
เมทธลิโบรไมด 
และ

โบรไมดไอออน
(Methyl bromide and Bromide Ion)

ประภสัสรา  พมิพพนัธุ
ผูเชี่ยวชาญดานวัตถุอันตรายทางการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร



Methyl bromide
เมทธลิโบรไมด

Common Name : Methyl bromide
Chemical name : bromomethane
Main Uses : Fumigant (used for insecticide, 
acaricide, pathogen and rodenticide
Form : colorless, odorless gas at room temp.
Toxicity class : (formulation) II



ภาพรวมของ เมทธิลโบรไมด
• มีการใชเมทธิลโบรไมดในการปองกันกําจัด

ศัตรูพืชกนัอยางกวางขวาง สารนี้สามารถควบคุม
แมลง ไสเดือนฝอย วัชพืช โรคพืช และสัตวกัดแทะ

• ในสหรัฐอเมริกา มีการใชสารนี้ทางการเกษตร
สําหรับกําจัดแมลงในดินและในผลผลิต

• แตการใชเมทธิลโบรไมด ซ่ึงเปนสารระเหยฟุงไป
ในบรรยากาศ ไปทําลายบรรยากาศชั้นโอโซน 

• USA ไดเลิกใชสารนี้ต้ังแต 1 มกราคม 2005 
ภายใตความตกลงตาม Montreal Protocol และ
กฎหมาย Clean Air Act

• AUS และไทย กําหนดเลิกใชในป 2015



PROPERTIES OF Methyl Bromide
Odour Nil at low concentrations; strong musty 

or sickly sweet at high concentrations
Chemical formula CH3Br
Boiling point 3.6°C (38.5°F)
Freezing point -93°C
Molecular weight 94.95
Specific gravity gas (air=1) 3.27 at 0°C 
liquid (water at 4°C=1) 1.732 at 0°C
Latent heat of vaporization 61.52 cal/g
Flammability limits in air Nonflammable
Solubility in water 1.34 g/100 ml at 25°C
Commercial purity 99.4%
http://www.fao.org/docrep/x5042e/x5042e08.htm
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การใชประโยชน
เมทธลิโบรไมด

• methyl bromide เปนสารรมที่ใชกันอยางกวางขวางในการควบคุม
แมลงศัตรูในโรงเก็บ ไสเดือนฝอย วัชพืช โรคพืช รวมทั้งสัตวกัดแทะ

• ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทย มีการใชสารน้ีใน
การรมขาวกอนการสงออก ตามความตองการของประเทศคูคา

• methyl bromide สลายตวั อยางรวดเร็วในรูปของแกส จึงไมเกิด
ปญหาสารตกคาง

การไดรบัพษิจาก
เมทธลิโบรไมด

• เมทธิลโบรไมด สามารถเขาสูรางกายไดโดยการ
หายใจเอาอากาศท่ีมีสารนี้แพรกระจายอยู หรืออาจซึม
ผานทางผิวหนังและตา



• Bromide ion มีอยูท่ัวไปในธรรมชาติ ในน้ํา ดิน พืช แร 
เปนตน สามารถตรวจวิเคราะหได ดวยวิธีท่ีแตกตางจาก
การวิเคราะห methyl bromide

• Bromide ion (Total bromide) ภายหลังการรมดวย 
methyl bromide เปนผลรวมจาก bromide ion ท่ีอยูใน
ธรรมชาติ และท่ีเกิดปฏิกิริยาของ methyl bromide กับ
สารอื่นๆ ในพืช ซึ่งสามารถวิเคราะห bromide ion ได
และมีความเปนพิษนอยกวา methyl bromide มาก โดย
พิจารณาจากคา ADI ของ bromide ion = 1 mg/kg 
body weight

Bromide Ion



Codex MRL of Methyl bromide
Commodity MRL Note

bread and other 
cooked cereal product

0.01 At point of retail sale

cereal grains 5 At point of entry
dried fruits 0.01 At point of retail sale
dried fruits 1 At point of entry
peanut 0.01 At point of retail sale
peanut 10 At point of entry

หนวย : มิลลิกรมัตอกิโลกรัม



Codex MRL of Bromide Ion
Commodity MRL (mg/kg)

Avocado
Cabbage, head
Celery
Lettuce, head
Okra
Pepper chilli, dried
Pepper sweet
Strawberry
Tomato
Wheat wholemeal

75
100
300
100
200
200
20
30
75
50

ADI = 1 mg/kg body weight



• MRL = Maximum Residue Limit
– ปริมาณสูงสดุของสารพษิตกคางท่ียอมใหมีไดในอาหาร
– หนวยเปน มิลลิกรัม (ของสารพิษ) ตอนํ้าหนักพืช 1 กิโลกรัม

• ADI  = Acceptary Daily Intake
– ปริมาณสูงสดุที่สามารถบริโภคไดอยางปลอดภัยใน 1 วัน
– หนวยเปน มิลลิกรัม (ของสารพิษ) ตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม 

ตอวัน



สารพษิตกคางของ
เมทธลิโบรไมดในอาหาร

• จากการรมอาหารดวยเมทธิลโบรไมด ปริมาณสารสวน
ใหญของสารนี้จะแพรกระจายไปสูอากาศไดอยาง
รวดเรว็

• ภายใตสภาวะปกติแกสเมทธิลโบรไมดจะไมมกีารตกคาง
ในอาหาร

• อยางไรก็ตาม อาจมีสารตกคางหลงเหลืออยูเล็กนอยและ
ตกคางในอาหารอยูไดอันเนื่องมาจากปฏิกิรยิาระหวาง
สารรมควันนี้กับองคประกอบบางอยางในอาหาร

• ตามปกติปริมาณสารตกคางของโบรไมด ไมไดมีผลตอ
สุขภาพของคนจากการบริโภคอาหารนั้นๆ ในปริมาณ
ปกติ



• Determination of Vapors

– Gas Detector Tubes
– Infra-red Analyzer
– Gas Chromatography
– Thermal Conductivity Analyzer
– Chemical Analysis

วธิวีิเคราะหปรมิาณเมทธลิโบรไมด
และโบรไมดไอออน



Bromide ion ในอาหาร
ทีผ่านการรมดวย methyl bromide 

• จากการศึกษาของ Cova et al. (1986) ไดตรวจ
วิเคราะห bromide ion และ methyl bromide ใน 
pasta ท้ังกอนและหลังการรมดวย methyl bromide

• การทดลองท่ี 1 หา bromide ion จากแปงท่ีนํามาทํา 
pasta ท่ีรมและไมไดรมดวย methyl bromide พบวา
สวนใหญไมแตกตางกัน แตมีบางท่ีพบ pasta ท่ีทําจาก
แปงท่ีรม มีคาสูงกวา pasta ท่ีทําจากแปงท่ีไมไดรม

Food Addit Contam. 1986 Jul-Sep;3(3):235-40.

Residues after fumigation with methyl bromide: bromide ion and
methyl bromide in middlings and final cereal foodstuffs.
Cova D, Molinari GP, Rossini L.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cova D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=3743833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Molinari GP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=3743833
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rossini L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=3743833


หลังรม เปรียบเทียบกบักอนรม
ขาว สูงกวา กอนรม
แปงขาว สูงกวา กอนรม
Pasta+ไข สูงกวา กอนรม 10 เทา 

(จาก 4 mg/kg เปน 40 
mg/kg)

Pasta+ไข+ผัก สูงกวา กอนรม

• การทดลองท่ี 2 ตรวจวิเคราะห bromide ion ในขาว, 
แปง, pasta จากแปง, pasta+ไข, และ pasta+ไข+ผัก 
กอนและหลังรมดวย methyl bromide ไดผลดังนี้

Bromide ion ที่ตรวจพบทกุตวัอยางทัง้กอนและหลังรม
 ต่าํกวาคา MRL



การดาํเนนิการของกรมวชิาการเกษตร
• วิเคราะหสารพิษตกคางของสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืชทุกกลุม (99 ชนิด)
• วิเคราะหสารพิษตกคางเมทธิลโบรไมด (MB) และ

โบรไมดไอออน (Br-) ในตัวอยางท่ี สคว. สุมตัวอยาง
ยี่หอเดียวกับท่ี Thai-PAN รายงาน

• วิเคราะห MB และ Br- ในตัวอยางขาวสารซ่ึงรม
ดวย MB อัตรา 80 กรัมตอลบ.ม. (มากกวาปกติถึง 3 
เทา) นาน 1 ชม. และ 24 ชม.

• ตัวอยางขาวท่ีรมดวย MB นาน 24 ชม. ซาวน้ํา 1 
และ 2 คร้ัง นําไปหุงใหสุก แลวตรวจ MB และ Br-  

เปรียบเทียบกับไมซาวน้ํา
• ตรวจวิเคราะห Br- ในผัก 13 ชนิด



วธิวีิเคราะหปรมิาณเมทธลิโบรไมด
และโบรไมดไอออน

• Determination of Vapors ดวย
Gas Chromatography ตามวิธ ี
Community Reference 
Laboratory for Single Residue 
Method, Germany

• เครื่องมือ : GC-ECD, GC-FPD, 
GC-MS และ LC-MS-MS สาํหรบั
ตรวจ MB, Br- และสารพษิตกคาง
ชนดิอืน่ๆ
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ผลการวิเคราะห
MB และ Br-ion ในขาวสารถุง

ท่ี รหัส ตัวอยางขาวสาร ย่ีหอ MB Br-ion หลัง4 วัน
19กค56 19กค56 23กค56

1 R001 ขาวขาว 15% พนมรุง ไมพบ 2.7 -
2 R002 ขาวเสาไห 35% คุมคา ไมพบ 5.6 -
3 R003 ขาวหอมทุงกุลา 100% ขาวแสนดี ไมพบ 1.4 -
4 R004 ขาวขาวหอมมะลิ 100% ปนเงินเพชร ไมพบ 11.1 10.1
5 R005 ขาวขาวพิมพา โค-โค ไมพบ 77.2 20.9
6 R006 ขาวขาวตาแหง 100% ดอกบัว ไมพบ 3.0 -
7 R007 ขาวหอมมะลิ 100% ดอกบัว ไมพบ 1.4 -
8 R008 ขาวขาวเกรด 100% มาบุญครอง ไมพบ 5.9 -
9 R009 ขาวหอมปทุมธานี ท็อปส ไมพบ 1.4 -

10 R010 ขาวเสาไห 35% คุมคา ไมพบ 7.9 3.7
11 R011 ขาวเสาไห ดอกบัว ไมพบ 28.1 8.8
12 R012 ขาวหอมมะลิ 100% เอโร ไมพบ 1.3 -
13 R013 ขาวเสาไห ดอกบัว ไมพบ 25.9 9.0

(หนวย : มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) MRL=1 MRL=50



ผลการดาํเนนิการ 1
• ตรวจไมพบสารพิษตกคางของสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืชทุกกลุม (99 ชนิด) ในตัวอยางขาวสารท่ีสุม
มาตรวจยีห่อเดียวกับท่ี Thai-PAN รายงาน

• ตรวจไมพบสารพิษตกคางเมทธิลโบรไมด (MB) ใน
ทุกตัวอยาง

• ตรวจพบโบรไมดไอออน (Br-) ในทุกตัวอยาง (13 
ยี่หอ) ในปริมาณ 1.3 - 77.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
โดยพบเกินคามาตรฐาน Br-  (50 มก./กก.) จํานวน 
1 ตัวอยาง (ยี่หอ โค-โค)

• วิเคราะห Br- ในตัวอยางยี่หอ โค-โค ถุงเดิมอีกคร้ัง 
หลังจากท้ิงไว 4 วัน พบวาลดลงเหลือ 20.9 มก./กก. 



ผลการทดลอง
MB และ Br-ion ในขาว

•  ขาวสารที่ไมไดรมดวยเมทธิลโบรไมด

- วเิคราะหทันที ตรวจไมพบ MB
พบ Br-ion = 11.7 mg/kg

- วเิคราะหหลังจาก 24 ชัว่โมง
ตรวจไมพบ MB
พบ Br-ion = 6.0 mg/kg

1



ผลการทดลอง
MB และ Br-ion ในขาว

•  ขาวสารที่รมดวยเมทธลิโบรไมด 80 กรมั ตอ ลบ.ม.

- รมนาน 1 ชัว่โมง พบ MB = 0.001 mg/kg
พบ Br-ion = 36.0 mg/kg

- รมนาน 24 ชัว่โมง พบ MB = 0.018 mg/kg
พบ Br-ion = 173.2 mg/kg

-รม 24 ชม. แลวทิ้งไว 4 วนั
พบ Br-ion = 54.8 mg/kg

2



ผลการทดลอง
MB และ Br-ion ในขาว

ที่ กรรมวธิี MB Br-ion หลงั4 วนั
1 รม MB80 24 ชม. 0.018 173.2 54.8
2 หุงแบบไมซาวนํ้า หลังหุง - 23.6 -

3 ซาวนํ้า1คร้ัง กอนหุง 0.003 105.0 -
หลังหุง - 26.8 5.1

4 ซาวนํ้า2คร้ัง กอนหุง ไมพบ 80.1 -
หลังหุง - 26.6 3.7

(หนวย : มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) MRL=1 MRL=50

ตวัอยางขาวสาร ทีร่ม MB 80 ก./ลบ.ม. นาน24 ชม.

3



ผลการดาํเนนิการ 2

• พบสารตกคาง MB ในตัวอยางขาวสารซึ่งรมดวย
MB อัตรา 80 กรัมตอลบ.ม. ในปริมาณ 0.001 
และ 0.018 มก/กก เมื่อรมนาน 1 ชม. และ 24 
ชม. ตามลําดับ 

• พบสารตกคาง Br- ในตวัอยางขาวสารซึ่งรมดวย
MB อัตรา 80 กรัมตอลบ.ม. ในปริมาณ 36 และ 
173.2 มก/กก เมื่อรมนาน 1 ชม. และ 24 ชม. 
ตามลําดับ



ผลการดาํเนนิการ 3
• พบสารตกคาง Br- ในตวัอยางขาวสารซึ่งรมดวย

MB อัตรา 80 กรัมตอลบ.ม. ในปริมาณ 173.2 
มก/กก เมื่อรมนาน 24 ชม. 

• ตัวอยางขาวทีร่มดวย MB นาน 24 ชม. ซาวน้ํา 
1 ครั้ง กอนหุงพบสารตกคาง Br- 105 มก/กก 
นําไปหุงใหสุก แลวตรวจ Br-  พบ 26.8 มก/กก

• ซาวน้ํา 2 ครั้ง กอนหุงพบสารตกคาง Br- 80.1 
มก/กก นาํไปหุงใหสุก แลวตรวจ Br-  พบ 26.6 
มก/กก

• หุงแบบไมซาวน้ํา แลวตรวจ Br-  พบ 23.6 มก/กก



มคีวามปลอดภยัตอการบรโิภค
• จากการทดลองพบวา ไมวาจะซาวน้ํา 1 หรอื 2 

ครั้ง หรือไมซาวน้าํ (ใสน้ําแลวหุงทนัท)ี กต็รวจ
พบสารตกคางในปริมาณ 26.8, 26.6 และ 23.6 
มิลลิกรัมตอกโิลกรัม (ไมแตกตางกนั) และต่าํกวา
คามาตรฐาน (50 มิลลิกรัมตอกโิลกรมั)

• ปริมาณทีต่รวจพบ Br- มีคาลดลงจากกอนการหุง
ขาว มากกวารอยละ 80

• ตรวจวเิคราะห Br- ในผัก 13 ชนิด พบ 0.7 – 5.9 
มิลลิกรัมตอกโิลกรัม



ผลการวิเคราะห
Br-ion ในตัวอยางผกั 13 ชนดิ

ที่ ตัวอยางผัก Br-ion
1 มะเขือเทศเชอรี่ 2.5
2 ถ่ัวแขก 1.3
3 ถ่ัวลันเตาหวาน 1.4
4 พริกหวาน 0.7
5 Radish 1.9
6 Celery 1.0
7 แครอท 0.9
8 มะเขือเทศเนือ้ 1.8
9 กะหล่าํปลี 1.6

10 ผักกาดแกว 0.9
11 คืน่ชาย 5.9
12 พริกข้ีหนูสด 0.9
13 แตงกวา 2.0

(หนวย : มลิลิกรัมตอกิโลกรัม) Std=50



โอกาสพบสารตกคาง Br-

เกินคามาตรฐาน
• ใชปริมาณ MB ในการรมขาวสารมากกวาปกติ 

(มากกวา 32 กรัม ตอ ลบ.ม.)
• รมนานเกนิกวาปกติ
• ระยะเวลาทีท่ิ้งไวภายหลังการรม นอยเกินไป 

(นอยกวา 24 ช่ัวโมง)
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