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บทคดัย่อ 

ในภาวะปัจจุบนัการปนเป้ือนสารเคมีก าจดัแมลงในผลิตภณัฑท์างการเกษตร เช่น ผกัและผลไมย้งัเป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขท่ียงัตอ้งเฝ้าระวงั เน่ืองจากยงัมีการใชย้าฆ่าแมลงอยา่งแพร่หลายและยงัไม่ไดรั้บการควบคุมปริมาณท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ีหากไดรั้บสารพิษของยาฆ่าแมลงอาจส่งผลต่อร่างกายในระบบประสาทและกลา้มเน้ือ โดยสารเคมี
ก าจดัแมลงท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมต  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
ส ารวจและตรวจหาสารเคมีก าจดัแมลงของทั้งสองกลุ่มท่ีตกคา้งมากบัผกัท่ีใชป้ระกอบอาหารในร้านอาหารของชุมชน
ใกลม้หาวิทยาลยัรังสิต  เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่นและใกลส้ถานศึกษา โดยใชชุ้ดทดสอบ
เบ้ืองตน้จีพีโอ-เอม็  เก็บตวัอยา่งจากร้านอาหารจ านวน 30 ร้าน รวม 186 ตวัอยา่ง จากผลการวจิยัพบวา่มีผกัท่ีปนเป้ือน
สารเคมีก าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตจ านวนทั้งหมด 14 ตวัอยา่ง (7.5%) เป็นผกัท่ีอยูใ่นระดบัไม่
ปลอดภยั 11 ตวัอย่าง (5.9%) และอยู่ในระดบัเป็นพิษ 3 ตวัอย่าง (1.6%) โดยผกัท่ีพบสารเคมีตกคา้งในระดับท่ีไม่
ปลอดภยัมากท่ีสุดคือ ผกัคะน้า   ในจ านวนผกัท่ีปนเป้ือนสารเคมีก าจดัแมลงทั้งหมด 14 ตวัอยา่ง พบว่าเป็นผกัท่ีใช้
ตกแต่งและโรยหน้าอาหารสูงถึง 7 ตวัอย่าง (50%) ซ่ึงผกัประเภทน้ีจะไม่ผ่านความร้อนจากการปรุงอาหาร  ท าให้
สารเคมีก าจดัแมลงไม่ถูกท าลายหรือสลายดว้ยความร้อนและท าให้เพ่ิมโอกาสท่ีสารเคมีก าจดัแมลงเหล่าน้ีจะเขา้สู่
ร่างกายของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน  โดยผลการวจิยัคร้ังน้ีจะมีการส่งต่อขอ้มูลให้ผูท่ี้รับผิดชอบดา้นสาธารณสุขในชุมชน
ด าเนินการต่อไป 

 
ค ำส ำคญั: ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต ผัก 
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Abstract 
Today, the insecticide contamination in agricultural products consists of fruits and vegetables are serious 

public health problem situation that must be monitored.  Moreover, insecticides are still being used not having been 
properly controlled.  An exposure of toxic from insecticides can negatively affect the nervous system and muscles.  
The common insecticides used for agricultural purposes are organophosphate and carbamate compounds. Therefore, 
the researchers are interested in exploring and determining the prevalence of the insecticide residues of both groups 
in contaminated vegetables for food preparation in restaurants near Rangsit University because this area is crowded 
as an education area. Insecticide residues in contaminated vegetables were investigated by using the screening test, 
GPO – M Kit.  A total of 186 vegetable samples were collected from 3 0  restaurants.  The results showed that 1 4 
samples were contaminated with insecticides (7.5%); 11 samples were contaminated at unsafe levels (5.9%) and 3 
samples were contaminated with toxic levels (1.6%) .  Of all 14 vegetable samples contaminated with insecticide 7 
samples (50%) were found to be used as food ingredients, garnishes, and toppings since these vegetables were not 
cooked by heat leading to high insecticide contamination. This would cause the toxic chemical accumulation in the 
body and toxicity to the health. The results of this study will be further processed by involving people for further 
improvement.  
 
Keywords: Organophosphate, Carbamate, Vegetable  
 

1. บทน า 
ประเทศไทยจดัเป็นประเทศเกษตรกรรมซ่ึงมีการเพาะปลูกพืชอาหารหลายประเภททั้งเพ่ือบริโภคในประเทศ

และส่งออก ดงันั้นคุณภาพและความปลอดภยัของผลผลิตทางการเกษตรจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในวงกวา้ง ปัจจุบนัการผลิตพืชอาหารหลายชนิดก าลงัประสบปัญหาการปนเป้ือนของสารพิษอนั
เกิดจากการตกคา้งของสารเคมีท่ีใชท้างการเกษตรเน่ืองจากเกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเด่ียวเป็นการผลิตเชิงการคา้ใน
ปริมาณมากตอ้งมีการดูแลอย่างเขม้ขน้ ดังนั้ นการลดความเส่ียงจากความเสียหายของผลผลิตจึงจ าเป็นตอ้งพ่ึงพา
สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณสูง 

ปัจจุบนัสถานการณ์การปนเป้ือนของสารเคมีตกคา้งในร่างกายยงัน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะการบริโภคผกั ผลไม้
ของประชาชนท่ียงัคงละเลยความเส่ียงไดรั้บสารเคมีประเภทยาฆ่าแมลงปนเป้ือนในร่างกาย ส่ิงท่ีสะทอ้นอยา่งชดัเจน
คือ ผลการตรวจยาฆ่าแมลงในเลือดท่ีด าเนินการตรวจให้ประชาชนท่ีมาร่วมงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย 
เม่ือปีท่ี 2558 (เครือข่ายเตือนภยัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช (Thai-PAN), 2558) โดยเจาะเลือดประชาชนท่ีมาตรวจ 963 คน 
เกินกว่าคร่ึง หรือร้อยละ 53.37 เส่ียงจากสารเคมีตกคา้ง, ร้อยละ 13.81 มีสารตกคา้งในระดบัท่ีไม่ปลอดภยั,ร้อยละ 
31.67 มีสารเคมีตกคา้งระดบัท่ีปลอดภยั และมีเพียงร้อยละ 1.14 เท่านั้นท่ีพบวา่ปกติ ผลการตรวจช้ีวา่ผูบ้ริโภคไม่ทราบ
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายของตวัเอง โดยเฉพาะการบริโภคผกั ผลไม ้ท่ีมีการใชส้ารเคมียาฆ่าแมลงตั้งแต่ตน้ทางการ
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ผลิตในปริมาณสูง จนเรียกไดว้่าผูบ้ริโภคมีความเส่ียงสูงกว่าเกษตรกร แมส้ารเคมีประเภทน้ีร่างกายจะสามารถขบั
ออกมาไดด้ว้ยตวัเอง แต่การหลีกเล่ียงและเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภยัมีความส าคญั  

ดังนั้ นผูบ้ริโภคควรทราบขอ้มูลกระบวนการผลิต เลือกซ้ือผลผลิตจากการท าเกษตรปกติ ไม่ใช่เกษตร
อุตสาหกรรม หรือ เลือกซ้ือจากการท าเกษตรอินทรีย ์สถานการณ์การตกคา้งของสารเคมีในอาหารช่วง 5 ปีท่ีผา่นมายงั
ไม่มีแนวโน้มดีข้ึน ยงัพบการตกคา้งปริมาณสูงกวา่ค่ามาตรฐานในอาหารประเภท ผกั เช่น คะน้า, ถัว่ฝักยาว, กะเพรา 
และพริก 

โดยสารเคมีก าจดัแมลงเป็นสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และถูกใชม้ากท่ีสุด  โดยสารเคมีก าจดั
แมลงท่ีน าเขา้มากท่ีสุด คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต รองลงมา คือ กลุ่มคาร์บาเมต, กลุ่มออร์กาโนคลอรีนและกลุ่มไพรี
ทรอยด์ และมีแนวโน้มในการใชเ้พ่ิมข้ึนทุกปี ซ่ึงใชใ้นการก าจดัศตัรูพืชทางการเกษตรและครัวเรือน (ส านกัโรคจาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอ้ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 

สุภาพร ใจการุณ และคณะ ศึกษาการตกคา้งของสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่ม Organophosphate และกลุ่ม Carbamate
ในผกัพ้ืนบ้านอีสานและอาหารท้องถ่ิน โดยท าการตรวจด้วยชุดตรวจสอบด้วยชุดตรวจสารฆ่าแมลงตกคา้ง (GT 
testkit®) ผลการวิจยัพบว่า การตกคา้งของสารฆ่าแมลงในกลุ่ม Organophosphate และกลุ่ม Carbamate มีค่อนขา้งสูง 
โดยเฉพาะในจ้ิงหรีดพบการปนเป้ือนหรือพบสารตกคา้งมากท่ีสุดถึงร้อยละ 90 ของตวัอย่าง รองลงมาคือตัก๊แตน  
(ร้อยละ 89) นอกจากน้ีพบการตกคา้งในผกัพ้ืนบา้นอีสานค่อนขา้งสูงเช่นกนั คือ ผกัขะแยง และยา่นางพบร้อยละ 71 
และ 86 ตามล าดบั (สุภาพร ใจการุณ สงัวาล สมบูรณ์ และ สามารถ วนัชะนะ, 2556) 

จิราพร ใจเกล้ียงและคณะ ไดมี้การตรวจหายาฆ่าแมลงตกคา้งในผกัจากตลาดในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ตวัอย่างผกัท่ีเก็บ ได้แก่ คะน้า กะหล ่าปลี ผกัชี ถัว่ฝักยาว ตน้หอม พริก รวม 198 ตวัอย่าง มาทดสอบดว้ยชุด
ทดสอบยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม ้ผลการตรวจพบ สารเคมีก าจดัแมลงอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั177 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 89.4 
ของตวัอยา่งผกัทั้งหมด ) ตวัอยา่งผกัท่ีตรวจ พบวา่มีสารเคมีก าจดัแมลงอยูใ่นระดบัท่ีไม่ปลอดภยัมากท่ีสุด คือ ตน้หอม 
ซ่ึงพบ 19 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 39.4 ของ ตวัอยา่งตน้หอมทั้งหมด ) และพบวา่ ผกัคะนา้มีสารเคมีก าจดัแมลงอยูใ่นระดบัท่ี
ไม่ปลอดภยัรองลงมา ซ่ึงพบ 2 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 6.06 ของตวัอยา่งคะนา้ทั้งหมด ) ส่วนผกัชนิดอ่ืน เช่น กะหล ่าปลี ผกัชี 
ถัว่ฝักยาว พริก ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกคา้งอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั (จิราพร ใจเกล้ียง  ศิริพร จนัทร์มณี และ 
อรพรรณ หนูแกว้, 2555) 

จากการศึกษาในพ้ืนท่ีต่างๆท่ีมีการส ารวจระดบัความเป็นพิษท่ีตกคา้งของสารเคมีฆ่าแมลงพบวา่มีความชุก
แตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนท่ี เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดลอ้ม อุณหภูมิ ปริมาณแมลงแตกต่างกนั ท าใหไ้ดผ้ล
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัสนใจศึกษาในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัรังสิตโดยใชชุ้ดทดสอบ
ยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม ้จีพีโอ-เอม็ ซ่ึงเป็นชุดทดสอบเบ้ืองตน้เพ่ือตรวจหาชนิดสารเคมีก าจดัแมลง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตซ่ึงท าการตรวจหาสารตกคา้งในผกัท่ีใชป้ระกอบอาหารในร้านอาหารบริเวณ
มหาวทิยาลยัรังสิต หมู่บา้นเมืองเอก ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ท่ีอยูบ่ริเวณรอบมหาวทิยาลยัรังสิตในรัศมีไม่เกิน 1 
กิโลเมตร 
 
 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

141 

2. วตัถุประสงค์ 
เพื่อตรวจสอบระดบัความเป็นพิษของสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมทในผกัท่ีใช้

ประกอบอาหารในร้านอาหารบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต หมู่บา้นเมืองเอก ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ท่ีอยูบ่ริเวณ
รอบมหาวทิยาลยัรังสิตในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 กลุ่มตวัอยา่ง 
ผกัท่ีใช้ประกอบอาหารในร้านอาหารบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.

ปทุมธานี การค านวณกลุ่มตวัอยา่งร้านอาหารในพ้ืนท่ีหมู่บา้นเมืองเอก ใชสู้ตรการประมาณ ค่าของสัดส่วนประชากร 
(จิราพร ใจเกล้ียง  ศิริพร จนัทร์มณี และอรพรรณ หนูแกว้, 2555) ดงัน้ี 

 
                              n =  Z2

/2 P(1-P) 
             e2 
 n = ขนาดตวัอยา่ง  
Z = confidence coefficient ไดจ้ากระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก าหนด (1-α) 
p = สดัส่วนการปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลงท่ีอยูใ่นระดบัท่ีไม่ปลอดภยัในผกั คือ 0.1 
 e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนไดใ้นการประมาณค่าสดัส่วนคือ 5%  
 
จากการค านวณขนาดตวัอยา่งไดเ้ท่ากบั 146  ตวัอยา่ง เพื่อใหง้านวจิยัครอบคลุมและลดความผิดพลาด ผูว้จิยั

จึงท าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 186  ตวัอยา่ง โดยท าการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling)  
3.2 เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2.1 เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเขา้ 
ผกัท่ีใชป้ระกอบอาหารในร้านอาหารบริเวณมหาวทิยาลยัรังสิต หมู่บา้นเมืองเอก ต.หลกัหก อ.เมือง จ.

ปทุมธานี ท่ีอยูบ่ริเวณรอบมหาวทิยาลยัรังสิตในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร 
3.2.2 เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งออก 
ผกัท่ีใชป้ระกอบอาหารในร้านอาหารบริเวณมหาวทิยาลยัรังสิต หมู่บา้นเมืองเอก ต.หลกัหก อ.เมือง จ.

ปทุมธานี ท่ีอยูบ่ริเวณรอบมหาวทิยาลยัรังสิตในรัศมีเกิน 1 กิโลเมตร 
3.3 เคร่ืองมือวเิคราะห์   
ชุดตรวจคดักรองสารเคมีก าจดัแมลงในผกั ผลไมแ้ละธญัพืช (GPO-M Kit) (องคก์ารเภสชักรรม, 2555) 
3.4 น ้ายาทดสอบ 

1) น ้ ายาสกดั 
2) สารจีพีโอ-เอม็ 1 
3) น ้ายาจีพีโอ-เอม็ 1.1 
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4) สารจีพีโอ-เอม็ 2 
5) น ้ายาจีพีโอ-เอม็ 2.1  
6) สารจีพีโอ-เอม็ 3 
7) น ้ายาจีพีโอ-เอม็ 3.1 
8) น ้ายาจีพีโอ-เอม็เอ 
9) หลอดเทียบสีมาตรฐาน 3 หลอด 

3.5 วธีิการทดสอบตวัอยา่ง 
3.5.1 การเตรียมและสกดัตวัอยา่ง  
หัน่ตวัอยา่งผกั  ผลไม ้ใหล้ะเอียด ตกัใส่ขวดประมาณ 5 กรัม หรือ 4 ขีดขา้งขวด กรณีธญัพืช ใช ้ประมาณ 2.5 

กรัม หรือ 1 ขีดขา้งขวด 
3.5.2 ใชห้ลอดพลาสติกดูดน ้ ายาสกดั 5 มิลลิลิตรใส่ลงในขวดตวัอยา่ง เขยา่ 1 นาที แลว้ตั้งท้ิงไว ้ 5 นาที  
3.5.3 ใชเ้ขม็หมุดจ้ิมแผน่กระดาษโครมาโทรกราฟฟี 1 ช้ิน (จ้ิมเบา ๆ ระวงัแตก) ใส่ลงในถว้ยโลหะท่ีวางบน 

ตะแกรง พร้อมทั้งติดรหัสตวัอยา่งท่ีถว้ย (ทดสอบถว้ยละ 1 ตวัอยา่ง) น าตะแกรงไปวางในกล่องน ้ าอุ่นท่ี อุณหภมิู 48 ± 
2˚C  

3.5.4 ใชห้ลอดพลาสติกดูดส่วนใสของสารสกดัตวัอยา่งในขอ้ 3.5.2 ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในถว้ยโลหะท่ี
วางตะแกรงในขอ้ 3.5.3 ตั้งท้ิงไวใ้หแ้หง้ในกล่องน ้ าอุ่น (ระวงัไม่ใหแ้ผน่กระดาษโครมาโทรกราฟฟีติดขา้งถว้ย) 

3.5.5 การทดสอบสี (ตอ้งท าในกล่องน ้ าอุ่น ท่ีอุณหภูมิ 37 ˚C) 
3.5.5.1 ใชเ้ข็มหมุดจ้ิมแผ่นกระดาษโครมาโทรกราฟฟี ในถว้ยโลหะตวัอยา่งท่ีระเหยแห้งในขอ้ 3.5.4 ใส่ลง

ในหลอดตัวอย่าง น าหลอดไปวางในตะแกรงท่ีตั้ งไวใ้นกล่องน ้ าอุ่น โดยตอ้งไม่น าหลอดออกจนกว่าจะเสร็จส้ิน
ขั้นตอนการทดสอบ  

3.5.5.2 เติมน ้ ายาทดสอบจีพีโอ-เอม็ 1 จ านวน 0.5 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั ตั้งท้ิงไว ้15 นาที  
3.5.5.3 เติมน ้ ายาทดสอบจีพีโอ-เอม็ 2 จ านวน 1 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั ตั้งท้ิงไว ้10 นาที  
3.5.5.4 เติมน ้ ายาทดสอบจีพีโอ-เอ็ม 3 จ านวน 3 หยด เขยา่ให้เขา้กนั จากนั้นเติมน ้ ายาจีพีโอ-เอ็มเอจ านวน 2 

หยด สงัเกตสีท่ีเปล่ียนแปลง  
หมายเหตุ ตอ้งท าหลอดเทียบสีมาตรฐานทั้ง 3 หลอด ไดแ้ก่ หลอด 1 ระดบัไม่พบสารเคมีก าจดัแมลง หลอด 2 

ระดบัไม่ปลอดภยั และ หลอด 3 ระดบัเป็นพิษ โดยวางหลอดทั้ง 3 ในตะแกรงท่ีตั้ งไวใ้นกล่องน ้ าอุ่น แลว้ใส่น ้ ายา
ทดสอบตามขั้นตอนขอ้ 3.5.5.2 - 3.5.5.4   

3.6 การแปลผล  
สงัเกตสีของน ้ ายาในหลอดตวัอยา่งเทียบกบัสีของหลอดเทียบสีมาตรฐานทั้ง 3 หลอด ซ่ึงมีสีม่วงเขม้จนถึงเทา

ตามปริมาณของสารเคมีก าจดัแมลง เทียบไดก้บัค่าการยบัย ั้งเอนไซมโ์คลีนเอสเทอเรส การแปลผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ตารางการแปลผลการทดสอบชุดน ้ายาชุดตรวจคดักรองสารเคมีก าจดัแมลงในผกั ผลไมแ้ละธญัพืช (GPO-M Kit) 

การแปลผล สีของหลอดตัวอย่าง 
สีของหลอดเทียบสี

มาตรฐาน 
ระดบัสารคมีก าจัดแมลง 

ค่าการยบัยั้งเอนไซม์
โคลนีเอสเทอเรส 

ผลลบ ม่วงเขม้ หลอด 1 (ไม่พบ) ไม่พบหรือพบในระดับ
ปลอดภยั 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ผลบวก ม่วงอ่อน หลอด 2 (ไม่ปลอดภยั) พบในระดบัไม่ปลอดภยั ระหวา่งร้อยละ 50-70 
 เทา หลอด 3 (เป็นพิษ) พบในระดบัเป็นพิษ มากกวา่ร้อยละ 70 

การรายงานผลการวจิยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงในรูปความถ่ี ร้อยละ การหาความชุก (prevalence) ของ
ผกัท่ีพบการปนเป้ือนของสารเคมีค านวณได ้จากสูตร 

                          Prevalence =  จ านวนผกัท่ีพบการปนเป้ือนของสารเคมี * 100 
                                                                   จ านวนผกัทั้งหมด 
 

4. ผลการวจิยั 
จากผลการวิจัยในตวัอย่างผกัทั้ งหมด  40 รายการ   จ านวน 186  ตวัอย่าง  จากร้านจ าหน่ายอาหารตามสั่ง

พร้อมปรุงจ านวน 30 ร้าน  พบร้านคา้ท่ีมีการปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์
บาเมตในผกัท่ีใชป้ระกอบอาหารจ านวน 10 ร้านคิดเป็นร้อยละ 33.3 และร้านคา้ท่ีไม่พบสารเคมีตกคา้งในผกัท่ีใช้
ประกอบอาหารมีจ านวน 20 ร้านคิดเป็นร้อยละ 66.7 

ในจ านวนตวัอยา่งผกัทั้งหมด 186 ตวัอยา่งพบผกัท่ีปนเป้ือนสารเคมีก าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ
กลุ่มคาร์บาเมตจ านวนทั้งหมด 14 ตวัอยา่งคิดเป็นร้อยละ 7.5  พบผกัท่ีพบการปนเป้ือนของสารเคมีระดบัเป็นพิษมี 3 
ตวัอย่างคิดเป็นร้อยละ 1.6 ได้แก่  ค่ืนช่าย 1 ตวัอย่าง ใบกระเพรา 1 ตวัอย่างและสาระแหน่ 1 ตวัอย่าง  ผกัท่ีพบการ
ปนเป้ือนของสารเคมีระดบัไม่ปลอดภยัมีทั้งหมด  7 ชนิด   11 ตวัอย่าง ไดแ้ก่  ตน้หอม 1 ตวัอย่าง  ถัว่งอก 1 ตวัอย่าง 
ผกัคะนา้ 3 ตวัอยา่ง  ผกัชีไทย 2 ตวัอยา่ง  ผกัชีลาว 2 ตวัอยา่ง ผกับุง้ 1 ตวัอยา่งและผกัโหระพา 1 ตวัอยา่ง โดยคิดเป็น
ร้อยละ 5.9 ท่ีพบผกัท่ีมีการปนเป้ือนของสารเคมีระดบัไม่ปลอดภยั  ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 แสดงร้อยละจ านวนตวัอยา่งผกัท่ีพบการปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลง’ 

 

ผกัท่ีพบการปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตมากสุด คือ คะนา้พบ 
3 ตวัอยา่งรองลงมาคือผกัชีไทยและผกัชีลาวเจออย่างละ 2 ตวัอยา่งและ ค่ืนช่าย ตน้หอม ถัว่งอก ใบกระเพรา ผกับุ้ง 
สะระแหน่และโหระพาเจออยา่งละ 1 ตวัอยา่ง 

เม่ือจ าแนกตามชนิดของผกัท่ีพบการปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์
บาเมตจากมากไปนอ้ยพบในระดบัเป็นพิษพบมากสุดคือสะระแหน่ใน 1 ตวัอยา่ง พบ 1 ตวัอยา่ง (100%)  รองลงมาคือ 
ค่ืนช่ายใน 5 ตวัอยา่งพบ 1 ตวัอยา่ง (20 %) และใบกระเพราใน 6 ตวัอยา่ง พบ 1 ตวัอยา่ง (16.67%)  ผกัท่ีพบวา่มีระดบั
สารเคมีก าจดัแมลงไม่ปลอดภยัมากท่ีสุด คือผกัชีลาวใน 4 ตวัอยา่งพบ 2 ตวัอยา่ง (50 %) ล าดบัถดัมาคือ ผกัชีไทยใน 6 
ตวัอยา่งพบ 2 ตวัอยา่ง (33.33%) โหระพา ใน 4 ตวัอยา่งพบ 1 ตวัอยา่ง (25 %)  ผกัคะนา้ ใน 17 ตวัอยา่งพบ 3 ตวัอยา่ง 
(17.65%)  ตน้หอมและถัว่งอกพบเท่ากนัคือใน 6 ตวัอย่างพบ 1 ตวัอย่าง (16.67%)  และผกับุง้ใน 18 ตวัอย่างพบ 1 
ตวัอยา่ง (5.56%) ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 2   
 
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละการปนเป้ือนสารเคมีก าจดัแมลงตกคา้งในผกัในระดบัไม่ปลอดภยัและในระดบัเป็นพิษ 
รายการ ระดบัไม่ปลอดภยั (%) ระดบัเป็นพิษ (%) 
สะระแหน่ 0.00 100.00 
ค่ืนช่าย 0.00 20.00 
ใบกระเพรา 0.00 16.67 
ผกัชีลาว 50.00 0.00 
ผกัชีไทย 33.33 0.00 
โหระพา 25.00 0.00 
ผกัคะนา้ 17.65 0.00 

92.5% 

5.9% 
1.6% 

       ไม่พบสารเคมีก าจดัแมลง 
          พบในระดบัไม่ปลอดภยั 
          พบในระดบัเป็นพิษ 
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รายการ ระดบัไม่ปลอดภยั (%) ระดบัเป็นพิษ (%) 
ตน้หอม 16.67 0.00 
ถัว่งอก 16.67 0.00 
ผกับุง้ 5.56 0.00 
 

ชนิดและจ านวนของผกัทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา  พบวา่ผกัท่ีไม่พบการปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลง คือ
กะหล ่าปลี ขา้วโพดอ่อน แขนง แครอท ดอกกะหล ่า ดอกหอม ตะไคร้ แตงกวาถัว่ฝักยาว บล็อกโคล่ี ผกักระเฉด 
ผกักาดแกว้ ผกักาดขาว ผกักาดหอม ผกัชีฝร่ัง พริกหยวก มะเขือ มะเขือเทศ มะนาวมะพร้าวอ่อน มะระ มะละกอ 
หอมแดง หวัหอมใหญ่ เห็ดเขม็ทอง เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดหูหนูด า เห็ดหูหนูขาว ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสารเคมีก าจดัแมลงตกคา้งในผกัโดยจ าแนกตามชนิดของผกั 
รายการ จ านวน (ตัวอย่าง) พบระดบัไม่ปลอดภยั (ตัวอย่าง) พบระดบัเป็นพษิ (ตัวอย่าง) 
กะหล ่าปลี 12 0 0 
ขา้วโพดอ่อน 7 0 0 
แขนง 2 0 0 
ค่ืนช่าย 5 0 1 
แครอท 6 0 0 
ดอกกะหล ่า 3 0 0 
ดอกหอม 1 0 0 
ตน้หอม 6 1 0 
ตะไคร้ 1 0 0 
แตงกวา 5 0 0 
ถัว่งอก 6 1 0 
ถัว่ฝักยาว 11 0 0 
ใบกระเพรา 6 0 1 
ผกักระเฉด 1 0 0 
ผกักาดแกว้ 2 0 0 
ผกักาดขาว 16 0 0 
ผกักาดหอม 2 0 0 
ผกัคะนา้ 17 3 0 
ผกัชีไทย 6 2 0 
ผกัชีฝร่ัง 5 0 0 
ผกัชีลาว 4 2 0 
ผกับุง้ 18 1 0 
พริกหยวก 2 0 0 
มะเขือเปราะ 2 0 0 
มะเขือเทศ 8 0 0 
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รายการ จ านวน (ตัวอย่าง) พบระดบัไม่ปลอดภยั (ตัวอย่าง) พบระดบัเป็นพษิ (ตัวอย่าง) 
มะนาว 2 0 0 
มะพร้าวอ่อน 1 0 0 
มะระ 2 0 0 
มะละกอ 1 0 0 
สะระแหน่ 1 0 1 
หอมแดง 1 0 0 
หวัหอมใหญ่ 5 0 0 
เห็ดเขม็ทอง 2 0 0 
เห็ดนางฟ้า 1 0 0 
เห็ดฟาง 2 0 0 
เห็ดหูหนูด า 1 0 0 
เห็ดหูหนูขาว 1 0 0 
โหระพา 4 1 0 
รวม 186 11 3 

 
จากผลการวิจยัพบวา่ผกัท่ีมีการปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมต 

มากสุดคือผกัท่ีนิยมใชใ้นการตกแต่งหรือโรยหนา้อาหาร จากผกัทั้งหมดท่ีพบวา่มีการพบเป้ือนสารเคมีก าจดัแมลงทั้ง
ในระดบัท่ีเป็นพิษและระดบัท่ีไม่ปลอดภยัจ านวน 14 ตวัอยา่ง พบว่าเป็นผกัท่ีใชต้กแต่งหรือโรยหน้าอาหารสูงถึง 7 
ตวัอยา่ง คือ สะระแหน่ ค่ืนช่าย ตน้หอม อยา่งละ 1 ตวัอยา่งโดยสะระแหน่และค่ืนช่ายพบสารเคมีก าจดัแมลงในระดบั
ท่ีเป็นพิษ ในผกัชีไทยและผกัชีลาวพบชนิดละ 2 ตัวอย่าง ซ่ึงผกัทั้ ง 2 ชนิดพบสารเคมีก าจัดแมลงในระดับท่ีไม่
ปลอดภยั   

 
5. การอภิปรายผล 

ผลการตรวจวเิคราะห์ตวัอยา่งผกัท่ีใชใ้นการประกอบอาหารในร้านอาหารของหมู่บา้นเมืองเอก ต.หลกัหก อ.
เมือง จ.ปทุมธานี ท่ีอยู่บริเวณรอบมหาวิทยาลยัรังสิตในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรสรุปได้ว่าในผกั 186 ชนิดเจอผกัท่ี
ปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลง 14 ตวัอย่างคิดเป็น 7.5%  แบ่งเป็นระดบัท่ีไม่ปลอดภยั 5.9%  และระดับท่ีเป็นพิษ 
1.6% ซ่ึงผกัท่ีพบการปนเป้ือนของสารเคมีก าจัดแมลงมากสุดคือคะน้า   โดยผลงานวิจัยพบค่าความชุกในการพบ
ปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจิราพร ใจเกล้ียงและคณะ ท่ีไดมี้การตรวจหายาฆ่าแมลง
ตกคา้งในผกัจากตลาดในอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบผกัเจอผกัท่ีปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลง  10.6%  
โดยผักท่ีพบการปนเป้ือนของสารเคมีก าจัดแมลงมากสุดคือ ต้นหอม รองลงมาคือผกัคะน้า (จิราพร ใจเกล้ียง   
ศิริพร จนัทร์มณี และอรพรรณ หนูแกว้, 2555)  แต่ผลการศึกษาคร้ังน้ีแตกต่างจากงานวจิยัของ พชัรี ภคกษมาและคณะ 
ท่ีไดมี้การตรวจหายาฆ่าแมลงตกคา้งในผกัจากตลาดสดและจากหา้งสรรพสินคา้ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยพบความ
ชุกของผกัท่ีมีการปนเป้ือนสารเคมีก าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตในระดบัไม่ปลอดภยัสูงถึง
ร้อยละ 86.5  (พชัรี ภคกษมา สุวรรณี สายสิน และ ศรมน สุทิน, 2559)  ทั้ งน้ีความแตกต่างในการตรวจวิเคราะห์อาจ
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เน่ืองมาจากแหล่งท่ีใชใ้นการเพาะปลูก สภาพแวดลอ้มท่ีตอ้งใชส้ารเคมีก าจดัแมลง รวมไปถึงชนิดและจ านวนตวัอยา่ง
ท่ีน ามาศึกษา 

ในงานวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ผกัคะนา้มีการปนเป้ือนสารเคมีก าจดัแมลงมากท่ีสุด ซ่ึงเกิดจากผกัคะนา้เป็นผกัท่ีนิยม
ใชใ้นการปรุงอาหารตามสั่งจานเดียว  เน่ืองจากหาไดง่้ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป  ราคาก็ไม่สูงมาก  คะนา้เป็นผกัท่ีกินใบ
ท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมคะน้าท่ีมีใบเขียวเขม้ ไม่มีร่องรอยของแมลงกัด เพราะดูสวย สด และน่ารับประทาน 
ดงันั้นเกษตรกรจึงใชส้ารเคมีก าจดัแมลงเพ่ือช่วยแกปั้ญหาโรคและแมลงท่ีเป็นศตัรูพืชผกัต่างๆ ซ่ึงหากเกษตรกรใชผ้ิด
วธีิ หรือใชใ้นปริมาณท่ีมากเกินไป หรือเวน้ระยะการเก็บเก่ียวไม่เหมาะสม ผูท่ี้รับประทานคะนา้ก็จะเส่ียงต่ออนัตราย
จากยาฆ่าแมลงท่ีตกคา้งได ้(กลัยานี จนัธิมา, 2554)  

ขอ้สังเกตท่ีส าคญัในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ ในการเก็บตวัอย่างในแต่ละร้านพบวา่ผกัชนิดท่ีใชต้กแต่งหรือโรย
หน้าอาหารพบว่ามีการปนเป้ือนสารเคมีก าจัดแมลงถึงร้อยละ 50  โดยพบสารเคมีก าจัดแมลงในระดับท่ีเป็นพิษ 
สะระแหน่ ค่ืนช่าย ตน้หอม และพบสารเคมีก าจัดแมลงในระดับท่ีไม่ปลอดภยั ในผกัชีไทยและผกัชีลาว โดยผกั
ประเภทน้ีจะไม่ผา่นการปรุงสุกหรือผ่านความร้อนในขณะปรุงอาหารจึงท าใหส้ารเคมีก าจดัแมลงไม่สามารถสลายไป
ไดจ้ากความร้อน และอาจส่งผลต่อร่างกายและสุขภาพ เน่ืองจากพิษของสารเคมีก าจดัแมลงจะไปออกฤทธ์ิต่อระบบ
ประสาท เน่ืองจากจะไปยบัย ั้งการท างานของเอนไซมโ์คลีนเอสเทอเรส ท าให้เกิดการคัง่ของ อะเซทิลโคลีน ท่ีบริเวณ          
ซินแนปส์ หรือปลายเซลล์ประสาท จึง ท าให้เกิดการกระตุน้เซลล์ประสาทอย่างมากมาย  อาการท่ีเกิดข้ึนในระยะ
เฉียบพลนั คือ เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเดิน  แต่ถา้ในระยะเวลานานจะท าใหก้ลา้มเน้ือถูกกระตุน้มากกวา่ปกติ 
มีการกระตุกกลา้มเน้ือท่ีหนา้ หนงัตา ล้ิน ถา้อาการรุนแรงจะเกิดเป็นอมัพาตของกลา้มเน้ือใน  หัวใจเตน้เร็ว ความดนั
โลหิตสูง การหายใจลม้เหลว (Tankiewicz et al., 2010) 

อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาดงักล่าว  ยงัมีขอ้จ ากดัจากวิธีท่ีใชใ้นการตรวจวิเคราะห์  เน่ืองจากวิธีท่ีด าเนินการ
ทดลองโดยชุดทดสอบ GPO-M Kit   เป็นเพียงวธีิการคดักรองเบ้ืองตน้เท่านั้น  ควรมีการตรวจยนืยนัในหอ้งปฏิบติัการ
ต่อไปด้วยวิธี high performance liquid chromatography (HPLC)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับวิเคราะห์ชนิดและ
ปริมาณของสารเคมีก าจดัแมลงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า  (Jasim et al.,2017)   

จากผลการวิจยัพบการปนเป้ือนสารเคมีก าจดัแมลงทั้งในระดบัไม่ปลอดภยัและในระดบัเป็นพิษในผกัพร้อม
ประกอบอาหารในร้านอาหารตามสัง่   โดยผกัดงักล่าวเป็นผกัพร้อมปรุงบ่งช้ีวา่ผูป้ระกอบการร้านอาหารตอ้งผา่นการ
ลา้งท าความสะอาดผกัมาแลว้ แต่ยงัคงพบสารตกคา้งยาฆ่าแมลงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการร้านอาหารอาจมีการลา้ง
ผกัท่ีไม่ถูกวิธีหรืออาจไม่ไดล้า้งผกัเลย  ดงันั้นจึงควรเฝ้าระมดัระวงัการปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลง  โดยควรให้
ความรู้กบัร้านคา้ในการลา้งท าความสะอาดผกัและผลไมด้ว้ยวิธีท่ีเหมาะสม  เช่น การใชโ้ซเดียมไบคาร์บอเนต หรือ
เบคก้ิงโซดา  1 ชอ้นโตะ๊ผสมในน ้ า 20 ลิตร น าผกัผลไมแ้ช่ท้ิงไว ้15 นาที จากนั้นน าไปลา้งดว้ยน ้ าสะอาด วิธีน้ีจะช่วย
ลดปริมาณสารตกคา้งไดป้ระมาณ 80-95 %  (Chun, 2018) หากไดด้ าเนินการแกไ้ขและให้ความรู้กบัร้านคา้อยา่งถูกวิธี
ก็จะช่วยลดปัญหาการไดรั้บพิษตกคา้งจากสารเคมีก าจดัแมลงได ้
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6. บทสรุป 
ความชุกในการพบการปนเป้ือนสารเคมีก าจดัแมลงในผกัท่ีใชใ้นการประกอบอาหารภายในร้านอาหารตาม

สัง่พร้อมปรุง บริเวณมหาวทิยาลยัรังสิต หมู่บา้นเมืองเอก ต.หลกัหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรพบ 
ผกัท่ีปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลง 14 ตวัอยา่งคิดเป็นร้อยละ 7.5  โดยพบระดบัท่ีไม่ปลอดภยั 5.9%  และระดบัท่ี
เป็นพิษ 1.6%  ซ่ึงผกัท่ีพบการปนเป้ือนของสารเคมีก าจดัแมลงมากสุดคือผกัคะนา้ เม่ือแบ่งแยกชนิดของผกั พบวา่ผกัท่ี
นิยมใชส้ าหรับตกแต่งหรือโรยหนา้อาหารพบมีการปนเป้ือนสารเคมีก าจดัแมลงสูงถึงร้อยละ 50 โดยผกัประเภทน้ีจะ
ไม่ผ่านการปรุงสุกหรือผา่นความร้อนในขณะปรุงอาหารจึงท าให้สารเคมีก าจดัแมลงไม่สามารถสลายไปไดจ้ากความ
ร้อน และอาจสะสมในร่างกายจนท าใหเ้กิดพิษ  ดงันั้นผกัประเภทน้ีจึงควรเฝ้าการระมดัระวงัการปนเป้ือนของสารเคมี
ก าจดัแมลงอยา่งใกลชิ้ด โดยควรช้ีแจงให้ทางร้านอาหารตามสั่งพร้อมปรุงลา้งท าความสะอาดผกัและผลไมด้ว้ยวิธีท่ี
เหมาะสม เพ่ือลดปัญหาการไดรั้บพิษจากสารเคมีก าจดัแมลงท่ีปนเป้ือนมา  โดยทางผูว้ิจยัไดน้ าส่งขอ้มูลดงักล่าวไปยงั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาวธีิการด าเนินการและแกไ้ขเพ่ือสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป อยา่งไรก็ตาม ในงานวจิยัน้ี
ใชชุ้ดทดสอบท่ีเป็นการตรวจคดักรองเบ้ืองตน้เท่านั้น จึงควรมีการตรวจยนืยนัต่อไป  
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
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