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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความชุกของการมีสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักจากตลาดและห้างสรรพสินค้าในอาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม วิ ธีการ: ผู้วจิ ยั เก็บตัวอย่างผัก 15 ชนิด ชนิดละ 11-13 ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 193 ตัวอย่าง
ประกอบด้วย กะเพรา ถัวฝ
่ กั ยาว คะน้ า ผักบุ้งจีน ผักกาดกวางตุ้ง มะเขือเปราะ แตงกวา พริกแดง ผักกาดขาว กะหล่ าปลี
โหระพา แมงลัก ผักชี ต้นหอม และผักกาดหอม ตัวอย่างผักมาจากตลาดสด 3 แห่ง ตลาดนัด 1 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 3
แห่ง หลังจากนัน้ วิเคราะห์ตวั อย่างด้วยชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง GT-test kit ชนิดวิเคราะห์ผล 60 นาที หาก
สารพิษตกค้างยับยัง้ การทางานของเอนไซม์ cholinesterase ตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไป ถือว่ามีสารพิษในระดับทีไ่ ม่ปลอดภัย
ผลการวิ จยั : ผักตัวอย่างมีสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 16.0) ตกค้างในระดับที่
ปลอดภัย 75 ตัวอย่าง (ร้อยละ 38.9) และไม่พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง 87 ตัวอย่าง (ร้อยละ 45.1) เมื่อจาแนกตามชนิด
ของผัก พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยมากทีส่ ดุ ในพริกแดง (11 จาก 13 ตัวอย่างคิดเป็ นร้อยละ 84.6
ของจานวนตัวอย่างพริกแดง) รองลงมาคือ กะเพรา จานวน 4 จาก 11 ตัวอย่าง (คิดเป็ นร้อยละ 30.8 ของจานวนตัวอย่าง
กะเพรา) ผักทีต่ รวจไม่พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในระดับไม่ปลอดภัยคือ ผักบุง้ จีน แตงกวา และผักกาดหอม โดยไม่พบสารเคมี
กาจัดศัตรูพชื ตกค้างคิดเป็ นร้อยละ 62.9, 53.8 และ 46.2 จากจานวนผักแต่ละชนิด ตามลาดับ สรุป: การศึกษาความชุกของ
การมีสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักจากตลาดและห้างสรรพสินค้าทาให้ได้ขอ้ มูลเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ ผูบ้ ริโภคควร
ตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคผักทีม่ สี ารพิษตกค้าง หน่ วยงานเกีย่ วข้องควรตรวจสอบและเฝ้าระวังสารเคมีกาจัดศัตรูพชื
ตกค้าง และควรสนับสนุ นให้เกษตรกรปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื เพื่อให้ผู้บริโภคได้รบั ความปลอดภัยในการ
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บทนา
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้ า นยาและผลิ ต ภัณ ฑ์
สุ ข ภาพเป็ นบทบาทหนึ่ ง ของเภสั ช กร อาหารเป็ น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเป็ นหนึ่งในปจั จัยสีใ่ นการดารงชีวติ
ของมนุ ษย์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยทาง
อาหารจึงเป็ นภาระหน้าทีข่ องเภสัชกรเพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รบั

อาหารที่ปลอดภัย มีสุขภาพดี ปราศจากโรคอันเกิดจาก
การบริโภคอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย ปญั หาสุขภาพจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื เป็ นปญั หาใหญ่และรุนแรงในประเทศ
ไทย โดยส่ ง ผลกระทบต่ อ เกษตรกรผู้ ใ ช้ ส ารเคมีแ ละ
ผู้บริโภค (1) ในปี พ.ศ. 2557 พบจานวนผู้ป่วยนอกที่
ได้รบั พิษจานวน 7,954 คน คิดเป็ นอัตราผูป้ ่วยนอก 12.25
ต่อประชากร 100,000
คน เมื่อจาแนกตามชนิดของ
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สารเคมีกาจัดศัตรูพชื พบว่าเป็ นผู้ป่วยที่ได้รบั พิษจากสาร
ในกลุ่ม organophosphate และ carbamate มากทีส่ ุด
จานวน 2,644 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.22 (2) นอกจากนัน้
ในระยะยาว การสะสมของสารพิษส่งผลเสียต่อระบบการ
สืบ พัน ธุ์ใ นร่า งกาย ท าให้ก ารเจริญ เติบ โตของทารกใน
ครรภ์ผดิ ปกติ พัฒนาการทางสมองและพฤติกรรมของเด็ก
ผิดปกติ เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ (3) เกิดโรคผิวหนัง
และโรคมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งปอด เต้านม ลาไส้
ตับอ่อน สมอง ต่อมลูกหมาก กระเพาะ รังไข่ ไต อัณฑะ
ต่อ มน้ า เหลือ ง และเม็ด เลือ ดขาว (4-5) ในประเทศไทย
โรคมะเร็งเป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ อันดับ 1 มีจานวน
ผูเ้ สียชีวติ จานวน 70,075 รายในปีพ.ศ. 2557 (6)
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้อาหารทีม่ สี ารพิษ
ตกค้างเป็ นอาหารทีก่ าหนดมาตรฐาน โดยต้องตรวจไม่พบ
สารพิษ ตกค้ า งจากวัต ถุ อ ัน ตรายทางการเกษตร แต่ ม ี
ข้อยกเว้น คือ สามารถตรวจพบสารพิษตกค้างจากวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรได้ไม่ เกินปริมาณสารพิษตกค้าง
สูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) ในสารเคมีบาง
ประเภทที่ระบุในประกาศฯ และตรวจพบสารพิษตกค้าง
จากวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรทีเ่ ป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที่
4 ได้ไ ม่เกิน ปริม าณสารพิษ ตกค้า งสูงสุด ที่ป นเปื้ อ นจาก
สาเหตุ ท่ี ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ( Extraneous Maximum
Residue Limit, EMRL) ในสารเคมีบางประเภททีร่ ะบุใน
ประกาศฯ และตรวจพบสารพิษตกค้างจากวัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตรอื่นที่ไม่ใช่ 2 ประเภทข้างต้น ได้ไม่เกิน
ปริม าณที่ก าหนดโดยคณะกรรมาธิก ารของโครงการ
มาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius
Commission, Joint FAO/WHO Food Standards
Programme) (7)
การนาเข้าสารเคมีทางการเกษตรในปจั จุบนั อยูใ่ น
อัตราที่สูง ในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการนาเข้า 149,546
ตัน มู ล ค่ า 19,326 ล้ า นบาท โดยเป็ น สารก าจัด แมลง
12,927 ตัน มูลค่า 3,684 ล้านบาท (8) การประเมินความ
ชุกของสินค้าที่ไม่ปลอดภัยระดับประเทศพบว่า อันดับ 1
คือสารเคมีการเกษตรตกค้างในผัก คิดเป็ นร้อยละ 13.2 (9)
ผลการเฝ้าระวังการปนเปื้ อนสารฆ่าแมลงในผักและผลไม้
ภายในประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 โดยสานัก
อาหารพบว่ า ผัก และผลไม้ต กเกณฑ์ม าตรฐานร้อ ยละ
5.07, 4.79 และ 3.68 ตามลาดับ (10) ผลการเฝ้าระวัง
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักประจาปี 2558 โดย

เครือ ข่า ยเตือ นภัย สารเคมีก าจัด ศัต รูพืช พบว่า ผัก ที่ม ี
สารพิษตกค้างเกินค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL)
มากที่ สุ ด คื อ กะเพรา (ร้ อ ยละ 62.5) รองลงมาคื อ
ถัวฝ
่ กั ยาว (ร้อยละ 37.5) และคะน้ า (ร้อยละ 37.5) (11)
ผลการศึกษาการตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในผัก
และผลไม้จากตัวอย่างที่นามาขอรับรองระบบการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรทีด่ สี าหรับพืช (Good Agricultural Practice
หรือ GAP) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในปี พ.ศ.
2556 พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง ร้อยละ 30.1 และ
เกิน ค่ า ปริม าณสารพิษ ตกค้า งสูง สุด (MRL) ร้อ ยละ 2.2
พืชผักทีต่ รวจพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานในปี พ.ศ.
2554–2556 คือ ขึน้ ฉ่าย พริก และหอมแบ่ง (12)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วสมัช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด
มหาสารคาม ได้ม ีม ติใ นการขับ เคลื่อ นสมัช ชาสุ ข ภาพ
จังหวัด ปี พ.ศ. 2558 ในประเด็นอาหารปลอดภัย (13)
แม้ว่ า จะมีก ารศึก ษาความชุ ก ของการมีส ารเคมีก าจัด
ศัตรูพชื ตกค้างในหลายพืน้ ที่ แต่ยงั ไม่มขี อ้ มูลการศึกษาใน
จังหวัดมหาสารคาม คณะผูว้ จิ ยั ได้วจิ ยั เพื่อศึกษาความชุก
ของการมีสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักจากตลาดและ
ห้างสรรพสินค้าในอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของการขับ เคลื่อ นสมัช ชาสุข ภาพจัง หวัด
มหาสารคามในเรือ่ งอาหารปลอดภัยต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง พรรณนาระหว่า ง
วันที่ 29 พฤษภาคม–30 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยมี
ระเบียบวิธวี จิ ยั ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง
ตัวอย่างผักทีศ่ กึ ษาและตลาดแหล่งทีม่ าของผักที่
ศึกษา ถูกเลือกโดยการประชุมระดมความคิดเห็นระหว่าง
ผู้วิจ ัย ผู้ช่ ว ยนั ก วิจ ัย และตัว แทนจากผู้ ร่ ว มขับ เคลื่อ น
สมัช ชาสุ ข ภาพจัง หวัด มหาสารคามในประเด็น อาหาร
ปลอดภัย โดยพิจารณาจากชนิดของผักทีน่ ิยมรับประทาน
มากจานวน 15 ชนิด ได้แก่ กะเพรา ถัวฝ
่ กั ยาว คะน้ า
ผักบุง้ จีน ผักกาดกวางตุง้ มะเขือเปราะ แตงกวา พริกแดง
ผักกาดขาวปลี กะหล่าปลี โหระพา แมงลัก ผักชี ต้นหอม
และผักกาดหอม ส่วนแหล่งทีเ่ ก็บผักเลือกจากตลาดสดทีม่ ี
ขนาดใหญ่ ตลาดนั ด ที่ม ีผ ัก ตัว อย่ า งครบทุ ก ชนิ ด และ
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ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทงั ้ หมดในพื้นที่ ประกอบด้วย
ตลาดสด 3 แห่งจากทัง้ หมด 4 แห่ง ตลาดนัด 1 แห่งจาก
ทัง้ หมด 3 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 3 แห่งในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
การคัด เลือ กตัว อย่า งผัก ใช้วิธีก ารสุ่ม แบบกลุ่ ม
(cluster sampling) การศึกษานี้เก็บตัวอย่างผัก 15 ชนิด
ดังกล่าวมาแล้วชนิดละ 3 ตัวอย่างจากตลาดสดแต่ละแห่ง
การเลือกตัวอย่างผักทาโดยแบ่งพื้นที่ในตลาดสดเป็ น 3
ส่วน แล้วเก็บ ผักแต่ ละชนิ ด ชนิ ดละ 1 ตัวอย่างต่อพื้น ที่
ตลาดสด 1 ส่วน สาหรับในตลาดนัดและห้างสรรพสินค้า
ผูว้ จิ ยั เก็บผักมาชนิดละ 1 ตัวอย่าง ดังนัน้ จานวนตัวอย่าง
ผักแต่ละชนิด คือ 13 ตัวอย่าง (3 ตัวอย่างต่อตลาดสด 1
แห่ง งานวิจยั นี้มตี ลาดสด 3 แห่ง จึงมีตวั อย่างจากตลาด
สด 9 ตัวอย่าง และยังมีตวั อย่างจากตลาดนัด 1 แห่งและ
ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง สถานทีล่ ะ 1 ตัวอย่าง) อย่างไรก็
ตาม ห้างสรรพสินค้าแห่งที่ 2 และ 3 ไม่พบการจาหน่าย
แมงลัก จึงมีตวั อย่างแมงลัก 11 ตัวอย่าง รวมทัง้ สิน้ 193
ตัวอย่าง (ผัก 14 ชนิดxชนิดละ 13 ตัวอย่าง รวมกับ
ตัวอย่างแมงลัก 11 ตัวอย่าง)
เครื่องมือในการวิ จยั
การวิจยั นี้ใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ GT–test kit เพื่อ
ต ร ว จ ส อ บ ส า ร เ ค มี ก า จั ด ศั ต รู พื ช ต ก ค้ า ง ใ น ก ลุ่ ม
organophosphate, carbamate และกลุ่ม สารพิษอื่น ๆ ที่
เป็ น cholinesterase inhibitors กรณีท่มี สี ารตกค้างใน
ปริม าณมาก cholinesterase enzyme จะถู ก ยับ ยัง้ การ
ทางานมากขึ้น สีท่ไี ด้จากการทดสอบจะมีสเี ข้มมาก การ
แปลผลการตรวจใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบสีของสารในหลอด
ทดลองจากการทดสอบผัก ผัก ตัว อย่ า งกับ สีข องสารใน
หลอดควบคุม (สีอ่อน) และหลอดตัดสิน (สีเข้ม) หากพบว่า
สีข องสารในหลอดทดลองจากผัก ตัว อย่า งมีค วามเข้ม สี
เท่ากับหลอดควบคุม แปลผลได้ว่าไม่พบสารตกค้าง (0%
Inhibition) หากสีข องสารในหลอดทดลองมีค วามเข้ ม
เท่ากับหลอดตัดสิน แปลผลได้วา่ พบสารตกค้างในระดับไม่
ปลอดภัย (≥50% Inhibition) และหากสีของสารจากการ
ทดสอลผักมีความเข้มมากกว่าหลอดควบคุมแต่อ่อนกว่า
หลอดตัดสิน แปลผลได้วา่ พบสารพิษตกค้างแต่อยูใ่ นระดับ
ที่ป ลอดภัย (น้ อ ยกว่า 50% Inhibition) การวิจ ัย นี้ ใ ช้ชุ ด
ทดสอบ GT–test kit ชนิดวิเคราะห์ผล 60 นาที ซึง่ มีความ
401

แม่นยาในการวิเคราะห์ ผลมากกว่าชนิดอื่น นอกจากนัน้
สารเคมีทอ่ี าจก่อให้เกิดผลบวกลวง (false positive) ในการ
วิเคราะห์ได้ คือ สารตัง้ ต้นทีเ่ ปลีย่ นรูปหรือสลายตัวไปเป็ น
สารที่ยบั ยัง้ เอนไซม์ cholinesterase (14) ชุดทดสอบนี้ ม ี
ความไว (sensitivity) ร้อยละ 92.3 ความจาเพาะ
(specificity) ร้อยละ 85.1 ความถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ
87.1 ค่าพยากรณ์บวก (positive predictive value) ร้อยละ
70.6 และค่าพยากรณ์ลบ (negative predictive value)
ร้อยละ 96.6 (15)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนา ได้แ ก่ ความถี่
และร้อ ยละ เพื่อ สรุป เกี่ยวกับความชุก ของการปนเปื้ อ น
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื

ผลการวิ จยั
แหล่งที่มาของผักตัวอย่าง
แหล่งทีม่ าของผักมี 7 แห่งประกอบด้วยตลาดสด
3 แห่ง ตลาดนัด 1 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้ ตลาดสดแห่งที่ 1 เป็ นตลาดสดขนาดใหญ่
ตัง้ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เริม่ ขายผักตัง้ แต่
ช่วงเช้ามืด (เวลา 02.00 น.) ในลักษณะขายส่ง ส่วนช่วง
สายถึง ช่ ว งเย็น เป็ น การขายปลีก ผู้ข ายปลีก รับ ผัก จาก
ผู้ขายส่งซึ่งมาจากต่างจังหวัดในช่วงเช้ามืดและบางราย
ปลูกผักเอง ตลาดสดแห่งที่ 2 เป็ นตลาดสดขนาดเล็กกว่า
กว่ า ตลาดสดแห่ ง ที่ 1 ตั ้ง อยู่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง
มหาสารคาม ตลาดแห่งนี้ขายผักตลอดทัง้ วันตัง้ แต่ช่วงเช้า
ถึงเย็น แต่ในช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นมีผู้ขายผักมากกว่าช่วง
เช้าถึงสาย ผักที่นามาขายรับมาจากต่างจังหวัด แต่บาง
รายรับมาจากการขายส่งผักทีต่ ลาดสดแห่งที่ 1 ในตอนเช้า
มืดเพื่อมาขายต่อ และบางรายปลูกผักเอง ตลาดสดแห่งที่
3 เป็ นตลาดสดทีม่ ขี นาดเล็กกว่าตลาดสดแห่งที่ 1 ตัง้ อยูใ่ น
เขตเทศบาลต าบลแวงน่ าง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
มหาสารคาม ส่วนใหญ่เริม่ ขายผักในช่วงบ่ายถึงช่วงเย็น
โดยผักทีน่ ามาขายรับมาจากการขายส่งผักทีต่ ลาดแห่งที่ 1
และบางรายปลูกผักเอง
ตลาดนัดทีเ่ ก็บตัวอย่างผักในการศึกษาเป็ นตลาด
นัดขนาดเล็กมีการวางแผงจาหน่ายผักสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ทุก
วัน อัง คาร ตัง้ อยู่ใ นเขตเทศบาลเมือ งมหาสารคาม โดย
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จาหน่ ายผักในช่วงเย็นถึงช่วงค่ า พบว่าส่วนมากขายผัก
พืน้ บ้านรายละ 3-4 ชนิด และมีผขู้ ายผักชนิดทัวไป
่ 3 ราย
ห้างสรรพสินค้าแห่งที่ 1 เป็ นห้างสรรพสินค้าชนิด
ห้างขายส่งขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่ในเขตตาบลเกิ้ง อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
ห้างสรรพสินค้าแห่งที่ 2 เป็ น
ห้างสรรพสินค้าแบบค้าปลีกขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่ในเขตตาบล
เกิ้ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และห้างสรรพสินค้า
แห่งที่ 3 เป็ นห้างสรรพสินค้าแบบค้าปลีกขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่
ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก
จากตารางที่ 1
การตรวจวิเคราะห์ผกั 193
ตัวอย่างด้วย GT – test kit พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื
ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย จานวน 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ
16.0) พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับที่ปลอดภัย
จานวน 75 ตัวอย่าง (ร้อยละ 38.9) นัน่ คือ พบผักที่ม ี

สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง 106 ตัวอย่าง (ร้อยละ 54.9)
และไม่พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผัก จานวน 87
ตัวอย่าง (ร้อยละ 45.1)
เมื่อ จ าแนกตามชนิ ด ของผัก ผัก ที่พ บสารเคมี
กาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยจานวนมากที่สุด
คือ พริกแดง จานวน 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 84.6 ของ
ตัว อย่ า งพริ ก แดง) รองลงมาคื อ กะเพรา จ านวน 4
ตัวอย่าง (ร้อยละ 30.8 ของตัวอย่างกะเพรา) (ตารางที่ 1)
ผักตัวอย่างที่ตรวจไม่พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างใน
ระดับไม่ปลอดภัย คือ ผักบุง้ จีน แตงกวา และผักกาดหอม
โดยตรวจไม่พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง จานวน 9, 7
และ 6 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 62.9, 53.8 และ 46.2 จาก
จ านวนผัก แต่ ล ะชนิ ด ตามล าดับ จึ ง เป็ นผัก ที่ ม ี ค วาม
ปลอดภัยในการบริโภคในระดับทีม่ าก
เมื่อจาแนกตามแหล่งทีม่ าของผักตัวอย่าง พบว่า
ผักจากห้างสรรพสินค้าแห่งที่ 3 ตรวจพบสารเคมีกาจัด

ตารางที่ 1. ผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างแยกตามชนิดของผัก (n=193)
ไม่พบการตกค้าง
พบการตกค้างในระดับทีป่ ลอดภัย
พบการตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย
ชนิดผัก
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
0
2
11
84.6
พริกแดง
0
15.4
กะเพรา

7

53.8

2

15.4

4

30.8

ผักชี

3

23.1

7

53.8

3

23.1

ผักหอม

1

7.7

10

76.9

2

15.4

โหระพา

3

23.1

8

61.5

2

15.4

คะน้า
ผักกาดขาว
กวางตุง้
กะหล่าปลี
ถัวฝ
่ กั ยาว

7
8
6
6

53.8
61.5
46.2
46.2

4
3
6
6

30.8
23.1
46.2
46.2

2
2
1
1

15.4
15.4
7.7
7.7

8

61.5

4

30.8

1

7.7

มะเขือเปราะ

8

61.5

4

30.8

1

7.7

แมงลัก

8

61.5

2

15.4

1

7.7

ผักกาดหอม

6

46.2

7

53.8

0

0

แตงกวา
ผักบุง้ จีน
รวม

7
9
87

53.8
69.2
45.1

6
4
75

46.2
30.8
38.9

0
0
31

0
0
16.0
402
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ศัตรูพชื ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยมากทีส่ ดุ คือ 5 ตัวอย่าง
คิดเป็ นร้อยละ 35.7 รองลงมาคือ ตลาดนัดพบ 5 ตัวอย่าง
คิดเป็ นร้อยละ 33.3 ในทางตรงข้ามพบว่า ตลาดสดแห่งที่
1 และ 2 ไม่พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างมากทีส่ ุดคือ
ร้อยละ 60.0 และ 62.2 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

การอภิ ปรายผล
การวิเคราะห์สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในกลุ่ม
organophosphate และ carbamate ด้วย GT test kit ใน
ผักจากตลาดสด 3
แห่ง ตลาดนัด 1
แห่ง และ
ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง (รวม 7 แห่ง) ในผักตัวอย่าง 15
ชนิ ด ได้แก่ กะเพรา ถัวฝ
่ กั ยาว คะน้ า ผักบุ้งจีน ผักกาด
กวางตุ้ง มะเขือ เปราะ แตงกวา พริก แดง ผัก กาดขาว
กะหล่าปลี โหระพา แมงลัก ผักชี ต้นหอม และผักกาดหอม
รวมทัง้ สิน้ 193 ตัวอย่าง พบว่ามีสารเคมีกาจัดศัตรูพชื
ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยคิดเป็ นร้อยละ 16.0 ตกค้างใน
ระดับทีป่ ลอดภัยคิดเป็ นร้อยละ 38.9 และไม่พบการตกค้าง
ร้อยละ 45.1
ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Ruangwut และ Kontong ที่ตรวจสารเคมีกาจัดศัตรูพชื
ตกค้างด้วย GT-test kit ในผักสด 10 ชนิด ได้แก่
กะหล่ า ปลี คะน้ า กวางตุ้ ง ผัก กาดขาว โหระพา ผัก ชี
มะเขือเทศ พริก แตงกวา และถัวฝ
่ กั ยาว รวม 90 ตัวอย่าง
จากตลาดสด 3 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ.
2554 ซึ่ ง พบสารเคมีก าจัด ศัต รู พืช ตกค้ า งในระดับ ไม่
ปลอดภัย ในผัก ร้อ ยละ 15.5 พบการตกค้ า งในระดับ ที่
ปลอดภัยในผักร้อยละ 34.4 และพบไม่พบการตกค้างในผัก

ร้อ ยละ 50 (16) งานวิจ ัย ในครัง้ นี้ พ บว่ า ผัก ที่ต รวจพบ
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยหรือระดับ
ทีป่ ลอดภัยมีจานวน ร้อยละ 54.9 ซึง่ เป็ นสัดส่วนทีม่ ากกว่า
กลุ่มทีไ่ ม่พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้าง (ร้อยละ 45.1)
แสดงถึงความแพร่หลายอย่างมากของการใช้สารเคมีกาจัด
ศัต รู พืช ในการปลู ก ผัก ผลการศึก ษานี้ ส อดคคล้ อ งกับ
งานวิจ ัย ของ Atisook และคณะ ที่ต รวจสารเคมีก าจัด
ศัตรูพชื ในผักทัวไป
่ 9 ชนิด ได้แก่ กะหล่ าปลี กวางตุ้ง
คะน้ า ชะอม ตาลึง ถัวฝ
่ กั ยาว ผัก กาดขาว ผัก กาดหอม
และผักโขม รวม 193 ตัวอย่าง จากตลาดสด 14 แห่ง และ
ห้างสรรพสินค้า 10 แห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระหว่างปี พ.ศ.2543–2546 โดยใช้ gas chromatography
และ liquid chromatography การวิจยั ดังกล่าวพบว่ามี
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักทัวไปร้
่ อยละ 63 (17)
แต่ผลการศึกษาครัง้ นี้แตกต่างจากผลการสารวจของส่วน
บริหารศัตรูพชื กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งตรวจสารเคมี
ก าจัด ศัต รูพืช ตกค้า งในผัก 10
ชนิ ด ได้แ ก่ คะน้ า
ถัวฝ
่ กั ยาว กวางตุ้ง พริก แตงกวา กะหล่ าปลี ผักกาดขาว
ปลี ผักบุง้ จีน มะเขือ ผักชี และผักอื่น ๆ (71 ชนิด) ข้าว
และผลไม้ รวม 3,115 ตัวอย่างจากผูป้ ลูกผักทัวประเทศใน
่
ปี พ.ศ. 2545 การตรวจวิเคราะห์ใช้ GT–test kit และ gas
chromatography ผลการตรวจไม่พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื
ในตัวอย่างร้อยละ 60 (18) แต่การศึกษาดังกล่าวนัน้ ศึกษา
ในผัก ผลไม้ และข้าวทีเ่ ก็บตัวอย่างในพืน้ ทีท่ วประเทศ
ั่
จึง
มีความแตกต่างจากการวิจยั ในครัง้ นี้ท่ศี กึ ษาเฉพาะผักใน
บางตลาดของจังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ 2. ผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักแยกตามแหล่งทีม่ าของผักตัวอย่าง (n=193)
จานวน
ไม่ตกค้าง
ตกค้างในระดับทีป่ ลอดภัย
ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย
แหล่งทีม่ าของผัก
ตัวอย่าง จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
จานวน (ร้อยละ)
ตลาดสดแห่งที่ 1

45

27 (60.0)

12 (26.7)

6 (13.3)

ตลาดสดแห่งที่ 2

45

28 (62.2)

12 (26.7)

5 (11.1)

ตลาดสดแห่งที่ 3

45

15 (33.3)

26 (57.8)

4 (8.9)

ตลาดนัด

15

3 (20.0)

7 (46.7)

5 (33.3)

ห้างสรรพสินค้า 1

15

5 (33.3)

6 (40.0)

4 (26.7)

ห้างสรรพสินค้า 2

14

9 (64.3)

3 (21.4)

2 (14.3)

ห้างสรรพสินค้า 3

14

0

9 (64.3)

5 (35.7)
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งานวิจยั ครัง้ นี้พบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างใน
ระดับไม่ป ลอดภัยคิดเป็ นร้อยละ 16.0 สอดคล้องกับผล
การสารวจของ Thai-PAN ทีต่ รวจวิเคราะห์ผกั จานวน 10
ชนิ ด ได้แ ก่ กะหล่ า ปลี แตงกวา ผัก บุ้ง จีน มะเขือ เทศ
ผัก กาดขาวปลี คะน้ า ถัวฝ
่ กั ยาว มะเขือเปราะ กะเพรา
และพริกแดง รวม 89 ตัวอย่าง จากห้างสรรพสินค้าและ
ตลาดค้าส่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี พ.ศ.
2559 การวิเคราะห์ตวั อย่างใช้ Multi Residue Pesticide
Screen (MRPS) ผลการตรวจพบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื
ตกค้ า งปริ ม าณสู ง กว่ า ปริ ม าณสารพิ ษ ตกค้ า งสู ง สุ ด
(Maximum Residue Limit; MRL) คิดเป็ นร้อยละ 17.98
(19) และยัง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ Chaikliang และ
คณะ ที่ตรวจวิเคราะห์สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผัก
จานวน 6 ชนิด ได้แก่ คะน้า กะหล่าปลี ผักชี ถัวฝ
่ กั ยาว
ต้นหอม และพริก รวม 198 ตัวอย่าง จากตลาด 5 แห่งใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้ MJPK test kit พบว่า ผัก
ตัวอย่างมีสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในระดับที่ไม่ปลอดภัยคิด
เป็ นร้อยละ 10.6 (20) แต่การศึกษานี้แตกต่างจากผลการ
ส ารวจของสานัก สนับ สนุ น และส่ง เสริม อาหารปลอดภัย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีต่ รวจสารเคมีกาจัด
ศัตรูพชื ตกค้างในผักจานวน 113,315 ตัวอย่างจากทัว่
ประเทศในปี งบประมาณ 2555 โดยใช้ GT–test kit ผลการ
ตรวจพบสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในระดับไม่ ปลอดภัยเพียง
ร้อยละ 2.85 (21) ผลการศึกษาครัง้ นี้ยงั แตกต่างจากการ
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ส า ร เ ค มี ก า จั ด ศั ต รู พื ช ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในผัก 7 ชนิด ได้แก่ คะน้า
ถั ว่ ฝ กั ยาว ผั ก บุ้ ง ต าลึ ง แตงกวา กะหล่ า ปลี และ
ผักกาดขาว รวมทัง้ หมด 1,593 ตัวอย่างจากทัวประเทศ
่
ระหว่า งเดือ นธัน วาคม พ.ศ. 2557–มีน าคม พ.ศ. 2558
ด้ ว ยชุ ด ทดสอบโดยใช้ ห ลัก การยับ ยัง้ การท างานของ
เอนไซม์ cholinesterase
ในเลือด พบสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในระดับ ไม่ป ลอดภัยเพีย งร้อยละ 0.4 (22) ทัง้ นี้
ความแตกต่างที่พบอาจเนื่องมาจากชนิดของผักตัวอย่าง
แหล่งพืน้ ที่ และช่วงเวลาในการศึกษามีความแตกต่างกัน
เมื่อจาแนกตามชนิ ดของผัก ผักที่ตรวจพบการ
ตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในระดับไม่ปลอดภัยใน
สัดส่วนสูงที่สุด คือ พริกแดง คิดเป็ นร้อยละ 84.6 จาก
จานวนพริกแดงตัวอย่างทัง้ หมด ผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับผลการสารวจของ Thai-PAN ในปี พ.ศ. 2559 ทีพ่ บ
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยในพริกสูง

ทีส่ ุด คือ ร้อยละ 100 (19) ทัง้ ยังสอดคล้องกับผลการเฝ้า
ระวัง ของส านั ก งานมาตรฐานสิน ค้า เกษตรและอาหาร
แห่งชาติในระหว่าง พ.ศ. 2554–2557 ซึ่งพบว่าพริกสดมี
การปนเปื้ อนวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรเกินมาตรฐาน
มากขึ้ น ในทุ ก ปี (23) Khemkratoke และคณะ ตรวจ
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักและผลไม้ครัง้ ละ 100
ตัวอย่าง จานวน 3 ครัง้ จากร้านค้าในชุมชนและตลาดนัด
ในจังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ชุดทดสอบ
พบว่ า มีส ารเคมีก าจัด ศัต รู พืช ตกค้ า งในพริก ในระดับ
อันตรายทุกครัง้ (24) งานวิจยั ของของ Ponthas และคณะ
ได้ต รวจหาสารเคมีก าจัด ศัต รูพืช ในผัก 4 ชนิ ด รวม 24
ตัวอย่างจากตลาดองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ.
2557 โดยทดสอบด้วย GT- test kit พบว่ามีสารกาจัด
ศัต รู พืช ตกค้ า งในพริก ทุ ก ตัว อย่ า ง (25) นอกจากนี้ ย ัง
สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ Prasopsuk และคณะ ที่สุ่ ม
ตรวจผักและผลไม้จากแปลงเกษตรกรทีข่ อรับรอง GAP ใน
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนโดยใช้ เ ครื่อ ง Gas
chromatography และ HPLC ในปี พ.ศ. 2554-2556 พบว่า
พริก มีส ารพิษ ตกค้า งเกิน ปริม าณสารพิษ ตกค้า งสูง สุ ด
(Maximum Residue Limit; MRL) ติดต่อกันทัง้ 3 ปี (12)
แต่แตกต่างจากงานวิจยั ของ Ruksilp ที่ตรวจหาสารเคมี
กาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผัก 14 ชนิด ชนิดละ 8 ตัวอย่าง
รวม 112 ตัวอย่าง จากตลาดเช้าและตลาดเย็นในจังหวัด
เลย แล้วนามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธี gas chromatography ในปี
พ.ศ. 2547 ไม่พบสารเคมีกลุ่ม organophosphate ตกค้าง
ในพริก (26) ทัง้ นี้ ค วามแตกต่ า งระหว่า งการศึก ษาเกิด
เนื่ อ งจากการศึก ษาในอดีต ศึก ษาเฉพาะสารเคมีก ลุ่ ม
organophosphate 3 ชนิด คือ methyl parathion,
mevinphos และ manochrotophos เท่านัน้ นอกจากนี้ยงั
เป็ นการศึกษาในต่างพื้นที่กนั ด้วย จึงทาให้ผลการศึกษา
แตกต่างจากการศึกษานี้
เ มื่ อ จ า แ น ก ต า ม ส ถ า น ที่ เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง
ห้างสรรพสินค้าแห่งที่ 3 และตลาดนัดมีผกั ที่ตรวจพบ
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยมากกว่า
ตลาดสดคือ ร้อยละ 35.7 และ 33.3 ตามลาดับ ส่วนใน
ตลาดสดแห่งที่ 3 พบผักทีม่ สี ารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างใน
ระดับไม่ปลอดภัยเพียงร้อยละ 8.9 เท่านัน้ ผลการศึกษานี้
แตกต่างจากงานวิจยั ของ Wanwimolruk และคณะ ทีต่ รวจ
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในผัก 3 ชนิด คือ คะน้า ผักกาด
กวางตุ้ง และผักบุง้ รวม 397 ตัวอย่างจากตลาดสดและ
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ห้างสรรพสินค้าในภาคกลาง เมื่อปี พ.ศ. 2557 และพบว่า
ระดับ ของสารเคมี ก าจัด ศัต รู พื ช ตกค้ า งในตลาดและ
ห้างสรรพสินค้าไม่แตกต่างกัน (27) ความแตกต่างระหว่าง
การศึกษาอาจเนื่องมาจากชนิดของผัก พืน้ ทีศ่ กึ ษา และ
ช่วงเวลาทีศ่ กึ ษามีความแตกต่างกัน
ข้อจากัดหนึ่งของการศึกษานี้คอื มุ่งศึกษาความ
ชุ ก ของการมี ส ารเคมี ก าจั ด ศั ต รู พื ช เฉพาะในกลุ่ ม
organophosphate และ carbamate ที่ตกค้างในผัก
อย่างไรก็ตาม สารเคมีกาจัดศัตรูพชื สองกลุ่มนี้มอี ตั ราการ
นาเข้าสูงสุดซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณการใช้สารเหล่านี้ในทาง
การเกษตรที่สูง นอกจากนี้ สารทัง้ สองกลุ่มยังเป็ นสาเหตุ
ของการต้อ งเข้า รัก ษาตัว ที่โ รงพยาบาลแบบผู้ป่ ว ยนอก
เนื่ องจากพิษของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมากกว่าสารเคมี
กาจัดศัตรูพชื กลุ่มอื่น ๆ เช่น organochlorine, pyrethroid,
thiocarbamate และ paraquat (2)
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั ในระดับพืน้ ที่ คือ อาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึง่ เป็ นพืน้ ทีย่ งั ไม่มกี ารศึกษาใน
ประเด็นสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักมาก่อน การวิจยั
นี้ศกึ ษาในผักตัวอย่างถึง 15 ชนิด ชนิดละ 11-13 ตัวอย่าง
จึงมีชนิดของผักมากกว่าการศึกษาก่อนหน้า และมีการเก็บ
ตั ว อย่ า งผั ก จากแหล่ ง ที่ ห ลากหลายทั ้ง ตลาดและ
ห้ า งสรรพสิน ค้ า อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยความจ ากัด ของ
งบประมาณ บุคลากร และเวลาการศึกษา ตลอดจนความ
สะดวกในการศึกษา ผู้วจิ ยั จึงเลือกใช้ชุดทดสอบ GT–test
kit หากเกษตรกรใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในกลุ่มอื่นที่
หลากหลายจะทาให้ผลการวิจยั มีแนวโน้ มที่พบอัตราการ
ปนเปื้ อนน้อยกว่าความเป็ นจริง ดังนัน้ ผลการทดสอบควร
ไ ด้ ร ั บ ก า ร ยื น ยั น ผ ล เ พิ่ ม เ ติ ม ด้ ว ย ก า ร ท ด ส อ บ ใ น
ห้องปฏิบตั ิการ นอกจากนัน้ ขนาดตัวอย่างของผักแต่ละ
ชนิ ด ที่ม ีป ริม าณน้ อ ยท าให้ไ ม่ส ามารถสรุป ความชุ ก ของ
สารเคมีก าจัด ศัต รู พืช ตกค้า งในผัก แต่ ล ะชนิ ด ได้อ ย่ า ง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีไ่ ด้บ่งบอกว่าการตกค้างของ
สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักเป็ นปญั หาในพืน้ ที่วจิ ยั
และสามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวังปญั หานี้
ต่อไปในอนาคต
การพัฒ นาการเกษตรปลอดสารพิษ ในจัง หวัด
ขอนแก่นและเชียงใหม่สรุปได้วา่ การเกษตรปลอดสารพิษ
จะเกิดได้หากมีความร่วมมือของเกษตรกร มีการส่งเสริม
ด้านความรู้ค วามเข้าใจอย่างต่อ เนื่ องร่วมกับการพัฒ นา
เทคโนโลยีเพือ่ ลดต้นทุนการผลิต มีการให้ความสาคัญเรื่อง
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การตลาด ราคา และรายได้ (28) มีการขยายตลาดใน
รูปแบบการรวมกลุ่มเป็ นตลาดชุมชน (29) ภายใต้แนวคิด
แห่ ง ความพอเพีย ง คือ เกษตรกรผลิต เพื่อ บริโ ภคใน
ครัวเรือนเป็ นหลัก ส่วนที่มากกว่านัน้ จึงนาไปขายในกลุ่ม
เกษตรกรเองหรือขายในตลาดชุมชนอื่นจากระดับหมู่บา้ น
สู่ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัดต่อไป นอกจากนัน้ ควร
ประชาสัมพันธ์ให้ผูบ้ ริโภคมีความรู้ (30) และเกิดความ
ตระหนักเรื่องการบริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารพิษควบคู่
กันไป

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาความชุ ก ของการมี ส ารเคมี ก าจัด
ศัตรูพชื ตกค้างในผักทีจ่ าหน่ายทีต่ ลาดและห้างสรรพสินค้า
ในอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผักร้อยละ 16.0
มีสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ
38.9 พบการตกค้างในระดับทีป่ ลอดภัย และไม่พบสารเคมี
กาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผักร้อยละ 45.1 ผักทีพ่ บสารเคมี
กาจัดศัตรูพชื ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยมากทีส่ ดุ คือ พริก
รองลงมาคือ กะเพรา ผักที่มคี วามปลอดภัยมากที่สุดคือ
ผักบุ้งจีน แตงกวา และผักกาดหอม ผู้บริโภคสามารถใช้
ข้อมูลจากวิจยั นี้ในการเลือกบริโภคผัก เจ้าหน้ าที่ภาครัฐ
และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคสามารถใช้
ผลการวิจ ยั นี้ เ ป็ น ข้อ มูล พื้น ฐานในการเฝ้ า ระวัง สารเคมี
กาจัดศัตรูพชื ตกค้างในผัก และเผยแพร่ขอ้ มูลการตกค้าง
ของสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในผักเพื่อให้ผบู้ ริโภคได้รบั ข้อมูล
และเกิดการตระหนัก รู้เท่าทัน และทราบถึงทางเลือกใน
การบริโภคผักทีป่ ลอดภัย
ข้อเสนอแนะ
สถานการณ์สารเคมีตกค้างในผักเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ ใ นการเฝ้ าระวัง การตกค้ า ง และช่ ว ยกระตุ้ น
ผู้บ ริโ ภคให้ต ระหนั ก ถึง อัน ตรายที่อ าจเกิด ขึ้น จากการ
บริโ ภค ในการวิจ ัย ครัง้ ต่ อ ไปควรศึก ษาในทุ ก จัง หวัด
เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้ทราบถึงความชุกชอง
การมีสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในจังหวัดของตน ที่นอกจากนี้
ควรเพิ่ม ชนิ ด และจ านวนของผัก ตัว อย่ า งและควรเก็ บ
ตัวอย่างผักเพื่อตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนควร
มี ก ารยื น ยั น ผลการตรวจสอบด้ ว ยการทดสอบจาก
ห้องปฏิบตั กิ าร การศึกษาเพิม่ เติมในประเด็นแหล่งที่ปลูก
ของผักตัวอย่างจะมีประโยชน์ต่อการควบคุมและติดตามใช้
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สารเคมีกาจัดศัตรูพชื ในผัก นอกจากนัน้ ควรศึกษาทัศนคติ
ของประชาชนต่ อ เรื่ อ งนี้ รวมทัง้ วิ ธี ก ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนบริโภคผักปลอดสารพิษ และวิธีการสนับสนุ น
เกษตรกรให้ปลูกผักแบบปลอดสารพิษ

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพแบบบูรณาการสู่จงั หวัดมหาสารคามน่ าอยู่
เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของการขับเคลื่อนประเด็นสมัช ชาสุข ภาพ
จัง หวัด มหาสารคาม ประเด็ น อาหารปลอดภัย ผู้ วิจ ัย
ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ม า ณ ที่ นี้ แ ล ะ ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ
คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม สภาฮัก
แพงเบิ่ง แงงคนมหาสารคาม ขอขอบคุ ณ คุ ณ ภัช สุ ภ ัค
มาตะรัก ษ์ และคุ ณ นิ ช านั น ท์ สาระราช ในการเตรี ย ม
อุ ป กรณ์ ห้อ งปฏิบตั ิก ารวิจ ยั ขอขอบคุ ณ นัก ศึก ษาผู้ช่ว ย
นักวิจยั สาขาสาธารณสุขศาสตร์ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนิสติ
ผูช้ ว่ ยวิจยั คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
การเก็บผักตัวอย่างและเตรียมผักตัวอย่างก่อนการตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร ขอขอบคุณคุณธนาภรณ์ ภูผาลี
ในการตรวจทานบทความวิจยั บางส่วนของงานวิจยั นี้ได้
นาเสนอในงานประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 9 – 11
มีน าคม พ.ศ. 2559 ในรู ป แบบน าเสนอปากเปล่ า และ
โปสเตอร์ และนาไปใช้เป็ นข้อมูลการรายงานผลการวิจยั
เพื่อติดตามประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2559
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Prevalence of Pesticide Residues in Vegetables from Markets and
Supermarkets in Muang District, Maha Sarakham Province
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Abstract
Objective: To study the prevalence of pesticide residues in vegetables from markets and supermarkets in
Muang district, Maha Sarakham province. Method: The researchers collected 11-13 samples of 15 vegetables (a
total of 193 samples) including basil, yard long bean, Chinese kale, Chinese morning glory, Chinese cabbage, Thai
eggplant, cucumber, chili, white radish, cabbage, sweet basil, basilic, coriander, spring onion, and lettuce. The
samples were collected from 3 fresh markets, one Tuesday market, and 3 supermarkets. Subsequently, the samples
were tested for pesticide residues with GT pesticide test kit with 60 minute testing time. If pesticide residues in the
samples inhibited more than 50% of the function of cholinesterase enzyme, the samples were regarded as having
unsafe levels of pesticide residues. Results: There were 31 samples (16.0%) of vegetable samples with unsafe
levels of pesticide residues, 75 samples (38.9%) with pesticide residues at the safe levels, and 87 samples (45.1%)
with no detectable pesticides residues. When classified by vegetables, the samples with the highest percentage of
unsafe levels of pesticides were chili (11 out of 13 chili samples or 84.6%), followed by basil ( 4 out of 11 basil
samples or 30.8%). The vegetables with no pesticide residues at the unsafe level were Chinese morning glory,
cucumber, and lettuce. No detectable pesticides in 62.9%, 53.8% and 46.2% of these vegetables, respectively.
Conclusion: The study of prevalence of pesticide residues in vegetables collected from markets and supermarkets
provided the information for monitoring the situation. Consumer should realize the harm of vegetables with pesticide
residues. The relevant agencies should test and monitor pesticide residues in vegetables, as well as should support
agriculturists to grow vegetables without the use of pesticides for safe consumption of vegetables among consumers.
Keywords: prevalence, pesticides, vegetables, residues
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