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 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาความชุกของการมสีารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในผกัจากตลาดและหา้งสรรพสนิคา้ในอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม วิธีการ: ผู้วจิยัเกบ็ตวัอย่างผกั 15 ชนิด ชนิดละ 11-13 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 193 ตวัอย่าง 
ประกอบด้วย กะเพรา ถัว่ฝกัยาว คะน้า ผกับุ้งจนี ผกักาดกวางตุ้ง มะเขอืเปราะ แตงกวา พรกิแดง ผกักาดขาว กะหล ่าปล ี
โหระพา แมงลกั ผกัช ีตน้หอม และผกักาดหอม ตวัอยา่งผกัมาจากตลาดสด 3 แห่ง ตลาดนัด 1 แห่ง และหา้งสรรพสนิคา้ 3 
แหง่ หลงัจากนัน้วเิคราะหต์วัอยา่งดว้ยชุดตรวจสอบสารพษิตกคา้งจากยาฆา่แมลง GT-test kit ชนิดวเิคราะหผ์ล 60 นาท ีหาก
สารพษิตกคา้งยบัยัง้การท างานของเอนไซม ์cholinesterase ตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป ถอืว่ามสีารพษิในระดบัทีไ่ม่ปลอดภยั 
ผลการวิจยั: ผกัตวัอย่างมสีารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกค้างในระดบัไม่ปลอดภยั 31 ตวัอย่าง (ร้อยละ 16.0) ตกค้างในระดบัที่
ปลอดภยั 75 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 38.9) และไมพ่บสารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้ง 87 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 45.1) เมื่อจ าแนกตามชนิด
ของผกั พบสารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในระดบัไม่ปลอดภยัมากทีส่ดุในพรกิแดง (11 จาก 13 ตวัอย่างคดิเป็นรอ้ยละ 84.6 
ของจ านวนตวัอย่างพรกิแดง) รองลงมาคอื กะเพรา จ านวน 4 จาก 11 ตวัอย่าง (คดิเป็นรอ้ยละ 30.8 ของจ านวนตวัอย่าง
กะเพรา) ผกัทีต่รวจไมพ่บสารเคมกี าจดัศตัรพูชืในระดบัไม่ปลอดภยัคอื ผกับุง้จนี แตงกวา และผกักาดหอม โดยไมพ่บสารเคมี
ก าจดัศตัรพูชืตกคา้งคดิเป็นรอ้ยละ 62.9, 53.8 และ 46.2 จากจ านวนผกัแต่ละชนิด ตามล าดบั สรปุ: การศกึษาความชุกของ
การมสีารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกค้างในผกัจากตลาดและห้างสรรพสนิค้าท าให้ไดข้อ้มูลเพื่อเฝ้าระวงัสถานการณ์ ผูบ้รโิภคควร
ตระหนักถงึอนัตรายจากการบรโิภคผกัทีม่สีารพษิตกคา้ง หน่วยงานเกีย่วขอ้งควรตรวจสอบและเฝ้าระวงัสารเคมกี าจดัศตัรพูชื
ตกค้าง และควรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกผกัโดยไม่ใช้สารเคมกี าจดัศตัรูพชื เพื่อให้ผู้บรโิภคได้รบัความปลอดภยัในการ
บรโิภคผกั 
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บทน า 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพเ ป็นบทบาทหน่ึงของเภสัชกร  อาหารเ ป็น
ผลติภณัฑ์สุขภาพและเป็นหน่ึงในปจัจยัสีใ่นการด ารงชวีติ
ของมนุษย์ การคุ้มครองผู้บรโิภคด้านความปลอดภยัทาง
อาหารจงึเป็นภาระหน้าทีข่องเภสชักรเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บั

อาหารที่ปลอดภยั มสีุขภาพดี ปราศจากโรคอนัเกิดจาก
การบรโิภคอาหารทีไ่ม่ปลอดภยั ปญัหาสุขภาพจากการใช้
สารเคมกี าจดัศตัรพูชืเป็นปญัหาใหญ่และรุนแรงในประเทศ
ไทย โดยส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีและ
ผู้บรโิภค (1) ในปี พ.ศ. 2557 พบจ านวนผู้ป่วยนอกที่
ไดร้บัพษิจ านวน 7,954 คน คดิเป็นอตัราผูป้่วยนอก 12.25 
ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อจ าแนกตามชนิดของ
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สารเคมกี าจดัศตัรูพชืพบว่าเป็นผู้ป่วยที่ได้รบัพษิจากสาร
ในกลุ่ม organophosphate และ carbamate มากทีสุ่ด
จ านวน 2,644 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.22 (2) นอกจากนัน้
ในระยะยาว การสะสมของสารพษิส่งผลเสยีต่อระบบการ
สืบพนัธุ์ในร่างกาย ท าให้การเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ์ผดิปกต ิพฒันาการทางสมองและพฤตกิรรมของเดก็
ผดิปกต ิเกดิโรคระบบทางเดนิหายใจ (3) เกดิโรคผวิหนัง
และโรคมะเรง็หลายชนิด ได้แก่ มะเรง็ปอด เต้านม ล าไส ้
ตบัอ่อน สมอง ต่อมลูกหมาก กระเพาะ รงัไข่ ไต อณัฑะ 
ต่อมน ้าเหลือง และเม็ดเลือดขาว (4-5) ในประเทศไทย 
โรคมะเรง็เป็นสาเหตุของการเสยีชวีติอนัดบั 1 มจี านวน
ผูเ้สยีชวีติจ านวน 70,075 รายในปีพ.ศ. 2557 (6) 

กระทรวงสาธารณสขุก าหนดใหอ้าหารทีม่สีารพษิ
ตกคา้งเป็นอาหารทีก่ าหนดมาตรฐาน โดยตอ้งตรวจไมพ่บ
สารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร แต่มี
ข้อยกเว้น คือ สามารถตรวจพบสารพษิตกค้างจากวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตรได้ไม่เกินปรมิาณสารพษิตกค้าง
สงูสุด (Maximum Residue Limit; MRL) ในสารเคมบีาง
ประเภทที่ระบุในประกาศฯ และตรวจพบสารพษิตกค้าง
จากวตัถุอนัตรายทางการเกษตรทีเ่ป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่
4 ได้ไม่เกินปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเป้ือนจาก
สาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum 
Residue Limit, EMRL) ในสารเคมบีางประเภททีร่ะบุใน
ประกาศฯ และตรวจพบสารพษิตกค้างจากวตัถุอนัตราย
ทางการเกษตรอื่นที่ไม่ใช่ 2 ประเภทขา้งต้น ได้ไม่เกนิ
ปริมาณที่ก าหนดโดยคณะกรรมาธิการของโครงการ
มาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius 
Commission, Joint FAO/WHO Food Standards 
Programme) (7)  

การน าเขา้สารเคมทีางการเกษตรในปจัจุบนัอยูใ่น
อตัราที่สูง ในปี พ.ศ. 2558 มปีรมิาณการน าเขา้ 149,546 
ตัน มูลค่า 19,326 ล้านบาท โดยเป็นสารก าจัดแมลง 
12,927 ตนั มูลค่า 3,684 ลา้นบาท (8) การประเมนิความ
ชุกของสนิค้าที่ไม่ปลอดภยัระดบัประเทศพบว่า อนัดบั 1 
คอืสารเคมกีารเกษตรตกคา้งในผกั คดิเป็นรอ้ยละ 13.2 (9) 
ผลการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนสารฆ่าแมลงในผกัและผลไม้
ภายในประเทศ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2556 โดยส านัก
อาหารพบว่า ผักและผลไม้ตกเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
5.07, 4.79 และ 3.68 ตามล าดบั (10) ผลการเฝ้าระวงั
สารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกค้างในผกัประจ าปี 2558 โดย

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า ผักที่มี
สารพษิตกคา้งเกนิค่าปรมิาณสารพษิตกคา้งสูงสุด (MRL) 
มากที่สุดคือ  กะ เพรา  ( ร้อยละ 62.5) รองลงมาคือ 
ถัว่ฝกัยาว (ร้อยละ 37.5) และคะน้า (ร้อยละ 37.5) (11) 
ผลการศึกษาการตกค้างของสารเคมกี าจดัศตัรูพชืในผกั
และผลไม้จากตวัอย่างที่น ามาขอรบัรองระบบการปฏิบตัิ
ทางการเกษตรทีด่สี าหรบัพชื (Good Agricultural Practice 
หรอื GAP) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนในปี พ.ศ. 
2556 พบสารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้ง รอ้ยละ 30.1 และ
เกินค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ร้อยละ 2.2 
พชืผกัทีต่รวจพบสารพษิตกคา้งเกนิค่ามาตรฐานในปี พ.ศ. 
2554–2556 คอื ขึน้ฉ่าย พรกิ และหอมแบง่ (12)   

จากเหตุผลดังกล่าวสมัชชาสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ได้มีมติในการขบัเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ
จงัหวดั ปี พ.ศ. 2558 ในประเดน็อาหารปลอดภยั (13) 
แม้ว่าจะมีการศึกษาความชุกของการมีสารเคมีก าจัด
ศตัรพูชืตกคา้งในหลายพืน้ที ่แต่ยงัไมม่ขีอ้มลูการศกึษาใน
จงัหวดัมหาสารคาม คณะผูว้จิยัไดว้จิยัเพื่อศกึษาความชุก
ของการมสีารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในผกัจากตลาดและ
ห้างสรรพสนิค้าในอ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัด
มหาสารคามในเรือ่งอาหารปลอดภยัต่อไป 

 
วิธีการวิจยั 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาระหว่าง
วนัที ่29 พฤษภาคม–30 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โดยมี
ระเบยีบวธิวีจิยัดงัต่อไปนี้ 

 
ตวัอย่าง 
ตวัอย่างผกัทีศ่กึษาและตลาดแหล่งทีม่าของผกัที่

ศกึษา ถูกเลอืกโดยการประชุมระดมความคดิเหน็ระหว่าง
ผู้วิจ ัย ผู้ช่วยนักวิจัย และตัวแทนจากผู้ร่วมขับเคลื่อน
สมัชชาสุขภาพจังหวัดมหาสารคามในประเด็นอาหาร
ปลอดภยั โดยพจิารณาจากชนิดของผกัทีนิ่ยมรบัประทาน
มากจ านวน 15 ชนิด ได้แก่ กะเพรา ถัว่ฝกัยาว คะน้า 
ผกับุง้จนี ผกักาดกวางตุง้ มะเขอืเปราะ แตงกวา พรกิแดง 
ผกักาดขาวปล ีกะหล ่าปล ีโหระพา แมงลกั ผกัช ีต้นหอม 
และผกักาดหอม สว่นแหล่งทีเ่กบ็ผกัเลอืกจากตลาดสดทีม่ี
ขนาดใหญ่ ตลาดนัดที่มีผักตัวอย่างครบทุกชนิด และ
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ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ทัง้หมดในพื้นที่ ประกอบด้วย
ตลาดสด 3 แห่งจากทัง้หมด 4 แห่ง ตลาดนดั 1 แห่งจาก
ทัง้หมด 3 แห่ง และหา้งสรรพสนิคา้ 3 แห่งในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  

การคดัเลือกตัวอย่างผักใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster sampling) การศกึษาน้ีเกบ็ตวัอยา่งผกั 15 ชนิด
ดงักล่าวมาแลว้ชนิดละ 3 ตวัอย่างจากตลาดสดแต่ละแห่ง 
การเลือกตวัอย่างผกัท าโดยแบ่งพื้นที่ในตลาดสดเป็น 3 
ส่วน แล้วเก็บผกัแต่ละชนิด ชนิดละ 1 ตัวอย่างต่อพื้นที่
ตลาดสด 1 ส่วน ส าหรบัในตลาดนัดและห้างสรรพสนิค้า 
ผูว้จิยัเกบ็ผกัมาชนิดละ 1 ตวัอยา่ง ดงันัน้จ านวนตวัอยา่ง
ผกัแต่ละชนิด คอื 13 ตวัอย่าง (3 ตวัอยา่งต่อตลาดสด 1 
แห่ง งานวจิยัน้ีมตีลาดสด 3 แห่ง จงึมตีวัอย่างจากตลาด
สด 9 ตวัอย่าง และยงัมตีวัอยา่งจากตลาดนดั 1 แห่งและ
หา้งสรรพสนิคา้ 3 แห่ง สถานทีล่ะ 1 ตวัอย่าง) อยา่งไรก็
ตาม หา้งสรรพสนิคา้แห่งที ่2 และ 3 ไม่พบการจ าหน่าย
แมงลกั จงึมตีวัอย่างแมงลกั 11 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 193 
ตวัอย่าง (ผกั 14 ชนิดxชนิดละ 13 ตวัอย่าง รวมกบั
ตวัอยา่งแมงลกั 11 ตวัอยา่ง) 

 
เคร่ืองมือในการวิจยั 
การวจิยัน้ีใชชุ้ดตรวจวเิคราะห ์GT–test kit เพื่อ

ต ร ว จ สอบส า ร เ คมีก า จัด ศัต รู พืช ตกค้ า ง ใ นกลุ่ ม 
organophosphate, carbamate และกลุ่มสารพิษอื่น ๆ ที่
เป็น cholinesterase inhibitors กรณีที่มสีารตกค้างใน
ปริมาณมาก cholinesterase enzyme จะถูกยับยัง้การ
ท างานมากขึ้น สทีี่ได้จากการทดสอบจะมสีเีขม้มาก การ
แปลผลการตรวจใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบสขีองสารในหลอด
ทดลองจากการทดสอบผักผักตัวอย่างกับสีของสารใน
หลอดควบคุม (สอี่อน) และหลอดตดัสนิ (สเีขม้) หากพบวา่
สีของสารในหลอดทดลองจากผกัตัวอย่างมีความเข้มสี
เท่ากบัหลอดควบคุม แปลผลได้ว่าไม่พบสารตกคา้ง (0% 
Inhibition) หากสีของสารในหลอดทดลองมีความเข้ม
เท่ากบัหลอดตดัสนิ แปลผลไดว้า่พบสารตกคา้งในระดบัไม่
ปลอดภยั (≥50% Inhibition) และหากสขีองสารจากการ
ทดสอลผกัมคีวามเขม้มากกว่าหลอดควบคุมแต่อ่อนกว่า
หลอดตดัสนิ แปลผลไดว้า่พบสารพษิตกคา้งแต่อยูใ่นระดบั
ที่ปลอดภัย (น้อยกว่า 50% Inhibition) การวิจัยน้ีใช้ชุด
ทดสอบ GT–test kit ชนิดวเิคราะหผ์ล 60 นาท ีซึง่มคีวาม

แม่นย าในการวเิคราะห์ผลมากกว่าชนิดอื่น นอกจากนัน้
สารเคมทีีอ่าจก่อใหเ้กดิผลบวกลวง (false positive) ในการ
วเิคราะหไ์ด ้คอื สารตัง้ตน้ทีเ่ปลีย่นรปูหรอืสลายตวัไปเป็น
สารที่ยบัยัง้เอนไซม์ cholinesterase (14) ชุดทดสอบน้ีมี
ความไว (sensitivity) ร้อยละ 92.3 ความจ าเพาะ 
(specificity) รอ้ยละ 85.1 ความถกูตอ้ง (accuracy) รอ้ยละ 
87.1 ค่าพยากรณ์บวก (positive predictive value) รอ้ยละ 
70.6 และค่าพยากรณ์ลบ (negative predictive value) 
รอ้ยละ 96.6 (15)  

 
การวิเคราะหข้์อมลู 
การศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี ่

และร้อยละ เพื่อสรุปเกี่ยวกบัความชุกของการปนเป้ือน
สารเคมกี าจดัศตัรพูชื 

ผลการวิจยั 
แหล่งท่ีมาของผกัตวัอย่าง 

แหล่งทีม่าของผกัม ี7 แห่งประกอบดว้ยตลาดสด 
3 แห่ง ตลาดนดั 1 แห่ง และหา้งสรรพสนิคา้ 3 แห่ง ซึง่มี
รายละเอยีดดงัน้ี ตลาดสดแห่งที ่1 เป็นตลาดสดขนาดใหญ่ 
ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลเมอืงมหาสารคาม เริม่ขายผกัตัง้แต่
ช่วงเชา้มดื (เวลา 02.00 น.) ในลกัษณะขายสง่ สว่นช่วง
สายถึงช่วงเย็นเป็นการขายปลีก ผู้ขายปลีกรบัผักจาก
ผู้ขายส่งซึ่งมาจากต่างจงัหวดัในช่วงเช้ามดืและบางราย
ปลูกผกัเอง ตลาดสดแห่งที ่2 เป็นตลาดสดขนาดเลก็กว่า
กว่ าตลาดสดแห่ งที่  1 ตั ้ง อยู่ ใ น เขต เทศบาล เมือ ง
มหาสารคาม ตลาดแห่งน้ีขายผกัตลอดทัง้วนัตัง้แต่ช่วงเชา้
ถึงเยน็ แต่ในช่วงบ่ายถึงช่วงเยน็มผีู้ขายผกัมากกว่าช่วง
เช้าถึงสาย ผกัที่น ามาขายรบัมาจากต่างจงัหวดั แต่บาง
รายรบัมาจากการขายสง่ผกัทีต่ลาดสดแห่งที ่1 ในตอนเชา้
มดืเพื่อมาขายต่อ และบางรายปลูกผกัเอง ตลาดสดแห่งที ่
3 เป็นตลาดสดทีม่ขีนาดเลก็กวา่ตลาดสดแห่งที ่1 ตัง้อยูใ่น
เขต เทศบาลต าบลแวง น่ า ง  อ า เภอ เมือ ง  จังหวัด
มหาสารคาม ส่วนใหญ่เริม่ขายผกัในช่วงบ่ายถึงช่วงเย็น 
โดยผกัทีน่ ามาขายรบัมาจากการขายสง่ผกัทีต่ลาดแห่งที่ 1 
และบางรายปลกูผกัเอง 

ตลาดนัดทีเ่กบ็ตวัอยา่งผกัในการศกึษาเป็นตลาด
นดัขนาดเลก็มกีารวางแผงจ าหน่ายผกัสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ทุก
วนัอังคาร ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดย
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จ าหน่ายผกัในช่วงเย็นถึงช่วงค ่า พบว่าส่วนมากขายผกั
พืน้บา้นรายละ 3-4 ชนิด และมผีูข้ายผกัชนิดทัว่ไป 3 ราย 

หา้งสรรพสนิคา้แหง่ที ่1 เป็นหา้งสรรพสนิคา้ชนิด
หา้งขายส่งขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ในเขตต าบลเกิ้ง อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัมหาสารคาม ห้างสรรพสนิค้าแห่งที่ 2 เป็น
หา้งสรรพสนิคา้แบบคา้ปลกีขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ในเขตต าบล
เกิ้ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม และหา้งสรรพสนิคา้
แห่งที ่3 เป็นหา้งสรรพสนิคา้แบบคา้ปลกีขนาดใหญ่ ตัง้อยู่
ในเขตเทศบาลเมอืงมหาสารคาม 

 
สารเคมีก าจดัศตัรพืูชตกค้างในผกั 

จากตารางที่ 1 การตรวจวเิคราะห์ผกั 193 
ตวัอย่างดว้ย GT – test kit พบสารเคมกี าจดัศตัรพูชื
ตกคา้งในระดบัไมป่ลอดภยั จ านวน 31 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 
16.0) พบสารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในระดบัที่ปลอดภยั
จ านวน 75 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 38.9) นัน่คอื พบผกัที่มี

สารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้ง 106 ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 54.9) 
และไม่พบสารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกค้างในผกั จ านวน 87 
ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 45.1)  

เมื่อจ าแนกตามชนิดของผัก ผักที่พบสารเคมี
ก าจดัศตัรูพชืตกคา้งในระดบัไม่ปลอดภยัจ านวนมากที่สุด
คอื พรกิแดง จ านวน 11 ตวัอย่าง (รอ้ยละ 84.6 ของ
ตัวอย่างพริกแดง) รองลงมาคือ กะเพรา จ านวน 4 
ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 30.8 ของตวัอยา่งกะเพรา) (ตารางที ่1) 
ผกัตวัอย่างที่ตรวจไม่พบสารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกค้างใน
ระดบัไม่ปลอดภยั คอื ผกับุง้จนี แตงกวา และผกักาดหอม 
โดยตรวจไมพ่บสารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้ง จ านวน 9, 7 
และ 6 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 62.9, 53.8 และ 46.2 จาก
จ านวนผักแต่ละชนิดตามล าดับ จึงเป็นผักที่มีความ
ปลอดภยัในการบรโิภคในระดบัทีม่าก  

เมื่อจ าแนกตามแหล่งทีม่าของผกัตวัอย่าง พบว่า 
ผกัจากหา้งสรรพสนิคา้แห่งที่ 3 ตรวจพบสารเคมกี าจดั

 
ตารางท่ี 1. ผลการตรวจวเิคราะหส์ารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งแยกตามชนิดของผกั (n=193) 

ชนิดผกั 
ไมพ่บการตกคา้ง พบการตกคา้งในระดบัทีป่ลอดภยั พบการตกคา้งในระดบัไมป่ลอดภยั 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

พรกิแดง 0 0 2 15.4 11 84.6 

กะเพรา 7 53.8 2 15.4 4 30.8 

ผกัช ี 3 23.1 7 53.8 3 23.1 

ผกัหอม 1 7.7 10 76.9 2 15.4 

โหระพา 3 23.1 8 61.5 2 15.4 

คะน้า 7 53.8 4 30.8 2 15.4 
ผกักาดขาว 8 61.5 3 23.1 2 15.4 
กวางตุง้ 6 46.2 6 46.2 1 7.7 
กะหล ่าปล ี 6 46.2 6 46.2 1 7.7 

ถัว่ฝกัยาว 8 61.5 4 30.8 1 7.7 

มะเขอืเปราะ 8 61.5 4 30.8 1 7.7 

แมงลกั 8 61.5 2 15.4 1 7.7 

ผกักาดหอม 6 46.2 7 53.8 0 0 

แตงกวา 7 53.8 6 46.2 0 0 

ผกับุง้จนี 9 69.2 4 30.8 0 0 

รวม 87 45.1 75 38.9 31 16.0 
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ศตัรพูชืตกคา้งในระดบัไมป่ลอดภยัมากทีส่ดุคอื 5 ตวัอยา่ง 
คดิเป็นรอ้ยละ 35.7 รองลงมาคอื ตลาดนดัพบ 5 ตวัอยา่ง 
คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 ในทางตรงขา้มพบวา่ ตลาดสดแห่งที่ 
1 และ 2 ไม่พบสารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งมากทีสุ่ดคอื 
รอ้ยละ 60.0 และ 62.2 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่2 
 

การอภิปรายผล 
 การวเิคราะหส์ารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในกลุ่ม 
organophosphate และ carbamate ดว้ย GT test kit ใน
ผกัจากตลาดสด 3 แห่ง ตลาดนัด 1 แห่ง และ
หา้งสรรพสนิคา้ 3 แห่ง (รวม 7 แห่ง) ในผกัตวัอย่าง 15 
ชนิด ได้แก่ กะเพรา ถัว่ฝกัยาว คะน้า ผกับุ้งจีน ผกักาด
กวางตุ้ง มะเขือเปราะ แตงกวา พริกแดง ผักกาดขาว 
กะหล ่าปล ีโหระพา แมงลกั ผกัช ีตน้หอม และผกักาดหอม 
รวมทัง้สิน้ 193 ตวัอย่าง พบว่ามสีารเคมกี าจดัศตัรูพชื
ตกคา้งในระดบัไม่ปลอดภยัคดิเป็นรอ้ยละ 16.0 ตกคา้งใน
ระดบัทีป่ลอดภยัคดิเป็นรอ้ยละ 38.9 และไมพ่บการตกคา้ง
ร้อยละ 45.1 ผลการวิจยัสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
Ruangwut และ Kontong ที่ตรวจสารเคมกี าจดัศตัรูพชื
ตกคา้งดว้ย GT-test kit ในผกัสด 10 ชนิด ไดแ้ก่ 
กะหล ่าปลี คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว โหระพา ผักช ี
มะเขอืเทศ พรกิ แตงกวา และถัว่ฝกัยาว รวม 90 ตวัอยา่ง
จากตลาดสด 3 แห่งในจงัหวดัอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 
2554 ซึ่งพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับไม่
ปลอดภัยในผักร้อยละ 15.5 พบการตกค้างในระดับที่
ปลอดภยัในผกัรอ้ยละ 34.4 และพบไมพ่บการตกคา้งในผกั

ร้อยละ 50 (16) งานวิจัยในครัง้น้ีพบว่า ผักที่ตรวจพบ
สารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในระดบัไมป่ลอดภยัหรอืระดบั
ทีป่ลอดภยัมจี านวน รอ้ยละ 54.9 ซึง่เป็นสดัสว่นทีม่ากกวา่
กลุ่มทีไ่ม่พบสารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้ง (รอ้ยละ 45.1) 
แสดงถงึความแพรห่ลายอยา่งมากของการใชส้ารเคมกี าจดั
ศัตรูพืชในการปลูกผัก ผลการศึกษาน้ีสอดคคล้องกับ
งานวิจัยของ Atisook และคณะ ที่ตรวจสารเคมีก าจัด
ศตัรูพชืในผกัทัว่ไป 9 ชนิด ได้แก่ กะหล ่าปล ีกวางตุ้ง 
คะน้า ชะอม ต าลึง ถัว่ฝกัยาว ผกักาดขาว ผกักาดหอม 
และผกัโขม รวม 193 ตวัอยา่ง จากตลาดสด 14 แห่ง และ
หา้งสรรพสนิคา้ 10 แห่งในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ระหวา่งปี พ.ศ.2543–2546 โดยใช ้gas chromatography 
และ liquid chromatography การวจิยัดงักล่าวพบว่ามี
สารเคมีก าจดัศตัรูพชืตกค้างในผกัทัว่ไปร้อยละ 63 (17) 
แต่ผลการศกึษาครัง้น้ีแตกต่างจากผลการส ารวจของส่วน
บรหิารศตัรูพชื กรมส่งเสรมิการเกษตร ซึ่งตรวจสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชตกค้างในผกั 10 ชนิด ได้แก่ คะน้า 
ถัว่ฝกัยาว กวางตุ้ง พรกิ แตงกวา กะหล ่าปล ีผกักาดขาว
ปล ีผกับุง้จนี มะเขอื ผกัช ีและผกัอื่น ๆ (71 ชนิด) ขา้ว 
และผลไม ้รวม 3,115 ตวัอยา่งจากผูป้ลกูผกัทัว่ประเทศใน
ปี พ.ศ. 2545 การตรวจวเิคราะหใ์ช ้GT–test kit และ gas 
chromatography ผลการตรวจไมพ่บสารเคมกี าจดัศตัรพูชื
ในตวัอย่างรอ้ยละ 60 (18) แต่การศกึษาดงักล่าวนัน้ศกึษา
ในผกั ผลไม ้และขา้วทีเ่กบ็ตวัอย่างในพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ จงึ
มคีวามแตกต่างจากการวจิยัในครัง้น้ีที่ศกึษาเฉพาะผกัใน
บางตลาดของจงัหวดัมหาสารคาม 

 
ตารางท่ี 2.  ผลการตรวจวเิคราะหส์ารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในผกัแยกตามแหลง่ทีม่าของผกัตวัอยา่ง (n=193) 

แหลง่ทีม่าของผกั 
จ านวน
ตวัอยา่ง 

ไมต่กคา้ง 
จ านวน (รอ้ยละ) 

ตกคา้งในระดบัทีป่ลอดภยั 
จ านวน (รอ้ยละ) 

ตกคา้งในระดบัไมป่ลอดภยั 
จ านวน (รอ้ยละ) 

ตลาดสดแหง่ที ่1 45 27 (60.0) 12 (26.7) 6 (13.3) 

ตลาดสดแหง่ที ่2 45 28 (62.2) 12 (26.7) 5 (11.1) 

ตลาดสดแหง่ที ่3 45 15 (33.3) 26 (57.8) 4 (8.9) 

ตลาดนดั 15 3 (20.0) 7 (46.7) 5 (33.3) 

หา้งสรรพสนิคา้ 1 15 5 (33.3) 6 (40.0) 4 (26.7) 

หา้งสรรพสนิคา้ 2 14 9 (64.3) 3 (21.4) 2 (14.3) 

หา้งสรรพสนิคา้ 3 14 0 9 (64.3) 5 (35.7)  
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งานวจิยัครัง้น้ีพบสารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งใน
ระดบัไม่ปลอดภยัคิดเป็นร้อยละ 16.0  สอดคล้องกบัผล
การส ารวจของ Thai-PAN ทีต่รวจวเิคราะหผ์กัจ านวน 10 
ชนิด ได้แก่ กะหล ่าปลี แตงกวา ผักบุ้งจีน มะเขือเทศ 
ผกักาดขาวปลี คะน้า ถัว่ฝกัยาว มะเขือเปราะ กะเพรา 
และพรกิแดง รวม 89 ตวัอย่าง จากหา้งสรรพสนิคา้และ
ตลาดคา้สง่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในปี พ.ศ. 
2559 การวเิคราะหต์วัอย่างใช ้Multi Residue Pesticide 
Screen (MRPS) ผลการตรวจพบสารเคมกี าจดัศตัรูพชื
ตกค้างปริมาณสูงกว่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 
(Maximum Residue Limit; MRL) คดิเป็นรอ้ยละ 17.98 
(19) และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaikliang และ
คณะ ที่ตรวจวเิคราะห์สารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกค้างในผกั
จ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ คะน้า กะหล ่าปล ีผกัช ีถัว่ฝกัยาว 
ตน้หอม และพรกิ รวม 198 ตวัอยา่ง จากตลาด 5 แห่งใน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยใช ้MJPK test kit พบว่า ผกั
ตวัอย่างมสีารเคมกี าจดัศตัรูพชืในระดบัที่ไม่ปลอดภยัคดิ
เป็นรอ้ยละ 10.6 (20) แต่การศกึษาน้ีแตกต่างจากผลการ
ส ารวจของส านักสนับสนุนและส่งเสริมอาหารปลอดภัย 
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ทีต่รวจสารเคมกี าจดั
ศตัรูพชืตกค้างในผกัจ านวน 113,315 ตวัอย่างจากทัว่
ประเทศในปีงบประมาณ 2555 โดยใช ้GT–test kit ผลการ
ตรวจพบสารเคมกี าจดัศตัรูพชืในระดบัไม่ปลอดภยัเพยีง
รอ้ยละ 2.85 (21) ผลการศกึษาครัง้น้ียงัแตกต่างจากการ
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
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นผกั 7 ชนิด ไดแ้ก่ คะน้า 
ถัว่ฝ กัยาว ผัก บุ้ง  ต าลึง  แตงกวา  กะหล ่ าปลี และ
ผกักาดขาว รวมทัง้หมด 1,593 ตวัอย่างจากทัว่ประเทศ 
ระหว่างเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557–มีนาคม พ.ศ. 2558 
ด้วยชุดทดสอบโดยใช้หลักการยับยัง้การท างานของ
เอนไซม์ cholinesterase ในเลือด พบสารเคมกี าจดั
ศตัรูพืชในระดบัไม่ปลอดภัยเพียงร้อยละ 0.4 (22) ทัง้น้ี
ความแตกต่างที่พบอาจเน่ืองมาจากชนิดของผกัตวัอย่าง 
แหลง่พืน้ที ่และชว่งเวลาในการศกึษามคีวามแตกต่างกนั 
 เมื่อจ าแนกตามชนิดของผกั ผกัที่ตรวจพบการ
ตกค้างของสารเคมกี าจดัศตัรูพชืในระดบัไม่ปลอดภยัใน
สดัส่วนสูงที่สุด คอื พรกิแดง คดิเป็นรอ้ยละ 84.6 จาก
จ านวนพรกิแดงตวัอย่างทัง้หมด ผลการศกึษาน้ีสอดคลอ้ง
กบัผลการส ารวจของ Thai-PAN ในปี พ.ศ. 2559 ทีพ่บ
สารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในระดบัไมป่ลอดภยัในพรกิสงู

ทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 100 (19) ทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการเฝ้า
ระวังของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาตใินระหว่าง พ.ศ. 2554–2557 ซึ่งพบวา่พรกิสดมี
การปนเป้ือนวตัถุอนัตรายทางการเกษตรเกินมาตรฐาน
มากขึ้น ในทุก ปี  (23)  Khemkratoke และคณะ ตรวจ
สารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกค้างในผกัและผลไม้ครัง้ละ 100 
ตวัอยา่ง จ านวน 3 ครัง้ จากรา้นคา้ในชุมชนและตลาดนัด
ในจงัหวดันครราชสมีา ในปี พ.ศ. 2554 โดยใชชุ้ดทดสอบ 
พบว่ามีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในพริกในระดับ
อนัตรายทุกครัง้ (24) งานวจิยัของของ Ponthas และคณะ 
ได้ตรวจหาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชในผกั 4 ชนิด รวม 24 
ตวัอย่างจากตลาดองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ในปี พ.ศ. 
2557 โดยทดสอบดว้ย GT- test kit พบว่ามสีารก าจดั
ศัตรูพืชตกค้างในพริกทุกตัวอย่าง (25) นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Prasopsuk และคณะ ที่สุ่ม
ตรวจผกัและผลไมจ้ากแปลงเกษตรกรทีข่อรบัรอง GAP ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยใช้เครื่อง Gas 
chromatography และ HPLC ในปีพ.ศ. 2554-2556 พบวา่ 
พริกมีสารพิษตกค้างเกินปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 
(Maximum Residue Limit; MRL) ตดิต่อกนัทัง้ 3 ปี (12) 
แต่แตกต่างจากงานวจิยัของ Ruksilp ที่ตรวจหาสารเคมี
ก าจดัศตัรพูชืตกคา้งในผกั 14 ชนิด ชนิดละ 8 ตวัอยา่ง 
รวม 112 ตวัอย่าง จากตลาดเชา้และตลาดเยน็ในจงัหวดั
เลย แลว้น ามาวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีgas chromatography ในปี 
พ.ศ. 2547  ไมพ่บสารเคมกีลุ่ม organophosphate ตกคา้ง
ในพริก (26) ทัง้น้ีความแตกต่างระหว่างการศึกษาเกิด
เน่ืองจากการศึกษาในอดีตศึกษาเฉพาะสารเคมีกลุ่ม 
organophosphate 3 ชนิด คอื methyl parathion, 
mevinphos และ manochrotophos เท่านัน้ นอกจากน้ียงั
เป็นการศกึษาในต่างพื้นที่กนัด้วย จงึท าให้ผลการศึกษา
แตกต่างจากการศกึษาน้ี  
 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 
ห้างสรรพสนิค้าแห่งที่ 3 และตลาดนัดมผีกัที่ตรวจพบ
สารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกคา้งในระดบัไม่ปลอดภยัมากกว่า
ตลาดสดคอื รอ้ยละ 35.7 และ 33.3 ตามล าดบั สว่นใน
ตลาดสดแหง่ที ่3 พบผกัทีม่สีารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งใน
ระดบัไม่ปลอดภยัเพยีงรอ้ยละ 8.9 เท่านัน้ ผลการศกึษาน้ี
แตกต่างจากงานวจิยัของ Wanwimolruk และคณะ ทีต่รวจ
สารเคมกี าจดัศตัรูพชืในผกั 3 ชนิด คอื คะน้า ผกักาด
กวางตุ้ง และผกับุง้ รวม 397 ตวัอย่างจากตลาดสดและ
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หา้งสรรพสนิคา้ในภาคกลาง เมื่อปี พ.ศ. 2557 และพบว่า 
ระดับของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในตลาดและ
หา้งสรรพสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั (27) ความแตกต่างระหวา่ง
การศกึษาอาจเน่ืองมาจากชนิดของผกั พืน้ทีศ่กึษา และ
ชว่งเวลาทีศ่กึษามคีวามแตกต่างกนั 
 ขอ้จ ากดัหน่ึงของการศึกษาน้ีคอืมุ่งศึกษาความ
ชุกของการมีสาร เคมีก าจัดศัตรูพืช เฉพาะในกลุ่ ม 
organophosphate และ carbamate ที่ตกค้างในผกั 
อย่างไรกต็าม สารเคมกี าจดัศตัรูพชืสองกลุ่มน้ีมอีตัราการ
น าเขา้สงูสุดซึ่งบ่งบอกถงึปรมิาณการใชส้ารเหล่าน้ีในทาง
การเกษตรที่สูง นอกจากน้ี สารทัง้สองกลุ่มยงัเป็นสาเหตุ
ของการต้องเข้ารกัษาตัวที่โรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
เน่ืองจากพิษของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชมากกว่าสารเคมี
ก าจดัศตัรพูชืกลุ่มอื่น ๆ เช่น organochlorine, pyrethroid, 
thiocarbamate และ paraquat (2) 

การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัในระดบัพืน้ที ่คอื อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่เป็นพืน้ทีย่งัไมม่กีารศกึษาใน
ประเดน็สารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในผกัมาก่อน การวจิยั
น้ีศกึษาในผกัตวัอยา่งถงึ 15 ชนิด ชนิดละ 11-13 ตวัอยา่ง 
จงึมชีนิดของผกัมากกวา่การศกึษาก่อนหน้า และมกีารเกบ็
ตัวอย่ า งผักจากแหล่ งที่หลากหลายทั ้ง ตลาดและ
ห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตาม ด้วยความจ ากัดของ
งบประมาณ บุคลากร และเวลาการศกึษา ตลอดจนความ
สะดวกในการศกึษา ผู้วจิยัจงึเลอืกใชชุ้ดทดสอบ GT–test 
kit หากเกษตรกรใช้สารเคมกี าจดัศตัรูพชืในกลุ่มอื่นที่
หลากหลายจะท าให้ผลการวจิยัมแีนวโน้มที่พบอตัราการ
ปนเป้ือนน้อยกว่าความเป็นจรงิ ดงันัน้ผลการทดสอบควร
ได้ ร ับ ก า ร ยืน ยัน ผล เพิ่ ม เ ติม ด้ ว ยก า รทดสอบ ใน
ห้องปฏิบตัิการ นอกจากนัน้ขนาดตวัอย่างของผกัแต่ละ
ชนิดที่มีปริมาณน้อยท าให้ไม่สามารถสรุปความชุกของ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักแต่ละชนิดได้อย่าง
ชดัเจน อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูทีไ่ดบ้่งบอกวา่การตกคา้งของ
สารเคมกี าจดัศตัรูพชืตกคา้งในผกัเป็นปญัหาในพืน้ที่วจิยั 
และสามารถใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการเฝ้าระวงัปญัหาน้ี
ต่อไปในอนาคต 
 การพฒันาการเกษตรปลอดสารพิษในจังหวัด
ขอนแก่นและเชยีงใหมส่รุปไดว้า่  การเกษตรปลอดสารพษิ
จะเกิดได้หากมคีวามร่วมมอืของเกษตรกร มกีารส่งเสรมิ
ด้านความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเน่ืองร่วมกับการพฒันา
เทคโนโลยเีพือ่ลดตน้ทุนการผลติ มกีารใหค้วามส าคญัเรื่อง

การตลาด ราคา และรายได้ (28) มกีารขยายตลาดใน
รูปแบบการรวมกลุ่มเป็นตลาดชุมชน (29) ภายใต้แนวคดิ
แห่งความพอเพียง คือ เกษตรกรผลิตเพื่อบริโภคใน
ครวัเรอืนเป็นหลกั ส่วนที่มากกว่านัน้จงึน าไปขายในกลุ่ม
เกษตรกรเองหรอืขายในตลาดชุมชนอื่นจากระดบัหมู่บา้น 
สู่ต าบล อ าเภอ และระดบัจงัหวดัต่อไป นอกจากนัน้ควร
ประชาสมัพนัธ์ให้ผูบ้รโิภคมคีวามรู ้(30) และเกดิความ
ตระหนักเรื่องการบริโภคผกัที่ปลอดภยัจากสารพษิควบคู่
กนัไป  
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
การศึกษาความชุกของการมีสารเคมีก าจัด

ศตัรพูชืตกคา้งในผกัทีจ่ าหน่ายทีต่ลาดและหา้งสรรพสนิคา้
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ผกัรอ้ยละ 16.0
มสีารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งในระดบัไมป่ลอดภยั รอ้ยละ 
38.9 พบการตกคา้งในระดบัทีป่ลอดภยั และไมพ่บสารเคมี
ก าจดัศตัรูพชืตกคา้งในผกัรอ้ยละ 45.1 ผกัทีพ่บสารเคมี
ก าจดัศตัรพูชืตกคา้งในระดบัไมป่ลอดภยัมากทีส่ดุคอื พรกิ 
รองลงมาคอื กะเพรา ผกัที่มคีวามปลอดภยัมากที่สุดคือ 
ผกับุ้งจนี แตงกวา และผกักาดหอม ผู้บรโิภคสามารถใช้
ขอ้มูลจากวจิยัน้ีในการเลอืกบรโิภคผกั เจ้าหน้าที่ภาครฐั
และผู้เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถใช้
ผลการวิจยัน้ีเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้าระวงัสารเคมี
ก าจดัศตัรูพชืตกคา้งในผกั และเผยแพร่ขอ้มูลการตกค้าง
ของสารเคมกี าจดัศตัรพูชืในผกัเพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัขอ้มลู 
และเกิดการตระหนัก รู้เท่าทนั และทราบถึงทางเลือกใน
การบรโิภคผกัทีป่ลอดภยั  
ข้อเสนอแนะ 

สถานการณ์สารเคมตีกคา้งในผกัเป็นขอ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการตกค้าง และช่วยกระตุ้น
ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
บริโภค ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาในทุกจังหวัด 
เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจงัหวดัได้ทราบถงึความชุกชอง
การมสีารเคมกี าจดัศตัรูพชืในจงัหวดัของตน ที่นอกจากน้ี 
ควรเพิ่มชนิดและจ านวนของผักตัวอย่างและควรเก็บ
ตวัอย่างผกัเพื่อตรวจวเิคราะหอ์ย่างต่อเน่ือง ตลอดจนควร
มีการยืนยันผลการตรวจสอบด้วยการทดสอบจาก
หอ้งปฏบิตักิาร การศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็แหล่งที่ปลูก
ของผกัตวัอยา่งจะมปีระโยชน์ต่อการควบคุมและตดิตามใช้
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สารเคมกี าจดัศตัรพูชืในผกั นอกจากนัน้ควรศกึษาทศันคติ
ของประชาชนต่อเรื่องน้ี รวมทัง้วิธีการที่ส่งเสริมให้
ประชาชนบรโิภคผกัปลอดสารพษิ และวิธีการสนับสนุน
เกษตรกรใหป้ลกูผกัแบบปลอดสารพษิ  

 

กิตติกรรมประกาศ 

การวจิยัน้ีได้รบัทุนสนับสนุนจากโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพแบบบูรณาการสู่จงัหวดัมหาสารคามน่าอยู ่
เป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคลื่อนประเด็นสมชัชาสุขภาพ
จังหวัดมหาสารคาม ประเด็นอาหารปลอดภัย ผู้วิจ ัย
ข อขอบพร ะคุณม า  ณ  ที่ น้ี  แ ล ะ ข อขอบพร ะคุ ณ
คณะกรรมการสมชัชาสุขภาพจงัหวดัมหาสารคาม สภาฮกั
แพงเบิ่งแงงคนมหาสารคาม ขอขอบคุณ คุณภัชสุภัค     
มาตะรักษ์ และคุณนิชานันท์ สาระราช ในการเตรียม
อุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการวิจยั ขอขอบคุณนักศึกษาผู้ช่วย
นักวจิยั สาขาสาธารณสุขศาสตรช์ุมชน คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และนิสติ
ผูช้ว่ยวจิยั คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ใน
การเก็บผกัตวัอย่างและเตรยีมผกัตวัอย่างก่อนการตรวจ
วเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร ขอขอบคุณคุณธนาภรณ์ ภูผาล ี
ในการตรวจทานบทความวจิยั บางส่วนของงานวจิยัน้ีได้
น าเสนอในงานประชุมวชิาการงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวนัที ่9 – 11 
มีนาคม พ.ศ. 2559 ในรูปแบบน าเสนอปากเปล่าและ
โปสเตอร์ และน าไปใช้เป็นขอ้มูลการรายงานผลการวจิยั
เพื่อติดตามประเด็นสมชัชาสุขภาพจงัหวดัมหาสารคาม 
พ.ศ. 2559  
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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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