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บทคัดย่อ 
 ในปัจจบุนัสารเคมีก าจดัแมลงถกูใช้มากท่ีสดุในการเพาะปลกูท าให้สาร พิษตกค้าง จงึได้มีการตรวจหา                               
ยาฆ่าแมลงตกค้างในผกัจากตลาดในอ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  โดยเก็บตวัอย่างผกัจากตลาด  5 แห่ง คือ 
ตลาดสดเทศบาล ตลาดบงึขนุทะเล ตลาดไดมอนด์ ตลาดหน้านิคม ตลาดส าเภาทอง ตวัอย่างผกัท่ีเก็บ ได้แก่ คะน้า 
กะหล ่าปลี ผกัชี ถัว่ฝักยาว ต้นหอม  พริก รวม 198 ตวัอย่าง มาทดสอบด้วยชดุทดสอบยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม้                        
เอม็ เจ พี เค เป็นชดุทดสอบเบือ้งต้นส าหรับตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างกลุม่ยบัยัง้เอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในผั ก ผลไม้ 
ปริมาณต ่าสดุในการยบัยั ้งการท างานของเอนไซม์ข องชดุทดสอบเท่ากบั 15 % จดัวา่ไมป่ลอดภยั  ผลการตรวจพบ
สารเคมีก าจดัแมลงอยู่ในระดบัท่ีปลอดภยั 177 ตวัอย่าง (ร้อยละ 89.4 ของตวัอย่างผกัทัง้หมด ) ตวัอย่างผกัท่ีตรวจ
พบวา่มีสารเคมีก าจดัแมลงอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยัมากท่ีสดุ คือ ต้นหอม ซึง่พบ 19 ตวัอย่าง (ร้อยละ 39.4 ของ
ตวัอย่างต้นหอมทัง้หมด ) และพบวา่ ผกัคะน้ามีสารเคมีก าจดัแมลงอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยัรองลงมา ซึง่พบ 2 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 6.06 ของตวัอย่างคะน้าทัง้หมด ) สว่นผกัชนิดอ่ืน เช่น กะหล ่าปลี ผกัชี ถัว่ฝักยาว  พริก ตรวจพบ
สารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ีปลอดภยั 
 
 

ABSTRACT 
The chemical insecticide is most commonly used in farming to increase crop yields. The 

purpose of this study was to detect insecticides from residues in vegetables in the market of Muang 
District, Suratthani Province. The vegetable samples were collected from 5 market places, namely 
Tesaban market, Bung Khun Thale market, Diamond market, Nanikum market and Sam Pao Thong 
market. Examples of vegetables collected were kale, cabbage, coriander, yard-long beans, spring 
onion and chilli. A total of 198 samples were tested with Test Kit MJPK Screen pesticide resiudes in 
vegetables and fruits, The MJPK Test Kit is a qualitative in vegetables and fruits based on their 
inhibition of the enzyme cholinesterase (ChE). Detection limit for ability to inhibit the enzyme was 15% 
which means that slight poisoning indicates unsafe. The detection of chemical pest control is in a safe 
grade of 177 samples (representing 89.4 of the total for all vegetables). The result of the study 
discovered that the vegetables were found to have a chemical insecticide residues insecure in the most 
spring onions. First, found insecure 19 samples (39.4 percent of the total spring onion). Second, kale 
found as chemical insecticide residues were found in 2 samples (representing 6.06 of for all kale) and 
vegetables such as cabbage, coriander, yard-long beans and chilli. The principal conclusion was that 
detection of chemical insecticide is in a safe grade.  
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ค าน า  
ในงานวิจยันีไ้ด้ ทดสอบด้วยชดุทดสอบยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม้ เอม็ เจ พี เค ซึง่เป็นชดุทดสอบเบือ้งต้น

ส าหรับตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างกลุม่ยบัยัง้เอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในผกั ผลไม้  ด้วยหลกัการ colorimetric 
cholinesterese inhibitor assay ปริมาณต ่าสดุในการยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ของชดุทดสอบเท่ากบั 15 % ซึง่
เป็นปริมาณท่ีท าให้ร่างกายเกิดอาการพิษเลก็น้อยจดัวา่ไมป่ลอดภยั ชดุทดสอบยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม้ เอม็ เจ พี 
เค เป็นชดุทดสอบท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค้นขึน้มาเพ่ือท่ีจะสามารถตรวจ ยาฆ่าแมลงตกค้างกลุม่ยบัยัง้
เอนไซม์โคลีเอสเตอ เรสในผกั ผลไม้  ให้ผลการทดสอบได้รวดเร็วใช้เวลาเพียงแค ่ 30 นาที ซึง่ใช้เวลาน้อยกวา่การ
ทดสอบด้วยวิธีการอื่นๆ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2552)                               

สารเคมีก าจดัแมลงกลุม่ท่ียบัยัง้เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ได้แก่  สารเคมีก าจดัแมลงในกลุม่ ออร์แก น-                          
โนฟอสเฟตและ กลุม่คาร์บาเมต  ซึง่มีกลไกในการยบัยัง้ การท างาน ของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ดงันี ้ สารกลุม่
ออร์แกนโนฟอสเฟตเป็นพิษตอ่ระบบประสาทเน่ืองจากสารนีไ้ปยบัยัง้การท างานของเอะเซติลโคลิน 
(acetylcholine) โดยทัว่ไปการสง่สญัญาณประสาท (nerve impulse) ของเซลล์ประสาทจากเซลล์หนึง่ไปยงัอีก
เซลล์หนึง่ จะต้องผ่านช่อง (synapse) ซึง่การที่สญัญาณจะข้ามผ่านช่องดงักลา่วนีไ้ปได้จะอาศยัตวัสง่ (neure 
transmitter) คือ อะเซติลโคลิน (acetylchloline) อะเซทิลโคลินจะพาสญัญาณข้ามช่องระหวา่งเซล ล์ประสาทไป
เกาะท่ีรีเซฟเตอร์  (acetylchloline receptor) ของเซลล์ประสาทถดัไป ซึง่การจบันีท้ าให้รูป หรือ conformation ของ
รีเซฟเตอร์เปลี่ยนไปและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการดีโพลาไรเซชัน่และเกิดช่องประจ ุ (ion channel) ท่ีสง่สญัญาณ
ประสาทตอ่ไปได้ เมื่อสญัญาณประสาทถกูสง่ออกไปแล้วกระบวนกา รดีโพลาไรเซชัน่ (depolarization) จะต้อง
เปลี่ยนไปเป็นรีโพลาไรเซชัน่ (repolarization) เพ่ือให้ช่องประจท่ีุเกิดขึน้ถกูปิดดงัเดิม กระบวนการรีโพลาไรเซชัน่จะ
เกิดได้เม่ืออ ะเซทิลโคลินหลดุออกจากรีเซฟเตอร์ ตวัท่ีท าให้ acetylchloline แตกสลายและหลดุออกได้คือ 
เอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส (acetylcholinesterase enzyme) นัน่เอง ปฏิกิ ริยาระหวา่ง acetylchloline และ 
acetylcholinesterase enzyme แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้แรก เอนไซม์เข้าจบักบั acetylchloline ได้ acetyl enzyme และ choline 
ขัน้ท่ีสอง น า้จะท าหน้าท่ีแยกโมเลกลุของ acetyl enzyme ได้กรดอะซิติค (acetic acid) และ 

 ถ้าร่างกายไมม่ีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป กระบวนการสง่สญัญาณประสาทของเซลประสาทก็จะเป็นไป
ตามปกติและสม ่าเสมอตามขัน้ตอนท่ีกลา่วแล้ว 

ในกรณีท่ีร่างกายได้รับสารกลุม่ออร์แกนโนฟอสเฟตเข้าไป สารกลุม่นีจ้ะเลียนแบบปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ ้ นกบั           
อะเซติลโคลิน (acetylchloline) และมีการสร้างเอนไซม์ฟอสฟอริล (phosphoryl enzyme) ขึน้มาแทน acetyl 
enzyme และจากนัน้ phosphoryl enzyme จะถกูย่อยสลายเพ่ือให้ได้ เอนไซม์อะเซติล โคลีนเอสเตอเรส 
(acetylcholinesterase enzyme)  
 เม่ือมีการเปรียบเทียบ อตัราเร็วในการย่อยสลาย acetyl enzyme และ phosphoryl enzyme เพ่ือให้ได้ 
acetylcholinesterase enzyme กลบัมาแล้วพบวา่ ปฏิกิริยาท่ีเกิดกบั phosphoryl enzyme ช้ามาก ด้วยเหตนีุห้าก
ร่างกายได้รับสารกลุม่ออร์แกนโนฟอสเฟตเข้าไปมากๆ ก็จะมี phosphoryl enzyme สะสมอยู่มา ก ในขณะท่ีมี 
acetylcholinesterase enzyme น้อยลงทกุขณะ การท่ีเอนไซม์ตวันีม้ีน้อยลงก็จะท าให้การแตกตวัของ 
acetylcholine ท่ีเป็นตวัพาสญัญาณประสาทเกิดน้อยลง สง่ผลให้การสง่สญัญาณประสาทผิดปกติ สญัญาณตา่งๆ 
ถกูสง่ออกไปอย่างไมส่ามารถควบคมุได้ การท่ี acetylcholine แตกตวัช้าลงจะมีผลตอ่กล้ามเนือ้เรียบ (smooth 



muscle) หวัใจ และตอ่มไร้ท่อ ท าให้เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจขดั เหง่ือแตก คลื่นไส้ อาเจียน ตะคริว และกลัน้
ปัสสาวะไมอ่ยู่ 

สว่นสารกลุม่คาร์บาเมต  มีกลไกการยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ โคลีนเอสเตอเรส เกิดขึน้เช่นเดียวกบั
กลไกการยบัยัง้การท างานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของสารกลุม่ออร์แกนโนฟอสเฟต ในกรณีนีจ้ะพบวา่การแตก
ตวัของเอนไซม์คาร์บามิล (carbaryl enzyme) เกิดช้ามากเม่ือเทียบกบัการแตกตวัของ acetyl enzyme ท าให้
ร่างกายขาด acetylcholinesterase enzyme ท่ีจะไปย่อยสลาย acetylchloline และเกิดอาการตา่งๆ เช่นเดียวกบัท่ี
เกิดเมื่อร่างกายได้รับสารกลุม่ออร์แกนโนฟอสเฟตเข้าไป (มลิวรรณ, 2549) 

ในปัจจบุนัสารเคมีก าจดัแมลงเป็นสารก าจดัศตัรูพืชที่ใช้กนัอย่างแพร่หลาย และถกูใช้มากท่ีสดุ (มลิวรรณ, 
2549) โดยสารเคมีก าจดัแมลงท่ีน าเข้ามากท่ีสดุ คือ กลุม่ออร์ กาโนฟอสเฟต รองลงมา คือ คาร์บาเมต ออร์กาโน -
ครอรีนและไพรีทอยด์ และมีแนวโน้มในการใช้เพ่ิมขึน้ทกุปี (กลัยาณี , 2554) ซึง่ใช้ในการก าจดัศตัรูพืชทางการ
เกษตรและครัวเรือน สารเหลา่นีช้่วยให้ปริมาณและคณุภาพของพืชผลและอาหารเพ่ิมขึน้และช่วยในการก าจดัแมลง
หรือหน ูอย่างไรก็ ตาม แม้สารเหลา่นีจ้ะมีประโยชน์มากมาย แตส่ารก าจดัศตัรูพืชบางสว่นจะมีความเป็นพิษมาก
ท่ีสดุ มีการกระจายในสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว การใช้งานมากเกินไปของสารเหลา่นีม้ีผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายตอ่
มนษุย์และสิ่งแวดล้อม สารเหลา่นีเ้ป็นอนัตรายโดยเฉพาะอย่างย่ิงในอาหาร อาจตกค้างในร่างกายมนษุย์ซึง่มีความ
เสี่ยงสงูตอ่การเกิดโรคและพิษ (Fenik et al., 2011) ซึง่ได้มีการศกึษาการปนเปือ้นของสารเคมีก าจดัแมลงและการ
ท างานของโคลีนเอสเตอเรส ในกลุม่ผู้บริโภคจงัหวดัเชียงใหม ่โดยใช้ชดุตรวจ  Reactive Paper ของกระทรวง
สาธารณะสขุ เพ่ือวดัระดบัการท างานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส ในพลาสมาและในเมด็เลือดแดง  จากการศกึษา
พบวา่ ในอาสาสมคัรพบวา่มี 66 ราย (27.3%) มีระดบัการปนเปือ้นจากการตรวจคดักรองในระดบัสงูท่ีมีความเสี่ยง 
และมี 3 ราย (1.2%) ท่ีมีระดบัการปนเปือ้นในระดบัท่ีไมป่ลอดภยั มีเพียง 8 ราย (3.3%) ของอาสาสมคัรผู้บริโภคใน
ครัง้นีท่ี้มีระดบัการปนเปือ้นท่ีต ่ามากจนไมส่ามารถคดักรองได้จากวิธีนี ้จากการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ผู้บริโภคยงัมี
อตัราเสี่ยงคอ่นข้างสงูในการได้รับสารเคมีก าจดัแมลง (พิสณฑ์และคณะ, 2541) และได้มีการศกึษาพบวา่เกษตรกร
มีความรู้เก่ียวกบัการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช สว่นใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 51.9 พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชสว่นใหญ่  อยู่ในระดบัปานกลาง  ร้อยละ 72.2 และผลการตรวจคดักรองหาระดบัเอน็ไซม์โคลีนเอส -              
เทอเรส ในกระแสโลหิตของเกษตรกร  โดยวิธีใช้กระดาษทดสอบพิเศษ  พบวา่อยู่ในภาวะมีความเสี่ยง  ร้อยละ 47.1 
ไมป่ลอดภยั ร้อยละ 29.4 และ ปลอดภยั ร้อยละ 23.5 (มีชยั และคณะ, 2550)  

ในการทดลองนีไ้ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจปริมาณของผกัท่ีปนเปือ้นสารเคมีก าจดัแมลงในผกัจากตลาด
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และสามารถน าข้อมลูที่ได้จากการตรวจหาสาร เคมีก าจดัแมลงตกค้างในผกัไป
แจ้งตอ่ผู้บริโภคและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านอาหารได้  
 
  
 
 
 
 
 



อุปกรณ์และวิธีการ 
การวิจยัในครัง้นีไ้ด้ทดสอบด้วยชดุทดสอบยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม้ เอม็ เจ พี เค ซึง่เป็นชดุทดสอบเบือ้งต้น

ส าหรับตรว จยาฆ่าแมลงตกค้างกลุม่ยบัยัง้เอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในผกั ผลไม้  ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , 2552) โดยบริษัท ยแูอนด์วี โฮลดิง้ (ไทยแลนด์ ) จ ากดั เป็นผู้ ผลิตและจดัจ าหน่าย                    
ชดุทดสอบยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม้ เอม็ เจ พี เค ส าหรับวตัถดุิบท่ีใช้ในการทดลองได้แก่ ผกัคะน้า, กะหล ่าปลี, ผกัชี, 
ถัว่ฝักยาวต้นหอมและพริก วิธีการเก็บตวัอย่าง สุม่เก็บตวัอย่างแล้วน ามาทดสอบทนัที โดยสุม่เก็บตวัอย่าง ผกัจาก
ตลาด 5 แห่งในอ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ซึง่เป็นตลาดท่ีมีผู้ขายหลายราย มีแผงผกัจ าหน่ายหลายแผง ท าให้
สามารถสุม่เก็บตวัอย่างได้ง่าย โดยตลาดสดเทศบาลสุม่เก็บตวัอย่างแผงผกัจ าหน่าย 12 แผง ตลาดบงึขนุทะเลสุม่
เก็บตวัอย่างแผงผกัจ าหน่าย 6 แผง, ตลาดไดมอนด์สุม่เก็บตวัอย่างแผงผกัจ าหน่าย 7 แผง, ตลาดหน้านิคมสุม่เก็บ
ตวัอย่างแผงผกัจ าหน่าย 5 แผงและตลาดส าเภาทองสุม่เก็บตวัอย่างแผงผกัจ าหน่าย 3 แผง เก็บตวัอย่างผกัทัง้หมด  
33 แผง 198 ตวัอย่าง  

ซึง่ขัน้ตอนในการทดสอบมีดงันี ้หัน่ผกัท่ีจะตรวจให้เป็นชิน้เลก็ๆ  2-3 มิลลิเมตร  ใสล่งในขวดสกดัตวัอย่าง
ให้ได้ 3 ขีดของขวดจากนัน้เติมน า้ยาสกดั 6 ml. ปิดฝาขวดให้แน่น เขย่าแรงๆ ประมาณ 2 นาที แล้วคอ่ยๆ เปิดฝา
ขวด รินน า้ยาสกดัลงในหลอดแก้วจนหมด  จุ่มหลอดแก้วลงในแก้วน า้ท่ีมีน า้อุน่  60º c อยู่ประมาณคร่ึงแก้ว เพ่ือ
ระเหยน า้ยาสกดัออก ขณะรอน า้กลัน่ระเหย เติมน า้กลัน่ 1 ml. ลงในขวดน า้ยาทดสอบ 1 ตัง้ทิง้ไว้ แกวง่หลอดท่ีจุ่ม
อยู่ในแก้วน า้อุน่จนน า้ยาสกดัเหลือ ประมาณ 0.05 ml. ยกออกหมนุหลอดจนแห้ง แล้ วเติมน า้ยาทดสอบ 2 ลงใน
หลอดแก้ว และหลอดควบคมุหลอดละ 3 ml. เติมน า้ยาทดสอบ 1 ท่ีเตรียมไว้ลงในหลอดแก้วและหลอดควบคมุ 
หลอดละ 0.10 ml. เขย่าและตัง้ทิง้ไว้  รินน า้ยาจากหลอดแก้วลงในหลอดพลาสติก (หลอดตวัอย่าง ) เติมน า้ยา
ทดสอบ 3 ลงในหลอดตวัอย่างและหลอดควบคมุหลอดละ 0.10 ml. เขย่าให้เข้ากนั จบัเวลา สงัเกตสีท่ีเกิดขึน้ท่ีเวลา 
5 นาทีพอดี  

การอา่นผลการทดสอบสีสารละลายท่ีเกิดขึน้ในหลอดตวัอย่าง
โดยเปรียบเทียบกบัสีของหลอดควบคมุ ถ้าสีของหลอดตวัอย่าง
มีสีส้มเข้มเหมือนกบัสีของหลอดควบคมุแสดงวา่ปล อดภยั แต่
ถ้าสีของหลอดตวัอย่างมีสีส้มปนชมพหูรือสีชมพแูสดงวา่ไม่
ปลอดภยั การควบคมุคณุภาพในการทดสอบต้องน าหลอด
ควบคมุควบคูก่บัหลอดตวัอย่างทกุครัง้ เพ่ือใช้เปรียบเทียบสีใน
การอา่นผล ถ้าสีของหลอดควบคมุไมเ่ป็นสีส้มเข้มให้ท าซ า้ การ
ปฏิบตัิเมื่อใช้ชดุทดสอบเสร็จ ท าการก าจั ดโดยวิธีการเเนะน า
ของกรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์ (2552) 

 
 
 
 
 

 



ผลและวิจารณ์ 
จากการตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างในผกั โดยจ าแนกตามความปลอดภยัและไมป่ลอดภยั                                 

ซึง่ปริมาณต ่าสดุในการยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ของชดุทดสอบเท่ากบั 15% ซึง่เป็นปริมาณท่ีท าให้ร่างกายเกิด
อาการพิษเลก็น้อย  จดัวา่ไมป่ลอดภยั  ซึง่เกณฑ์ท่ีใช้ในการทดสอบ คือ การ เปรียบเทียบหลอดควบคมุควบคูก่บั
หลอดตวัอย่างทกุครัง้ เพ่ือใช้เปรียบเทียบสีในการอา่นผล กบัสีของหลอดควบคมุ  ถ้าสีของหลอดตวัอย่างมีสีส้มเข้ม
เหมือนกบัสีของหลอดควบคมุแสดงวา่ ปลอดภยั แตถ้่าสีของหลอดตวัอย่างมีสีส้มปนชมพหูรือสีชมพแูสดงวา่ไม่
ปลอดภยั ซึง่การอา่นผลมีความเท่ียงตรงมากเน่ืองจากสีของ หลอดตวัอย่างแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนเม่ือเทียบกบัสี
ของหลอดควบคมุ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สีของหลอดตวัอย่างมีสีส้มปนชมพ ู                         ภาพที่ 2 สีของหลอดตวัอย่างมีสีส้ม                                
เม่ือเปรียบเทียบกบัสีของหลอดควบคมุ                                   เม่ือเปรียบเทียบกบัสีของหลอดควบคมุ 
แสดงวา่ไมป่ลอดภยั                                                              แสดงวา่ปลอดภยั   
 
ผลของการตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงแสดงในตารางท่ี 1 พบวา่ เมื่อน าตวัอย่างผกัท่ีจ าหน่ายจากตลาด

ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีมาตรวจสารเคมีก าจดัแมลงตกค้าง พบวา่ในจ านวนผกั 198 ตวัอย่าง พบ
ตวัอย่างท่ีมีสารเคมีก าจดัแมลงอยู่ในระ ดบัท่ีปลอดภยั จ านวน 177 ตวัอย่าง  คิดเป็นร้อยละ  89.4 ของจ านวน
ตวัอย่างผกัทัง้หมด และพบวา่ตวัอย่างผกัท่ีมีสารเคมีก าจดัแมลงอยู่ใน ระดบัท่ีไมป่ลอดภยั จ านวน 21 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 10.6 ของจ านวนตวัอย่างผกัทัง้หมด ซึง่ผลจากการตรวจสอบมีคา่ใกล้เคียงกบัการสุม่เก็บตวัอย่างพืชผกั
และผลไม้ของเกษตรกรทัว่ไป มาตรวจสอบเคมีตกค้างโดยชดุน า้ยาตรวจสอบ (GT) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ และเคร่ืองตรวจสอบสารเคมีตกค้างอย่างละเอียดด้วยเทคนิค  gas chromatography  ในปี  
พ. ศ. 2545 ได้ด าเนินการจดัเก็บสุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 3,115 ตวัอย่าง ไมพ่บสารเคมีตกค้างจ านวน 1,988 ตวัอย่าง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 64.0 พบสารเคมีตกค้างในระดบัปลอดภยัและไมป่ลอดภยั จ านวน 1,127  ตวัอย่าง หรือร้อยละ 
36.0 (ศกัดา, 2546) 

 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างในผกั โดยจ าแนกตามความปลอดภยั 
                    และไมป่ลอดภยัของการตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลง 
 

ผลการตรวจพบ 
สารเคมีก าจัดแมลง 

 
จ านวนตัวอย่าง 

 
คดิเป็นร้อยละ 

     ปลอดภยั *         177       89.4 

     ไมป่ลอดภยั **           21       10.6 

     รวม        198     100.0 
 

หมายเหต ุ * ปลอดภยั หมายถงึ สีของหลอดตวัอย่างมีสีส้มเข้มเหมือนกบัสีของหลอดควบคมุ 

  ** ไมป่ลอดภยั หมายถงึ สีของหลอดตวัอย่างมีสีส้มปนชมพหูรือสีชมพตูา่งกบัสีของ                           
      หลอดควบคมุ 
 

จากการน าตวัอย่างมาตรวจสารเคมีก าจดัแมลง โดยจ าแนกตามชนิดของผกัแสดงในตารางท่ี 2 พบวา่  
ผกัคะน้า จ านวน 33 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยัจ านวน 2 ตวัอย่าง                    
คิดเป็นร้อยละ  6.1 ของจ านวนตวัอย่างผกัคะน้าทัง้หมด  และพบวา่ต้นหอม จ านวน 33 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเคมี
ก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยัจ านวน 19 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ  39.4 ของจ านวนตวัอย่างต้นหอม
ทัง้หมด สว่นผกัชนิดอ่ืน เช่น กะหล ่าปลี ผกัชี ถัว่ฝักยาวและพริก ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ี
ปลอดภยั ซึง่ผลจากการตรวจสอบมีคา่ใกล้เคียงกบัการตรวจสอบสารพิษตกค้าง ของผกัและผลไม้จากโครงการเฝ้า
ระวงัความปลอดภยัของผกัสดปลอดสารเคมี  พบวา่ผกัจากตา่งจงัหวดัทัว่ประเทศไทยท่ีพบสารตกค้างสงู คือ 
กะหล ่าปลี  กะหล ่าดอก ผกัคะน้า สว่นผกัท่ีพบสารตกค้างในระดบัท่ีไมป่ลอดภยัสว่นใหญ่ คือ กะหล ่าดอก ถัว่
ลนัเตา และต้นหอม (กลุม่งานพฒันาความปลอดภยัด้านเคมีวตัถแุละกองควบคมุอาหาร ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา ร่วมกบักองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2543)  

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างในผกัโดยจ าแนกตามชนิดของผกั 
 

 
ชนิดของผัก 

 
จ านวนตัวอย่าง 

จ านวนตัวอย่างผักที่ตรวจพบ
สารเคมีก าจัดแมลงอยู่ในระดับที่ไม่

ปลอดภัย 

 
คดิเป็นร้อยละ 

คะน้า 33 2 6.1 
กะหล ่าปลี 33 - 0 
ผกัชี 33 - 0 
ถัว่ฝักยาว 33 - 0 
ต้นหอม 33 19 39.4 
พริก 33 - 0 
รวม 198 21 45.5 

  



จากการน าตวัอย่างมาตรวจสารเคมีก าจดัแมลงโดยจ าแนกตามแหลง่จ าหน่ายแสดงในตารางท่ี 3 พบวา่                        
ตลาดสดเทศบาล  ซึง่สุม่ตรวจตวัอย่างผกัทัง้หมด 72 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ี                         
ไมป่ลอดภยั 10 ตวัอย่าง  คิดเป็นร้อยละ  13.9 ของจ านวนตวัอย่างผกัทัง้หมดท่ีสุม่ตรวจจากตลาดสดเทศบาล                  
ตลาดไดมอนด์ ซึง่สุม่ตรวจตวัอย่างผกัทัง้หมด 42 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ี                               
ไมป่ลอดภยั 3 ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ  7.1 ของจ านวนตวัอย่างผกัทัง้หมดท่ีสุม่ตรวจจากตลาดไดมอนด์                                   
ตลาดบงึขนุทะเล ซึง่สุม่ตรวจตวัอย่างผกัทัง้หมด 36 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ี                         
ไมป่ลอดภยั 4 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ  11.1 ของจ านวนตวัอย่างผกัทัง้หมดท่ีสุม่ตรวจจากตลาดบงึขนุทะเล                           
ตลาดหน้านิคม ซึง่สุม่ตรวจตวัอย่างผกัทัง้หมด 30 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ี                           
ไมป่ลอดภยั 3 ตวัอย่าง  คิดเป็นร้ อยละ  10 ของจ านวนตวัอย่างผกัทัง้หมดท่ีสุม่ตรวจจากตลาดหน้านิคม                                  
ตลาดส าเภาทองซึง่สุม่ตรวจตวัอย่างผกัทัง้หมด 18 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ี                            
ไมป่ลอดภยั 1 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของจ านวนตวัอย่างผกัทัง้หมดท่ีสุม่ตรวจจากตลาดส าเภาทอง  
 
ตารางที่ 3 แสดงการตรวจสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างในผกัโดยจ าแนกตามแหลง่จ าหน่าย 
 

 
แหล่งจ าหน่าย 

 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวนตัวอย่างผักที่ตรวจพบ
สารเคมีก าจัดแมลงอยู่ในระดับที่ไม่

ปลอดภัย 

 
คดิเป็นร้อยละ 

 ตลาดสดเทศบาล  72 10 13.9 
 ตลาดไดมอนด์ 42  3  7.1 
 ตลาดบงึขนุทะเล 36  4 11.1 
 ตลาดหน้านิคม 30  3 10.0 
 ตลาดส าเภาทอง 18  1  5.5 
 รวม 198 21 47.6 

 

จากผลการตรวจสอบยาฆ่าแมลงตกค้างในผกัจากตลาดอ าเภอเมืองจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี พบวา่ผกัท่ีมี                                 
ยาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยัมากท่ีสดุ คือ ต้นหอม รองลงมา คือ ผกัคะน้า ซึง่ผลจากการตรวจสอบ
มีคา่ใกล้เคียงกบัการตรวจสอบสารพิษตกค้างของผกัและผลไม้จากโครงการเฝ้าระวงัความปลอดภยัของผกัสด
ปลอดสารเคมี กองควบคมุอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กองอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ตรวจสอบแล้วพบวา่ ผกัจากภาคเหนือและภาคตะวนัออก นัน้มีสารเคมีก าจดัแมลงตกค้าง
สงูและพบวา่ผกัจากตา่งจงัหวดัทัว่ประเทศไทยพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างสงู คือ กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก 
ผกัคะน้า สว่นผกัท่ีพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างใ นระดบัท่ีไม่ปลอดภยัสว่นใหญ่ คือ กะหล ่าดอก ถัว่ลนัเตา และ
ต้นหอม (กลุม่งานพฒันาความปลอดภยัด้านเคมีวตัถแุละกองควบคมุอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ร่วมกบักองอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2543) และจากการศกึษาพบวา่ผกัคะน้ามีการใช้ สารเคมีก าจดั
แมลง ซึง่ผกัคะน้าขณะเป็นต้นเลก็ๆ ยงัไมต้่องใช้สารเคมี แตพ่อโตมาเป็นต้นออ่นจะใช้สารเคมีเพ่ือก าจดัด้วง หมดั 
หนอนใยผกั และหนอนบุ้งใหญ่ (กลัยานี และคณะ, 2554) 
 



ตวัอย่างผกัท่ีถกูน ามาท าการตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างสว่นใหญ่จะรับมาจากทางภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกของประเทศไทย จงึมีความสอด คล้องกนัวา่ผกัท่ีมีสารก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยันัน้
เน่ืองมาจากผกันัน้มาจากภาคเหนือและภาคตะวนัออก อาจจะมีการใช้สารก าจดัแมลงอยู่ในปริมาณท่ีสงูท าให้เกิด
การตกค้างของสารเคมีก าจดัแมลงอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยั โดยได้มีการศกึษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ ตกค้าง
ของสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในเลือดของเกษตรกรท่ีปลกูยาสบู  โดยท าการศกึษาเกษตรกรท่ีปลกูยาสบู                               
ในจงัหวดัสโุขทยั จ านวน 200 คน ผลการศกึษาพบวา่ เกษตรกรสว่นใหญ่มีระดบัเอน็ไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือด
อยู่ในระดบัเสี่ยง คิดเป็นร้อยล ะ 51.0 รองลงมามีระดบัเอน็ไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยั  
ปลอดภยัและปกติ ร้อยละ 21.5, 20.5 และ 7.0 ตามล าดบั (จริยา, 2544) และมีศกึษาการสมัผสั สารป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชของเกษตรกรชาวม้งบนท่ีราบสงูในจงัหวดัเชียงใหม ่ประเทศไทย พบวา่เกษตรกรสว่นใหญ่ ละเลยท่ีจะ
ป้องกนัตนเองจากการสมัผสัสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยการสวมอปุกรณ์ป้องกนัขณะท าการฉีดพ่นสารเหลา่นัน้ใน
แปลงเกษตร นอกจากนัน้ยงัพบวา่เกษตรกรจ านวน 20-69% ของประชากรทัง้หมด 582 คน มีระดบัการยบัยัง้
เอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสในระดบัเสี่ยงและไมป่ลอดภยั (Kunstadter et al., 2001) 

ในงานวิจยันีไ้ด้ ทดสอบด้วยชดุทดสอบยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม้ เอม็ เจ พี เค ซึง่เป็นชดุทดสอบเบือ้งต้น
ส าหรับตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างกลุม่ยบัยัง้เอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในผกั ผลไม้  ด้วยหลกัการ colorimetric 
cholinesterese inhibitor assay ปริมาณต ่าสดุในการยบัยัง้การท างานของเอนไซม์ของชดุทดสอบเท่ากบั 15 % ซึง่
เป็นปริมาณท่ีท าให้ร่างกายเกิดอาการพิษเลก็น้อยจดัวา่ไมป่ลอดภยั ชดุทดสอบยาฆ่าแมลงในผกั ผลไม้ เอม็ เจ พี 
เค เป็นชดุทดสอบท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค้นขึน้มาเพ่ือท่ีจะสามารถตรวจ ยาฆ่าแมลงตกค้างกลุม่ยบัยัง้
เอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในผกั ผลไม้  ให้ผลการทดสอบได้รวดเร็วใช้เวลาเพียงแค ่ 30 นาที ซึง่ใช้เวลาน้อยกวา่การ
ทดสอบด้วยวิธีการอื่นๆ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2552)                             
 

สรุป  
 จากการตรวจหายาฆ่าแมลงในผกั จากตลาดอ าเภอเมืองจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สามารถสรุ ปได้วา่                              
จากตวัอย่างผกัทัง้หมดท่ีน ามาท าการตรวจสอบ 198 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงอยู่ในระดบัท่ี                                        
ไมป่ลอดภยั จ านวน 21 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.6 ของจ านวนตวัอย่างผกัทัง้หมด ซึง่ตวัอย่างผั กท่ีตรวจพบ
สารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยัมากท่ีสดุ คือ ต้นหอม คิดเป็นร้อยละ 39.4 ของจ านวนตวัอย่าง
ต้นหอมทัง้หมด และตรวจพบวา่ผกัคะน้ามีสารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยัรองลงมา คิดเป็น
ร้อยละ 6.1 ของตวัอย่างผกัคะน้าทัง้หมด สว่นผกัชนิ ดอ่ืน ๆ เช่น กะหล ่าปลี ผกัชี ถัว่ฝักยาว และพริก ตรวจพบ
สารเคมีก าจดัแมลงตกค้างอยู่ในระดบัท่ีปลอดภยั สว่นแหลง่จ าหน่ายท่ีตรวจพบวา่มีสารเคมีก าจดัแมลงตกค้าง                         
อยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยัมากท่ีสดุ คือตลาดสดเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของจ านวนตวัอย่างผกัทัง้หมดท่ีสุม่
ตรวจจากตลาดสดเทศบาล ซึง่ผกัจากตลาดสดเทศบาลเป็นตลาดแห่งเดียวท่ีรับผกัมาจากทางภาคตะวนัออก 
ในขณะท่ีตลาดอ่ืน ๆ รับผกัมาจากภาคเหนือแสดงให้เห็นวา่ผกัท่ีมาจากภาคตะวนัออกนัน้มีสารเคมีก าจดัแมลง
ตกค้างอยู่ในระดบัท่ีไมป่ลอดภยัเป็นสว่นใหญ่ ข้อมลูจา กรายงานการวิจยัในครัง้นีจ้งึสามารถใช้เป็นข้อมลูในการ
เฝ้าระวงัในการเลือกซือ้ผกัให้มีความปลอดภยัได้ 
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