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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดที่ได้รับความนิยมบริโภคของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จากตลาดนดัและห้างสรรพสินค้า ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี จากการ
ส ารวจโดยใช้แบบสอบถามพบว่า ผักที่ได้รับความนิยมบริโภค 5 อันดับแรก ได้แก่ ผักบุ้ ง ผักกาดขาว คะน้า 

แตงกวา และกะหล ่าปลี ตามล าดับ ตัวอย่างผักมาจากตลาดนัด 2 แห่ง และห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง รวมทัง้สิน้  

40 ตัวอย่าง น าตัวอย่างผักมาตรวจวิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้า งในผัก  
เอ็ม เจ พี เค (MJPK) ผลการตรวจสอบตวัอย่างผกัพบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในระดบัท่ีปลอดภยั 35 ตวัอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 87.5 สารเคมีก าจดัศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.5 จ าแนก
ตามชนิดของผกั พบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในระดบัที่ไม่ปลอดภยัในตวัอย่างผกัทุกชนิด ชนิดละ 1 ตวัอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของตัวอย่างผักแต่ละชนิด เมื่อจ าแนกตามแหล่งที่มาของตัวอย่างผัก ตลาดนัดพบสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชตกค้างในระดบัที่ไม่ปลอดภยัร้อยละ 33.3 มากกว่าห้างสรรพสินค้าทัง้สองแห่ง การล้างตวัอย่างผกัที่
ตรวจพบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในระดบัที่ไม่ปลอดภยั ด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต และน า้ แช่ทิง้ไว้ 
15 นาที แล้วล้างด้วยน า้อีกครัง้ สามารถลดระดบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างลงให้อยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัได้ 

 
ค าส าคัญ: ผกั  สารเคมกี าจดัศตัรูพืช  ตกค้าง  การล้างผกั   
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Abstract 
 

The objective of this research is to study pesticide residues in fresh vegetables that are popular 
for consumption by Phetchaburi Rajabhat University students from flea markets and department stores 
in Muang District, Phetchaburi province by using questionnaires. The result found that the top five 
popular vegetables were morning glory, Chinese cabbage, kale, cucumber, and cabbage, 
respectively. A total of 40 plant samples were collected from two markets and two department stores. 
Vegetable samples were analyzed using the MJPK test kit to detect pesticide residues. The results 
showed that 35 samples (87.5%) were safe for pesticide residues. Five samples were found pesticide 
residues at dangerous levels for 12.5%. Focusing on the type of vegetable, pesticide residues were 
found at an unsafe level in one sample of each plant, accounting for 12.5% of each sample type. In 
addition, vegetable samples from the flea market showed pesticide residues at an unsafe level for 
33.3% which was more than both department store sources. Washing samples of vegetables that 
detected unsafe residual pesticides with sodium bicarbonate solution and water, soaking in water for 
15 minutes and then washing again with water could reduce the level of pesticide residues to a safe 
level. 
 
Keywords: vegetables, pesticide, pesticide residues, vegetable washing 
 

บทน า 
ปัจจุบันแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของ

ประชากรทั่วโลกเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยกระแส
นิยมด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ คนอยู่ใน
ความสนใจอย่างต่อเนื่อง จากการส ารวจพบว่ามูลค่า
ตลาดอาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพของโลกปี 2560 
มีทิศทางเติบโตโดยเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปี และประเทศ
ไทยอยู่ ในล าดับที่  19 ของประเทศบริโภคอาหาร
สุขภาพสูง [1] ส่งผลให้เกษตรกรต้องเพิ่มก าลังการ
ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมไป
ถึ งก า รใ ช้ ส า ร เค มี ก า จัด ศั ต รูพื ช  ส ะ ท้ อน จ าก
สถานการณ์การน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช การใช้ 

และการตกค้างในผลผลิต ในการประชุมวิชาการเพื่อ
เตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพื ช [2] ประจ าปี  2559 
พบว่า มีปริมาณการน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
มากกว่าปีละหนึ่งแสนตัน โดยมีผักที่เฝ้าระวังสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชตกค้าง จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ พริกแดง 
คะน้า กะหล ่ าปลี  ผักบุ้ ง ผักกาดขาว มะเขือเทศ  
มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว แตงกวา และ ใบกะเพรา  
แม้การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้มี
ข้อจ ากัดทางห้องปฏิบัติการ ตรวจสารพิษตกค้างได้
น้อยกว่าสารเคมีก าจัดศัต รูพืชที่ขึ น้ทะเบียนกว่า  
280 ชนิด พริกแดงเพียงอย่างเดียวตรวจพบสารพิษ
ตกค้างรวม 35 ชนิด ภาพรวมสารพิษตกค้างในแหล่ง
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จ าหน่ ายทั ้ง  ห้ า งส รรพ สิน ค้ าและตลาด ค้ า ส่ ง  
พบสารพิษตกค้างสูงกว่า ค่าปริมาณสารพิษตกค้าง
สงูสดุ (Maximum Residue Limit; MRL) ในตวัอย่างที่
น ามาตรวจคิดเป็นร้อยละ 55 และ 57 ตามล าดับ ผัก  
3 ล าดับแรกที่มีสารพิษตกค้างสูงกว่าค่า MRL ได้แก่ 
พริกแดง คะน้า และถัว่ฝักยาว 

สถานการณ์โรคและการเจ็บป่วยจากสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืช พบข้อมลูการป่วยจากพิษสารเคมีก าจัด
ศตัรูพืช เพิ่มขึน้จาก 2.7 ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 
2553 เป็ น  17.78 ต่ อ ป ระช าก ร  100,000 ค น  ใน 
ปี 2559 และผลการตรวจคัดกรองความเส่ียงจากการ
สัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรโดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) โดยการเจาะเลือดและทดสอบด้วย
กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase 
reactive paper) ปี 2554-2559 เกษตรกรมีแนวโน้ม
เส่ียงและไม่ปลอดภัยเพิ่มขึน้ [3] ผู้ ป่วยที่เป็นพิษจาก
สารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต กลุ่มนี ้
เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สดุและส าคญัที่สดุในประเทศ
ไทย เพราะเป็นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย และพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดพิษค่อนข้าง
ซบัซ้อน ท าให้การรักษายาก ผู้ ป่วยมีอตัราการตายสูง 
ออร์กาโนฟอสเฟต เป็นสารพิษในกลุ่มที่ถูกดูดซึมได้ดี
ทางผิวหนัง ทางเดินอาหารและทางปอด และจะ
กระจายไปตามส่วนต่าง ๆ พบมากที่ตับและระบบ
ประสาท [4] 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงต้องการส ารวจสถานการณ์ความ
ปลอดภยัจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในผกัที่ได้รับ
ความนิยมบริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จากตลาดนัดและห้างสรรพสินค้าในอ าเภอ
เมือง จังหวัด เพชรบุ รี  เพื่ อ เป็นข้อมูลพื น้ฐานแก่

นกัศกึษาและผู้บริโภค และศกึษาประสิทธิภาพการล้าง
ผักต่อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง เพื่อเป็นแนวทาง
และสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้บริโภคผกัให้ปลอดภัย  

 
วิธีการวิจัย 
1. การศึกษาชนิดและแหล่งที่ มาของผักที่ ได้ 
รับความ นิ ยมในการบ ริโภคของนั ก ศึกษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับศึกษาชนิดและแหล่งที่มา
ของผกัที่ได้รับความนิยมในการบริโภค จากการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรีที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จ านวน 5,765 คน 
โดยใช้สูตรของ  Yamane [5] ความคลาดเคล่ือนที่
ผู้วิจยัยอมรับได้เท่ากบั 5% จะได้ขนาดตวัอย่างเท่ากับ 
374 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม
เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคผัก โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 แบบสอบถาม
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข อ งผู้ ต อ บ แบ บ ส า รวจ  ส่ วน ที่  2 
แบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผกั  

 
2. การศึกษาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน 
ผักที่ ได้ รับความ นิ ยมบ ริโภคของนั ก ศึกษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การคัดเลือกตวัอย่างผักใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster sampling) ตามการศึกษาของ ธนพงศ์ และ
คณะ [6] ส าหรับตวัอย่างผกัจากตลาดนดั การศึกษานี ้
เก็บตวัอย่างผกัโดยแบ่งพืน้ที่ตลาดนดัออกเป็น 3 ส่วน 

(เก็บตัวอย่างผัก 5 ชนิด ชนิดละ 1 ตัวอย่างต่อพืน้ที่
ตลาดนัด 1 ส่วน) จะได้ตัวอย่างผักตลาดนัดละ 15 
ตัวอย่าง ส าหรับห้างสรรพสินค้าเก็บผักมาชนิดละ  
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1 ตัวอย่าง งานวิจัยนีม้ีตลาดนัดและห้างสรรพสินค้า
สถานที่ละ 2 แห่ง ตัวอย่างผักรวมทัง้สิน้จ านวน 40 
ตัวอย่าง น ามาตรวจสอบความปลอดภัยจากสารเคมี
ฆ่ า แม ล งต ก ค้ า ง โด ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร  Colorimetric 
cholinesterase inhibitor assay ด้ ว ย ชุ ด ท ด ส อ บ
ตรวจหาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในผกั เอ็ม เจ พี เค 
(MJPK) โดยปริมาณต ่าสดุในการยับยัง้การท างานของ
เอนไซม์ของชุดทดสอบเท่ากับร้อยละ 15 หากพบว่าสี
ของสารในหลอดทดลองจากตัวอย่างผักแตกต่างจาก
หลอดควบคุม แปลผลได้ว่าพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย ขัน้ตอนการทดสอบ
เป็นไปตามที่ระบไุว้ในชดุทดสอบ 

 
3. การศึกษาประสิทธิภาพการล้างผักต่อสารเคมี
ก าจัด ศัต รูพืชตกค้างในระดับที่ ไม่ปลอดภัย
 ตวัอย่างผกัทัง้ 5 ชนิดที่ได้รับความนิยมในการ
บริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่
ผ่านการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบตรวจหาสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก เอ็ม เจ พี เค (MJPK) แล้ว
พบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในระดบัที่ไม่ปลอดภยั 
จะถูกน ามาศึกษาประสิทธิภาพการล้างผักต่อสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชตกค้าง ด้วย 2 วิธีคือ 1. การแช่ผักด้วย
สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตความเข้มข้นร้อยละ 
0.08 โดยมวล นาน 15 นาที [7] และ 2.การแช่ผกัด้วย
น า้เปล่า นาน 15 นาที ตวัอย่างผกัที่ถูกแช่ทัง้สองวิธีจะ
ถู ก น าม า ล้ า ง ด้ วยน ้า เป ล่ าอี ก ค รั ้ง  ก่ อน น า ไป
ท าการศึกษาประสิทธิภาพการล้างต่อสารเคมีก าจัด
ศตัรูพืชตกค้างโดยใช้ชดุทดสอบตรวจหาสารเคมีก าจดั
ศั ต รู พื ช ต ก ค้ า ง ใน ผั ก  เอ็ ม  เจ  พี  เค  (MJPK) 
เปรียบเทียบกับตัวอย่างผักชนิดเดียวกันที่ไม่ได้ผ่าน
การล้าง 

ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาชนิดและแหล่งที่ มาของผักที่ 
ได้ รับความนิยมในการบริโภคของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ชัน้ปีที่ 1-4 จ านวน 374 คน แบ่งเป็นเพศหญิง
จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 และเพศชาย
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 จากการส ารวจ
พบว่าผัก 5 ล าดับแรกที่นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
เพชรบุรีนิยมบริโภค ได้แก่ ผกับุ้ง คิดเป็นร้อยละ 22.17 
ผกักาดขาว คิดเป็นร้อยละ 21.30 คะน้า คิดเป็นร้อยละ 
16.52 แตงกวา คิดเป็นร้อยละ 11.30 และ กะหล ่าปลี 
คิดเป็นร้อยละ 6.09 ตามล าดับ นอกจากนีย้ังมีผักที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนิยมบริโภคใน
ล าดับถัดลงมา ได้แก่ บรอกโคลี แครอท มะเขือเทศ 
ฟักทอง และอื่น ๆ ตามล าดบั (Table 1) 

 
Table 1. Vegetable types that are popularly 
consumed by students of Phetchaburi Rajabhat 
University 
No. Vegetable types % 

1 Morning glory 22.17 
2 Chinese cabbage 21.30 
3 Kale 16.52 
4 Cucumber 11.30 
5 Cabbage 6.09 
6 Broccoli 5.65 
7 Carrot 5.65 
8 Tomato 4.35 
9 Pumpkin 3.74 
10 Other 3.22 
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2. ผลการศึกษาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน 
ผักที่ ได้ รับความ นิ ยมบ ริโภคของนั ก ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้าง
ในผัก ด้วยชุดทดสอบตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตก ค้างในผัก  เอ็ม  เจ  พี  เค  (MJPK) ในตัวอย่ า ง 
ผักจ านวน 40 ตัวอย่าง พบสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในระดบัที่ปลอดภยัจ านวน 35 ตวัอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 87.5 ของตัวอย่างผักทัง้หมด และพบว่ามี
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย 
จ านวน 5 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของตวัอย่างผกั
ทัง้หมด และ (Table 2) 
 

Table 2. Pesticide residues in fresh vegetables in 
Muang district, Phetchaburi province classified 
as safe and unsafe by MJPK test kit 

Pesticide residues 
detection 

Number of 
samples 

%  

Safe* 35 87.5 
Unsafe** 5 12.5 
Total 40 100.0 
* The color of the sample tube is the same as the color of 
the control tube. 
** The color of the sample tube is not the same as  
the color of the control tube. 

Table 3. Analysis of pesticide residues in fresh vegetables in Muang district, Phetchaburi province 
classified by vegetable types 

Vegetable types Number of samples Number of unsafe samples % 
Cabbage 8 1 12.5 

Chinese cabbage 8 1 12.5 

Cucumber 8 1 12.5 

Morning glory 8 1 12.5 

Kale 8 1 12.5 

Total 40 5 12.5 

เมื่อจ าแนกตามชนิดของผัก (Table 3) ผักทัง้ 5 
ชนิด ได้แก่ กะหล ่าปลี ผกักาดขาว แตงกวา ผักบุ้ง และ 
คะน้า ชนิดละ 8 ตัวอย่าง ผักแต่ละชนิดตรวจพบ 
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในระดบัท่ีไม่ปลอดภยัชนิด
ละ 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของตัวอย่างผักแต่
ละชนิด 

เมื่อจ าแนกตามแหล่งที่มาของตัวอย่างผัก 
พบว่าผักทัง้  5 ชนิด ได้แก่  กะหล ่าปลี ผักกาดขาว 
แตงกวา ผักบุ้ ง  และ คะน้า  ที่ สุ่ มตรวจจากห้าง 

สรรพสินค้าทัง้ 2 แห่ง พบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในระดับที่ปลอดภัย ในทางตรงกันข้าม สุ่มตรวจ
ตัวอย่างผักจากตลาดนัด  A จ านวน  15 ตัวอย่าง  
พบสารเคมีก าจดัศัตรูพืชตกค้างในระดับท่ีไม่ปลอดภัย 
จ านวน 5 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของตวัอย่างผกั
ทัง้หมดที่สุ่มตรวจจากตลาดนัด A แต่ตรวจไม่พบ
ตัวอย่างผักที่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่
ไม่ปลอดภยัจากตลาดนดั B (Table 4) 
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Table 4. Pesticide residues in fresh vegetables in Muang district, Phetchaburi province classified as 
sources of vegetable 

Sources of vegetable Number of samples Number of unsafe samples % 
Department store A 5 0 0.0 
Department store B 5 0 0.0 
Market A 15 5 33.3 
Market B 15 0 0.0 
Total 40 5 12.5 
 

3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการล้างผักต่อ
สารเค มีก า จัด ศัต รูพื ชตก ค้ างในระดั บที่ ไ ม่
ปลอดภัย 
 ตัวอย่างผักที่ตรวจพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในระดบัท่ีไม่ปลอดภยั จ านวน 5 ตวัอย่าง ได้แก่ 
กะหล ่าปลี ผักกาดขาว แตงกวา ผักบุ้ ง และ คะน้า 
ชนิดละ 1 ตวัอย่าง ถกูน ามาท าการศึกษาประสิทธิภาพ
การล้างผกัด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต และ 
น า้เปล่า เทียบกับตัวอย่างผักสดแต่ละชนิด ด้วย ชุด
ทดสอบ เอ็ม เจ พี เค (MJPK) พบว่าการล้างผักทัง้  
2 วิธี สามารถลดระดบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างให้
อยู่ในระดบัที่ปลอดภัยได้ เมื่อเทียบกับผักสดเร่ิมต้นที่
ตรวจพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในระดับที่ไม่ปลอดภัย 
ส าหรับตวัอย่างผกัทกุชนิด 
 

อภปิรายผล 
จากผลการส ารวจพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุ รีรับประทานผักน้อยกว่าที่องค์การ
อนามัยโลกแนะน า เช่นเดียวกับการศึกษาพฤติกรรม
การบ ริ โภค ผั ก ของนั ก ศึ กษ ามหาวิ ท ย าลั ย ใน 
ซาอุดิอาราเบีย [8] โดยกลุ่มของนักศึกษาที่ท าอาหาร
รับประทานเอง และ ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอจัด

อยู่ในปริมาณที่น้อย คิดเป็นร้อยละ 7.8 และ 10.2 ของ
นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดตามล าดบั อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพัน ธ์ต่อการส่งเสริมให้
นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคผักเพิ่มขึน้ แสดงให้
เห็นว่านักศึกษากลุ่มที่ท าอาหารรับประทานเองและ
ออกก าลังกายสม ่าเสมอหรือในกลุ่มที่ รักสุขภาพ
จ าเป็นต้องเพิ่มความตระหนักในการเลือกแหล่งที่มา
และวิธีการล้างผัก เพื่อลดโอกาสที่จะได้รับสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชตกค้างจากการรับประทานผกั 

ในส่วนของการวิเคราะห์สารเคมีก าจัดศตัรูพืช
ตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต  
ด้วยชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค (MJPK) ในผกัจากตลาด
นัด 2 แห่ง และห้างสรรพสินค้า  2 แห่ง ในตัวอย่าง 
ผกั 5 ชนิดที่ได้รับความนิยมในการบริโภคของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ ผกับุ้ง ผกักาดขาว 
คะน้า แตงกวา และ กะหล ่าปลี ตามล าดับ รวมทัง้สิน้ 
40 ตัวอย่าง พบว่ามีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 
ในระดับไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 12.5 และพบใน
ระดบัท่ีปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 87.5 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Ruangwut และ Kontong [9] พบว่า
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด 10 ชนิด ได้แก่ 
กะหล ่าปลี คะน้า กวางตุ้ ง แตงกวา และถั่วฝักยาว  
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รวม 90 ตัวอย่าง จากตลาดสด 3 แห่งในจังหวัด
อุบลราชธานี  พบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน 
ระดับ ที่ ไม่ ป ลอดภั ย  คิ ด เป็ น ร้อยละ  15.5 และ 
ใน ระดับที่ ปลอดภั ย  ร้อยละ  34.4 นอกจากนั ้น 
ผลการศึกษาในครัง้นีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนพงศ์ และคณะ [6] ที่ท าการตรวจสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในตัวอย่างผักจ านวน 15 ชนิด ในผัก
จากตลาดและห้างสรรพสินค้าในอ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 193 ตวัอย่าง พบว่าตวัอย่างผกัมี
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในระดบัที่ไม่ปลอดภยัคิด
เป็นร้อยละ  16.0 และในระดับที่ปลอดภัย คิดเป็น 
ร้อยละ 84.0 ในขณะที่ผลการวิจัยของ วิจิตรา และ
คณะ [7] ตรวจสอบสารเคมีก าจดัศัตรูพืชตกค้างกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักสด ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้วยชุดทดสอบจากตัวอย่างผัก
ทัง้หมด 150 ตวัอย่าง พบตวัอย่างผกัที่มีสารเคมีก าจดั
ศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 54 
และตวัอย่างที่มีสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในระดบัที่
ไม่ปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 46  

เมื่อพิจารณาตามชนิดของตัวอย่างผกั พบการ
ตกค้างของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชในระดบัท่ีไม่ปลอดภยั 
ในตัวอย่างผักทัง้ 5 ชนิด ชนิดละ 1 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 ของตวัอย่างผกัแต่ละชนิด ผลการศกึษานี ้
สอดคล้องกับการศึกษาการปนเปือ้นสารเคมีก าจัด
ศตัรูพืชตกค้างกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟสและคาร์บาเมต 
ของ สุรชัย และคณะ [10] ตรวจพบการตกค้างของ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในระดับที่ไม่ปลอดภัยมากใน
กะหล ่าปลี คิดเป็นร้อยละ 20 ทัง้ยังสอดคล้องกับผล
การรายงานสถานการณ์การน าเข้าสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ในการประชุมวิชาการประจ าปี 2559 ของ
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) 

[2] โดยตัวอย่างผักที่มีการการเฝ้าระวังสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างของ Thai-PAN จ านวน  10 ตัวอย่าง  
คลอบคลมุชนิดของผกัที่นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบรีุนิยมบริโภค 5 ล าดบัแรก รายงานตรวจพบการ
ตกค้างของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชในระดบัท่ีไม่ปลอดภยั
ในผกัทุกชนิด ได้แก่ คะน้า ผกับุ้ง แตงกวา ผกักาดขาว 
และ กะหล ่าปลี คิดเป็นร้อยละ 75.0 60.0 45.0 33.3 
และ 15.0 ตามล าดับ เช่นเดียวกันกับการศึกษาครัง้นี ้
ต รวจพบสารเคมีก าจัดศัต รูพื ชตกค้า งในระดับ 
ทีไ่ม่ปลอดภยัในตวัอย่างผกัทุกชนิด และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ธนพงศ์ และคณะ [6] ศกึษาความชกุของ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักจากตลาด และ
ห้างสรรพสินค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ครอบคลุมชนิดของตัวอย่างผักในการศึกษาครัง้นี ้ 
โดยตรวจพบการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน
ตัวอย่างผักทุกชนิด ได้แก่ กะหล ่าปลี คะน้า แตงกวา 
ผักกาดขาว และ ผักบุ้ ง คิดเป็นร้อยละ 53.84 46.15 
46.15 38.46 และ 30.76 ตามล าดับ และงานวิจยัของ 
วิจิตรา และคณะ [7] ตรวจสอบพบสารเคมีก าจัด
ศตัรูพืชตกค้างในระดบัท่ีไม่ปลอดภยัใน คะน้า แตงกวา 
และผกับุ้ง มากกว่าร้อยละ 50 ของผักแต่ละชนิด และ
การศึกษาของ พัชรี และคณะ [11] ตรวจพบสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชตกค้างใน คะน้า และ แตงกวา ในสดัส่วน
ที่สูงคิดเป็น ร้อยละ 80.00 และ 95.56 ตามล าดับ 
แตกต่างจากการศึกษา ของ จิราพร และคณะ [12]  
ที่ตรวจพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ไม่
ปลอดภัยใน คะน้า เพียงร้อยละ 6.1 แต่กลับพบ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ปลอดภัย 
ในกะหล ่าปลี และจากงานวิจัยของ ธนาธิป  [13]  
การวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ในผลผลิตทางการเกษตร 
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ในเขตอ าเภอเมืองเลย ตรวจไม่พบสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชทัง้ เมทิลพารา ไทออน และ โมโนโครโตฟอส 
ตกค้างในตัวอย่างผัก แต่ตรวจพบสารเคมีก าจัด
ศตัรูพืชตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ชนิดเมวินฟอส 
ในระดบัท่ีไม่ปลอดภยัในกะหล ่าปลี  

เมื่อพิจารณาตามแหล่งที่มาของตัวอย่างผัก 
พบว่าตัวอย่างผักที่มาจากตลาดนัด ตรวจพบผักที่มี
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย 
ร้อยละ  33.3 มากกว่าห้างสรรพสินค้าทัง้สองแห่ง 
ผลการศึกษานีส้อดคล้องกับการวิจยัของ ธนพงศ์ และ
คณะ [6] ตรวจพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน
ระดับที่ไม่ปลอดภัยในตลาดนัด ร้อยละ  33.3 และใน
ห้างสรรพสินค้าทัง้ 3 แห่ง ร้อยละ 35.7 26.7 และ 14.3 
ตามล าดับ แตกต่างจากการศึกษาในครัง้นีท้ี่ตรวจไม่
พบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในห้างสรรพสินค้าทัง้ 
2 แ ห่ ง  แ ล ะ ยั ง แ ต ก ต่ า ง จ า ก ก า รศึ ก ษ า ข อ ง 
Wanwimolruk และคณะ [14] ที่ตรวจสารเคมีก าจัด
ศตัรูพืชในผกั 3 ชนิด จากตลาดสดและห้างสรรพสินค้า 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของระดับความปลอดภัย
จากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในผักจากตลาดและ
ห้างสรรพสินค้า  

เนื่องจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืชในกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมต มีรายงานการน าเข้าสูงสุด 
สะท้อนถึงปริมาณการใช้และโอกาสของการตกค้าง
ของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเหล่านีสู้ง และเกษตรกรมี
แนวโน้มเส่ียงและไม่ปลอดภยัเพิ่มขึน้จากความเป็นพิษ
ของสารเคมีทัง้สองกลุ่ม จากสถานการณ์โรคและการ
เจ็บป่วยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช อีกทัง้สารทัง้สอง
กลุ่มยงัเป็นสาเหตขุองการเจบ็ป่วยและเข้ารับการรักษา
ตัวในโรงพบาบาลมากกว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่ม
อื่น  ๆ [15] ซึ่ ง ถือเป็นข้อจ ากัดของการตรวจสอบ

สารเคมีก าจดัศตัรูพืชกลุ่มอื่น ๆ ที่ตกค้างในผกั อาจท า
ให้พบข้อมลูอตัราการตกค้างของสารเคมีก าจดัศัตรูพืช
ที่น้อยกว่าความเป็นจริง จ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ
ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลอัตราการ
ตกค้างของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชที่ชดัเจนมากยิ่งขึน้  

จากการศึกษาประสิทธิภาพในการล้างผักต่อ
สารเคมี ก าจัดศัต รูพื ชตกค้ าง  ด้ วยสารละลาย
โซเดียมไบคาร์บอเนต สามารถลดระดบัสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักให้อยู่ ในระดับที่ปลอดภัยได้ 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ วิจิตรา และ คณะ [7] 
พบว่าการล้างผักด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตความ
เข้มข้นร้อยละ 0.08 โดยมวล มีประสิทธิภาพในการ
ก าจัดหรือลดปริมาณสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน
คะน้าให้อยู่ในระดับปลอดภัยได้ และการศึกษาของ  
รา เมศ  และคณะ [16] พบว่าการล้างคะน้าด้วย
โซเดียมไบคาร์บอเนต สามารถลดระดบัสารเคมีก าจัด
ศตัรูพืชตกค้างได้อย่างมปีระสิทธภาพ สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ มากามะรูซี  [17] นอกจากนีพ้บว่า  
การล้างกะหล ่าปลีและผักกาดขาว ด้วยน า้เปล่า 
สามารถล้างสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างได้ [18] 
แตกต่างจากการศึกษาของ สุรชัย และคณะ [10] 
พบว่าการล้าง กะหล ่าปลี และแตงกวา ด้วยน า้ธรรมดา 
ไม่สามารถล้างสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างได้ อาจเป็น
ผลมาจากปริมาณความเข้มข้นเร่ิมต้นของสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต 
ซึง่สมัพนัธ์กบัช่วงเวลาและฤดกูาลของการเก็บตวัอย่าง 
[13] และกระบวนการล้างที่แตกต่างกนั อีกทัง้ชนิดและ
ปริมาณของผักในการล้างแต่ละครัง้อาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการก าจัดหรือลดสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในผกัได้ 
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สรุป 

การศึกษาสารเคมีก าจัดศตัรูพืชตกค้างในผกัที่
ได้รับความนิยมบริโภคของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพชรบุรี จากตลาดและห้างสรรพสินค้าในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเพชรบรีุ พบว่า ผกัร้อยละ 12.5 มีสารเคมี
ก าจัดศัต รูพืชตกค้างในระดับที่ ไม่ปลอดภัย และ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ปลอดภัย  
ร้อยละ 87.5 ผกัตวัย่างที่พบการตกค้างของสารก าจัด
ศัตรูพืช ได้แก่ กะหล ่าปลี ผักกาดขาว แตงกวา ผักบุ้ ง 
และ คะน้า ชนิดละ 1 ตัวอย่าง จากตลาดนัด ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของ
ปัญหาการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพืน้ที่
วิจัย เป็นข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญส าหรับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องน าข้อมูลการวิจัยครัง้นี ไ้ปสู่การเฝ้าระวัง
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก การใช้สารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร และน าข้อมลูสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชตกค้างในผกัเผยแพร่ออกไปเพื่อการสร้างความ
ตระหนกัและเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจเลือกชนิดและ
แหล่งที่ ม าของผัก  ส าห รับผู้ นิ ยมการบ ริโภคผัก 
การศึกษาครัง้นีพ้บว่าการน าผกัมาแช่น า้ทิง้ไว้ 15 นาที 
แล้วล้างด้วยน า้ซ า้อีกครัง้ สามารถลดปริมาณสารเคมี
ก าจดัศตัรูพืชตกค้างในผกัให้อยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรเพิ่มชนิด แหล่งที่มาของผกั และระยะเวลา

ของการเก็บตัวอย่าง ส าหรับการวิเคราะห์สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์
บาเมตในผักสด ในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ที่
ครอบคลมุ 
 

 
กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัย ในค รัง้นี ไ้ ด้ รับทุ นสนับสนุนจาก
สถาบันวิจยัและส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบุ รี  ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ และศูน ย์
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การวิจยั โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ส าหรับ
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อาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส าหรับการ
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