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การตรวจสอบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างของสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต
ในผักในพื้นทีจ่ังหวัดสมุทรปราการ 
Detection of Organophosphate and Carbamate Pesticides Residues in 
Vegetables in Samutprakarn Province 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ 
คาร์บาเมตในตัวอย่างผักจากตลาดสดและผักปลอดสารพิษจากห้างสรรพสินค้าที ่จ าหน่ายในพื ้นที ่จังหวัด
สมุทรปราการ รวมทั้งเปรียบเทียบความปลอดภัยของผักตัวอย่าง  โดยการทดลองใช้ชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค 
ตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักตัวอย่าง 5 ชนิด คือ ผักคะน้า 
ถั่วฝักยาว พริกสด แตงกวาและมะเขือ จ านวนรวมทั้งสิ้น  225 ตัวอย่าง จากผักที่จ าหน่ายในตลาดสดจ านวน 200 
ตัวอย่าง และผักปลอดสารพิษซึ่งจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า จ านวน 25 ตัวอย่าง  ผลการวิจัยด้วยชุดทดสอบพบว่ามี
การตกค้างของสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักตัวอย่างจากทั้ง 2 แหล่ง อยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย
ค่อนข้างสูงคือ 194 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 86.22) โดยเป็นผักจากตลาดสด 173 ตัวอย่าง และจากผักปลอดสารพิษ
จากห้างสรรพสินค้า 21 ตัวอย่าง จากผลการทดลองพบว่า แตงกวาและมะเขือเปราะมีการตรวจพบสารเคมีตกค้างใน
ระดับที่ไม่ปลอดภัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.56 ของจ านวนตัวอย่างแตงกวาและมะเขือเปราะที่น ามาตรวจสอบ 
ส่วนถั่วฝักยาว คะน้า และพริกสด ตรวจพบระดับสารเคมีในระดับที่ไม่ปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 86.67, 80.00 และ 
73.33 ของตัวอย่างที่เก็บมาตามล าดับ และพบว่าชนิดของผักทั้งสองแหล่งมีสารเคมีฆ่าแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมตตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยที่ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ออร์กาโนฟอสเฟต  คาร์บาเมต ยาฆ่าแมลง 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to investigate the organophosphate and carbamate 
pesticide residues between vegetable from local markets and department stores in Samutprakarn 
province and compare in term of safety. The experiment was done by MJPK Test Kit, that specific 
with organophosphate and carbamate pesticide residues in 5 kinds of vegetables (kale, yard long 
bean, chilli, cucumber and pea aubergine). The total samples were 225 samples, which 200 
samples were collected from local market and 25 samples were pesticide residue free vegetables 
collected from the department store. The result found the organophosphate and carbamate 
pesticide residues in vegetables both of two sources. The 194 samples contain pesticide residues 
at high insecurity (86.22%), that 173 samples from the local market and 21 samples were pesticide 
residue free vegetables from department store. The kinds of vegetables were found a chemical 
pesticide residues at high insecurity level were cucumber and pea aubergine (95.56% of cucumber 
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and pea aubergine). And Yard log bean, kale and chilli were 86.67, 80.00 and 73.33, respectively. 
The kind of vegetables from two sources had not different of the organophosphate and carbamate 
pesticide residues. 
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บทน า 
 ปัจจุบันยาฆ่าแมลงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
สินค้าเกษตรกรรมจ าพวกผักผลไม้  เนื่ องจากความ
ต้องการสินค้าประเภทนี้มีมากข้ึน และประชาชนยังนิยม
บริโภคผักหรือผลไม้ที่มีลักษณะสวยงามสมบูรณ์ จึงเป็น
สาเหตุให้เกษตรกรมีการใช้ยาฆ่าแมลงมากขึ้นและมีการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วกว่าเวลาที่ก าหนดภายหลังการใช้ยา
ฆ่าแมลง โดยกลุ่มของยาฆ่าแมลงที่ใช้มากในเกษตรกรรม 
คือสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate) 
และกลุ่มคาร์บาเมต (carbamate) สารเคมีในกลุ่มนี้มี
ฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส ซึ่ง
เอนไซม์นี้ท าหน้าที่เปลี่ยนอะซิติลโคลีน (acetylcholine) 
ไปเป็นโคลีน (choline) และอะซิเตท (acetate) จึงท าให้
เกิดการคั่งของอะซิติลโคลีน ซึ่งจะมีผลต่อระบบประสาท
ส่วนกลางและส่วนปลาย โดยเฉพาะยาฆ่าแมลงในกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟตที่ใช้กันโดยทั่วไปส่วนใหญ่ เป็นพิษแบบ
เฉียบพลันมากกว่าพิษสะสมแบบเรื้อรัง หากได้รับสารเคมี
ในกลุ่มนี้ปริมาณน้อยจะท าให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียน 
อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ อกระตุก แน่นหน้าอก อาเจียน 
ท้องเดิน ตาพร่า น้ าลายออกมากผิดปกติ และถ้าได้รับ
ปริมาณมากขึ้นจะท าให้หมดสติ น้ าลายฟูมปาก อุจจาระ
ปัสสาวะราด กล้ามเนื้อกระตุกทั่วตัว ชัก หายใจล าบาก
และหยุดหายใจ โดยพิษของกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
เกิดขึ้นได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีจนถึง 2-3 ชั่วโมง และ
โดยทั่วไปจะออกฤทธิ์อยู่ได้นาน 1-5 วัน หากได้รับใน
ปริมาณมากแล้วได้รับการรักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้
ภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตยังก่อให้เกิดมะเร็งสมองและมะเร็งเม็ดเลือดได้ 
(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 
  ส าหรับยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมต สามารถเข้าสู่
ร่างกายได้จากการสัมผัส การรับประทานและมีความเป็น
พิษน้อยกว่ากลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต แต่ถ้าร่างกายได้รับ
เข้าไปมาก จะเกิดอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่ง
อาการที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกับอาการพิษจากกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต นอกจากอาการเป็นพิษดังที่กล่าวมาแล้ว ยัง
พบว่ายาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมตบางชนิด เช่น คาร์บาริล 

(carbaryl) และคาร์โบฟิวแรน (carbofuran) ถ้าได้รับโดย
การรับประทานจะเป็นสารก่อมะเร็งได้ (คณาจารย์คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.) 
  จากอันตรายของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตที่อาจตกค้างในผัก ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กองอาหาร กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้การตรวจสอบการ
ปนเปื้อนของสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทอยด์ กลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักและผลไม้ ในช่วงปี พ.ศ. 
2537-2542  ผลส ารวจพบว่าสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่
ตรวจพบมากที่สุด คือ สารคลอไพรีฟอส (chlorpyrifos) 
และยังตรวจพบสารที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งเป็น
สารที่มีประกาศห้ามใช้ มิให้มีการผลิต น าเข้า ส่งออกและ
มีไว้ในครอบครอง นอกจากนี้ยังพบว่าผักจากจังหวัด
ภาคเหนือและภาคตะวันออก มีสารตกค้างสูงทั้งในระดับที่
ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย โดยผักจากต่างจังหวัดทั่ ว
ประเทศที่พบสารตกค้างสูง คือ กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก 
ผักคะน้า ผักที่พบสารเคมีตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยส่วน
ใหญ่ คือ กะหล่ าดอก ถั่วลันเตาและต้นหอม (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, ม.ป.ป.) 
  ต่อมาในปี  พ .ศ . 2543 -2548 กระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ได้ท าการ
ส ารวจสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น GT (GT-
Pesticide Residual Test Kit) ทั่ วประเทศต่อเนื่ อง 
พบว่ามีการตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟต และคาร์บาเมตในระดับไม่ปลอดภัยทุกปี จาก
ผลการตรวจสอบพบสารฆ่าแมลงตกค้างเกินมาตรฐาน
จ านวน 850 ตัวอย่าง จากจ านวนตัวอย่างทั้ งหมด 
8,974 ตัวอย่าง  (นครินทร์ , ม .ป .ป .)  แม้ว่ามีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพผักผลไม้ที่
จ าหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันก็ยัง
ตรวจพบว่ามีผักผลไม้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง เช่น งานวิจัยการตรวจหาสารเคมีฆ่า
แมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ด้วย
ชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค (MJPK) เช่นเดียวกันกับผู้วิจัย 
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ในผักจ านวน 198 ตัวอย่างจากตลาดสด ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบยาฆ่าแมลงตกค้างในผักใน
ระดับไม่ปลอดภัยจ านวน 21 ตัวอย่าง โดยผักที่ตรวจ
พบว่า มียาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ในระดับไม่ปลอดภัยมาก
ที่สุด คือ ต้นหอม คิดเป็นร้อยละ 39.4 ของต้นหอม
ทั้งหมด และพบว่า ผักคะน้า มียาฆ่าแมลงตกค้างอยู่ใน
ระดับไม่ปลอดภัย รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 6 (จิราพร 
และคณะ, 2555) และยังมีรายงานการวิจัยศึกษาการ
ปนเปื้อนของสารก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต ในตัวอย่างผักและผลไม้ที่วางขายใน
ตลาดต่างๆ รอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ว่า
มีตัวอย่างที่พบสารปนเปื้อนในระดับไม่ปลอดภัย คิดเป็น
ร้อยละ 3.85 (วิมลรัตน์ และคณะ, ม.ป.ป.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วย
ปฏิบัติการเคลื่อนที่ เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง 26 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 
มิถุนายน 2555 จ านวนทั้งหมด 1,987 ตัวอย่าง มา
ตรวจวิเคราะห์หายาฆ่าแมลงตกค้าง โดยใช้การทดสอบ
เบื้องต้น ผลการวิเคราะห์ พบจ านวนตัวอย่างไม่ผ่าน
เกณฑ์  69 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.47 แบ่งเป็น
ตัวอย่างผักผลไม้ที่สุ่มเก็บจากตลาดสดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 60 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.02 โดยตัวอย่าง
ผักสดที่สุ่มตรวจที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุด ได้แก่ คะน้า 
รองลงมา คือ กะหล่ าดอก และต้นหอม ตามล าดับ และ
ตัวอย่างที่สุ่มเก็บจากห้างสรรพสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มี
จ านวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.45 โดยตัวอย่างผัก
สดที่สุ่มตรวจที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุด ได้แก่ คะน้า 
รองลงมา คือ มะเขือพวงและพริกไทย ตามล าดับ 
(ไทยรัฐออนไลน์, 2555) 
  นอกจากนี้ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชได้ท าการสุ่มตรวจหาสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์
กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผัก 7 ชนิด ได้แก่ 
กะหล่ าปลี คะน้า ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ผักชี 
และพริกจินดา เมื่อเดือนมีนาคม 2555 (ฝ่ายข้อมูล
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช, 2555) โดยท า
การสุ่มตรวจผักในแหล่งจ าหน่าย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผัก
เฮาส์แบรนด์ที่ขายในห้างสมัยใหม่ ผักที่ขายในตลาดสด
ทั่วไป และผักจากรถเร่ พบว่าโดยเฉลี่ยมียาฆ่าแมลงกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตตกค้างในระดับที่สูง
กว่ามาตรฐานของสหภาพยุโรปถึงร้อยละ 40 
  เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 เครือข่ายเตือนภัย
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อ

ผู้บริโภค ร่วมกันแถลงผลการสุ่มตรวจผักผลไม้ที่
จ าหน่ายในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค เพื่อท าการ
วิเคราะห์หาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง ในกลุ่มคาร์บา
เมต ออร์แกโนฟอสเฟต ออร์แกโนคลอรีน และไพรีทรอยด์ 
รวมทั้งยังได้มีการวิเคราะห์หาสารป้องกันโรคพืช 
คาร์เบนดาซิม ในผลไม้ตัวอย่าง โดยท าการสุ่มตัวอย่าง 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 จากแหล่งซื้อ 2 แหล่ง คือ 
ห้างสรรพสินค้า และตลาด ซึ่งแบ่งเป็นตลาดสดและ
ตลาดค้าส่ง โดยตัวอย่างที่สุ่มตรวจจากห้างสรรพสินค้า 
แบ่งเป็นผักทั่วไปและผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q 
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผักและผลไม้ที่สุ่มตรวจ พบว่ามี
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในตัวอย่างทั้งสี่กลุ่ม และยัง
ตรวจพบการตกค้างของสารป้องกันโรคพืชในผลไม้
ตัวอย่างอีกด้วย โดยพบว่าผักผลไม้เกินครึ่งที่มีจ าหน่าย
อยู่ทั่วไปมีการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชหรือคิด
เป็นร้อยละ 55.9 แต่ เฉพาะที่ มีการตกค้างเกินค่า
มาตรฐาน MRL ของไทยมีมากถึงร้อยละ 46.6 
  ผลการวิเคราะห์จ าแนกตามประเภทของ
แหล่งจ าหน่าย พบว่าผักที่พบการตกค้างของสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชมากที่สุดคือผักผลไม้ที่ได้รับตรารับรอง
มาตรฐาน Q โดยภาพรวมของผัก Q ร้อยละ 87.5 พบ
การตกค ้า งขอ งส าร เคม ี แล ะม ีที ่ไม ่ผ ่าน เกณ ฑ์
มาตรฐาน MRL มากถึงร้อยละ 62.5 และผักผลไม้ที่
จ าหน่ายในห้างค้าปลีกตกเกณฑ์รองลงมาอยู่ที่ร้อยละ 
53.3 และแหล่งจ าหน่ายที ่ตกมาตรฐาน MRL น้อย
ที่สุด คือ ตลาด อยู่ที่ร้อยละ 40 (ฝ่ายข้อมูลเครือข่าย
เตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช, ม.ป.ป.) 
  จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีหน่วยงานภาครัฐ
และผู้สนใจได้วิจัยและรายงานข้อมูลของสารเคมีฆ่า
แมลงตกค้างในหลายแง่มุม ทั้งในแง่มุมชนิดของสารเคมี
ตกค้างและแง่มุมการศึกษาการตกค้างในบางพื้นที่ แต่
ยังไม่มีหน่วยงานหรือผู้สนใจใดท าการวิจัยรายงานการ
ตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ
คาร์บาเมตในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ท าวิจัยจึง
สนใจท าการวิจัยเพื่อศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัย
ของผักจากสารเคมีฆ่าแมลงตกค้าง โดยจะท าการ
ตรวจสอบผักในบริเวณพื้นที่ตลาดสดของทุกๆ อ าเภอ
ของจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงศึกษาความปลอดภัย
ของผักที่ระบุว่าปลอดสารพิษตกค้างที่มีจ าหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการด้วย 
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลง
ตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตในผัก
ที่จ าหน่ายตามตลาดสดและผักปลอดสารพิษที่จ าหน่าย
ในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการ โดย 
  1. หาร้อยละของผักจากตลาดสดและผักปลอด
สารพิษจากห้างสรรพสินค้าที่ตรวจพบสารเคมีฆ่าแมลง
ตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในระดับที่
ไม่ปลอดภัย 
  2. เปรียบเทียบอัตราส่วนของผักตัวอย่างทั้ง 5 
ชนิด จากตลาดสดที่ตรวจพบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้าง
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในระดับที่ไม่
ปลอดภัยว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
  3. เปรียบเทียบอัตราส่วนของผักตัวอย่าง
ปลอดสารพิษทั้ง 5 ชนิด จากห้างสรรพสินค้าที่ตรวจ
พบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและ
คาร์บาเมตในระดับที่ไม่ปลอดภัยว่าแตกต่างกันหรือไม่ 
 
สมมติฐาน 
 1. มีการตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงตกค้าง
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักที่บริโภคใน
ระดับที่ไม่ปลอดภัย 
  2. มีการตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงตกค้าง
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักปลอด
สารพิษในระดับที่ไม่ปลอดภัย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. ได้ทราบถึงระดับความปลอดภัยของสารเคมี
ฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่
อาจตกค้างในผักที่บริโภค 
  2. เป็นข้อมูลเบื้ องต้นส าหรับท าการวิจัย
ต่อเนื่องเพื่อศึกษาในรายละเอียดของชนิดของสารเคมี
ฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต
ในผัก 
  3. เป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยนี้ เป็นการตรวจสอบยาฆ่าแมลงกลุ่ม
ยั บ ยั้ ง เอน ไซม์ โคลี น เอส เตอ เรส โดยใช้ หลั กการ 
Colorimetric cholinesterase inhibitor assay ด้วยชุด
ทดสอบ เอ็ม เจ พี เค ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โดยปริมาณต่ าสุดในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ของ
ชุดทดสอบเท่ากับร้อยละ 15 จัดว่าไม่ปลอดภัย ขั้นตอน
การทดสอบเป็นดังนี้ 
  1. ห่ันผักเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงในขวดของชุด
ทดสอบประมาณ 3 ขีดของขวด 
  2. เติมน้ ายาสกัดปริมาณ 6 มล. ลงในขวด ปิด
ฝา เขย่าแรงๆ ประมาณ 2 นาที แล้วรินเฉพาะน้ ายา
สกัดลงในหลอดตัวอย่าง 
  3. ระเหยน้ ายาสกัดที่ได้จากข้อ 2 ในอ่างน้ า
ร้อนที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส ระเหยน้ ายาให้
เหลือประมาณ 1 หยด แล้วหมุนหลอดเพื่อให้น้ ายาแห้ง
ในหลอด 
  4. เติมน้ ายาทดสอบ 2 ลงในหลอดตัวอย่าง
และหลอดควบคุมหลอดละ 3 มล. 
  5. เติมน้ ายาทดสอบ 1 ลงในหลอดตัวอย่าง
และหลอดควบคุมหลอดละ 3 มล. ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที 
  6. เทสารละลายจากหลอดตัวอย่างลงในหลอดใหม่ 
  7. เติมน้ ายาทดสอบ 3 ลงในหลอดใหม่ในข้อ 
6 และหลอดควบคุมหลอดละ 2 หยด เขย่า สังเกตสีใน
หลอดตัวอย่างที่ เกิดขึ้นทันที เปรียบเทียบกับสีของ
หลอดควบคุม และแปลผลระดับความปลอดภัย ถ้าสีที่
เกิดขึ้นเป็นสีส้มเข้ม อยู่ในระดับปลอดภัย สีส้มปนชมพู 
อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย (ถูกยับยั้ง ร้อยละ15) สีชมพู 
อยู่ในระดับไม่ปลอดภัยมาก 
หมายเหตุ : น้ ายาทดสอบ 1 2 และ 3 เป็นน้ ายาทดสอบ
ที่อยู่ในชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค 
 
ประชากรและตัวอย่าง 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
การวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผัก 5 
ชนิด ได้แก่ ผักคะน้า ถั่วฝักยาว พริกสด แตงกวาและ
มะเขือเปราะ ส าหรับวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อเลือกตัว
แทนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบโควตา (Quota sampling)  
  การได้มาซึ่งจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ค านวณจากสูตรทางด้านสถิติดังนี้ 
 เมื่อ = 0.05 = 5% ; Z1- = 1.645 
  P = 0.0347; (P-P) = 0.03 
 = 0.25 (ในที่นี้ตั้งไว้ที่ 75%); Z1-= 0.674 
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  ดังนั้นจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัยจะ
มากกว่าหรือเท่ากับ 200 ตัวอย่าง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้
ตัวอย่างจ านวน 225 ตัวอย่าง โดยแจกแจงแบ่งสัดส่วน
ตามขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 225 ตัวอย่าง โดยท าการ
สุ่มตัวอย่างที่จ าหน่ายตามตลาดสด จ านวน 200 ตัวอย่าง 
และผักปลอดสารพิษที่จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า ใน
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 25 ตัวอย่าง แหล่งที่เก็บ
ตัวอย่างจากตลาดสด ท าการเก็บทุกอ าเภอในจังหวัด
สมุทรปราการ ได้แก่ อ าเภอบางพลี 5 ตลาด จ านวน 13 
แผง อ าเภอบางบ่อ 3 ตลาด จ านวน 9 แผง อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ 3 ตลาด จ านวน 9 แผง อ าเภอบางเสาธง 1 
ตลาด จ านวน 3 แผง อ าเภอพระประแดง 1 ตลาด จ านวน 
3 แผง อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 1 ตลาด จ านวน 3 แผง 
 

เครื่องมือ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ท าการทดสอบหายาฆ่าแมลง
ตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมต
ด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ เอ็ม เจ พี เค ซึ่ง
เป็นชุดทดสอบเบื้องต้นส าหรับตรวจยาฆ่าแมลงตกค้าง
กลุ่มยับยั้งเอนไซม์โคลีเอสเตอเรสในผักและผลไม้ของ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  ผลการทดลองการตรวจพบสารเคมีฆ่าแมลง
ตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผัก 
จ าแนกตามความปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของการ
ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการตรวจพบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผัก จ าแนกตามความ
ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยของการตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก 

ผลการตรวจพบยาฆ่า
แมลงตกค้างในระดบั 

ผักปลอดสารพิษจาก
ห้างสรรพสินค้า 

ผักจากตลาดสด จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 

ปลอดภัย 
ไม่ปลอดภัย 

4 
21 

27 
173 

31 
194 

รวม 25 200 225 
 

  จากการทดลองพบว่าจ านวนผักตัวอย่าง
ทั้งหมด 225 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็นผักที่จ าหน่ายตาม
ตลาดสดจ านวน 200 ตัวอย่าง และผักปลอดสารพิษที่
จ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าจ านวน 25 ตัวอย่าง พบว่า
จ านวนผักที่จ าหน่ายตามตลาดสดจ านวน 200 ตัวอย่าง 
มีการตกค้างของยาฆ่าแมลงในระดับไม่ปลอดภัยจ านวน 
173 ตัวอย่าง ระดับปลอดภัยจ านวน 27 ตวัอย่าง 
  จ านวนผักปลอดสารพิ ษที่ จ าหน่ ายตาม
ห้างสรรพสินค้าจ านวน 25 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่มีการ

ตกค้างของยาฆ่าแมลงในระดับไม่ปลอดภัยจ านวน 21 
ตัวอย่าง ระดับปลอดภัยจ านวน 4 ตัวอย่าง 
  ผลการตรวจสอบเมื่อเปรียบเทียบจ านวนของ
ตัวอย่างทั้งหมด 225 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่มีการ
ตกค้างของยาฆ่าแมลงในระดับไม่ปลอดภัยจ านวน 194 
ตัวอย่าง ระดับปลอดภัยจ านวน 31 ตัวอย่าง ผลการ
ตรวจสอบการตกค้างของยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก
จ าแนกตามชนิดของผักดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจพบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักจ าแนกชนิดของผัก 

ชนิดของผัก 

จ านวนตัวอย่างตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้าง 
ในระดับไม่ปลอดภัย 

รวมจ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบ
ยาฆ่าแมลงตกค้างในระดบัไม่

ปลอดภัยจากจ านวน 45 
ตัวอย่าง 

ผักจากห้างสรรพสินค้า 
จากจ านวน 5 ตัวอย่าง 

ผักจากตลาดสด 
จากจ านวน 40 ตัวอย่าง 

คะน้า 
ถั่วฝักยาว 
พริกสด 
แตงกวา 
มะเขือเปราะ 

4 
4 
3 
5 
5 

32 
35 
30 
38 
38 

36 
39 
33 
43 
43 

รวม 21 173 194 
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  จากตารางผลการทดลอง ผักตัวอย่างจาก
ห้างสรรพสินค้าชนิดละ 5 ตัวอย่าง พบว่าแตงกวาและ
มะเขือเปราะมีการตกค้างของยาฆ่าแมลงในระดับไม่
ปลอดภัยมากที่สุด โดยตรวจพบการตกค้างของยาฆ่า
แมลงทั้ง 5 ตัวอย่าง คะน้าและถั่วฝักยาวมีการตกค้าง
ของยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยจ านวน 4 
ตัวอย่าง ส่วนพริกสดมีการตกค้างของยาฆ่าแมลงใน
ระดับไม่ปลอดภัยจ านวน 3 ตัวอย่าง 
  ส่ วนผักตั วอย่ างจากตลาดสดชนิดละ 40 
ตัวอย่าง ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย

ในแตงกวาและมะเขือเปราะมากที่สุดจ านวน 38 ตัวอย่าง 
ถั่วฝักยาวมีการตกค้างของยาฆ่ าแมลงในระดับไม่
ปลอดภัยจ านวน 35 ตัวอย่าง คะน้ามีการตกค้างของยา
ฆ่าแมลงในระดับไม่ปลอดภัยจ านวน 32 ตัวอย่าง ส่วน
พริกสดมีการตกค้างของยาฆ่าแมลงในระดับไม่ปลอดภัย
จ านวน 30 ตัวอย่าง 
  ในการวิ เคราะห์ผลการทดลอง ได้ท าการ
วิเคราะห์หาร้อยละของผักจากตลาดสดและผักปลอด
สารพิษจากห้างสรรพสินค้าที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกคา้ง
ในระดับที่ไม่ปลอดภัย ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ร้อยละของผักตัวอย่างจากตลาดสดและจากห้างสรรพสินค้าที่ตรวจพบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมตในระดับปลอดภัยและไม่ปลอดภัย 

ผลการตรวจพบยาฆ่า
แมลงตกค้างในระดบั 

ผักปลอดสารพิษจาก
ห้างสรรพสินค้า 

ผักจากตลาดสด 
จ านวนตัวอย่าง

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

ปลอดภัย 
ไม่ปลอดภัย 

4 
21 

27 
173 

31 
194 

13.78 
86.22 

รวม 25 200 225 100 
 
  ในการวิเคราะห์พบว่าจ านวนผักตัวอย่างจาก
ห้างสรรพสินค้าที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับที่
ไม่ปลอดภัยมีจ านวน 21 ตัวอย่างจากจ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 25 ตัวอย่าง และจ านวนผักตัวอย่างจากตลาด
สดที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยมี
จ านวน 173 ตัวอย่าง จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 200 
ตัวอย่าง รวมจ านวนผักตัวอย่างทั้งหมดที่ตรวจพบยาฆ่า
แมลงตกค้างในระดับที่ ไม่ปลอดภัยมีจ านวน  194 

ตัวอย่าง จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 225 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละของผักทั้งหมดที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้าง
ในระดับที่ไม่ปลอดภัยเท่ากับ 86.22 
  ส าหรับการวิเคราะห์หาร้อยละของผักจาก
ตลาดสดและผักปลอดสารพิษจากห้างสรรพสินค้าที่
ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับที่ ไม่ปลอดภัย
จ าแนกตามชนิดของผัก แสดงในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ร้อยละของชนิดของผักจากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าที่ตรวจพบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมตในระดับไม่ปลอดภัย 

ชนิดของผัก 

จ านวนตัวอย่าง รวมจ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบยา
ฆ่าแมลงตกค้างในระดับไม่

ปลอดภัยจากจ านวน 45 ตัวอย่าง ร้อยละ 
ผักจากห้างสรรพสิน 

ค้าจากจ านวน 5 
ตัวอย่าง 

ผักจากตลาดสด
จากจ านวน 40 

ตัวอย่าง 
คะน้า 
ถั่วฝักยาว 
พริกสด 
แตงกวา 
มะเขือเปราะ 

4 
4 
3 
5 
5 

32 
35 
30 
38 
38 

36 
39 
33 
43 
43 

80.00 
86.67 
73.33 
95.56 
95.56 

รวม 21 173 194 86.22 
 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 28 

  ผลการวิเคราะห์พบว่าคะน้ามีการตรวจพบยา
ฆ่าแมลงตกค้างในระดับที่ ไม่ปลอดภัยมีจ านวน 36 
ตัวอย่างจากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 45 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 80.00 ถั่วฝักยาวมีการตรวจพบยาฆ่าแมลง
ตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยมีจ านวน 39 ตัวอย่างจาก
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
86.67 พริกสดมีการตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับ
ที่ไม่ปลอดภัยมีจ านวน 33 ตัวอย่างจากจ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73.33 ส่วนแตงกวา
และมะเขือเปราะมีการตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างใน
ระดับที่ไม่ปลอดภัยชนิดละ 43 ตัวอย่างจากจ านวน
ตัวอย่างชนิดละ 45 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 95.56 

 เปรียบเทียบผลการตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้าง
ในผักตัวอย่าง 5 ชนิด จากตลาดสดและผักปลอด
สารพิษในห้างสรรพสินค้า ดังแสดงในตารางที่ 5 โดยใช้
การค านวณทางสถิติดังนี้ 
 1) การเปรียบเทียบอัตราส่วนของผักตัวอย่าง 
5 ชนิด จากตลาดสดที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างใน
ระดับไม่ปลอดภัยว่าแตกต่างกันหรือไม่ ค านวณโดยใช้
สูตร Pearson Chi-square test  
 2) การเปรียบเทียบอัตราส่วนของผักปลอด
สารพิษตัวอย่าง 5 ชนิด จากห้างสรรพสินค้าที่ตรวจพบ
ยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยว่าแตกต่างกัน
หรือไม่ ค านวณโดยใช้สูตร Yates Chi-square test 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการตรวจพบสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในผักตัวอย่าง 
5 ชนิด ของผักจากตลาดสดและผักปลอดสารพิษในห้างสรรพสินค้า 

แหล่งของผัก
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจ
พบยาฆ่า

แมลงตกค้าง
ในระดับ 

คะน้า ถั่วฝักยาว พริกสด แตงกวา 
มะเขือ
เปราะ Chi-square 

test จ านวน/
ร้อยละ 

จ านวน/ 
ร้อยละ 

จ านวน/ 
ร้อยละ 

จ านวน/ 
ร้อยละ 

จ านวน/
ร้อยละ 

ผักจากตลาด
สด 

ไม่ปลอดภัย 
ปลอดภัย 

32/80.0 
8/20.0 

35/87.5 
5/12.5 

30/75.0 
10/25.0 

38/95.0 
2/5.0 

38/95.0 
2/5.0 

1.4797 

ผักจาก
ห้างสรรพสินค้า 

ไม่ปลอดภัย 
ปลอดภัย 

4/80.0 
1/20.0 

4/80.0 
1/20.0 

3/60.0 
2/40.0 

5/100.0 
0/0.0 

5/100.0 
0/0.0 

0.2401 

 
 จากการค านวณทางสถิติพบว่า ผลการตรวจ
พบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยของผักจาก
ตลาดสดและผักปลอดสารพิษจากห้างสรรพสินค้า 
พบว่าร้อยละของผักจากตลาดสดที่ตรวจพบยาฆ่าแมลง
ตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยเรียงล าดับจากมากไปน้อย
เป็นดังนี้ ล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 4 ได้แก่ แตงกวาและ
มะเขือเปราะ คะน้า ถั่วฝักยาว และพริกสด ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาค่าความแตกต่างระหว่างอัตราส่วน
ของผักตัวอย่างทั้ง 5 ชนิดจากตลาดสดที่ตรวจพบยาฆ่า
แมลงตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย ผลปรากฏว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน ในท านองเดียวกันผลของความแตกต่าง
ระหว่างอัตราส่วนทั้ง 5 ชนิดของผักปลอดสารพิษจาก
ห้างสรรพสินค้าที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงในระดับที่ ไม่
ปลอดภัย ผลปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน 
ซึ่ งผลที่ ปรากฏค านวณได้ โดยใช้สูตร Pearson Chi-
square test เมื่อค านวณแล้วควรมีค่าคาดหวังที่ต่ ากว่า
ร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 20 (ถ้าเกินจะใช้สูตร Yates Chi-
square test) และเมื่อดูข้อมูลผลการค านวณค่าสถิติ

ทดสอบไม่อยู่ในบริเวณวิกฤต (มากกว่า 3.841) จึงสรุปได้
ว่าอัตราส่วนของผักตัวอย่างทั้ง 5 ชนิดจากตลาดสดที่
ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างระดับไม่ปลอดภัยไม่มีความ
แตกต่างกัน ท านองเดียวกันอัตราส่วนของผักปลอด
สารพิษทั้ง 5 ชนิดจากห้างสรรพสินค้าที่ตรวจพบยาฆ่า
แมลงในระดับไม่ปลอดภัยก็ไม่มีความแตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่าจ านวนผักตัวอย่างจาก
ห้างสรรพสินค้าที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับที่
ไม่ปลอดภัยมีจ านวน 21 ตัวอย่างจากจ านวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 25 ตัวอย่าง และจ านวนผักตัวอย่างจากตลาด
สดที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัยมี
จ านวน 173 ตัวอย่าง จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 200 
ตัวอย่าง รวมจ านวนผักตัวอย่างทั้งหมดที่ตรวจพบยาฆ่า
แมลงตกค้างในระดับที่ ไม่ปลอดภัยมีจ านวน  194 
ตัวอย่าง จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 225 ตัวอย่าง คิด
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เป็นร้อยละของผักทั้งหมดที่ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้าง
ในระดับที่ไม่ปลอดภัยเท่ากับ 86.22 
  ส าหรับการวิเคราะห์หาร้อยละของผักจาก
ตลาดสดและผักปลอดสารพิษจากห้างสรรพสินค้าที่
ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับที่ ไม่ปลอดภัย
จ าแนกตามชนิดของผัก พบว่าคะน้ามีการตรวจพบยาฆา่
แมลงตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 80 
ถั่วฝักยาวมีการตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับที่ไม่
ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 86.67 พริกสด มีการตรวจพบ
ยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
73.33 ส่วนแตงกวาและมะเขือเปราะมีการตรวจพบยา
ฆ่าแมลงตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 
95.56 
 แม้ว่าจะมีการตรวจสอบยาฆ่าแมลงตกค้างใน
ผักและผลไม้จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อย่างต่อเนื่อง แต่ผลการวิจัยยังพบว่าผักตัวอย่างที่มีการ
ตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยยังเป็น
ผักชนิดที่เคยมีการตรวจพบยาฆ่าแมลงตกค้างเช่นเดิม 
ซึ่งผลการตรวจพบการตกค้างของยาฆ่าแมลงจากการ
วิจัยครั้งนี้  เมื่อเรียงล าดับชนิดของผักตามจ านวน
ตัวอย่างที่พบการตกค้างของยาฆ่าแมลงจากมากไปน้อย
พบว่า แตงกวาและมะเขือเปราะ มีจ านวนที่ตรวจพบ
มากที่สุดถึงร้อยละ 95.56 ล าดับที่สองได้แก่คะน้า 
ตรวจพบร้อยละ 80.00 ล าดับที่สามได้แก่ ถั่วฝักยาว 
ตรวจพบร้อยละ 86.67 และจ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบ
น้อยที่สุดคือพริกสด ตรวจพบร้อยละ 73.33 
  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการตรวจสอบสารเคมีฆ่า
แมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตใน
ผักตัวอย่างเพียง 5 ชนิด ที่จ าหน่ายภายในจังหวัด
สมุทรปราการเท่านั้น แต่ผลการตรวจพบดังกล่าวท าให้
ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยต่อการตกค้างของยาฆ่า
แมลงที่อาจปนเปื้อนมากับผักที่บริโภคชนิดอื่นๆ เช่นกัน 
รวมทั้งผักที่จ าหน่ายนอกเขตจังหวัดสมุทรปราการก็มี
ความเป็นไปได้สูงที่จะมียาฆ่าแมลงตกค้าง 
  นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ผักที่ระบุว่า
ปลอดสารพิษที่จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าและมีราคาสงู
กว่าผักตามตลาดสดทั่วไปก็ยังตรวจพบการตกค้างของ
ยาฆ่าแมลงในระดับความไม่ปลอดภัยไม่แตกต่างจากผัก
ที่จ าหน่ายตามตลาดสด โดยพิจารณาได้จากผลการ
ค านวณทางสถิติพบว่ามีชนิดของผักตัวอย่างที่มีจ านวน
การตกค้างของยาฆ่าแมลงตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยมี
จ านวนที่สอดคล้องกับผักตัวอย่างจากตลาดสด 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงปัญหาการ
ตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่ยังคงอยู่ในสภาวะที่ยังน่าเป็น
ห่วง เนื่องจากสารเคมีฆ่าแมลงกลุ่มนี้มีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายในเกษตรกรผู้ปลูกผัก และมีอันตรายอย่าง
มากต่อผู้บริโภค และจากผลการทดลองก็ยังพบว่าผัก
ปลอดสารพิษยังตรวจพบการตกค้างของยาฆ่าแมลงใน
กลุ่มดังกล่าวในผักชนิดเดียวกับผักที่ไม่ปลอดสารพิษที่
จ าหน่ายตามตลาดสด ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรตระหนักถึง
อันตรายของยาฆ่าแมลงที่อาจตกค้างในผัก ซึ่งการชะ
ล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ลดปริมาณการตกค้างของยาฆ่าแมลงได้ นอกจากนี้ ถ้ามี
การควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งด้านปริมาณ ขั้นตอน
การใช้  รวมทั้ งระยะเวลาในการเก็บผลผลิตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จะสามารถลดปัญหา
การตกค้างของยาฆ่าแมลงได้ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการ
ตกค้างของยาฆ่าแมลงได้อย่างชัดเจน 
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