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บทคัดยอ
การศึ ก ษาภาคตั ด ขวางนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ตรวจหาการตกค า งของสารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช กลุ ม
อารกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตในผักไฮโดรโปนิกสทจี่ ดั จำหนายในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกดวยชุดทดสอบ
GT- Pesticide Residual Test Kit ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ตัวอยางในการศึกษาทัง้
หมด รวมทัง้ สิน้ 48 ตัวอยาง ประกอบดวย ผักไฮโดรโปนิกสทงั้ หมด 4 ชนิด ประกอบดวย เรดโอค กรีนโอค กรีนคอส
และเรดคอรัล จำหนายในหางคาปลีก 3 แหง และฟารมผักไฮโดรโปนิกส 1 แหง เก็บตัวอยางระหวางเดือนมิถนุ ายนกันยายน พ.ศ. 2564
ผลจากการศึกษาพบวา ตัวอยางทัง้ หมดไมพบสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ตกคางรอยละ 62.5 และพบในระดับ
ทีป่ ลอดภัยรอยละ 37.5 นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา เรดโอค มีระดับการยับยัง้ เอนไซมอะซิทลิ โคลีนเอสเตอเรส
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.0 ของจำนวนตัวอยางเรดโอคทั้งหมดที่นำมาตรวจสอบ โดยมีระดับรอยละของการ
ยับยัง้ เอนไซมอะซิทลิ โคลีนเอสเตอเรส เฉลีย่ เทากับ 7.61 ± 1.39 รองลงมา คือ กรีนโอค กรีนคอส และเรดคอรัล
ตัวอยางกรีนโอคพบในระดับทีป่ ลอดภัย คิดเปนรอยละ 50.0 ของจำนวนตัวอยางกรีนโอคทัง้ หมดทีน่ ำมาตรวจสอบ
โดยมีระดับการยับยัง้ เอนไซมอะซิทลิ โคลีนเอสเตอเรส เฉลีย่ เทากับ 5.79 ± 0.47 ตัวอยางกรีนคอสและเรดคอรัล
พบในระดับทีป่ ลอดภัย คิดเปนรอยละ 25.0 ของจำนวนตัวอยางกรีนคอสและเรดคอรัลทัง้ หมด ทีน่ ำมาตรวจสอบ
โดยมีระดับการยับยัง้ เอนไซมอะซิทลิ โคลีนเอสเตอเรส เฉลี่ยเทากับ 1.30 ± 0.14 และ 1.31 ± 0.12 ตามลำดับ
อยางไรก็ตาม การตรวจพบการตกคางของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยได
ดังนัน้ จึงควรมีการตรวจสอบและมาตรการเฝาระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพชื เพือ่ เปนแนวทางในการลดผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึ้นตอสุขภาพของผูบริโภค
คำสำคัญ: การตกคาง ผัก สารเคมีกำจัดศัตรูพชื ไฮโดรโปนิกส
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Pesticide residues in hydroponic vegetables retailed in
Mueang District, Phitsanulok Province
Naluemol Jareerat1, B.Sc., Kanokthip Juksu2, * Ph.D.

ABSTRACT
This cross-sectional study aimed to investigate organophosphate and carbamate pesticide
residues in hydroponic vegetables distributed in hydroponic vegetables retailed in Mueang District,
Phitsanulok Province using the GT- Pesticide Residual Test Kit of the Department of Medical Sciences,
Ministry of Public Health. A total of 48 study samples were composed of 4 types of hydroponic vegetable
sampling; red oak lettuce, green oak lettuce, green cos lettuce, and red coral lettuce, sold in 3 retail stores
and 1 hydroponic vegetable farm. The samples were collected from June to September 2021.
The results showed that pesticide residues were not detected in 62.5% of all study samples, and
37.5% were found in the range of safe levels. Moreover, red oak lettuce samples were found at the
highest levels of acetylcholinesterase inhibition which accounted for 50.0% of all red oak lettuce samples,
an average level of acetylcholinesterase inhibition was 7.61 ± 1.39, followed by green oak lettuce, green
cos lettuce, and red coral lettuce samples. green oak lettuce samples were in the range of safe levels at
50.0% of all green oak lettuce samples, with a level of acetylcholinesterase inhibition was 5.79 ± 0.47.
green cos lettuce and red coral lettuce samples were found in the range of safe levels at 25.0%, with
the levels of acetylcholinesterase inhibition being 1.30 ± 0.14 and 1.31 ± 0.12, respectively. However,
the detection of pesticide residues in vegetables may affect human health. Therefore, there should be
monitoring and surveillance of pesticide residue to decrease the potential impact on health and consumers.
Keywords: Pesticide residual, Vegetables, Pesticides, Hydroponic
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บทนำ
ผักเปนหนึง่ ในสารอาหารสำคัญทีร่ า งกายของมนุษย
ตองการในการดำรงชีวิต ซึ่งการบริโภคผักจะชวยลด
ความเสีย่ งจากการเกิดโรคได เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
ทางเดินอาหาร โรคมะเร็งชนิดอืน่ ๆ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเบาหวาน และโรคความดั น โลหิ ต สู ง เป น ต น
(Thai Health Promotion Foundation, 2017)
โดยปจจุบันประชาชนสวนใหญหันมาใสใจกับสุขภาพ
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะการเลื อ กบริ โ ภคผั ก ที่ มี ค วาม
ปลอดภั ย จากการตกค า งของสารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช
(Bureau of Information Office of The Permanent
Secretary of MOPH, 2019) ขณะเดียวกันสารเคมี
กำจัดศัตรูพชื (Pesticides) โดยเฉพาะสารกำจัดแมลง
(Insecticide) มีบทบาทอยางมากในสินคาเกษตรกรรม
เนื่องจากผูบริโภคนิยมบริโภคผักที่มีลักษณะสวยงาม
สมบู ร ณ อั น เป น สาเหตุ ใ ห มี ก ารใช ส ารกำจั ด แมลง
มากขึ้น และมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วกวากำหนด
(Sungngarm, Sakrangkul, Krongnut, Yuvasavet,
Chanadee, & Hnuploy, 2020) อีกทัง้ เกษตรกรมีความ
ตองการผลผลิตเพื่อสงจำหนายเพิ่มมากขึ้น จึงเปน
ปจจัยใหมีการนำสารเคมีกำจัดศัตรูพื ช มาใชเพิ่มขึ้น
(Malasee, Toson, Lamee, & BoonKhao, 2021)
จากรายงานสรุปการนำเขาวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร
จากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร พบวา ประเทศไทยมีมลู คาการนำเขาสารกำจัด
แมลงเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต ป 2558-2563
โดยการนำเขาสารกำจัดแมลง (Insecticide) มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นจากป 2558 จาก 12,927,521.42 กิโลกรัม
เปน 18,946,007.93 กิโลกรัม ในป พ.ศ. 2563 นอกจากนี้
ยังคงมีการตรวจพบการตกคางของสารกำจัดแมลงในผัก
อยางตอเนือ่ ง (Chowdhury, Jahan, Karim, Alam, Abdur
Rahman, Moniruzzaman, M. et al., 2014; Ramadan,
Abdel-Hamid, Altorgoman, AlGaramah, Alawi,
Shati, et al., 2020; Skovgaard, Encinas, Jensen,
Andersen, Condarco, & Jors, 2017; Poophalee,
Wongwattanasathien, Arparsrithongsakul, & Supuntee,
2016; Pakkasama, Saisin, & Suthin, 2016) รวมถึง
การตกค า งของสารกำจั ด แมลงในผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส
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โดยผลการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคาง
ในผักและผลไมประจำป 2563 ของเครือขายเตือนภัย
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไดทำการสุมตรวจตัวอยางผัก
ไฮโดรโปนิ ก ส จ ากห า งสรรพสิ น ค า และตลาดสด
รวมทั้งหมด 8 จังหวัด จำนวนทั้งหมด 52 ตัวอยาง
ผลการตรวจพบการตกคางเกินคามาตรฐาน รอยละ
57.7 และพบการตกคางแตไมเกินคามาตรฐานรอยละ
19.2 ซึ่ ง สารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช ที่ ต รวจพบประกอบ
ไปดวยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟต
และคารบาเมต (Thailand Pesticide Alert Network,
2020) โดยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 2 กลุมนี้มีกลไก
การออกฤทธิ์และผลกระทบตอสุขภาพคลายคลึงกัน
โดยมี ฤ ทธิ์ ขั ด ขวางการทำงานของระบบประสาท
ส ว นกลางและระบบประสาทรอบนอก ส ง ผลให พ บ
อาการมานตาหรี่ หายใจลำบาก เวียนศีรษะ อาเจียน
มือสั่น เดินโซเซ ชัก หมดสติ และอาการกลามเนื้อ
ออนแรงเปนตะคริวที่กลามเนื้อ เปนตน (Division of
Occupational and Environmental Diseases, 2014;
Department of Industrial Works, 2020; Niamthong,
2018)
จังหวัดพิษณุโลกเปนศูนยกลางการพัฒนาการคา
ของกลมุ จังหวัดภาคเหนือตอนลางทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ
การคา การบริการ และยังมีลกั ษณะทางกายภาพทีเ่ หมาะสม
สำหรับการทำการเกษตร (Phitsanulok Provincial
Office, 2016) ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรม หนวยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รายงานขอมูลของการตกคางของ
สารกำจัดแมลงในหลายแงมุม แตยังไมมีการเฝาระวัง
การตกคางของสารกำจัดแมลง กลมุ ออรกาโนฟอสเฟต
และคารบาเมตในผักไฮโดรโปนิกสทจี่ ดั จำหนายในหาง
คาปลีกและฟารมผักไฮโดรโปนิกส ในจังหวัดพิษณุโลก
ดังนัน้ ผวู จิ ยั ไดตระหนักถึงความสำคัญดังกลาว จึงศึกษา
การตกคางของสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ในผักไฮโดรโปนิกส
ดวยชุดทดสอบสารเคมีตกคางในผัก (GT- Pesticide
Residual Test Kit) ซึ่งอางอิงตามหลักการวิเคราะห
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยในการตรวจสอบ
การตกคางในผักมีความไว (Sensitivity) รอยละ 92.3
มีความจำเพาะ (Specificity) รอยละ 85.1 มีความถูกตอง
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(Accuracy) รอยละ 87.1 (Thoophom, 2004) ซึง่ ชุด
ทดสอบนี้ใชในการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ตกคางในผักเพื่อควบคุมคุณภาพและสงเสริมสุขภาพ
ของผบู ริโภค (Thoophom & Chanaphanpakorn, 2015)
ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะเปน
ขอมูลสำหรับผบู ริโภคในการเลือกบริโภคผักใหมคี วาม
ปลอดภัยแลว ยังสามารถนำไปใชประโยชนในการ
เฝาระวังความปลอดภัยของการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพชื
ในผักไฮโดรโปนิกส สำหรับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของอีกดวย
ในการยกระดับและควบคุมความปลอดภัยดานอาหาร
ตอไป

วัตถุประสงคการวิจยั
เพื่อศึกษาการตกคางของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชใน
กลมุ ออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตในผักไฮโดรโปนิกส
ทีจ่ ดั จำหนายในหางคาปลีกและฟารมผักไฮโดรโปนิกส
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกดวยชุดทดสอบสารเคมี
ตกคางในผัก (GT- Pesticide Residual Test Kit)

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional study) เพื่อสำรวจการตกคางของ
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุมออรกาโนฟอสเฟตและ
คารบาเมต ในผักไฮโดรโปนิกสทจี่ ดั จำหนายในหางคาปลีก
และฟาร ม ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ทัง้ หมด 4 แหง ประกอบดวย หางคาปลีก 3 แหง และ
ฟารมผักไฮโดรโปนิกส 1 แหง โดยดำเนินการศึกษา
ตัวอยางผักไฮโดรโปนิกส เปนการสมุ แบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) ดวยการเก็บตัวอยางผัก 4 ชนิด
ประกอบดวย เรดโอค กรีนโอค กรีนคอส และเรดคอรัล
เนื่องจากพบการตกคางของสารกำจัดศัตรูพืชในการ
ทบทวนวรรณกรรม (Thailand Pesticide Alert
Network, 2020) หลังจากเก็บตัวอยางแยกใสถงุ ซิปล็อค
เก็บไวในกลองโฟมบรรจุน้ำแข็งปดสนิท และควบคุม
อุณหภูมิจากแหลงจำหนายมาสูหองปฏิบัติการ และ
ทำการควบคุมอุณหภูมิจนกระทั่งถึงขั้นเตรียมตัวอยาง
ในห อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยดำเนิ น การศึ ก ษาตั้ ง แต เ ดื อ น
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มิถนุ ายน-กันยายน พ.ศ. 2564 ทัง้ นี้ การศึกษาขอมูล
ในงานวิ จั ย นี้ เป น การเก็ บ ตั ว อย า งทางสิ่ ง แวดล อ ม
มิ ไ ด มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ มนุ ษ ย จึ ง มิ ไ ด ดำเนิ น การ
ขอพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได ดำเนิ น การสุ ม ตั ว อย า งผั ก
ไฮโดรโปนิกสทงั้ หมด 4 ชนิด ไดแก เรดโอค กรีนโอค
กรีนคอส และเรดคอรัล แหลงจำหนายผักไฮโดรโปนิกส
ทีจ่ ดั จำหนายในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย
หางคาปลีก ซึ่งเปนหางคาปลีกยอดนิยมดานสินคา
ออรแกนิก (Brand Inside, 2021) จำนวน 3 แหง
(แบรนดละ 1 แหง จากหางคาปลีกทัง้ 3 แบรนด) และ
ฟารมผักไฮโดรโปนิกส จำนวน 1 แหง จากการสำรวจ
พบฟารมทั้งหมด 8 แหง โดยเก็บตัวอยางจากแหลง
จำหนายแตละแหง จำนวน 4 ชนิด แตละตัวอยาง
ทำการทดลองซ้ำ 3 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 48 ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ตกคาง
ในครั้งนี้ ไดใชชุดทดสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคาง
กลมุ ออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต GT- Pesticide
Residual Test Kit ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข และใชเครือ่ งวัดการดูดกลืนแสง
UV- Vis Spectrophotometer (ยีห่ อ PG Instrument
รนุ T60U (UV-Visible), สหราชอาณาจักร) ทีค่ วามยาว
คลืน่ 540 นาโนเมตร สำหรับการหาปริมาณการตกคาง
โดยค า ที่ ไ ด จ ากการวั ด จะออกมาเป น ค า ยั บ ยั้ ง การ
ทำงานของเอนไซมอะซิทลิ โคลีนเอสเตอเรส (% IH)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1.สำรวจหางคาปลีก และฟารมผักไฮโดรโปนิกส
ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสำรวจผัก
ไฮโดรโปนิกสที่ตองการศึกษา
2.จดบันทึกและสรุปขอมูลการลงพื้นที่สํารวจ
3.เก็บตัวอยางผักไฮโดรโปนิกสจากหางคาปลีก
และฟารมผักไฮโดรโปนิกส และรักษาสภาพตัวอยาง
ระหวางขนสง โดยแยกใสถงุ ซิปล็อค และบรรจุในกลองโฟม
ทีม่ นี ้ำแข็ง เพือ่ นำไปวิเคราะหหาสารเคมีกำจัดศัตรูพชื
ตกคางในหองปฏิบัติการสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4.วิเคราะหหาการตกคางของสารเคมีกำจัดศัตรูพชื
ดวย GT- Pesticide Residual Test Kit และเครื่อง
UV- Vis Spectrophotometer โดยดำเนินการดวยวิธกี าร
พอสังเขป ดังนี้
4.1 หั่นตัวอยางผักเปนชิ้นเล็กๆ อยางละเอียด
ทำการคลุกใหเขากัน และชัง่ ตัวอยางผัก จำนวน 5 กรัม
ลงในขวดตัวอยาง
4.2 เติมน้ำยา Solvent - 1 (Dichloromethane)
ปริ ม าตร 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร ลงในขวดตั ว อย า งทำการป ด
ฝาขวดตัวอยางใหสนิท หลังจากนั้นเขยาขวดตัวอยาง
แรงๆ ประมาณ 1 นาที และตัง้ ทิง้ ไวเปนระยะเวลา 15 นาที
4.3 ดูดน้ำยาสกัดตัวอยาง Solvent - 1 จากขวด
ตัวอยาง ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง
จากนัน้ ดูดน้ำยา Solvent - 2 (5% ethanol) ปริมาตร
1 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองเดียวกัน หลังจากนั้น
จะพบวาน้ำยาถูกแยกออกเปน 2 ชัน้ อยางชัดเจน
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4.4 นำหลอดแก ว ปลายแหลมจุ ม ลงในหลอด
ทดลองและนำไประเหยในอางควบคุมอุณหภูมิ โดยให
สวนปลายแหลมจมุ ลงกนหลอดทดลอง และสวนปลายบน
ของหลอดทดลองตอเขากับปมและอุปกรณระเหย
4.5 เปดเครือ่ งปม ลมใหมกี ารเปาน้ำยา ประมาณ
3-5 นาที ขณะเปาน้ำยาใหระวังน้ำยาลน และทำการ
ระเหยน้ำ ยาสกั ด ตั ว อย า งที่ อ ยู บ ริ เ วณชั้ น ล า งของ
หลอดทดลองออกจนหมด จนไมเห็นน้ำยาที่ถูกแยก
ออกมาเปน 2 ชัน้ และจะเหลือเพียงสารสกัดจากตัวอยาง
4.6 ทำการเติมสารละลายในหลอดทดลอง สำหรับ
ทำกราฟมาตรฐาน 6 หลอด และเติมลงในสารสกัด
ตัวอยาง ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงขัน้ ตอนการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ตกคาง
Reagent (μL)
กราฟมาตรฐาน

ชนิดสารละลาย

สารสกัดจาก
ตัวอยาง
Solvent - 2
GT - 1

ตัวอยางผัก

0% IH

10% IH

30% IH

50% IH

80% IH

100% IH

250
500

250
500

250
500

250
500

250
500

250
500

250
500

450

500

250

1000
500
500

1000
500
500

1000
500
500

นำไปอนุ ใน Water bath ที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที
GT - 2
+ GT - 2.1

250

275

325

375

นำไปอนุ Water bath ที่ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที
GT-3
+ GT-3.1
GT-4
GT-5

1000
500
500

1000
500
500

1000
500
500

1000
500
500

กรองตัวอยางดวยกระดาษกรองและนำไปวัดคาดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร
หมายเหตุ % IH คือ รอยละของการยับยัง้ การทํางานของเอ็นไซมอะซิทลิ โคลีนเอสเตอเรส
GT-1 คือ เอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase enzyme)
GT-2 คือ อะซิตลิ โคลีน (Acetylcholine)
Solvent - 1 คือ ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane)
Solvent - 2 คือ เอทิลแอลกอฮอลเขมขน 5% (5%-ethanol)
4.7 สรางกราฟมาตรฐาน (Standard Curve)
เพื่ อ ใช คำนวณหาร อ ยละการยั บ ยั้ ง การทำงานของ
เอนไซมอะซิทลิ โคลีนเอสเตอเรส (% IH) โดยแบงเปน

0% inhibition, 10% inhibition, 30% inhibition,
50% inhibition, 80% inhibition และ 100% inhibition
ดังแสดงในภาพ 1
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ภาพ 1 แสดงตัวอยางกราฟมาตรฐานของ GT - Pesticide Residual Test Kit

5.บั น ทึ ก ค า ที่ ไ ด จ ากการวั ด ค า ดู ด กลื น แสงที่
ความยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร แลวนำคาทีไ่ ดพล็อตกราฟ
มาตรฐาน โดยกำหนดใหแกน y เปนคาการดูดกลืนแสง
และแกน x เป น ค า % IH หาค า สมการเส น ตรง
จากกราฟที่พล็อต

6.การแปลผลโดยการเปรียบเทียบ % IH จากกราฟ
มาตรฐาน การอานผลดวยเครื่องวัดการดูดกลืนแสง
ดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2 การแปลผลโดยการเปรียบเทียบ % IH จากกราฟมาตรฐาน
% IH
สารสกัดตัวอยาง ≤ 0% IH
0 % IH < สารสกัดตัวอยาง < 50% IH
สารสกัดตัวอยาง ≥ 50% IH
การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
แสดงผลจำนวนและรอยละของตัวอยางทีพ่ บการตกคาง
ของสารกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส โดยแบง
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ผลการวิเคราะห
ไมพบสารตกคาง
พบสารตกคางในระดับปลอดภัย
พบสารตกคางในระดับไมปลอดภัย

ผลการวิเคราะหออกเปนไมพบ พบในระดับปลอดภัย
และพบในระดับไมปลอดภัย
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ผลการวิจยั
ผลการตรวจหาการตกคางของสารเคมีกำจัดศัตรูพชื
กลมุ ออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต ดวยชุดทดสอบ
สารเคมีกำจัดศัตรูพชื ตกคาง GT - Pesticide Residual
Test Kit ในผักไฮโดรโปนิกสทจี่ ดั จำหนายในหางคาปลีก
และฟารมผักไฮโดรโปนิกส ในจังหวัดพิษณุโลก ทัง้ หมด
4 แหง ประกอบดวย หางคาปลีก 3 แหง และฟารมผัก
ไฮโดรโปนิกส 1 แหง โดยเก็บตัวอยางจากแหลงจำหนาย
แต ล ะแห ง จำนวน 4 ชนิ ด แต ล ะตั ว อย า ง ทำการ
ทดลองซ้ำ 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 48 ตัวอยาง และนำไป
วิเคราะหและรายงานผลเปนคารอยละของการยับยั้ง
การทำงานของเอนไซมอะซิทลิ โคลีนเอสเตอเรส โดยใช
เครือ่ ง UV - Vis Spectrophotometer ทีค่ า ดูดกลืนแสง
ทีค่ วามยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร พบวาแหลงจำหนาย
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หางคาปลีก B และฟารมผักไฮโดรโปนิกส ตรวจไมพบ
สารเคมีกำจัดศัตรูพชื ตกคางในทุกตัวอยาง รวมทัง้ หมด
12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 100.0 ของจำนวนตัวอยาง
ผักไฮโดรโปนิกสที่ทำการตรวจ หางคาปลีก A ตรวจ
ไมพบสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ตกคาง จำนวน 6 ตัวอยาง
จาก 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50.0 ของจำนวน
ตัวอยางผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส ที่ ทำการตรวจ และตรวจ
พบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคางในระดับที่ปลอดภัย
จำนวน 6 ตัวอยาง จาก 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50.0
ของจำนวนตัวอยางผักไฮโดรโปนิกสที่ทำการตรวจ
หางคาปลีก C ตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคาง
ในระดับทีป่ ลอดภัย จำนวน 12 ตัวอยาง จาก 12 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 100.0 ของจำนวนตัวอยางผักไฮโดรโปนิกส
ทีท่ ำการตรวจ ซึง่ แสดงดังภาพ 2

ภาพ 2 รอยละการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ในผักไฮโดรโปนิกส โดยจำแนกตามแหลงจำหนาย (n = 48)
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เมือ่ พิจารณาการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ตกคาง
โดยจำแนกตามผักไฮโดรโปนิกสแตละชนิด ดังแสดง
ในตาราง 3 พบวา กรีนคอส และเรดคอรัล ตรวจไมพบ
สารพิษตกคาง จำนวน 9 ตัวอยาง จาก 12 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 75.0 ของจำนวนตัวอยางผักกรีนคอส
และเรดคอรัลทีท่ ำการตรวจ และตรวจพบสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชตกคางในระดับที่ปลอดภัยจำนวน 3 ตัวอยาง
จาก 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 25.0 ของจำนวนตัวอยาง
ผักกรีนคอสและเรดคอรัลที่ทำการตรวจ ในสวนของ
เรดโอคและกรีนโอคตรวจไมพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ตกคางจำนวน 6 ตัวอยาง จาก 12 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 50.0 ของจำนวนตัวอยางเรดโอคและกรีนโอค

ทีท่ ำการตรวจและตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ตกคาง
ในระดับทีป่ ลอดภัย จำนวน 6 ตัวอยางจาก 12 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 50.0 ของจำนวนตัวอยางเรดโอคและกรีนโอค
ทีท่ ำการตรวจ และผักไฮโดรโปนิกส แตละชนิดมีคา เฉลีย่
การยับยัง้ การทำงานของเอนไซมอะซิทลิ โคลีนเอสเตอเรส
ดังแสดงในตาราง 4 พบวา เรดโอค มีระดับการยับยัง้ การ
ทำงานของเอนไซมอะซิทลิ โคลีน เอสเตอเรสสูงทีส่ ดุ เทากับ
7.61 ± 1.39 รองลงมา คือ กรีนโอค กรีนคอส และเรดคอรัล
โดยมีระดับการยับยั้งเอนไซมอะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส
เฉลีย่ เทากับ 5.79 ± 0.47, 1.30 ± 0.14 และ 1.31 ±
0.12 ตามลำดับ

ตาราง 3 รอยละของผลการตรวจพบสารตกคาง โดยจำแนกตามผักไฮโดรโปนิกสแตละชนิด
ผลการตรวจพบสารตกคาง (รอยละ)
ผักไฮโดรโปนิกส
เรดโอค (n = 12)
กรีนโอค (n = 12)
กรีนคอส (n = 12)
เรดคอรัล (n = 12)
รวม (n = 48)

ไมพบสารพิษตกคาง

พบในระดับปลอดภัย

พบในระดับไมปลอดภัย

6 (50.0)
6 (50.0)
9 (75.0)
9 (75.0)
30 (62.5)

6 (50.0)
6 (50.0)
3 (25.0)
3 (25.0)
18 (37.5)

0
0
0
0
0

ตาราง 4 การยับยั้งการทำงานของเอนไซมอะซิทิลโคลีนเอสเตอเรสจากตัวอยางผักแตละชนิด
ชนิดผัก

Mean ± S.D.

Maximum

Minimum

Median

เรดโอค
กรีนโอค
กรีนคอส
เรดคอรัล

7.61 ± 1.39
5.79 ± 0.47
1.30 ± 0.14
1.31 ± 0.12

18.96
11.39
5.19
5.22

ND
ND
ND
ND

5.74
5.89
0
0

หมายเหตุ: ND คือ ไมสามารถตรวจวัดได (Non - detectable)
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สรุปและอภิปรายผล
จากการตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคางกลุม
ออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต ดวยชุดทดสอบ GTPesticide Residual Test Kit ของกรมวิทยาศาสตร
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในผักไฮโดรโปนิกส
ทีจ่ ดั จำหนายในหางคาปลีก และฟารมผักไฮโดรโปนิกส
จังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งหมด 48 ตัวอยาง พบวา
ตรวจพบตั ว อย า งผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส ที่ มี ก ารตกค า ง
ในระดับทีป่ ลอดภัย รอยละ 37.5 ของจำนวนตัวอยาง
ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส ทั้ ง หมด และไม พ บสารเคมี กำจั ด
ศัตรูพืชตกคาง รอยละ 62.5 ของจำนวนตัวอยางผัก
ไฮโดรโปนิกสทั้งหมด โดยผักไฮโดรโปนิกสที่มีความ
ปลอดภัยมากทีส่ ดุ ไดแก เรดคอรัล รองลงมา คือ กรีนคอส
กรีนโอค และเรดโอค ตามลำดับ ซึง่ สอดคลองกับผลการ
สำรวจของเครื อ ข า ยเตื อ นภั ย สารเคมี กำจั ด ศั ต รู พื ช
ทีต่ รวจวิเคราะหผกั ไฮโดรโปนิกส รวมทัง้ หมด 52 ตัวอยาง
จากหางสรรพสินคารวมไปถึงตลาดสดในจังหวัดตางๆ
ทัว่ ประเทศ ในป พ.ศ. 2563 ซึง่ ทำการวิเคราะหตวั อยาง
โดยใช Multi Residue Pesticide Screen (MRPS) และ
มีการแปลผลตามคา Maximum Residue Limit (MRL)
คือ คาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่องอาหารที่มี
สารพิษตกคาง และฉบับที่ 419 พ.ศ. 2563 เรือ่ ง อาหาร
ทีม่ สี ารพิษตคกคาง (ฉบับที่ 3) ผลการตรวจพบสารเคมี
กำจัดศัตรูพชื ตกคางในผักไฮโดรโปนิกส พบการตกคาง
ของสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ในระดับทีป่ ลอดภัย ซึง่ คิดเปน
รอยละ 19.2 และไมพบรอยละ 23.1 ตามลำดับ ผักทีม่ ี
การปนเปอ นมากทีส่ ดุ คือ เรดโอค และกรีนโอค พบการ
ตกคางถึงรอยละ 70.0 กรีนคอส พบคา การตกคางเกิน
มาตรฐาน รอยละ 69.0 และเรดคอรัล พบการตกคาง
เกินมาตรฐาน รอยละ 64.0 (Thailand Pesticide Alert
Network, 2020)
ในสวนของหางที่พบการตกคางของสารเคมีกำจัด
ศัตรูพชื ในระดับทีป่ ลอดภัย ไดแก หางคาปลีก C โดยพบ
การตกคางของสารเคมีกำจัดศัตรูพชื ในทุกตัวอยาง คือ
เรดโอค กรีนโอค เรดคอรัล และกรีนคอส โดยพบคา
% IH เฉลี่ยเทากับ 18.96 ± 0.61, 11.77 ± 0.27,
5.22 ± 0.48 และ 5.19 ± 0.55 ตามลำดั บ และ

หางคาปลีก A พบการตกคางของสารเคมีกำจัดศัตรูพชื
ในระดับทีป่ ลอดภัย จำนวน 6 ตัวอยาง คือ เรดโอค และ
กรีนโอค โดยพบคา % IH เฉลีย่ เทากับ 11.47 ± 4.96
และ 11.39 ± 1.61 ตามลำดับ สวนหางคาปลีก B และ
ฟารมผักไฮโดรโปนิกสไมพบการตกคางของสารเคมี
กำจัดศัตรูพชื จากตัวอยางผักไฮโดรโปนิกสทที่ ำการสำรวจ
ทั้งหมด จากผลที่แสดงการตกคางของสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชกลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมตในผัก
ไฮโดรโปนิกสทแี่ ตกตางกัน อาจเนือ่ งมาจากในแตละแหลง
จำหนายนั้นมีแหลงผลิตและกระบวนการเพาะปลูกที่
แตกตางกัน โดยกระบวนการเพาะปลูกผักไฮโดรโปนิกส
นัน้ มีปจ จัยทางดานกายภาพ เชน อุณหภูมิ การใชสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช และผลกระทบของศัตรูพืชและโรคพืช
อันนำมาซึ่งการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่แตกตางกัน
ดังนั้นในบางแหลงผลิตจึงจำเปนตองใชสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชเพื่อเปนการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผัก
ไฮโดรโปนิกส และอาจเนือ่ งจากมีการจัดการระบบของ
แหลงผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ไมดีสงผลใหเกิดโรคพืช
เพิ่มขึ้น ดังนั้นหากมีการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาก
เทาไรก็จะสงผลใหเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดสารตกคาง
มากขึน้ เทานัน้ (Tesoriero, 2008) โดยจากผลการศึกษา
พบว า ตั ว อย า งผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส จ ากห า งค า ปลี ก B
ไมพบการตกคางของสารเคมีกำจัดศัตรูพชื รอยละ 100.0
ซึง่ ทางผผู ลิตไดมกี ารอางถึงวาผลิตภัณฑเปนผักออแกนิก
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย เป น ผั ก ปลอดยาฆ า แมลง
จากสวนเกษตรอินทรียโดยตรง ผลิตดวยระบบที่ไมใช
สารเคมี สั ง เคราะห ทุ ก ชนิ ด ไม มี ก ารใช ฮ อร โ มนเร ง
ไมใชสารกำจัดศัตรูพชื และไมใชยาฆาแมลง นอกจากนี้
สารเคมีกำจัดศัตรูพชื บางชนิดสามารถยอยสลายไดงา ย
โดยการระเหยกลายเปนไอ หรือสามารถสลายตัวได
จากการสั ม ผั ส กั บ แสงแดด และปริ ม าณน้ำ ฝนหรื อ
ระบบการให น้ำ มี ส ว นที่ จ ะสามารถเจื อ จางหรื อ ลด
ความเปนพิษของสารกำจัดศัตรูพชื ออกจากพืชได เชน
สารคารบาริลที่ตกคางในการปลูกแบบระบบปดที่มี
การปดคลุมนั้นมีการตกคางของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
สู ง กว า การปลู ก พื ช ในที่ โ ล ง หรื อ ระบบเป ด (Parks,
2008)
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จากการศึกษาในครัง้ นีแ้ ละจากการทบทวนวรรณกรรม
รวมถึงการศึกษาคนควาหาขอมูลและสถิตจิ ากทีผ่ า นมา
จะเห็นไดวามีการพบการตกคางของสารเคมีทางการ
เกษตร ประกอบดวย สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารเคมี
กำจัดโรคพืช และสารเคมีกำจัดเชือ้ รา ในผักไฮโดรโปนิกส
ที่มีคาเกินมาตรฐานในระดับที่ไมปลอดภัยถึงรอยละ
57.7 จากจำนวนผักไฮโดรโปนิกสทั้งหมดที่ทำการ
ตรวจในป 2563 (Thailand Pesticide Alert Network,
2020) แมวาการศึกษาในครั้งนี้ตรวจไมพบสารเคมี
กำจัดศัตรูพชื ตกคาง หรือตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพชื
ตกคางในระดับที่ปลอดภัย อาจเนื่องจากการศึกษา
ครั้งนี้มุงเนนไปที่การตรวจหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ตกคาง 2 กลมุ ประกอบดวย กลมุ ออรกาโนฟอสเฟตและ
คารบาเมต ซึง่ ในความเปนจริงแลวมีการใชสารเคมีกำจัด
ศัตรูพชื ในผักไฮโดรโปนิกสทงั้ หมด 4 กลมุ ประกอบดวย
สารเคมี ก ลุ ม ออร ก าโนฟอสเฟต กลุ ม คาร บ าเมต
กลมุ ออรกาโนคลอรีน และกลมุ ไพรีทรอยด นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารใช ส ารเคมี ท างการเกษตรกลุ ม อื่ น ๆ เช น
สารเคมี กำจั ด โรคพื ช สารเคมี กำจั ด เชื้ อ รา ดั ง นั้ น
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นีเ้ ปนเพียงการเฝาระวังสถานการณ
ความปลอดภัยของสารเคมีกลมุ ออรกาโนฟอสเฟตและ
คารบาเมตเพียงเทานัน้ สำหรับการตกคางของสารเคมี
กำจัดศัตรูพชื ทางการเกษตรยังมีชอ งวางของการศึกษา
วิจยั ทีย่ งั ตองการตรวจหาใหครอบคลุม เพือ่ เปนการเฝา
ระวังการตกคางและลดผลกระทบตอสุขภาพตอไป

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
ปจจุบนั ยังตรวจพบการตกคางของสารเคมีทางการ
เกษตรในผักที่จัดจำหนายในหางคาปลีกหรือจำหนาย
ตามทองตลาด รวมถึงผลการศึกษาจากงานวิจยั นี้ ดังนัน้
จึงควรมีมาตรการเฝาระวังการตกคางของสารเคมีทาง
การเกษตร โดยหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน หนวยงาน
ทางภาครัฐในพืน้ ทีส่ ามารถควบคุมการใชสารเคมีกำจัด
ศั ต รู พื ช ได อี ก ทั้ ง ควรให คำแนะนำ และให ค วามรู
เกีย่ วกับการใชทถี่ กู ตอง รวมถึงระยะในการเก็บเกีย่ วที่
เหมาะสมแกเกษตรกรและรานคา เพื่อกระตุนใหเกิด
จิตสำนึกตอสังคม จึงจะเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถ
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ลดป จ จั ย เสี่ ย งของประชาชนในพื้ น ที่ ใ นการได รั บ
สารกำจัดศัตรูพชื รวมถึงผบู ริโภคควรจะมีวธิ กี ารปองกัน
และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพ โดยลางผัก
ใหสะอาดกอนนำมาบริโภค เพือ่ ลดหรือกำจัดความเปน
พิษของสารปนเปอนหรือสารเคมีที่ตกคาง เนื่องจาก
หากไดรบั สารเคมีทางการเกษตรทีต่ กคางแมในปริมาณ
นอยแตไดรับเปนประจำ อาจทำใหเกิดการสะสมใน
รางกาย และสงผลกระทบทางลบตอสุขภาพไดในอนาคต
ขอเสนอแนะในการจัยครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งตอไปควรตรวจการตกคางของ
สารเคมีที่ใชทางการเกษตรใหครอบคลุมทั้งสารเคมี
กำจัดศัตรูพืช สารเคมีกำจัดโรคพืช รวมถึงสารเคมี
กำจัดแมลงและไร และควรมีการศึกษาปริมาณการ
ตกคางของสารเคมีทางการเกษตรในแตละชนิด รวมถึง
อาจมีการขยายขอบเขตการศึกษาในเชิงพื้นที่ และ
ประเภทของผั ก ชนิ ด อื่ น ๆ เช น ผั ก ปลอดสารพิ ษ
ผักอนามัย และผักเกษตรอินทรีย เปนตน
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