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บทคัดย่อ 

            สุขภาพดีเป็นท่ีปรารถนาของทุกคน หากประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่เหมาะสมจะมีโอกาสเกิด
โรคต่าง ๆได ้จากการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนั ประชาชนมีโอกาสไดรั้บสารพิษเขา้สู่ร่างกาย ซ่ึงส่วนใหญ่ไดรั้บจาก
การบริโภคอาหารท่ีปนเป้ือนสารเคมีตกคา้งในผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์การปนเป้ือนสารเคมีจากกรรมวิธีการผลิตและ
จาํหน่าย รวมถึงการเจือปนท่ีผสมในอาหารเพ่ือปรุงแต่งรส เม่ือร่างกายไดรั้บสารพิษจากการปนเป้ือนหรือเจือปน
ในอาหารจะทาํให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพได้ทั้งแบบเฉียบพลนัและแบบเร้ือรัง บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารใหป้ลอดภยัจากสารพิษ ดงันั้นเพ่ือใหป้ระชาชนบริโภคอาหาร
อยา่งปลอดภยัจากการปนเป้ือนสารเคมีเกินค่ามาตรฐาน MRL การดาํเนินงานจึงตอ้งส่งเสริมใหป้ระชาชนเลือกซ้ือ
ผกั ผลไม ้และเน้ือสัตว ์ ใหป้ลอดภยัจากสารพิษ เลือกซ้ืออาหารสาํเร็จรูปท่ีมีเคร่ืองหมาย อย.  เลือกวิธีการลา้งผกั 
ผลไมเ้พ่ือลดการปนเป้ือนสารพิษ และหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีท่ีทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพปรุงแต่งอาหาร และ
อาศยัความร่วมมือจากผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวขอ้งมีมาตรการควบคุมการนาํเขา้
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อมนุษย ์และควบคุมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกรให้
ปลอดภยัจากสารพิษ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรียห์รือปลูกพืชท่ีไดรั้บตรามาตรฐานรับรองความ
ปลอดภยั ใชก้ฎหมายควบคุมการผลิตอาหารสาํเร็จรูปใหป้ลอดภยัจากสารพิษอยา่งจริงจงั 
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Abstract 

            Good health is everyone's goal. If people don’t have appropriate health care behaviors, there are chances  
of  disease from current lifestyle. People may get toxins into body by consuming contaminated fruit, vegetables 
and meat. Food is contaminated with chemicals from the manufacturing and distribution process, including 
contamination in ingredients. When the body gets toxins from food contamination, it can cause both acute and 
chronic health hazards. This article aims to encourage people to consume toxins free food in order to convince 
people to consume safe food referring to MRL standard. The operation needs to urge people to select  vegetables, 
fruit and meat which contain zero toxic substance, and select FDA authorized food. People should consider fruit 
and vegetables washing method to avoid chemical contamination. Also, they should avoid using  hazard 
chemical substances, manufacturer, operator and related agency control  import  hazard pesticides and use 



pesticides safely. Farmers are encouraged to grow organic crops and grow safety certified crops. They should use 
law governing to control the ready food production for safety from toxic substances. 
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1. บทน า 
    สุขภาพดีเป็นท่ีปรารถนาของทุกคน หากประชาชนมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่เหมาะสมจะมีโอกาสเกิด
โรคต่าง ๆได ้โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมี
สารพิษปนเป้ือนย่อมมีผลต่อสุขภาพ  การบริโภคให้
ปลอดภัยนั้ นประชาชนส่วนใหญ่ ไม่แน่ใจว่าอาหารท่ี
รับประทานมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด  จากการ
ตรวจสอบ ยงัพบอาหารหลายชนิดท่ีตรวจพบสารเคมี
ปนเป้ือน แมจ้ะมีการตรวจสอบทั้งภาครัฐ และเอกชนแลว้
ก็ตาม สารเคมีอนัตรายท่ีปนเป้ือนในอาหารท่ีเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพและพบบ่อย ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา
ห รื อ ส า ร กั น บู ด  ส า ร ฟ อ ก ข า ว  สี ผ ส ม อ า ห า ร                  
สารฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง สารเร่งเน้ือแดง  [1] เม่ือ
ร่างกายไดรั้บสารพิษเหล่าน้ีจากการปนเป้ือนหรือเจือปน
ในอาหาร พิษเหล่าน้ีจะทาํให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพได ้
ทั้งแบบเฉียบพลนัและแบบเร้ือรัง หากสะสมสารพิษใน
ร่างกายนาน ๆ ทาํให้เส่ียงต่อโรคมะเร็งได ้ซ่ึงผูบ้ริโภค
อาจไดรั้บสารพิษจากอาหารสาํเร็จรูป อาหารจานด่วน ท่ีมี
สารพิษเจือปนในอาหาร สารพิษตกค้างจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตร ท่ีปนเป้ือนมากบัผกั ผลไม ้ท่ีไม่
สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเร่ืองอาหารท่ีมีสารพิษตกค้างโดยกําหนด
ปริมาณ สารพิษตกคา้งสูงสุด  (Maximum Residue Limit 
: MRL) ท่ีมีไดใ้นอาหาร กาํหนดปริมาณสารพิษตกคา้ง
สูงสุด ท่ีปนเ ป้ือนจากสาเหตุ ท่ี ไม่อาจหลีกเ ล่ียงได ้
(Extraneous Maximum Residue Limit : EMRL) [2]  
รวมทั้ งสารพิษท่ีละลายมาจากภาชนะใช้บรรจุอาหาร 
สารพิษท่ีมาจากกรรมวิธีการผลิต และการปรุงอาหาร
ดังนั้ นกระบวนการถนอมอาหารจึงเกิดข้ึน ทั้ งการใช ้
ความร้อน ความเย็น เกลือ หรือสารเคมีสังเคราะห์ท่ี   
เรียกกนัว่าสารกนับูด หากใชส้ารกนับูดเกินมาตรฐานท่ี
กาํหนดยอ่มเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้อาหารท่ีจาํหน่าย

ตามตลาดทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารบรรจุกระป๋อง 
ล้วนผ่านกระบวนการป้องกันหรือชะลอการเน่าเสีย
มาแลว้[3]  
      จากรายงานของเครือข่ายเตือนภัยเตือนภัยสารเคมี 
กาํจดัศตัรูพืช (Thai- PAN : Thailand Pesticide Alert 
Network) เปิดเผยผลการตรวจสารพิษตกคา้งในผกั ผลไม ้
รอบท่ี 2 ประจาํปี 2559 พบสารพิษเกินมาตรฐาน ถึง   
ร้อยละ 56 จากตวัอย่างทั้ งหมดท่ีเก็บช่วงปลายเดือน
สิงหาคม 2559 โดยผกัและผลไมจ้ากหา้ง ร้านคา้ปลีกและ
ร้านท่ีไดรั้บมาตรฐานตรา Q ยงัเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหา ซ่ึงการ
ตรวจคร้ังน้ีพบส้มสายนํ้ าผึ้ งและคะน้า มีสารเคมีตกคา้ง
มากท่ีสุด [4] และจากการแถลงผลการตรวจสอบสารพิษ
ตกคา้งในผกั ผลไม ้คร้ังท่ี 1 ประจาํปี 2560 ของเครือข่าย
เตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช พบสารกาํจดัวชัพืชหรือยา
ฆ่าหญา้ตกคา้งในผกั ผลไมสู้งถึง ร้อยละ 55 จากจาํนวน
ตวัอย่างท่ีส่งตรวจทั้งหมด 76 ตวัอย่าง และจากการสุ่ม
เก็บตวัอยา่งผกั ผลไมท้ัว่ประเทศ 150 ตวัอยา่ง จากตลาด 
ห้างและซูเปอร์มาร์เก็ต เม่ือเดือนสิงหาคม  2560 พบว่า   
มีสารพิษปนเ ป้ือนในผักและผลไม้เ กินมาตรฐาน         
ร้อยละ 46 โดยผกัยอดนิยมมีสารเคมีตกคา้งเกินมาตรฐาน 
ร้อยละ 64 ผกัพ้ืนบา้น ร้อยละ 43 และผลไม ้ร้อยละ 33 
ตามลาํดบั ผกัและผลไมท่ี้มีความเส่ียงสูง ไดแ้ก่ ถัว่ฝักยาว 
คะน้า ใบบัวบก กะเพรา พริกแดง องุ่น แก้วมังกร พบ  
สารตกคา้งเกินมาตรฐาน 7-9 ตวัอย่างจาก 10 ตวัอย่าง 
นอกจากนั้น การตรวจสอบผกัและผลไมใ้นส่วนท่ีไดรั้บ
ตรารับรองมาตรฐานท่ีแสดงบนฉลากสินค้า ได้แก่  
มาตรฐาน GAP  มาตรฐานตรา Q ยงัพบสารเคมีตกคา้งใน
ผกัและผลไมเ้กินมาตรฐาน 5 ตวัอยา่งจาก 9 ตวัอยา่ง [5] 
และจากการตรวจเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นสารเคมีของ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554-2558 พบว่า มีการ
ปนเป้ือนสารเคมีในอาหารไดแ้ก่ สารบอแรกซ์ สารกนัรา 
สารฟอกขาว ฟอร์มาลีน สีสังเคราะห์และสารเคมีตกคา้ง



ในผักและผลไม้  จากการสุ่มตัวอย่างอาหารท่ีขายใน 
ตลาดสด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียน ร้านอาหาร
ริมบาทวิถี จาก 50 เขต จาํนวน 3056 ตวัอยา่ง พบไม่ผ่าน
เกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 24.3 เม่ือแยกตามประเภทอาหาร 
พบว่า อาหารท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากท่ีสุด คือ 
นํ้ าแข็งบริโภค ร้อยละ 55 รองลงมา เคร่ืองด่ืมท่ีไม่บรรจุ
ในภาชนะท่ีปิดสนิท ร้อยละ 25.8 [6] สาํหรับพฤติกรรม
การบริโภค ผูมี้รายไดน้อ้ยไม่สามารถเลือกซ้ืออาหารท่ีมี
ตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยได้หรือซ้ือได้เป็น
บางคร้ัง ผู ้บริโภคท่ีทํางานนอกบ้านส่วนใหญ่หันมา
บริโภคอาหารสําเร็จรูป เน่ืองจากไม่มีเวลาทาํอาหารเอง 
ซ่ึงอาหารเหล่าน้ีอาจไม่ปลอดภยัจากสารเคมีปนเป้ือนได ้
จากปัญหาดังกล่าวจึงควรส่งเสริมพฤติกรรมของ
ประชาชนในการเลือกซ้ือผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์ อาหาร
สําเร็จรูป ท่ีปลอดภัยจากสารพิษปนเป้ือนหรือเจือปน      
มีตรารับรองความปลอดภยั หรือมี ตรา อย.  ผูบ้ริโภคควร
ล้างผกัและผลไม้ ปรุงอาหารให้ปลอดภัยจากสารพิษ 
รวมทั้งรัฐบาลและผูเ้ก่ียวขอ้งมีมาตรฐานควบคุมการใช้
สารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารใหป้ลอดภยัจากสารพิษ 
2. เนือ้หา 
     ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพ     
มากข้ึน เพื่ อให้ มี สุขภาพแข็งแรง  ลดการ เจ็บป่วย 
โดยเฉพาะการเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการไดรั้บสารพิษ
ปนเป้ือนหรือเจือปนในอาหาร หากร่างกายไดรั้บเกินกวา่
มาตรฐานท่ีกาํหนด และสะสมในร่างกายนาน ๆ จะทาํให้
เกิดโรคต่าง ๆได้ โดยเฉพาะมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิด
โรคมะเร็ง ผู ้เขียนจึงได้กําหนดประเด็นการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
     2.1 สาเหตุความไม่ปลอดภยัของอาหาร 
            อา ห า ร ท่ี ป ร ะ ชา ชน บ ริ โ ภค นั้ น ต ร วจ พ บ ว่า            
มีสารเคมีท่ีเป็นพิษปนเป้ือนหรือเจือปนในอาหาร ถึงแม้
กระทรวงสาธารณสุขไดต้รวจสอบคุณภาพอาหารและใช้
กฎหมายควบคุมก็ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เลขท่ี 387 พ.ศ.2560  เร่ือง อาหารท่ีมีสารพิษตกคา้ง [2] 
ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ ส า ร พิ ษ ต ก ค้ า ง ดั ง น้ี 

          สารพิษตกค้าง (Pesticide Residue) หมายถึง      
สารตกคา้งในอาหารท่ีเกิดจากการใช้วตัถุอนัตรายทาง
การเกษตร และให้หมายความรวมถึงกลุ่มอนุพนัธ์ของ
วตัถุอนัตรายทางการเกษตรนั้นได้แก่ สารจากกระบวน 
การเปล่ียนแปลง(Conversion Products) สารจากกระบวน 
การสร้างและสลาย (Metabolites) สารจากปฏิกิริยา 
(Reaction Products) 
         ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุด (Maximum Residue 
Limited : MRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุดท่ีมี
ได้ในอาหาร อันเน่ืองมาจากการใช้วตัถุอันตรายทาง
การเกษตร 
          ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุดท่ีปนเป้ือนจากสาเหตุ
ท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้(Extraneous Maximum Residue 
Limited : EMRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุด 
ท่ีมีไดใ้นอาหารอนัเน่ืองมาจากสารพิษตกคา้งท่ีปนเป้ือน
จากส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสารพิษตกคา้งจากวตัถุอนัตราย
ทางการเกษตรท่ีเคยใช้มาก่อน และถูกยกเลิกการข้ึน
ทะเบียนใชใ้นประเทศแลว้ แต่เป็นสารพิษท่ีสลายตวัช้า 
จึงปนเป้ือนหรือสะสมในส่ิงแวดล้อมเป็นเวลานาน 
          สารเจือปนในอาหาร หมายถึง สารท่ีผสมใส่ลงใน
อาหาร ใช้ในการปรุงแต่งรส แต่งกล่ิน แต่งสีเพ่ือสีสัน
สวยงาม และให้ไดร้สอร่อยน่ารับประทาน ท่ีนิยมใชก้นั
อย่างแพร่หลาย เช่น สารกันบูด ผงชูรส สีผสมอาหาร 
           สารปนเป้ือนในอาหาร หมายถึง สารเคมีท่ีตกคา้ง
มาจากการผลิตอาหาร เช่น สารกาํจดัศตัรูพืช กาํจดัแมลง 
สารพิษจากเช้ือราท่ีปนเป้ือนมากับผกั ผลไม้ เน้ือสัตว ์    
ท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้สารท่ีละลายมาจาก
ภาชนะท่ีบรรจุอาหาร เช่น พลาสติก โลหะหนัก รวมถึง
สารพิษท่ีเกิดจากกรรมวิธีการผลิต และการปรุงอาหาร 
เช่น การป้ิง การยา่ง และการเผา ทาํให้มีสารพิษจากเขม่า 
ควนัไฟ ได้แก่ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic 
Hydrocarbon) และสารท่ีสลายตวัดว้ยความร้อนท่ีเรียกวา่ 
สารไพโรไลเซตส์ (Pyrolysates) เม่ือสารปนเป้ือนเหล่าน้ี
เขา้ไปสะสมในร่างกายมาก ๆ อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
สุขภาพมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 
             สาเหตุท่ีทําให้อาหารไม่ปลอดภัยจากสารพิษ    
ในดา้นเกษตรกร ใชส้ารเคมีทางการเกษตรเกินมาตรฐาน



ท่ีกําหนด และการเก็บเก่ียวพืชผลก่อนเวลาท่ีกําหนด
หลังจากใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในด้านผู ้ผลิตและ
โรงงานอุตสาหกรรมใส่สารเคมีและสีผสมอาหารเกินค่า
มาตรฐานท่ีกําหนด  เพื่อความคงทนของอาหาร          
ความอร่อยและสีสันสวยงาม รวมถึงอุปกรณ์บรรจุไม่ได้
มาตรฐานความปลอดภัย ในด้านผูบ้ริโภคไม่สามารถ
เลือกซ้ือผัก ผลไม้ เ น้ือสัตว์ท่ีมีตรารับรองมาตรฐาน      
ได้บ่อย เน่ืองจากราคาค่อนข้างสูงและบางชุมชนอยู่
ห่างไกลจากร้านจาํหน่าย การลา้งผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์
อาหารอ่ืน ๆ ไม่ถูกวิธีก่อนนาํไปปรุงอาหาร  ผูบ้ริโภคท่ี
ทํางานนอกบ้านนิยมบริโภคอาหาร ท่ีปรุงสําเ ร็จรูป
จาํหน่าย อาหารประเภทป้ิง ยา่ง ทาํให้มีสารพิษตกคา้งใน
อาหารท่ีบริโภคได ้
      2.2  ประเภทของสารพิษท่ีทาํให้อาหารไม่ปลอดภยั 
             ปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีโอกาสไดรั้บสารเคมีท่ีเป็นพิษ
จากการปนเป้ือนหรือเจือปนในอาหาร จากการเปล่ียน 
แปลงทาง เศรษฐกิจ  แล ะการปฏิวัติ อุตสาหกรร ม              
มีเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สาํเร็จรูป และผูบ้ริโภคท่ีทาํงานนอกบา้นจนไม่มีเวลาปรุง
อาหารได้เอง จะหันมาบริโภคอาหารปรุงสําเร็จรูป
จาํหน่ายซ่ึงอาจมีสารเคมีปนเป้ือนในอาหารได ้ขอ้มูลจาก
กระทรวงสาธารณสุข สารเคมีอันตรายท่ีปนเป้ือนใน
อาหารท่ีพบบ่อย [7] ไดแ้ก่ 
             1) สารบอแรกซ์ หรือนํ้ าประสานทอง เป็นสารท่ี
ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ทําแก้ว ใช้เป็นสารยบัย ั้ งการ
เจริญเติบโตของเช้ือราในแป้งทาตวั สําหรับผูข้ายนาํมา
ผสมอาหารเพ่ือให้มีความหยุ่น กรอบ คงตัว ได้นาน      
ไม่บูดเสียง่าย อาหารท่ีมักพบมีสารบอแรกซ์ ได้แก่       
หมูบด ลูกช้ิน ทอดมัน ไส้กรอก ผลไม้ดอง  พิษของ     
บอแรกซ์ แบบเฉียบพลัน จะมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน 
อุจจาระร่วง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หงุดหงิด ผิวหนัง
อกัเสบ ผมร่วง สําหรับแบบเร้ือรังจะมีอาการอ่อนเพลีย 
เบ่ืออาหาร ผิวหนังแห้ง หนังตาบวม เยื่อตาอกัเสบ ตับ
และไตอกัเสบ และอาจเสียชีวติได ้
           2) สารฟอกขาว หรือโซเดียมไฮโดรซลัไฟต ์เป็น
สารเคมีท่ีใชใ้นการฟอก แห อวน แต่ผูข้ายนาํมาใชใ้นการ
ฟอกขาวในอาหารเพื่อให้มีสีขาว อาหารท่ีมกัพบว่าใช ้

สารฟอกขาว  ไดแ้ก่ ถัว่งอก ขิงฝอย ยอดมะพร้าว กะทอ้น 
นํ้ าตาลปีบ หน่อไมด้อง  พิษของสารฟอกขาว ทาํให้เกิด
การ อัก เ ส บ ข อ ง อ วัย วะ ท่ี สัม ผัสอ า ห าร  ป ว ด ห ลัง          
ปวดศีรษ ะ ค ล่ืนไส้อา เ จียน  แน่นหน้าอก หายใจ            
ไม่สะดวก ความดันโลหิตตํ่า  ไตวาย ถ้าร่างกายได้รับ
จาํนวนมากอาจทาํใหห้ยดุหายใจและเสียชีวติได ้
           3) สารฟอร์มาลีน ส่วนใหญ่แม่ค้านํามาใช้ราด
อาหารสด เช่น เน้ือสัตว์ ผ ักสด อาหารทะเล เพ่ือให ้      
คงความสดไดน้านไม่บูดเน่าง่าย พิษของฟอร์มาลีน เกิด
อาการเฉียบพลัน ได้แก่ ระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุ
ทางเดินหายใจ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย หมดสติ        
ถา้ไดรั้บปริมาณมากๆอาจเสียชีวติได ้
            4) ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืช             
ซ่ึงเกษตรกรใช้ในปริมาณมากเกินมาตรฐาน อาจทาํให้
ตกคา้งมากบัผกั ผลไม ้หรือใชก้าํจดัแมลงในกระบวนการ
ทาํให้แห้ง อันตรายจากยาฆ่าแมลง เกิดอาการเป็นพิษ
แบบเฉียบพลันจากการรับประทานเข้าไปภายใน 2-6 
ชัว่โมง อาการท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ คล่ืนไส้อาเจียน ทอ้งเสีย
รุนแรง หายใจขดั ชกักะตุก ถา้ไดรั้บในปริมาณมากอาจ
เสียชีวิตได ้อาการเป็นพิษแบบเร้ือรังเกิดจากรับประทาน
อาหารท่ีมีสารพิษปนเป้ือนเป็นเวลานาน มีการสะสมใน
ร่างกายจนทาํให้เกิดอาการของโรคและเกิดโรคมะเร็งได ้
                5) สารกนับูด หรือสารกนัรา ผูผ้ลิตอาหารนาํมา
ใส่ทั้งอาหารสดและอาหารแหง้ เพ่ือชะลอการเน่าเสียและ
ป้องกนัเช้ือราอาหารท่ีมกัพบมีสารกนับูดเกินค่ามาตรฐาน 
ได้แก่ ลูกช้ิน หมูยอ ไส้กรอก แหนม ผักผลไม้ดอง      
พริกแกง เส้นก๋วยเต๋ียว ซ่ึงสารกันบูดอนุญาตให้ใช้ได ้  
ในระดบัปลอดภยัถา้ใส่เกินมาตรฐานความปลอดภยั หรือ
บริโภคอาหารท่ีใส่สารกนับูดประจาํ ร่างกายขบัออกไม่
ทันทําให้มีสารพิษตกค้างสะสมทําให้เกิดการเจ็บป่วย 
พิษของสารกันบูด ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร 
คล่ืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย วิงเวียนและปวดศีรษะ หาก
ได้รับปริมาณมากทาํให้หายใจไม่ออก ตวัเขียวเป็นลม
และหมดสติได ้
                 6) สารเร่งเน้ือแดง (ซาลบูตามอล) มกัพบใน
เน้ือหมูท่ีมีสีแดงผิดปกติ โดยให้หมูกินสารชนิดน้ีเพ่ือเร่ง
เน้ือแดง ทาํให้สารพิษจากเน้ือหมูตกคา้งมาสู่ผูบ้ริโภคได ้



พิษของสารเร่งเน้ือแดง หัวใจเตน้ผิดปกติ นอนไม่หลบั 
มึนงง คล่ืนไส ้อาเจียน เวยีนศีรษะ เป็นลม อาจเสียชีวิตได ้
เม่ือร่างกายสะสมนาน ๆ จะทาํใหเ้ป็นมะเร็ง 
                 7) กรดไขมันทรานส์ หรือนํ้ ามันท่ีผ่าน
กระบวน การเติมไฮโดรเจน มกัพบในโดนัท เคก้ พาย 
คุกก้ี ครีมเทียม เนยเทียม นมข้น ของทอดท่ีใช้นํ้ ามัน   
ทอดซํ้ า ๆ  พิษของกรดไขมนัทรานส์ส่งผลต่อการเพ่ิม
ความเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด [8] 
     2.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ปลอดภัยจาก
สารพิษ 
           พฤติกรรม หมายถึง กิริยา อาการท่ีแสดงอออกทุก
รูปแบบของส่ิงมีชีวิตเพ่ือตอบสนองต่อ  ส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน
ทั้งภายในและภายนอก เป็นการแสดงออกท่ีสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ และส่ิงแวดล้อมในขณะนั้ น  สามารถ
สังเกตเห็นได้จากภายนอก โดยรูปแบบของพฤติกรรม 
ต่าง ๆ นั้นเป็นผลมาจากการทาํงานร่วมกนัของพนัธุกรรม
และส่ิงแวดลอ้ม [9] 
            พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นท่ีเก่ียวกบัสุขภาพท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก 
พฤติกรรมสุขภาพจะรวมถึงการปฏิบัติท่ีสังเกตได้ และ
การเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตไม่ได้ แต่สามารถวัดได้ว่า
เกิดข้ึน เป็นการปฏิบติัหรือการแสดงออกของบุคคลใน
การกระทาํ หรืองดเวน้การกระทาํในส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
โดยอาศัยความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติและการปฏิบัติตน
ทางสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสม [9] 
            การบริโภค หมายถึง การนาํสินคา้และบริการมา
ใชป้ระโยชน์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยห์รือ
ผูบ้ริโภค 
            พฤติกรรมการบริโภค เป็นการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการภายใต้บริการท่ีมีเพื่อความพึงพอใจสูงสุด  
เป็นปัจจยักาํหนดราคาสินคา้ ชนิดและปริมาณสินคา้และ
บริการในระบบเศรษฐกิจ [9] พฤติกรรมการบริโภคของ
มนุษย ์จะเปล่ียน แปลงตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและปัจจยัต่าง ๆ  เช่น อาย ุเพศ ความรู้ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สงัคม ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 
สําหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษย์ มีการ
เปล่ียนแปลงจากอดีตท่ีเป็นการบริโภคอาหารท่ีมีอยูอ่ยา่ง

จาํกัดเพ่ือความอยู่รอด ไปเป็นการบริโภคอาหารตาม
ความชอบ ตามกาํลงัทรัพยแ์ละเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการ
ขยายตัวการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ริโภค และการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
           พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การปฏิบติั 
หรือการแสดงออกเก่ียวกบัการรับประทานอาหารท่ีบุคคล
กระทาํเป็นประจาํ เช่น การเลือกซ้ืออาหาร การเตรียมและ
ปรุงอาหาร สุขนิสัยการบริโภค และทางด้านความคิด 
ความรู้สึกต่อการบริโภคอาหาร ส่ิงเหล่าน้ีถา้บุคคลได้
ปฏิบัติอย่างถูกตอ้งตามหลักโภชนาการก็จะส่งผลให้มี
ภาวะโภชนาการท่ีดี [10] 
            บางคร้ังผู ้บริโภคไม่อาจหลีกเล่ียงการบริโภค
อาหารท่ีมีสารพิษปนเป้ือนได ้ถึงแมส้ารพิษดงักล่าวไม่ได้
ผสมในอาหารทุกชนิด แต่เพื่อความปลอดภยัจากสารพิษ
ท่ีปนเป้ือนในอาหาร ผูบ้ริโภคจึงควรเลือกซ้ืออาหารท่ี
มั่นใจว่าปลอดสารพิษ หรือก่อนบริโภคควรล้างหรือ  
ปรุงอาหารใหมี้ความปลอดภยัจากสารพิษ 
          ผกัปลอดสารพิษ เป็นการเพาะปลูกพืชท่ีใชส้ารเคมี
เฉพาะในช่วงท่ีมีแมลงศตัรูพืชระบาด สารเคมีน้ีจะไม่เป็น
อนัตรายต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม โดยทางกระทรวง
สาธารณสุข มีขอ้กาํหนดการใชส้ารเคมีอยา่งเขม้งวด และ
จะตอ้งไม่เกินมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ถา้หากรับประทาน
บ่อยและนานก็อาจพบสารพิษตกคา้งไดเ้หมือนกนั [11] 
            ผกัไร้สารหรือผักออร์แกนิค เป็นกระบวนการ
เพาะปลูกจากธรรมชาติ ไม่ใชส้ารเคมี ไม่มีการฉีดยาฆ่า
แมลงท่ีเป็นสารเคมีหรือใช้ปุ๋ยท่ีเป็นสารเคมี ใช้ปุ๋ยจาก
ธรรมชาติ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ผลผลิตท่ีได้จะไม่มีสารพิษ
ตกค้าง ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภคและเกษตรกร ไม่ทําลาย
ส่ิงแวดลอ้ม [11] 
           ผกัไฮโดรโปนิกส์  เป็นการเพาะปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดิน ใชน้ํ้ าเพ่ือใหผ้กัเจริญเติบโต ขอ้ดีคือปลูกง่าย ประหยดั
พ้ืนท่ีในการเพาะปลูก และไม่มีแมลงศตัรูพืช ขอ้เสีย คือ 
ใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้ผ ักได้รับสารอาหารครบถ้วน และ
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วกวา่ปลูกในดิน ผลผลิตจะดูสวย
และสด หากบริโภคนาน ๆ อาจเกิดการสะสมสารเคมีใน
ร่างกาย เกิดอาการของโรคต่างๆได้ เช่น ปวดศีรษะ       
หวัใจเตน้แรงผิดปกติ หรือเส่ียงท่ีจะเกิดโรคเร้ือรัง [11] 



          ผกั ผลไมแ้ต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ือง
ราคา และปริมาณสารพิษตกค้างท่ีหลงเหลืออยู่ในผัก 
ผลไม้ การท่ีจะเลือกว่าจะบริโภคผกัชนิดใดข้ึนอยู่กับ  
การตดัสินใจของแต่ละคน โดยคาํนึงถึงอันตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากสารพิษท่ีปนเป้ือนมากบัผกัและผลไม ้ 
          ขอ้ปฏิบติัในการบริโภคอาหาร การเลือกซ้ือและ
บริโภคผกัท่ีสะอาด ปลอดภยัจากสารพิษ [12] ควรปฏิบติั
ดงัน้ี 

1) เลือกซ้ือผกัสดท่ีสะอาด ไม่มีคราบดิน หรือ
คราบขาวของสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชหรือเช้ือรา
ตามใบ ซอกใบหรือกา้นผกั 

2) เลือกซ้ือผกัสดท่ีมีรูพรุนเป็นรอยกัดแทะของ
หนอนแมลงบา้ง เพราะหนอนกัดเจาะผกัได้
แสดงวา่ มีสารพิษจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชใน
ปริมาณท่ีไม่เป็นอนัตรายมากไม่ควรเลือกซ้ือผกั
ท่ีมีใบสวยงาม 

3) เลือกกินผกัตามฤดูกาล เน่ืองจากผกัท่ีปลูกได้
ตามฤดูกาลจะมีโอกาสเจริญเติบโตดีกว่านอก
ฤดูกาล ทาํใหล้ดการใชส้ารเคมีและปุ๋ยนอ้ยลง 

4) เลือกกินผักพ้ืนบ้าน เ ช่น ผักหวาน ผักแว่น     
ผักติ้ว ใบย่านาง ใบเหลียง ใบยอ ผักกะถิน   
ยอดแค หรือผกัท่ีสามารถปลูกไดเ้องง่าย ๆ โดย
ไม่ใชส้ารเคมี 

5) ไม่กินผกัชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นประจาํ ควรกิน
ให้หลากหลายชนิดสับเปล่ียนกนั เพ่ือให้ไดรั้บ
ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ และหลีกเล่ียง
การได้รับพิษจากสารเคมีชนิดใดชนิดหน่ึง
สะสมในร่างกาย 

เพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายจากสารพิษท่ีอาจติดมากบัผกั
และผลไม ้ผูบ้ริโภคควรลา้งผกัและผลไมก่้อนบริโภคดว้ย
วธีิท่ีเหมาะสม [12] ดงัน้ี 

วธีินํ้ าไหลผา่น เด็ดผกัเป็นใบ ๆ ใส่ตะกร้าโปร่งเปิด
นํ้ าไหลแรงพอประมาณ ใช้มือช่วยคล่ีใบผกั ลา้งนาน 2 
นาที ลดสารพิษฆ่าแมลงไดร้้อยละ25-39 

วธีิแช่นํ้ า ลา้งผกัรอบแรกใหส้ะอาด เด็ดผกัออกเป็น
ใบๆแช่ในอ่างนํ้ านาน 15 นาที ลดสารพิษฆ่าแมลงได ้  
ร้อยละ7-33 

วธีิใชโ้ซเดียมไบคาร์บอเนต (โซดาทาํขนมปัง) โดย
นาํโซเดียมไบคาร์บอเนต  1 ชอ้นโต๊ะผสมนํ้ า 10 ลิตร แช่
นาน 15 นาที ลดสารพิษ ฆ่าแมลงไดร้้อยละ 90-95 

วิธีใช้นํ้ าส้มสายชู  โดยนํานํ้ าส้มสายชู ร้อยละ 0.5 
แช่ผกันาน 15 นาที ลดสารพิษฆ่าแมลงได ้ร้อยละ 60-68 

วธีิการตม้ผกัหรือลวกผกัดว้ยนํ้ าร้อน  ลดสารพิษฆ่า
แมลงไดร้้อยละ50 

วธีิการปอกเปลือกหรือลอกใบชั้นนอกออก แลว้แช่
ผกัในนํ้ านาน 5-15 นาที จากนั้นลา้งดว้ยนํ้ าสะอาดอีกคร้ัง 
ลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ27-72 

วิธีใช้ด่างทับทิม โดยนําด่างทับทิม 20-30 เกล็ด 
ผสมนํ้ า 4 ลิตร แช่นาน 10 นาที จากนั้นลา้งดว้ยนํ้ าสะอาด
อีกค ร้ัง  ลดปริมาณสา รพิษตกค้างได้ร้อยละ 35-43  
         วธีิใชน้ํ้ าปูนใส โดยนาํนํ้ าปูนใสอ่ิมตวัผสมนํ้ าเท่าตวั   
แช่ผกันาน 10 นาที จากนั้นลา้งดว้ยนํ้ าสะอาดอีกคร้ัง ลด
ปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ34-52 

วิธีใชเ้กลือป่น โดยนาํเกลือป่น 1 ชอ้นโต๊ะผสมนํ้ า 
4 ลิตร แช่ผกันาน 10 นาที จากนั้นลา้งดว้ยนํ้ าสะอาดอีก
คร้ังลดปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 29-38 

วิธีใช้นํ้ าซาวขา้ว โดยนํานํ้ าซาวขา้วแช่ผกัด้วยนํ้ า
ซาวขา้วนาน 10 นาทีจากนั้นลา้งดว้ยนํ้ าสะอาดอีกคร้ัง ลด
ปริมาณสารพิษตกคา้งไดร้้อยละ 29-38 

นอกจากผกัและผลไมแ้ลว้ ผูบ้ริโภคมีโอกาสไดรั้บ
สารพิษจากอาหารประเภทอ่ืน ๆได้อีก  ควรเลือกซ้ือ
อาหารใหป้ลอดภยัจากสารพิษดงัน้ี [7] 

1) เ ลือกซ้ือเ น้ือหมู ท่ีมี สีธรรมชาติ ไม่มี สีแดง
ผิ ด ป ก ติ เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภัย จ า ก ส า ร เ ร่ ง เ น้ื อ แ ด ง 
         2) เลือกผกัท่ีไม่มีลกัษณะแข็งหรือกรอบเกินไป 
เลือกปลา กุ้ง อาหารทะเลท่ีสด เน้ือไม่แข็งไม่เป่ือยยุ่ย      
สีไม่ผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน 
         3) หลีกเล่ียงอาหารท่ีสงสัยว่ามีบอแรกซ์ ไม่เลือก
อาหารท่ีมีลกัษณะกรุบกรอบผิดปกติ 

4) เลือกซ้ืออาหารท่ีมีสีธรรมชาติ หลีกเล่ียงอาหารท่ี
มีสีซีดขาวผิดปกติจากสารฟอกขาว 

5) หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารผสมสี อาหารท่ีมีสี
ผิดปกติจากธรรมชาติ 



6) หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ีมีส่วนผสมของ
ไขมนัทรานส์ 

7) ซ้ืออาหารท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานของ อย.  
ไม่ซ้ืออาหารแบ่งขาย 

8) เ ลื อ ก ซ้ื อ อ า ห า ร จ า ก แ ห ล่ ง ท่ี เ ช่ื อ ถื อ ไ ด ้
      2.4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
[10] ได้แก่ (1) ส่ิงแวดล้อม แหล่งจําหน่ายอาหาร             
(2) โครงสร้างและสถานะทางเศรษฐกิจ รายได้ของ
ผูบ้ริโภค ราคาอาหาร  (3) ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศาสนาและความเช่ือต่าง ๆ การท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการท่ีดี จึงควรส่งเสริมให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีดี โดยเน้นการเลือก
ซ้ืออาหารท่ีปลอดภยัจากสารพิษ การลา้งผกัและผลไม้
เพื่อลดสารพิษ การปรุงอาหารท่ีปราศจากสารปรุงแต่งท่ี
เป็นอนัตราย 
 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

   มานิต ตนัเจริญ [13] ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ผกัใหป้ลอดภยัจากสารพิษของประชาชน ตาํบลดอนเจดีย ์
อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ ปัจจยันาํไดแ้ก่ 
ระดบัการศึกษา รายได ้ความรู้ ปัจจยัเอ้ือ ไดแ้ก่ การไดรั้บ
ความสะดวกในการบริโภคผกัให้ปลอดภยัจากสารพิษ 
ปัจจัยเสริมได้แก่ การได้รับคําแนะนําจากคนใกล้ชิด       
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคผกัให้ปลอดภยั
จากสารพิษ  สอดคล้องกับการศึกษาของสุนันท ์         
สร้างอาํไพ [14] ศึกษาปัจจยัการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษ
ของผูบ้ริโภคในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือน ผูมี้รายไดน้อ้ยโอกาสซ้ือผกั
ปลอดสารพิษไดไ้ม่บ่อยและอาชีพต่างกนัมีความความคิด
เห็นต่อปัจจัยการเลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษแตกต่างกัน 
การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

พิมพ์กานดา เทพวงษ์ [15] ศึกษาการรับรู้และ
พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษของครูโรงเรียน
สงักดัเทศบาลนครขอนแก่น พบวา่ พฤติกรรมการบริโภค
ผกัปลอดสารพิษ ส่วนใหญ่มีแหล่งซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ี
ซุปเปอร์มาร์เกต เน่ืองจากห่วงใยสุขภาพ ในดา้นอาย ุเพศ 
รายไดแ้ละการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ไม่ต่างกนั 
แต่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคต่างกัน และการศึกษา

ของสุรินทร์ มากไมตรี[16] ศึกษาผลของการสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือความปลอดภยัจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของ
ประชาชน พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการเลือกซ้ือการบริโภค
ผกัและผลไมอ้ย่างปลอดภัยไม่แตกต่างกันอยู่ในระดับ
ปานกลาง หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
พฤติกรรมสูงข้ึนกวา่ก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอยู่
ในระดบัสูง สาํหรับกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม
สูงกวา่ก่อนการทดลองแต่ยงัอยูใ่นระดบัปานกลาง จะเห็น
ไดว้่าผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บคาํแนะนาํมีพฤติกรรมการบริโภค
ปลอดสารพิษมากกว่า  แต่บางค ร้ังมีปัจจัย ท่ีทําให ้         
ไม่สามารถบริโภคผกัและผลไม้ปลอดสารพิษได้บ่อย 
เน่ืองจากราคาค่อนขา้งสูง       
3. วธีิด าเนินงาน 

3.1 ศึกษาการตรวจสอบสารพิษปนเป้ือนจากยาฆ่า
แมลงและสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชท่ีมกัพบไดม้ากกวา่เกณฑ์
ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุด(MRL)  

3.2 ศึกษาสถานการณ์ความปลอดภยัดา้นอาหารการ
ปนเป้ือนและเจือปนสารพิษในอาหาร 

3.3 ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ปลอดภยั
จากสารพิษ 
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยจากสารพิษ 
     จากการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม ้
พบวา่มีสารพิษตกคา้งเกินมาตรฐาน ปรกชล อู๋ทรัพย ์[4] 
รายงานผลการเฝ้าระวงัผกั และผลไมป้นเป้ือนสารพิษ 
คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2559 พบสารพิษตกคา้งในผกัและผลไม้
เกินค่ามาตรฐาน MRL ร้อยละ 56 จากตวัอยา่งทั้งหมด 
โดยสุ่มเก็บตวัอย่างผกัและผลไมท่ี้นิยมบริโภค 16 ชนิด 
รวม 158 ตวัอย่าง จากห้างในโมเดิร์นเทรด 3 ห้างหลกั 
ได้แก่ บ๊ิกซี แมคโคร เทสโก้โลตัส และตลาดค้าส่ง          
3 ตลาด ไดแ้ก่ ตลาดไท ตลาดปฐมมงคล จงัหวดันครปฐม 
และตลาดศรีเมือง จังหวดัราชบุรี โดยเก็บตัวอย่างท่ีมี
ความหลากหลาย ตรวจผกัผลไมท่ี้มีตรารับรอง ได้แก่ 
กลุ่มแสดงฉลากเป็นสินคา้เกษตรอินทรียห์รือออร์แกนิค 
และกลุ่มท่ีแสดงฉลากสินค้าปลอดภัย พบว่าแหล่ง
จาํหน่ายท่ีพบสารพิษตกคา้งเกินค่ามาตรฐานมากท่ีสุด คือ 
ผกัและผลไมจ้ากห้างโมเดิร์นเทรด ผลจากการตรวจสอบ



ผกัพบว่า คะน้ามีสารพิษตกคา้งเกินค่า MRL มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ พริกแดง สาํหรับผลไมท่ี้พบสารพิษตกคา้ง
เกินค่า MRL มากท่ีสุด คือ ส้มสายนํ้ าผึ้ ง รองลงมา คือ 
แกว้มงักร  
ตารางที ่ 1 แสดงอนัดบัสารพิษตกคา้งเกินค่ามาตรฐาน 
MRL  ประจาํปี 2559 เรียงตามลาํดบัผกัและผลไม ้  
ลาํดบัท่ี ชนิดของผกั ลาํดบัท่ี ชนิดของผลไม ้

1 คะนา้ 1 สม้สายนํ้ าผึ้ง 

2 พริกแดง 2 แกว้มงักร 
3 ถัว่ฝักยาว 3 ฝร่ัง 
4 กะเพรา 4 มะละกอ 
5 ผกับุง้ 5 แตงโม 
6 มะเขือเปราะ 6 แคนตาลูป 

          สาํหรับผลการตรวจสอบสารพิษตกคา้งในผกัและ
ผลไม ้ประจาํปี 2560 คร้ังท่ี 1 เครือข่ายเตือนภยัสารเคมี
กาํจดัศตัรูพืช [5] รายงานผลโดยสุ่มเก็บตวัอยา่งผกัและ
ผลไมจ้ากทัว่ประเทศ 150 ตวัอย่าง เม่ือเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2560 โดยเก็บตวัอยา่งผกัยอดนิยม 5 ชนิด ผกัพ้ืนบา้น 
5 ชนิด ผลไม้ 6 ชนิด ครอบคลุมตลาด 9 แห่ง 
ซูเปอร์มาร์เก็ต 4 แห่ง ห้างคา้ปลีก 3 แห่ง พบวา่มีสารพิษ
ปนเป้ือนในผกัและผลไมเ้กินมาตรฐาน ร้อยละ 46 ผกั 
ผลไมท่ี้มีความเส่ียงสูงไดแ้ก่ ถัว่ฝักยาว คะน้า ใบบวับก 
กะเพรา พริกแดง องุ่น แกว้มงักร  
 

ตารางที่ 2 แสดงอนัดบัสารพิษตกคา้งเกินค่ามาตรฐาน 
MRL  ประจาํปี พ.ศ.2560 เรียงตามลาํดบัผกัและผลไม ้  
ลาํดบัท่ี ชนิดของผกั ลาํดบัท่ี ชนิดของผลไม ้

1 ถัว่ฝักยาว 1 องุ่น 

2 คะนา้ 2 แกว้มงักร 
3 ใบบวับก 3 มะละกอ 
4 กะเพรา 4 กลว้ย 
5 พริกแดง   
6 ชะอม   

         จะเห็นได้ว่าผกัและผลไม้ท่ีจําหน่ายยงัมีสารเคมี 
ตกคา้งเกินค่ามาตรฐาน เม่ือบริโภคเขา้สู่ร่างกายและ
สะสมนาน ๆ ยอ่มเกิดอนัตรายต่อสุขภาพได ้ถึงแมว้า่ซ้ือ

จากแหล่งท่ีมีตรามาตรฐานรับรอง เป็นสินค้าเกษตร
อินทรีย์ หรือกลุ่มท่ีแสดงฉลากสินค้าปลอดภัย ดังนั้ น
ความปลอดภยัจากสารพิษปนเป้ือนในอาหารยงัตอ้งเฝ้า
ระวังอย่างต่อเ น่ือง แม้จะมีกฎหมายคุ้มครองความ
ปลอดภัยของผู ้บริโภค ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 กาํหนดปริมาณสารพิษ
ตกคา้งสูงสุด (MRL) [2] ท่ีมีไดใ้นอาหารแลว้ก็ตาม แสดง
ให้เห็นถึงความไม่ซ่ือสัตยข์องผูป้ระกอบการ ใส่ผกัและ
ผลไมท่ี้ไม่ปลอดภยัผสมในการบรรจุผกั ผลไม ้ ในกลุ่ม
สินคา้เกษตรอินทรียห์รือกลุ่มสินคา้ท่ีแสดงฉลากสินคา้
ปลอดภัย และยังพบว่าผักพ้ืนบ้าน ได้แก่ ใบบัวบกมี
สารพิษตกคา้งเกินค่ามาตรฐานท่ีเป็นอนัตราย  แนะนาํให้
ผูบ้ริโภคนิยมรับประทานผกัพ้ืนบา้น ถา้หากซ้ือมาจาก
ร้านค้า ก็อาจจะไม่ปลอดภัยจากสารพิษได้เ ช่นกัน           
          กรมส่งเสริมการเกษตร กองป้องกนักาํจดัศัตรูพืช 
[11] จําแนกผกัปลอดสารพิษไว ้4 ประเภท ได้แก่          
ผกัปลอดสารพิษ(Pesticide Free) ผกัอนามยั(Pesticide 
Safe) หรือผักกางมุ ้ง  ผ ักเกษตรอินทรีย์ (Oaganic 
Farming) และผกัไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics)  
 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิต
ผกัปลอดสารพิษ4ประเภท 

ระบบการ
ผลิต 

สารเคมี 
ปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน ยาฆ่า

แมลง 
ยาปราบ
ศตัรูพืช 

ผกัปลอด
สารพษิ 

    

ผกัอนามยั     
ผกัออร์แกนิค     

ผกัไฮโดร 
โปนิกส์ 

    

หมายเหต ุ มีการใชส้ารเคมี       ไม่มีการใชส้ารเคมี 
 
          ผกัประเภทต่าง ๆ ใชส้ารเคมีในระดับไม่เกินค่า
มาตรฐาน  สาํหรับผกัออร์แกนิคไม่ใชส้ารเคมี จึงเป็นผกั
ท่ีน่าจะปลอดภัยกว่าผกัท่ีผลิตระบบอ่ืน ๆ  สําหรับ
สารเคมีตกค้างในผกั และผลไมมี้มากน้อยไม่สามารถ



มองเห็นได้ดว้ยตาเปล่า จึงจาํเป็นตอ้งลา้งก่อนปรุงหรือ
ก่อนบริโภค ซ่ึงวิธีการล้างผักและผลไม้มีหลายวิ ธี 
ผูบ้ริโภคควรพิจารณาเลือกวิธีท่ีสามารถลดสารพิษได้
จาํนวนสูงสุด หรืออาจใชห้ลายวิธีร่วมกนั วิธีลดสารพิษ
ได้สู ง  คื อ  การ ล้าง โ ดย ใ ช้โ ซ เ ดี ย มไบ คา ร์ บอ เ น ต             
ลดสารพิษได้ ร้อยละ 90-95 การใช้นํ้ าส้มสายชู             
ลดสารพิษได้ร้อยละ 60-68 แต่ทั้ ง 2 วิธีน้ีมีค่าใช้จ่าย
มากกว่าวิธีอ่ืน ผูบ้ริโภคอาจเลือกวิธีอ่ืน เช่น การปอก
เปลือกหรือลอกใบชั้นนอกออก แช่นํ้ านาน 5-15 นาที 
และลา้งดว้ยนํ้ าไหลผ่านนาน 2 นาที สามารถลดสารพิษ
ได ้ร้อยละ 27-72 หลงัจากนั้นนาํไปตม้หรือลวกนํ้ าร้อน
จะช่วยล ดปริ มาณสาร เคมี ได้ เ พ่ิม อี ก ร้อ ยละ 48-50  
การศึกษาของวนิดา จนัทร์สม [17] ศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการลา้งผกักะหลํ่าปลีและผกักาดขาวเพื่อลดปริมาณ
สารพิษตกคา้งกลุ่มไพรีทรอยด์ 3 วิธี คือ การลา้งดว้ยนํ้ า
ปราศจากไอออน แช่นาน 10 นาที การลา้งดว้ยนํ้ าปูนใส 
แช่นาน 10 นาที และการลา้งดว้ยนํ้ าด่างทบัทิม แช่นาน 10 
นาที หลงัจากนั้นลา้งด้วยนํ้ าประปาโดยให้นํ้ าไหลผ่าน
นาน 1 นาที พบว่า การลา้งด้วยนํ้ าด่างทับทิมสามารถ
ชาํระสารพิษตกคา้งไดดี้ท่ีสุด รองลงมา คือ ลา้งด้วยนํ้ า
ปูนใส  
          พฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ปลอดภยั นอกจาก 
การล้างผัก และผลไม้เ พ่ือลดสารเคมีปนเป้ือนแล้ว 
ผูบ้ริโภคอาจไดรั้บสารพิษจากเน้ือสัตว ์อาหารสําเร็จรูป 
หรือวิธีการปรุงอาหารได ้ถึงแมว้่าภาครัฐและเอกชนจะ
เร่งมือตรวจสอบหรือควบคุมแลว้ก็ตามก็ยงัพบสารเคมี
เหล่านั้นเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะสารกนับูด ผูผ้ลิต
นํามาใส่เ พ่ือป้องกันการเน่าเ สียและป้องกันเ ช้ือรา       
สารบอแรกซ์ มักพบในอาหารประเภทลูกช้ิน หมูยอ     
ไสก้รอก แหนม สารฟอกขาวท่ีใส่ในอาหารเพ่ือใหอ้าหาร
มีสีขาว ฟอร์มาลีน นํามาใช้ราดผักสดและอาหารสด 
เพื่อให้ผกัและอาหารคงความสดอยู่นาน ไขมนัทรานส์
หรือนํ้ ามันท่ีมีส่วนผสมของไฮโดรเจน ท่ีใช้ผสมใน
อาหาร ลว้นเป็นสารเคมีท่ีมีพิษ หากร่างกายไดรั้บสะสม
นาน ๆ ทําให้เ กิดอันตรายต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะ
โรคมะเร็ง  อาหารท่ีผสมสารเคมีเพื่อประโยชน์ทางการคา้ 
ถึงแม้ว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารพิษตกค้างไม่เกินค่า

มาตรฐาน  ถา้รับประทานบ่อย ๆ จะทาํให้สารพิษสะสม
ในร่างกายไดเ้ช่นกนั นอกจากนั้นการปรุงอาหารดว้ยสาร
ปรุงแต่ง เช่น ผงชูรส สีผสมอาหารท่ีเป็นสารเคมี ก็เป็น
อนัตรายได ้
         การตรวจเ ฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร         
ใน สถานท่ีจําหน่ายระหว่างปี พ.ศ.2554-2558 ของ
กรุงเทพมหานคร [6] ตรวจพบการปนเป้ือนเช้ือโรคท่ี
ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได ้เม่ือวิเคราะห์ตาม
ประเภทอาหาร พบว่า อาหารท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากท่ีสุด คือ นํ้ าแข็งบริโภค รองลงมา คือ เคร่ืองด่ืมท่ีไม่
บรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท และยงัพบสารเคมีปนเป้ือนใน
อาหาร ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว    
ฟอร์มาลีน แสดงว่าอาหารท่ีจาํหน่ายในสถานท่ีต่างๆยงั
ไม่มีความปลอดภยัจากสารเคมี 
         ผูบ้ริโภคจะปลอดภยัจากสารพิษปนเป้ือนในอาหาร
ไดข้ึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเอง โดยเฉพาะการ
เลือกซ้ือผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารสด อาหารสําเร็จรูป 
และการลา้งผกั ผลไม ้การปรุงอาหารโดยใส่สีผสมอาหาร
หรือสารปรุงแต่งรส  ควรเลือกซ้ืออาหารท่ีปลอดสารพิษ 
หลีกเ ล่ียงการใช้สีผสมอาหาร  แต่การซ้ือผัก ผลไม้
เน้ือสัตว์ อาหารปลอดสารพิษราคาค่อนข้างแพงทําให้
ผูบ้ริโภคไม่สามารถซ้ือได้บ่อย  เน่ืองจากมีปัจจยัหลาย
อยา่ง ไดแ้ก่ อาชีพและรายไดข้องผูบิ้โภค ราคาของอาหาร 
ปริมาณอาหารในตลาด  จากการศึกษาของสุนันท์       
สร้างอาํไพ [14] ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้่อเดือนและอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการเลือกซ้ือผกัปลอด
สารพิษแตกต่างกัน การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น      
ไม่ต่างกัน ทาํให้ผูมี้รายไดน้้อยไม่สามารถซ้ือผกัปลอด
สารพิษไดบ่้อย ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคซ้ือสัปดาห์ละ1-3 คร้ัง 
ผูบ้ริโภคท่ีได้รับคาํแนะนํา จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมี
พฤติกรรมการเ ลือกซ้ือผัก ผลไม้ปลอดสารพิษใน
ระดบัสูง [16] ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ใกลส้ถานจาํหน่ายผกัปลอด
สารพิษส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษ
ในระดบัสูง ในส่วนของอาหารบริโภคนิยม ไดแ้ก่ อาหาร
ฟาสต์ฟู้ ต ซ่ึงอาจไดรั้บสารพิษจากสารปนเป้ือน สีผสม
อาหารและสารปรุงรสค่อนขา้งสูง 



5. นโยบายเกี่ยวกับการบริโภคให้ปลอดภัยจากสารพิษ 
     การส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารอย่างปลอดภยัจากสารพิษนั้น นอกจากผูบ้ริโภค
แลว้ รัฐบาลและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมมือ
กนัในการดาํเนินงานดงัน้ี 
      5.1 ส่งเสริมใหเ้กษตรกรหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย ์
(Organic Farming) โดยกรมวิชาการเกษตรและ          
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
หน่วยงานหลกัรับผิดชอบจดัทาํโครงการ โดยมีหน่วยงาน
ดา้นการเกษตรทุกระดับร่วมดาํเนินงาน เพื่อให้ผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดภยัจากสารพิษ ผูบ้ริโภคปลอดภยั 
      5.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกวดขนัการนาํเขา้สารเคมี
ทางการเกษตรท่ีมีฤทธ์ิรุนแรง  กวดขนัการนาํเขา้อาหารท่ี
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ควบคุมการจาํหน่ายของร้านคา้
ให้จําหน่ายอาหารท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 
     5.3  กรมวิชาการเกษตรและกรมการขา้ว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรทาํการเกษตรให้ได้ผล
ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย ได้รับตรารับรอง
มาตรฐาน GAP(Good Agricultural Practice) โดยให้
เกษตรกรท่ีสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ เขา้รับการอบรม 
และปฏิบติัตามมาตรฐาน GAP เพื่อให้ไดต้ราสัญลกัษณ์ 
GAP หลงัจากนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหาแหล่งจาํหน่าย
ใหเ้กษตรกร ควบคุมราคาไม่ให้ผูป้ระกอบการเอาเปรียบ
เกษตรกร 
     5.4 ควรใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมบงัคบัการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกบักรมวิชาการเกษตร มูลนิธิ
ผูบ้ริโภค และ Thai-PAN ร่วมกนัจดัทาํโครงการเพ่ือ
ตรวจสอบและควบคุมการผลิตและการจาํหน่ายให้อาหาร
ปลอดภยัจากสารพิษ 
     5.5 กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมการผลิต การนาํเขา้ 
หรือจาํหน่ายอาหารท่ีมีส่วนผสมของไขมนัทรานส์อยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ืองภายใน 180 วนั หลงัประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เม่ือ 13 มิถุนายน 2561 [8] 
     5.6 กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้หน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับท่ีดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน 

ให้คาํแนะนาํประชาชน เลือกซ้ือผกั ผลไม ้เน้ือสัตวแ์ละ
อาหาร อ่ืนๆให้ปลอดภัยจากการปนเ ป้ือนสารพิษ        
ผา่นมาตรฐาน อย. แนะนาํวธีิการลา้งผกัและผลไมเ้พื่อลด
สารพิษ  
       5.7 แนะนาํให้ผูบ้ริโภคปลูกผกัรับประทานเอง วิธีน้ี
ทาํให้ผูบ้ริโภคปลอดภยัจากสารพิษแน่นอน เพราะการ
เลือกซ้ือผกัปลอดสารพิษท่ีมีตรารับรองราคาค่อนขา้งสูง 
และสถานท่ีซ้ืออยู่ห่างไกล ทําให้ผู ้บริโภคส่วนใหญ่      
ไม่สะดวกในการซ้ือ  
6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
     การบริโภคอาหารให้ปลอดภัยจากสารพิษเป็นส่ิง
สาํคญัต่อสุขภาพ ถา้หากร่างกายไดรั้บสารพิษเกินเกณฑ์
มาตรฐานจะทาํใหเ้กิดอาการผิดปกติไดท้ั้งแบบเฉียบพลนั 
และแบบเร้ือรัง จากรายงานสถานการณ์สารพิษยงัมี     
การตรวจพบสารเคมีท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย ผลผลิตทาง
การเกษตรมีการตรวจพบสารเคมีทางการเกษตรปนเป้ือน
ในผกั ผลไม้เกินค่ามาตรฐาน MRL ถึงแม้จะเป็นผกั 
ผลไมท่ี้ไดรั้บการรับรองความปลอดภยัแลว้ก็ตาม สาํหรับ
เน้ือสัตว ์อาหารสด  ผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูป ยงัตรวจ
พบสารเคมีท่ีเป็นพิษท่ีพบบ่อย ได้แก่ สารบอแรกซ์     
สารฟอร์มาลีน สารเร่งเน้ือแดง สารกนับูด สารฟอกขาว  
สีผสมอาหาร รวมถึงสารพิษจากสารปรุงรสอาหาร 
อาหารป้ิง ยา่ง นอกจากนั้นยงัพบไขมนัทรานส์หรือนํ้ ามนั
ท่ีผสมสารไฮโดรเจนผสมในอาหาร สารเคมีเหล่าน้ีเม่ือ
ร่างกายได้รับเกินมาตรฐานท่ีกําหนด จะทําให้เ กิด
อนัตรายต่อสุขภาพไดท้ั้ งแบบเฉียบพลนัและแบบเร้ือรัง 
อาการผิดปกติท่ีมกัพบ ไดแ้ก่ ระคายเคืองระบบทางเดิน
อาหาร ปวดท้อง คล่ืนไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ มึนงง       
ถา้ไดรั้บสารพิษในปริมาณสูงอาจทาํให้เป็นลม หมดสติ 
ถึงแก่ชีวิตได้ ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตอ้งใน
ระดับปานกลาง การเลือกซ้ือผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์และ
อาหารสําเร็จรูปอ่ืนๆอย่างปลอดภยัยงัอยู่ในเกณฑ์น้อย 
เน่ืองจากผูมี้รายได้น้อยมีโอกาสเลือกซ้ืออาหารปลอด
สารพิษไดไ้ม่ปล่อย เพราะราคาแพง และบางชุมชนร้าน
ขายอาหารปลอดสารพิษอยู่ไกล สําหรับผู ้บริโภคท่ีมี
ความรู้และอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร



ปลอดสารพิษไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้
ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอดสารพิษได้
น้อย ไดแ้ก่  รายไดผู้บ้ริโภค ราคาของอาหารและแหล่ง
จาํหน่ายอาหาร 
      ดงันั้นการส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ให้ปลอดภัยจากสารพิษ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทํา
การเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อลดสารพิษปนเป้ือนสู่
ผู ้บริโภค ในด้านผู ้ผลิตและโรงงาน อุตสาหกรรมใช้
สารเคมีผสมในผลิตภัณฑ์อาหารให้อยู่ในเกณฑ์ความ
ปลอดภยัและปฏิบัติตามกฎหมายกาํหนดอย่างเขม้งวด    
ผูจ้าํหน่ายอาหารสดลดการใช้สารฟอร์มาลีน ผูบ้ริโภค
เลือกซ้ือผกั ผลไม ้เน้ือสัตวแ์ละอาหารอ่ืน ๆ ให้ปลอดภยั 
ไม่ซ้ือเน้ือหมูท่ีมีสีแดงผิดปกติ อาหารสดเน้ือแข็งและ
บางส่วนเป่ือยยุ่ย อาหารท่ีมีสีขาวซีดหรือมีสีผิดปกติจาก
ธรรมชาติ อาหารท่ีมีลกัษณะกรุบกรอบผิดปกติ ควรลา้ง
ผกัดว้ยวธีิท่ีเหมาะสมก่อนบริโภคเพ่ือลดสารพิษ  สาํหรับ
รัฐบาลและหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้อง ส่ง เสริม  และให้
คาํแนะนําเกษตรกรหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์หรือ
พืชผักปลอดสารพิษ ใช้กฎหมายควบคุมการนําเข้า
สาร เ ค มีทางการ เกษต รท่ี เ ป็นอัน ตราย  กระ ทรวง
สาธารณสุขควบคุม และตรวจสอบปริมาณสารพิษตกคา้ง
สูงสุดท่ีมีได้ในอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา(อย.) ตรวจสอบผลิตภณัฑอ์าหารอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ใหป้ลอดภยัจากสารพิษ 
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