
ค ำว่ำ “สำรพิษตกค้ำง” ในควำมหมำยของพระรำชบัญญัติอำหำร เลขท่ี 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อำหำรที่มี
สำรพิษตกค้ำง ให้หมำยควำมว่ำ “สำรตกค้ำงในอำหำรที่เกิดจำกกำรใช้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร และ 
ให้หมำยควำมรวมถึงกลุ่มอนุพันธ์ของวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรนั้น ได้แก่ สำรจำกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง 
(conversion products) สำรจำกกระบวนกำรสร้ำงและสลำย (metabolites) สำรจำกกำรท ำปฏิกิริยำ  
( reaction products) และสำรที่ ปนอยู่ ในวัตถุ อันตรำยทำงกำรเกษตร ( impurities) ที่มีควำมเป็นพิษ 
อย่ำงมีนัยส ำคัญ” 

ค ำว่ำ “สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (pesticides) ” หมำยถึง สำรเคมีที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรใช้
เพ่ือป้องกัน ฆ่ำ ท ำลำย ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุมศัตรูพืชหรือสัตว์ที่ไ ม่พึงประสงค์ , สำรเคมีก ำจัดแมลง 
(insecticides), สำรเคมีก ำจัดเชื้อรำ (fungicides), สำรเคมีก ำจัดวัชพืช (herbicides), สำรเคมีก ำจัดหนอนพยำธิ 
(nematocides), สำรรมควัน(fumigants), สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulators) 
ตลอดจนสำรเคมีที่มีกำรใช้ในขั้นตอนต่ำงๆของกระบวนกำรผลิตอำหำร เริ่มตั้งแต่กำรเพำะปลูกพืชผลทำง  
กำรเกษตร กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรจัดจ ำหน่ำย และยังรวมถึงสำรเคมีที่ใช้กับพืชผลผลิตทั้งก่อนหรือหลัง 
กำรเก็บเกี่ยว เพ่ือป้องกันกำรเสื่อมเสีย กำรเก็บรักษำผลผลิต และกำรขนส่งต่ำงๆ 

“วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร (pesticide)” หมำยควำมว่ำ สำรที่มีจุดมุ่งหมำยใช้เพ่ือป้องกัน  ท ำลำย 
ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว์หรือพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้  ระหว่ำง 
กำรเพำะปลูก กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง กำรจ ำหน่ำย หรือระหว่ำงกระบวนกำรผลิตอำหำร  หรือสำรที่อำจใช้กับ
สัตว์เพ่ือควบคุมปรสิตภำยนอก (ectoparasites) และให้หมำยควำมรวมถึง สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช  
สำรท ำให้ใบร่วง สำรท ำให้ผลร่วง สำรยับยั้งกำรแตกยอดอ่อน และสำรที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังกำรเก็บเกี่ยว 
เพ่ือป้องกันกำรเสื่อมเสียระหว่ำงกำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง  แต่ทั้งนี้วัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตรไม่รวมถึงปุ๋ย 
สำรอำหำรของพืชและสัตว์ วัตถุเจือปนอำหำร วัตถุที่ เติม  ในอำหำรสัตว์  (feed additive) และยำสัตว์   
(veterinary drug) 

สำรพิษตกค้ำงส่วนใหญ่หมำยถึง สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์  (Pesticides) มีกำรแบ่งประเภท
ได้หลำยแบบ เช่น ตำมลักษณะกำรออกฤทธิ์ของสำร เช่น สำรก ำจัดแมลง, สำรเคมีก ำจัดเชื้อรำ, สำรเคมีก ำจัด
วัชพืช, สำรเคมีก ำจัดหนอนพยำธิ, สำรรมควัน, สำรก ำจัดไร เป็นต้น แต่ในกำรจ ำแนกตำมสูตรเคมีแบ่งประเภท
ใหญ่ๆ ดังนี้ 
  



 
1. กลุ่มสำรประกอบคลอรีน (Organochlorine Compounds or Chlorinated Hydrocarbon) เช่น   

 
ดีดีที (DDT) Dichloro Diphenyl Trichloroethane 

เป็นกลุ่มสำรที่มีกำรใช้มำกในกำรเกษตรยุคแรกๆ แต่ต่อมำพบว่ำสำรกลุ่มนี้เป็นสำรที่สลำยตัวช้ำ มีพิษตกค้ำง
ปนเปื้อนอยู่ในสภำวะแวดล้อมยำวนำน จึงมีประกำศห้ำมใช้ทำงกำรเกษตร 

2. กลุ่มสำรประกอบฟอสเฟต (Organophosphorous Compounds) เช่น พำรำไธออน เม็ทธิล 
พำรำไธออน โมโนโครโตฟอส เป็นต้น 

 
Diethyl 4-nitrophenyl phosphorothionate (PARATHION) 

เป็นกลุ่มสำรที่มีกำรใช้มำก มีพิษค่อนข้ำงสูง แต่สลำยตัวได้เร็ว 

3. กลุ่มสำรคำร์บำเมท (Carbamates group) เช่น คำร์บำริลหรือเซวิน 85, คำร์โบฟูแรนหรือ ฟูรำดำน, เม็ทโธมิล 
เป็นต้น 

 
1-Naphthyl methyl carbamate 

คำร์บำริล (Carbaryl) เป็นกลุ่มสำรที่มีกำรใช้มำก มีพิษค่อนข้ำงสูง แต่สลำยตัวได้เร็ว 

4. กลุ่มสำรสังเครำะห์ไพรีทรอยด์ (Synthetic Pyrethroids) เช่น ไซเปอร์มีทริน เฟนวำลิเรท เป็นต้น สำรในกลุ่ม
นี้ออกฤทธิ์เร็ว มีควำมเป็นพิษในสัตว์เลือดอุ่นค่อนข้ำงต่ ำ สลำยตัวได้เร็ว นิยมใช้แพร่หลำยเช่นเดียวกับ  
กลุ่มท่ี 2 และ 3 



ความเป็นพิษ 
ปกติผู้ที่สัมผัสกับสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชโดยตรง ได้แก่ เกษตรกรผู้ฉีดพ่น และผู้ที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับ  

กำรบรรจุ ขนส่ง จะได้รับพิษโดยตรง แต่ส ำหรับผู้บริโภคจะได้รับพิษทำงอ้อม ซึ่งเกิดจำกกำรบริโภคผลผลิตทำง
กำรเกษตรที่มีสำรเคมีปนเปื้อนหรือตกค้ำงอยู่  

ซึ่งกำรได้รับสำรพิษตกค้ำงในอำหำร แม้อำจจะได้รับในปริมำณต่ ำ แต่กำรที่ได้รับเป็นประจ ำๆ สำรพิษอำจ
สะสมเป็นปัญหำเรื้อรัง และส่งผลกระทบต่อระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ ในร่ำงกำย เช่น 

- ส่งผลกระทบต่อระบบประสำท ซึ่งสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชจ ำนวนมำก มีอันตรำยต่อระบบสมองและ
ประสำท โดยจะก่อให้เกิดปัญหำทำงด้ำนควำมจ ำเสื่อม สมำธิสั้น  

- ส่งผลกระทบต่ออวัยวะภำยในของร่ำงกำย ซึ่งร่ำงกำยจะมีกลไกตำมธรรมชำติในกำรก ำจัดสำรพิษที่ได้รับ 
โดยอวัยวะที่มหีน้ำที่หลักในกำรก ำจัดสำรพิษคือตับ รองลงมำคือไต 

- หำกร่ำงกำยได้รับสำรพิษเข้ำไปเป็นประจ ำก็จะท ำให้อวัยวะเหล่ำนี้ท ำงำนหนัก จนอำจเกิดปัญหำต่ำงๆ 
ตำมมำได้  

- ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย ซึ่งสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชบำงชนิด รบกวนกำรท ำงำนของ
ระบบภูมิคุ้มกันของร่ำงกำย ท ำให้ร่ำงกำยอ่อนแอลง ท ำให้ง่ำยต่อกำรติดเชื้อต่ำงๆ ได้ 

- ส่งผลกระทบต่อระบบสมดุลของฮอร์โมนในร่ำงกำย โดยส่งผลกระทบต่อต่อมไร้ท่อ (Endocrine gland) 
ที่มีหน้ำที่ในกำรผลิตหรือสร้ำงฮอร์โมน ท ำให้ต่อมไร้ท่อเหล่ำนี้ท ำงำนผิดปกติไป เช่น ท ำให้เป็นหมัน,  
กำรผลิตอสุจิมีจ ำนวนน้อยลงในเพศผู้ 

- ส่งผลกระทบก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงชีวเคมีและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ของร่ำงกำย  
จนอำจเป็นสำเหตุท ำให้ร่ำงกำยอ่อนแอ ก่อให้เกิดกำรเจ็บป่วย และกำรเกิดโรคมะเร็งต่ำงๆ  

เหล่ำนี้เป็นอันตรำยหรือผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นได้กับผู้บริโภคที่มีร่ำงกำยแข็งแรง แต่ส ำหรับผู้บริโภคอีก
กลุ่มหนึ่งที่เป็นทำรกและเด็กเล็กที่ส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ หรือยังไม่สมบูรณ์ และผู้ป่วย 
ที่ร่ำงกำยไม่แข็งแรง จะมีควำมไวต่อกำรได้รับสัมผัสสำรพิษตกค้ำงแม้ว่ำจะได้รับในปริมำณที่ต่ ำ และมีโอกำสเสี่ยง
ต่อกำรเกิดกำรกลำยพันธุ์ 

จำกข้อมูลของคณะท ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกำ (Environmental Working 
Group) รำยงำนว่ำ กำรเกิดโรคมะเร็งสมองและ มะเร็งเม็ดเลือดขำวในเด็กชำวอเมริกันตั้งแต่ปี 2516 มีเพ่ิมขึ้น 
33% และ สำเหตุกำรตำยเนื่องจำกมะเร็งมำกกว่ำโรคอ่ืนๆ ส ำหรับช่วงอำยุที่พบจะพบมำกในเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 
14 ปี และจำกผลกำรศึกษำวิจัยระดับกำรตกค้ำงของสำรพิษในอำหำรของเด็กทำรก 8 ชนิด พบว่ำ มีสำรเคมีก ำจัด
ศัตรู พืชตกค้ำงสูงถึง 52 % ชนิดสำรที่พบมีถึง 16 ชนิด อำหำรที่พบส่วนใหญ่จะพบสำรพิษมำกกว่ำ 2 ชนิด 
ในตัวอย่ำงเดียวกัน และในบรรดำสำรพิษ 16 ชนิดที่ตรวจพบนี้ พบว่ำส่วนใหญ่เป็นสำรในกลุ่มที่มีผลกระทบต่อ
ระบบประสำท (Neurotoxin) ได้แก่ สำรพิษในกลุ่มสำรประกอบฟอสเฟตและคำร์บำเมท โดยระดับของกำรตรวจ



พบเชื่อว่ำปลอดภัยต่อผู้ใหญ่ แต่อำจไม่ปลอดภัยต่อเด็กและทำรก ทั้งนี้เนื่องจำกค่ำปลอดภัยต่อกำรบริโภค  
ได้ก ำหนดไว้ส ำหรับผู้ใหญ่ ไม่ครอบคลุมกำรศึกษำผลกระทบในเด็กที่อำยุต่ ำกว่ำ 14 ปี นอกจำกนี้ผลของกำรได้รับ
สัมผัสสำรพิษตั้งแต่ 2 ชนิดรวมกันในตัวอย่ำงอำหำรเดียวกัน จะยิ่งท ำให้เกิดพิษสะสมหรือเกิดกำรเสริมฤทธิ์ซึ่งกัน
และกัน ท ำให้ควำมเป็นพิษเพ่ิมสูงขึ้น 
 
หลักการชุดตรวจยาฆ่าแมลง"จีที" 

เนื่องจำกผลิตผลกำรเกษตรส่วนมำกเป็น ผักผลไม้สด ที่จะมีกำรเน่ำเสียเร็ว กำรตรวจสอบหำสำรพิษ
ตกค้ำงเพ่ือคัดกรองตัวอย่ำงที่ไม่ปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค เป็นเรื่องที่ต้องด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วบนพ้ืนฐำน
ทำงวิชำกำรท่ีถูกต้องใกล้เคียงกับวิธีกำรทำงห้องปฏิบัติกำร หรือเป็นวิธีกึ่งมำตรฐำน 

ดังนั้นในกำรตรวจสอบเพ่ือคัดกรองตัวอย่ำงที่ไม่ปลอดภัยแม้ว่ำจะเป็นวิธีกำรที่ง่ำย ก็ต้องมีระบบกำร  
บริหำรจัดกำรกับตัวอย่ำงที่ถูกต้องได้แก่ กำรสุ่มตัวอย่ำงจำกแหล่งผลิตและแหล่งจ ำหน่ำย ข้อมูลปริมำณที่น ำส่ง
วิเครำะห์ กำรเตรียมตัวอย่ำง ตลอดจนวิธีกำรตรวจวิเครำะห์ต่ำงๆ (รำยละเอียดมีอยู่ในแผ่นพับของชุดตรวจ“จีที”) 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผลกำรตรวจสอบถูกต้องและครอบคลุมเกือบทุกรุ่นของผัก 

ส ำหรับวิธีกำรตรวจวิเครำะห์อย่ำงง่ำยและกึ่งรวดเร็วนี้ ใช้หลักกำรตรวจหำสำรพิษด้วยวิธี Acetyl 
cholinesterase Inhibition Technique โดยทฤษฎีที่ว่ำ สำรพิษในกลุ่มสำรประกอบฟอสเฟต และ/หรือ  
คำร์บำเมท มีคุณสมบัติเด่นในด้ำนกำรยับยั้งกำรท ำงำนของเอ็นไซม์ในร่ำงกำยได้ เมื่อร่ำงกำยได้รับสำรพิษในกลุ่ม
เหล่ำนี้ จะท ำให้ไม่สำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ จึงน ำหลักกำรนี้มำใช้เป็นวิธีกำรตรวจสอบเบื้องตันเพ่ือคัดกรอง
สำรพิษใน 2 กลุ่มสำรนี้ที่มีกำรใช้มำก แต่จำกกำรประเมินวิธีกำรตรวจสอบพบว่ำ วิธีนี้ไม่มีควำมเฉพำะเจำะจง 
(specificity) กับเฉพำะสำรใน 2 กลุ่มนี้เท่ำนั้น ยังสำมำรถเกิดผลในทำงบวกกับสำรพิษอ่ืน เช่น ควำมเป็นพิษในตัว
ของพืชสมุนไพรบำงชนิด ได้แก่ เมล็ดแก่สีแดงของผลมะระขี้นก หรือสำรพิษที่เกิดจำกกำรย่อยสลำยโดยวิธี  
กำรทำงธรรมชำติ (Bio degradation products) หรือเกิดควำมเป็นพิษจำกกำรเสริมฤทธิ์ของสำรพิษปริมำณต่ ำ
กับเนื้อเยื่อของพืช ท ำให้เกิดผลดีต่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่สำมำรถตรวจเพ่ือคัดกรองสำรพิษอ่ืนได้อีกด้วย ดังนั้น
วิธีกำรนี้ จึงมีควำมแตกต่ำงจำกวิธีกำรทำงห้องปฏิบัติกำรที่ตรวจเป็นชนิดสำร กำรประเมินว่ำปลอดภัยหรือไม่
ปลอดภัย จะดูจำกกำรเปรียบเทียบค่ำก ำหนดของชนิดสำรเคมีกับชนิดอำหำร ซึ่งหำกมีกำรตกค้ำงของสำรพิษมำก
ชนิดในตัวอย่ำงเดียว แต่ปริมำณกำรตกค้ำงไม่เกินค่ำก ำหนดในทุกชนิดสำรเคมี ให้ถือว่ำปลอดภัย 

ซึ่งลักษณะตัวอย่ำงดังกล่ำวนี้ ก ำลังเป็นข้อถกเถียงว่ำ ผู้บริโภคจะปลอดภัยต่อกำรได้รับสำรพิษจำกอำหำร
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปหรือไม่ และในกำรประเมินค่ำควำมปลอดภัยอำจเกิดปัญหำจำกกำรประเมินผล เป็นต้นว่ำ  
ถ้ำหำกชนิดสำรเคมีที่พบกับชนิดอำหำร ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มีค่ำก ำหนดไว้ให้ ก็จะท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกใน  
กำรประเมินค่ำควำมปลอดภัยของระดับสำรพิษท่ีพบในอำหำรนั้นว่ำ จะมีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือไม่ ซึ่งผู้ที่
จะประเมินผลได้ ต้องใช้ผู้มีประสบกำรณ์ แต่ลักษณะของชุดทดสอบอย่ำงง่ำย เป็นกำรตรวจผลรวมของควำมเป็น



พิษจำกสำรพิษทั้งหมดที่ตกค้ำงในตัวอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นยำฆ่ำแมลงหรือเป็นสำรพิษที่เกิดจำกกำรเสริมฤทธิ์ของ
เนื้อเยื่อพืชกับสำรบำงชนิดที่ก่อให้เกิดพิษได้ไม่เท่ำกันในพืชแต่ละชนิด ซึ่งมีกำรก ำหนดเกณฑ์ระดับควำม  
ไม่ปลอดภัยเป็นค่ำรวมที่ระดับหนึ่ง โดยได้จำกค่ำควำมเป็นพิษของสำรพิษเดี่ยวๆ หรือสำรพิษรวมทั้งหมดที่มีผลลด
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสที่ระดับร้อยละ 50 ของกำรวิเครำะห์สำรปริมำณต่ ำ 
ซึ่งผู้ตรวจจะสำมำรถด ำเนินกำรประเมินผลได้เองในทุกตัวอย่ำงที่ท ำกำรตรวจ ว่ำมีควำมปลอดภัยหรือไม่ 
 
ประสิทธิภาพของชุดตรวจฯ"จีที" 

จำกกำรศึกษำหำค่ำต่ ำสุดที่ตรวจได้ในสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชชนิดไตรคลอร์ฟอน พบว่ำมีค่ำที่ 0.05 
มิลลิกรัมต่ออำหำรหนัก 1 กิโลกรัม และ เมื่อน ำไปศึกษำเปรียบเทียบกำรตรวจวิเครำะห์กับวิธีมำตรฐำนทำง
ห้องปฏิบัติกำรในตัวอย่ำงผักและปลำเค็มปลำแห้งที่ส่งวิเครำะห์ยังห้องปฏิบัติกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2539 ถึงเดือนมิถุนำยน 2540 พบว่ำ  

ในกำรตรวจสำรพิษตกค้ำงในผักมีควำมไว (Sensitivity) ร้อยละ 92.3, มีควำมจ ำเพำะ (specificity)  
ร้อยละ 85.1, มีควำมถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 87.1, ค่ำพยำกรณ์บวก (positive predictive value) หรือ 
ค่ำท่ีแสดงถึงโอกำสของตัวอย่ำงผักต่ำงๆ ที่มีผลกำรทดสอบเป็นบวกจะตรวจพบสำรพิษตกค้ำงคิดเป็นร้อยละ 70.6 
และ ค่ำพยำกรณ์ลบ (negative predictive value) หรือค่ำที่แสดงถึงโอกำสของตัวอย่ำงผักที่มีผลกำรทดสอบ
เป็นลบ จะตรวจไม่พบสำรพิษตกค้ำง ร้อยละ 96.6 ส ำหรับปลำเค็ม พบว่ำ มีควำมไว (sensitivity) ร้อยละ 92.7, 
มีควำมจ ำเพำะ (specificity) ร้อยละ 77.5, มีควำมถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 82.3, ค่ำพยำกรณ์บวก (positive 
predictive value) หรือค่ำที่แสดงถึงโอกำสของตัวอย่ำงปลำเค็มที่มีผลกำรทดสอบเป็นบวกจะตรวจพบสำรพิษ
ตกค้ำง และ ค่ำพยำกรณ์ลบ (negative predictive value) หรือค่ำที่แสดงถึงโอกำสของตัวอย่ำงปลำเค็มที่มี 
ผลกำรทดสอบเป็นลบ จะตรวจไม่พบสำรพิษตกค้ำงคิดเป็นร้อยละ 65.5 และร้อยละ 95.8 ตำมล ำดับ 

ผลจำกกำรส ำรวจระดับปริมำณสำรพิษตกค้ำงในผักผลไม้ที่หน่วยรำชกำรต่ำงๆ  น ำส่งวิเครำะห์เพ่ือ 
เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยของผู้บริโภค โดยตรวจเปรียบเทียบทั้ง 2 วิธีคือ วิธีกำรใช้ชุดน้ ำยำทดสอบส ำเร็จรูป GT กับ
วิธีกำรทำงห้องปฏิบัติกำร ระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน 2539 ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2543 ได้ผลดังนี้ 

วิธีตรวจ จ านวนตัวอย่าง ตรวจพบ ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย ไม่พบ 
GT-test kit 528 

 
178 (33.7%) 134 (25.4%) 44 (8.3%) 350 (66.3%) 

วิธีมำตรฐำน 145 (27.5%) 130 (24.6%) 16 (3.0%) 383 (72.5%) 
 

ในจ ำนวนตัวอย่ำงที่พบว่ำไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะพบว่ำ วิธีกำรของชุดทดสอบ GT จะคัดกรองตัวอย่ำง
ได้มำกกว่ำ กล่ำวคือ สำมำรถระบุได้ว่ำ มีตัวอย่ำงที่ไม่ปลอดภัยถึง 44 ตัวอย่ำง ขณะที่วิธีกำรทำงห้องปฏิบัติกำร 



พบว่ำไม่ปลอดภัยเพียง 16 ตัวอย่ำง และเมื่อศึกษำต่อไปพบว่ำ ในจ ำนวนตัวอย่ำงที่ไม่ปลอดภัย 44 ตัวอย่ำง 
สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

ให้ผลที่พบว่ำไม่ปลอดภัยตรงกัน 16 ตัวอย่ำงคือ (วิธีมำตรฐำนพบสำรพิษตกค้ำงในปริมำณสูง) 
GT-test kit พบว่ำไม่ปลอดภัย แต่วิธีมำตรฐำนปลอดภัย (ส่วนใหญ่พบสำรพิษหลำยชนิดในตัวอย่ำงเดียวกัน) 
ไม่มีค่ำก ำหนด 16 ตัวอย่ำง GT-test kit พบว่ำไม่ปลอดภัย แต่วิธีมำตรฐำนตรวจไม่พบ 12 ตัวอย่ำง 
 
ที่มำ : ห้องปฏิบัติกำรกลำง คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 


