รายละเอียดการเตรียมบทความและระเบียบการตีพมิ พ
(งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 15)
คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ
บทความใหพิมพผลงานดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวน ไมเ กิน 10 หนา และกํา หนดใหใ ชตัว อักษร
TH SarabunPSK โดยทุก บทความตองมีบ ทคัด ยอ เปนภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ และมี ส ว นประกอบดังนี้ บทนํา
วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะการวิจัย
และเอกสารอางอิง

ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ





ขนาดกระดาษ A4
ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบลาง 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
ระยะระหวางบรรทัด หนึ่งเทา (Single Space)
ตัวอักษร ใช TH SarabunPSK ตามที่กําหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
o ชือ่ ผูเขียน (ทุกคน)
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
- ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point , กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
- อีเมลลผูเขียนหลัก *Corresponding Author E-mail
o บทคัดยอ
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
- เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o คําสําคัญ ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญ ที่เกี่ยวของกับบทความ ประมาณ 4-5 คํา
ใชตัวอักษร ภาษาไทย ขนาด 14 point
- เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา
- ยอหนา 0.5 นิ้ว
o Keywords ให พิ ม พ ต อ จากส ว น Abstract ควรเลื อ กคํ า สํ า คั ญ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ บทความ ใช ตั ว อั ก ษร
ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
o รายละเอียดบทความ (Body)
- คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา
- หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา
- ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
- ยอหนา 0.5 นิ้ว
รายละเอียดบทความประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะการวิจัย และเอกสารอางอิง
 คําศัพท ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ
ใหอยูใตรูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน เนื้อหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
 รูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง
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บทคัดยอ
การศึกษาและเปรียบเทียบการปนเปอนสารบอแรกซในตัวอยางอาหาร 5 ชนิด คือ หมูบ ด ลูกชิ้นหมู ไสกรอกหมู
เฉากวย และผักดอง จากพื้นที่ตลาดสด (ตลาดสวนมะมวง ตลาดโบวลิ่ง และตลาดน้ําพุ) กับหางสรรพสินคา (หางเทสโกโลตัส
หางโรบินสันและหางแมคโคร) ในเขตชุมชนเมืองจันทบุรี โดยทําการเก็บตัวอยางอาหารสัปดาหละหนึ่งครั้ง เปนเวลา 1 เดือน
ผลการตรวจสอบไมพบการปนเปอนสารบอแรกซในอาหารจากหางสรรพสินคา แตพบสารบอแรกซปนเปอนในตัวอยางอาหาร
จากตลาดสดคิดเปนรอยละ11.66 โดยพบการปนเปอนสูงสุดในผักดอง คิดเปนรอยละ 20 จากตลาดสดโบวลิ่ง รองลงมาคือ
หมูบด คิดเปนรอยละ 10 จากตลาดสวนมะมวง และลูกชิ้นหมู คิดเปนรอยละ 5 จากตลาดน้ําพุ ซึ่งผลการปนเปอนสารบอ
แรกซในอาหารบริเวณเขตชุมชนเมืองจันทบุรี โดยเฉลี่ยมีคาเทากับรอยละ 5.83 จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวายังมี
การลักลอบใชบอแรกซใสในอาหารทั้งที่บอแรกซถูกกําหนดใหเปนวัตถุหามใชในอาหาร ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการ
ตรวจติดตามการปนเปอนสารบอแรกซอยางเขมงวดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของผูบริโภค
คําสําคัญ: การปนเปอน, จันทบุร,ี บอแรกซ

Abstract
Borax contamination in food sample from Muang district, Chanthaburi province was examined in
ground pork, pork balls, pork sausage, black jelly and pickled vegetable. The sample was collected once
a week for one month from local markets (Suanmamuang, Bowling and Nampu) and supermarkets (Tesco
Lotus, Robinson and Makro). This study showed the borax contamination from the markets with 11.66%
but was not found from the supermarkets. The contamination was found in pickle vegetable from
Bowling market (20%), ground pork from Suanmamuang market (10%) and pork balls from Nampu market
(5%), respectively. The average of the borax contamination in this area was 5.83%. These results indicated
that there is still using borax in food even if borax is a substance prohibited to be added in food.
Therefore, it is important to strictly monitor the contamination for safety and health of consumers.
Keywords: Contamination, Chantaburi, Borax

บทนํา
บอแรกซ เปนสารเคมีในรูปเกลือของสารประกอบโบรอน มีสูตรทางเคมีวา Na2B4O7 หรือ Na2B4O7.10H2O มีชื่อ
เรี ย กทางเคมี ว า โซเดี ย มบอเรต (Sodium borate) ไดโซเดี ย มเตตราบอเรต (Disodium tetraborate) หรื อ โซเดี ย ม
ไพโรบอเรต (Sodium pyroborate) หรือที่เรียกชื่อทางการคาวา น้ําประสานทอง เพงแซ หรือผงกรอบ เปนตน มีลักษณะ
เปนผงละเอียดสีขาว ละลายน้ําไดดี (นวลจิตต เชาวกีรติพงศ, 2542; นิธิยา รัตนาปนนทและวิบูลย รัตนาปนนท, 2543) สวน
ใหญนํามาใชในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแกวและเครื่องเคลือบตางๆ ในการผลิตยาและเครือ่ งสําอาง บอแรกซสามารถเกิด
สารประกอบเชิงซอนกับสารประกอบอินทรียบางชนิดทําใหมีลักษณะหยุนกรอบและยังมีคุณสมบัติเปนวัตถุ กันเสีย ทําให
ผูผลิตบางรายมีการเจือปนสารบอแรกซผสมในอาหารเพื่อเพิ่มความคงตัวและรักษาสภาพของอาหารใหคงอยูไดนาน แตสาร
บอแรกซมีพิษตอเซลลรางกาย ความรุนแรงของการเกิดพิษขึ้นอยูกับปริมาณที่รางกายไดรับและการสะสมในรางกาย โดยบอ

แรกซมักสะสมในเนื้อเยื่อของกรวยไต ทําใหเกิดอาการไตอักเสบ ในกรณีของเด็กหากรับประทานเกิน 4.5 กรัมในครั้งเดียว
สามารถทําใหเกิดพิษและในผูใหญถารับประทานเกิน15 กรัมอาจทําใหเสียชีวิตได (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2536; ไมตรี
สุทธจิตต, 2551) กระทรวงสาธารณสุขจึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) กําหนดใหสารบอ
แรกซเปนวัตถุที่หามใชในอาหาร และประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลากฉบับที่ 8 พ.ศ. 2544 กําหนดใหบอแรกซเปนสินคา
ควบคุมฉลากตองมีขอความ “บอแรกซอันตราย อาจทําใหไตวายหามใชในอาหาร”
สถานการณในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีการตรวจพบการปนเปอนสารบอแรกซในอาหารอยูทั่วไป โดยเฉพาะใน
เนื้อหมูบด ขนมหวานบางชนิด ผักและผลไมดอง (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2536; สุพัตรา บํารุงเชื้อ, 2540; ชนิน ทร
เจริญ พงศ และคณะ, 2545) โดยปริมาณของสารบอแรกซที่ตรวจพบมีคาแตกตางกันไป เชน ในพื้นที่ตลาดสดเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดนครปฐมพบสารบอแรกซปนเปอนในทับทิมกรอบและขนมรวมมิตรอยูในชวง 0.0278-0.2615 ppm (ดวงธิดา
กอนทอง, 2547) และในเทศบาลเมืองนครราชสีมาตรวจพบในลูกชิ้นหมูและลอดชอง คิดเปน 8.33% จากตัวอยางทั้งหมด
144 ตัวอยาง (ประกายมาศ พงษชาติแ ละพนิดา ทองแดง, 2549) หรือแมแตในพื้นที่ กรุงเทพหมานครยังพบอาหารมีการ
ปนเป อ นสารบอแรกซในโรงอาหารรวมของจุฬาลงกรณ ม หาวิท ยาลัย ดวย (ทิพ ยเนตร อริยป ติพั น ธ, 2552) ดังนั้ น การ
ตรวจสอบการปนเปอนสารบอแรกซในอาหารจึงเปนสิ่งสําคัญตอความปลอดภัยของผูบริโภคเนื่องจากมนุษยทุกคนตองบริโภค
อาหารเพื่อการดํารงชีวิตและการเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโตและแข็งแรง อาหารที่บริโภคควรถูกสุขลักษณะปราศจาก
สิ่งเจือปนที่เปนอันตรายทั้งกายภาพ เคมีและจุลินทรีย มิฉะนั้นอาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยซึ่งนําไปสูการเจ็บปวยและ
ตายกอนวัยอันสมควรได การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายในการศึกษาการปนเปอนของอาหารที่มักมีการตรวจพบการปนเปอน
สารบอแรกซบอยครั้ง โดยเก็บตัวอยางในเขตชุมชนเมืองจันทบุรีและทําการตรวจสอบอยางงายดวยชุดทดสอบการปนเปอน
เพื่อใชเปนแนวทางในการลดอันตรายและหลีกเลี่ยงการเกิดพิษของสารบอแรกซตอผูบริโภค

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อตรวจหาการปนเป อนสารบอแรกซในอาหารบางชนิดในเขตชุมชนเมืองจัน ทบุรีและเปรียบเทียบปริมาณการ
ปนเปอนสารบอแรกซระหวางตัวอยางอาหารในตลาดสดและหางสรรพสินคาแตละแหง

วิธีดําเนินการวิจัย
สุมเก็บตัวอยางอาหาร 5 ชนิด คือ หมูบด ลูกชิ้นหมู ไสกรอกหมู เฉากวย และผักดอง จากรานคาในตลาดสด 3 แหง
(ตลาดสวนมะมวง ตลาดโบวลิ่งและตลาดน้ําพุ) และหางสรรพสินคา 3 แหง (หางเทสโก โลตัส หางโรบินสัน และหางแมคโคร)
ในพื้ นที่เขตชุม ชนเมืองจันทบุรี ทําการสุมเก็บตัวอยางอาหารสัปดาหละหนึ่งครั้ง เปนเวลา 1 เดือนจากรานเดียวกันที่เก็ บ
ตัวอยางอาหารแตละชนิดตลอดการทดลอง จากนั้นทําการตรวจสอบการปนเปอนสารบอแรกซดวยชุดทดสอบบอแรกซใน
อาหารจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนเทคนิคการตรวจวัดการเกิดสีแดงของกระดาษขมิ้นจากการทําปฏิกิริยา
ระหวางน้ํายาทดสอบกับสารบอแรกซที่ปนเปอนในอาหาร จากนั้นวิเคราะหผลการตรวจสอบในรูปของรอยละการปนเปอน

ผลการวิจัย
ผลการตรวจสอบการปนเปอนสารบอแรกซในตัวอยางอาหาร 5 ชนิด คือ หมูบด ลูกชิ้นหมู ไสกรอกหมู เฉากวย
และผักดอง รวมทั้งหมด 120 ตัวอยาง จํานวน 4 ครั้ง เปนระยะเวลา 1 เดือน ไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซในตัวอยาง
อาหารทั้งหมดจากการสุมเก็บตัวอยางจากทุกหางสรรพสินคา
สวนผลการสุมเก็บตัวอยางจากพื้นที่ตลาดสดไมพบการปนเปอนสารบอแรกซในตัวอยางไสกรอกหมูและเฉากวย แต
พบสารบอแรกซปนเปอนสูงที่สุดในผักดองจากรานคาในตลาดโบวลิ่ง จํานวน 24 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 20 รองลงมา คือ
หมูบดจากตลาดสวนมะมวง จํานวน 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 10 และลูกชิ้นหมู จากตลาดน้ําพุ จํานวน 6 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 5 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งคาเฉลี่ยรอยละโดยรวมของผลการปนเปอนสารบอแรกซในตัวอยางอาหารจากตลาดสด
และหางสรรพสินคาในตัวอยางอาหารเขตเมืองจันทบุรีมีคาอยูในอัตรารอยละ 5.83 (ภาพที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบการปนเปอนสารบอแรกซในอาหารจํานวน 4 ครั้งจากตลาดสด
ชนิดของอาหาร

หมูบด
ลูกชิ้นหมู
ไสกรอกหมู
เฉากวย
ผักดอง
หมายเหตุ

ตลาดโบวลิ่ง
สัปดาหที่
1 2 3
+ + +

4
+

1
+
-

ตลาดน้าํ พุ
สัปดาหที่
2 3
-

4
-

1
+
-

ตลาดสวนมะมวง
สัปดาหที่
2
3
-

4
+
-

+ ตรวจพบการปนเปอนสารบอแรกซ
- ไมพบการปนเปอนสารบอแรกซ

ภาพที่ 1 รอยละการปนเปอนสารบอแรกซจากบริเวณตลาดสดกับหางสรรพสินคาในเขตเมืองจันทบุรี

สรุปและอภิปรายผล
การปนปอนของสารบอแรกซในอาหารยังคงมีการตรวจพบไดในพื้นที่ทั่วไปเปนประจํา ซึ่งอาหารแตละประเภทมี
ความเสี่ยงอยูในระดับตางกัน โดยอาหารกลุมเนื้อสัตวบดมีความเสี่ยงในการปนเปอนสารบอแรกซสูงถึง 43.3% รองลงมา
ไดแก กลุมเนื้อสัตวและขนมจากแปง (ทับทิมกรอบ แปงกรุบ และรวมมิตร) มีความเสี่ยง 20.3% สวนกลุมขนมหวานและผลไม
ดอง มีความเสี่ยง 10.1% ตามลํ าดับ (ชนินทร เจริญ พงศ และคณะ, 2545) โดยจากการตรวจสอบการปนเป อนของสาร
บอแรกซในอาหารจํานวน 5 ชนิดที่เก็บตัวอยางมาจากตลาดสดและหางสรรพสินคาในชุมชนเมืองจันทบุรี พบวามีการปนเปอน
ของสารบอแรกซในตัวอยางอาหารจากตลาดสดจํานวน 3 ชนิด อยูในอัตรารอยละ 11.66 โดยตรวจพบมากที่สุดในผักดอง
รองลงมาคือ หมูบด และลูกชิ้นหมู ตามลําดับ สวนตัวอยางอาหารจากหางสรรพสินคาไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซ
ทั้งนี้เนื่องมาจากอาหารในตลาดสดยังขาดการควบคุมและการตรวจสอบการปนเปอนปริมาณสารบอแรกซที่มีประสิทธิภาพ จึง
มักพบการปนเปอนในอาหาร และจากการสอบถามแมคาในตลาดสดทําใหทราบวาอาหารบางชนิดที่ทําเอง เชน ผักดอง ลูกชิ้น
หมูบด ในระหวางการทํามีการใสสารบอแรกซปนเปอนลงไปดวย เพื่อการรักษาสภาพของอาหาร และใหอาหารนารับประทาน
มากขึ้น ซึ่งสารบอแรกซทําใหอาหารมีลักษณะหยุน กรอบ และมีคุณสมบัติเปนวัตถุกันเสียอยูดวย จึงถูกนํามาใชผลิตอาหาร
ประเภทดังกลาว รวมถึงยังพบวามีการนําเอาบอแรกซ ไปละลายน้ําแลวทาที่เนื้อหมู เนื้อวัว เพื่อใหดูสด ไมบูดเนากอนเวลา
บางแหงใชเนื้อหมูเนื้อวัวจุมลงในน้ําบอแรกซอีกดวย
การศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาแมสารบอแรกซเปนสารควบคุมที่ไมใหใชในอาหาร แตในสภาพความเปนจริงแลวยังมีการ
ลักลอบใชทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ซึ่งอาจทําใหเกิดผลกระทบตอผูบริโภคได ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดผูบริโภคควรมีความระมัดระวัง
ในการเลือกซื้ออาหารที่จะนํามาบริโภคในชีวิตประจําวัน ไมเลือกซื้ออาหารที่มีสีฉูดฉาด สวยงาม กรอบและสดใหมเกินไป

เนื่องจากแมคา/ผูผลิตอาจเจือปนสารบอแรกซลงไปในอาหาร นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเผยแพรความรูใหกับประชาชนและ
ผู ข ายอาหารให ท ราบถึง โทษและอั น ตรายของสารปนเป อ นตา งๆ ซึ่ งตามที่ป ระกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบั บ ที่ 151
(พ.ศ.2536) กํ า หนดให ส ารบอแรกซ เป น วั ต ถุ ที่ ห า มใช ใ นอาหาร ผู ฝ า ฝ น มี โ ทษให ป รั บ ไม เกิ น 20,000 บาท (พรชั ย
เหลืองอาภาพงศ, 2543) และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) จึงไดประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2544 กําหนดใหบอแรกซเปนสินคาควบคุมฉลากโดยตองมีขอความไวในฉลากภาชนะบรรจุสินคาในหนา
เดียวกัน วา “บอแรกซอันตราย อาจทําใหไตวาย หามใชในอาหาร” นอกจากการระบุไวขางตน ผูประกอบการที่ ผลิตหรือ
จําหนายจะตองแสดงฉลากสินคาใหครบถวนตามกฎหมายอีกดวย ไดแก ชื่อ - ที่อยูของสถานประกอบการ ขนาดปริมาณบรรจุ
วันเดือนปที่บรรจุและราคา ถาไมมีฉลากหรือมีฉลากแตการแสดงฉลากไมถูกตอง ระวางโทษ จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือมีโทษ
ปรับไมเกิน 50,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ถาเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูสั่ง หรือนําเขาตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป
หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท และควรจัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการเฝาระวังการปนเปอนโดยการเก็บตัวอยางอาหารมา
ตรวจอยางสม่ําเสมอเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ที่ดีของประชาชนทั่วไป ซึ่งการตรวจสอบดวยชุดทดสอบการ
ปนเปอนบอแรกซจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยที่นํามาใชในการวิจัยนี้เปนวิธกี ารที่สะดวก รวดเร็ว วิเคราะหงา ย แตใหผลได
แคในเชิ งคุ ณ ภาพ ซึ่ง ยั งมี เทคนิ คอื่ น ที่ ส ามารถตรวจสอบบอแรกซในเชิง ปริม าณ เชน วิธี ก ารวิเคราะห โดยการเที ย บสี
(Colorimetric method) หรือเทคนิคการดูดกลืนนิวตรอนเทอรมัล เปนตน (จิตปราณี วีระพงษ และคณะ, 2535; กุ สุมา
นาแถมทอง และบัลลังก หันทะรักษ, 2546; ดวงธิดา กอนทอง, 2547) โดยผลการวิเคราะหสามารถทําใหทราบแนวโนมการ
ใชสารบอแรกซในอาหารได

ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ควรเพิ่มชนิดและจํานวนตัวอยางอาหารในการทดสอบการปนเปอน
2. ควรเพิ่มแหลงเก็บตัวอยางทั้งตลาดสดและหางสรรพสินคาใหครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกลเคียง
3. หนวยงานที่เกี่ยวของควรติดตามตรวจสอบการปนเปอนสารบอแรกซในอาหารอยางตอเนื่อง
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