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บทคัดยอ 

 
          การศึกษาและเปรียบเทียบการปนเปอนสารบอแรกซในตัวอยางอาหาร 5 ชนิด คือ หมูบด ลูกชิ้นหมู ไสกรอกหมู 
เฉากวย และผักดอง จากพื้นที่ตลาดสด (ตลาดสวนมะมวง ตลาดโบวลิ่ง และตลาดนํ้าพุ) กับหางสรรพสินคา (หางเทสโกโลตัส 
หางโรบินสันและหางแมคโคร) ในเขตชุมชนเมืองจันทบุรี โดยทําการเก็บตัวอยางอาหารสัปดาหละหนึ่งครั้ง เปนเวลา 1 เดือน 
ผลการตรวจสอบไมพบการปนเปอนสารบอแรกซในอาหารจากหางสรรพสินคา แตพบสารบอแรกซปนเปอนในตัวอยางอาหาร
จากตลาดสดคิดเปนรอยละ11.66 โดยพบการปนเปอนสูงสุดในผักดอง คิดเปนรอยละ 20 จากตลาดสดโบวลิ่ง รองลงมาคือ 
หมูบด คิดเปนรอยละ 10 จากตลาดสวนมะมวง และลูกชิ้นหมู คิดเปนรอยละ 5 จากตลาดนํ้าพุ ซึ่งผลการปนเปอนสารบอ
แรกซในอาหารบริเวณเขตชุมชนเมืองจันทบุร ีโดยเฉลี่ยมีคาเทากับรอยละ 5.83  จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวายังมี
การลักลอบใชบอแรกซใสในอาหารทั้งท่ีบอแรกซถูกกําหนดใหเปนวัตถุหามใชในอาหาร ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการ
ตรวจติดตามการปนเปอนสารบอแรกซอยางเขมงวดเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีของผูบริโภค 
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

เรียกทางเคมีวา โซเดียมบอเรต (Sodium borate) ไดโซเดียมเตตราบอเรต (Disodium tetraborate) หรือโซเดียม          
ไพโรบอเรต (Sodium pyroborate) หรือที่เรียกชื่อทางการคาวา น้ําประสานทอง เพงแซ หรือผงกรอบ เปนตน มีลักษณะ
เปนผงละเอียดสีขาว ละลายน้ําไดดี (นวลจิตต เชาวกีรติพงศ, 2542; นิธิยา รัตนาปนนทและวิบูลย รัตนาปนนท, 2543) สวน
ใหญนํามาใชในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแกวและเครื่องเคลือบตางๆ ในการผลิตยาและเครือ่งสําอาง บอแรกซสามารถเกิด
สารประกอบเชิงซอนกับสารประกอบอินทรียบางชนิดทําใหมีลักษณะหยุนกรอบและยังมีคุณสมบัติเปนวัตถุ   กันเสีย ทําให
ผูผลิตบางรายมีการเจือปนสารบอแรกซผสมในอาหารเพ่ือเพ่ิมความคงตัวและรักษาสภาพของอาหารใหคงอยูไดนาน แตสาร
บอแรกซมีพิษตอเซลลรางกาย ความรุนแรงของการเกิดพิษข้ึนอยูกับปริมาณที่รางกายไดรับและการสะสมในรางกาย โดยบอ

ตัวอยาง 



แรกซมักสะสมในเนื้อเยื่อของกรวยไต ทําใหเกิดอาการไตอักเสบ ในกรณีของเด็กหากรับประทานเกิน 4.5 กรัมในครั้งเดียว
สามารถทําใหเกิดพิษและในผูใหญถารับประทานเกิน15 กรัมอาจทําใหเสียชีวิตได (กรมวทิยาศาสตรการแพทย, 2536; ไมตรี 
สุทธจิตต, 2551) กระทรวงสาธารณสุขจึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) กําหนดใหสารบอ
แรกซเปนวัตถุที่หามใชในอาหาร และประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลากฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2544 กําหนดใหบอแรกซเปนสินคา
ควบคุมฉลากตองมีขอความ “บอแรกซอันตราย อาจทําใหไตวายหามใชในอาหาร”  

สถานการณในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีการตรวจพบการปนเปอนสารบอแรกซในอาหารอยูทั่วไป โดยเฉพาะใน
เนื้อหมูบด ขนมหวานบางชนิด ผักและผลไมดอง (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2536; สุพัตรา บํารุงเช้ือ, 2540; ชนินทร  
เจริญพงศ และคณะ, 2545) โดยปริมาณของสารบอแรกซที่ตรวจพบมีคาแตกตางกันไป เชน ในพ้ืนที่ตลาดสดเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดนครปฐมพบสารบอแรกซปนเปอนในทับทิมกรอบและขนมรวมมิตรอยูในชวง 0.0278-0.2615 ppm (ดวงธิดา 
กอนทอง, 2547) และในเทศบาลเมืองนครราชสีมาตรวจพบในลูกชิ้นหมูและลอดชอง คิดเปน 8.33% จากตัวอยางท้ังหมด 
144 ตัวอยาง (ประกายมาศ พงษชาติและพนิดา ทองแดง, 2549) หรือแมแตในพ้ืนท่ีกรุงเทพหมานครยังพบอาหารมีการ
ปนเปอนสารบอแรกซในโรงอาหารรวมของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดวย (ทิพยเนตร อริยปติพันธ, 2552) ดังนั้น การ
ตรวจสอบการปนเปอนสารบอแรกซในอาหารจึงเปนสิ่งสําคัญตอความปลอดภัยของผูบริโภคเนื่องจากมนุษยทุกคนตองบริโภค
อาหารเพื่อการดํารงชีวิตและการเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโตและแข็งแรง อาหารที่บริโภคควรถูกสุขลักษณะปราศจาก
สิ่งเจือปนที่เปนอันตรายท้ังกายภาพ เคมีและจุลินทรีย มิฉะนั้นอาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยซึ่งนําไปสูการเจ็บปวยและ
ตายกอนวยัอันสมควรได  การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายในการศึกษาการปนเปอนของอาหารที่มักมีการตรวจพบการปนเปอน
สารบอแรกซบอยครั้ง โดยเก็บตัวอยางในเขตชุมชนเมืองจันทบุรีและทําการตรวจสอบอยางงายดวยชุดทดสอบการปนเปอน 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการลดอันตรายและหลีกเลี่ยงการเกิดพิษของสารบอแรกซตอผูบริโภค  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพ่ือตรวจหาการปนเปอนสารบอแรกซในอาหารบางชนิดในเขตชุมชนเมืองจันทบุรีและเปรียบเทียบปริมาณการ
ปนเปอนสารบอแรกซระหวางตัวอยางอาหารในตลาดสดและหางสรรพสินคาแตละแหง  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 สุมเก็บตัวอยางอาหาร 5 ชนิด คือ หมูบด ลูกชิ้นหมู ไสกรอกหมู เฉากวย และผักดอง จากรานคาในตลาดสด 3 แหง 
(ตลาดสวนมะมวง ตลาดโบวลิ่งและตลาดน้ําพุ) และหางสรรพสินคา 3 แหง (หางเทสโก โลตัส หางโรบินสัน และหางแมคโคร) 
ในพื้นที่เขตชุมชนเมืองจันทบุรี ทําการสุมเก็บตัวอยางอาหารสัปดาหละหนึ่งครั้ง เปนเวลา 1 เดือนจากรานเดียวกันท่ีเก็บ
ตัวอยางอาหารแตละชนิดตลอดการทดลอง จากนั้นทําการตรวจสอบการปนเปอนสารบอแรกซดวยชุดทดสอบบอแรกซใน
อาหารจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนเทคนิคการตรวจวัดการเกิดสีแดงของกระดาษขมิ้นจากการทําปฏิกิริยา
ระหวางนํ้ายาทดสอบกับสารบอแรกซท่ีปนเปอนในอาหาร จากนั้นวิเคราะหผลการตรวจสอบในรูปของรอยละการปนเปอน 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการตรวจสอบการปนเปอนสารบอแรกซในตัวอยางอาหาร 5 ชนิด คือ หมูบด ลูกช้ินหมู ไสกรอกหมู เฉากวย 
และผักดอง รวมทั้งหมด 120 ตวัอยาง จํานวน 4 ครั้ง เปนระยะเวลา 1 เดือน ไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซในตัวอยาง
อาหารทั้งหมดจากการสุมเก็บตัวอยางจากทุกหางสรรพสินคา  

สวนผลการสุมเก็บตัวอยางจากพื้นท่ีตลาดสดไมพบการปนเปอนสารบอแรกซในตัวอยางไสกรอกหมูและเฉากวย แต
พบสารบอแรกซปนเปอนสูงท่ีสุดในผักดองจากรานคาในตลาดโบวลิ่ง จํานวน 24 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 20 รองลงมา คือ 
หมูบดจากตลาดสวนมะมวง จํานวน 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 10 และลูกชิ้นหมู จากตลาดน้ําพุ จํานวน 6 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 5 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) ซึ่งคาเฉลี่ยรอยละโดยรวมของผลการปนเปอนสารบอแรกซในตัวอยางอาหารจากตลาดสด
และหางสรรพสินคาในตัวอยางอาหารเขตเมืองจันทบุรีมีคาอยูในอัตรารอยละ 5.83 (ภาพที่ 1) 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบการปนเปอนสารบอแรกซในอาหารจํานวน 4 ครั้งจากตลาดสด 
  

ชนิดของอาหาร ตลาดโบวลิ่ง  ตลาดน้าํพุ  ตลาดสวนมะมวง 

สัปดาหที ่  
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หมายเหตุ    + ตรวจพบการปนเปอนสารบอแรกซ 
- ไมพบการปนเปอนสารบอแรกซ 

 

 
ภาพที่ 1 รอยละการปนเปอนสารบอแรกซจากบรเิวณตลาดสดกับหางสรรพสินคาในเขตเมืองจันทบุร ี

 

สรุปและอภิปรายผล 
การปนปอนของสารบอแรกซในอาหารยังคงมีการตรวจพบไดในพ้ืนท่ีทั่วไปเปนประจํา ซึ่งอาหารแตละประเภทมี

ความเสี่ยงอยูในระดับตางกัน โดยอาหารกลุมเนื้อสัตวบดมีความเสี่ยงในการปนเปอนสารบอแรกซสูงถึง 43.3% รองลงมา
ไดแก กลุมเนื้อสัตวและขนมจากแปง (ทับทิมกรอบ แปงกรุบ และรวมมิตร) มีความเสี่ยง 20.3% สวนกลุมขนมหวานและผลไม
ดอง มีความเสี่ยง 10.1% ตามลําดับ (ชนินทร  เจริญพงศ และคณะ, 2545) โดยจากการตรวจสอบการปนเปอนของสาร        
บอแรกซในอาหารจํานวน 5 ชนิดที่เก็บตัวอยางมาจากตลาดสดและหางสรรพสินคาในชุมชนเมืองจันทบุรี พบวามีการปนเปอน
ของสารบอแรกซในตัวอยางอาหารจากตลาดสดจํานวน 3 ชนิด อยูในอัตรารอยละ 11.66 โดยตรวจพบมากที่สุดในผักดอง 
รองลงมาคือ หมูบด และลูกชิ้นหมู ตามลําดับ สวนตัวอยางอาหารจากหางสรรพสินคาไมพบการปนเปอนของสารบอแรกซ  
ทั้งน้ีเนื่องมาจากอาหารในตลาดสดยังขาดการควบคุมและการตรวจสอบการปนเปอนปริมาณสารบอแรกซท่ีมีประสิทธิภาพ จึง
มักพบการปนเปอนในอาหาร และจากการสอบถามแมคาในตลาดสดทําใหทราบวาอาหารบางชนิดที่ทําเอง เชน ผักดอง ลูกชิ้น 
หมูบด ในระหวางการทํามีการใสสารบอแรกซปนเปอนลงไปดวย เพื่อการรักษาสภาพของอาหาร และใหอาหารนารับประทาน
มากขึ้น ซึ่งสารบอแรกซทําใหอาหารมีลักษณะหยุน กรอบ และมีคุณสมบัติเปนวัตถุกันเสียอยูดวย จึงถูกนํามาใชผลิตอาหาร
ประเภทดังกลาว รวมถึงยังพบวามีการนําเอาบอแรกซ ไปละลายน้ําแลวทาท่ีเน้ือหมู เนื้อวัว เพ่ือใหดูสด ไมบูดเนากอนเวลา 
บางแหงใชเนื้อหมูเนื้อวัวจุมลงในน้ําบอแรกซอีกดวย 

การศึกษาครั้งน้ีชี้ใหเหน็วาแมสารบอแรกซเปนสารควบคุมที่ไมใหใชในอาหาร แตในสภาพความเปนจริงแลวยงัมีการ
ลักลอบใชทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ซึ่งอาจทําใหเกิดผลกระทบตอผูบริโภคได ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดผูบริโภคควรมีความระมัดระวัง
ในการเลือกซื้ออาหารท่ีจะนํามาบริโภคในชีวิตประจําวัน ไมเลือกซื้ออาหารท่ีมีสีฉูดฉาด สวยงาม กรอบและสดใหมเกินไป 



เน่ืองจากแมคา/ผูผลิตอาจเจือปนสารบอแรกซลงไปในอาหาร นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเผยแพรความรูใหกับประชาชนและ
ผูขายอาหารใหทราบถึงโทษและอันตรายของสารปนเปอนตางๆ ซึ่งตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 151              
(พ.ศ.2536) กําหนดใหสารบอแรกซเปนวัตถุที่หามใชในอาหาร ผูฝาฝนมีโทษใหปรับไม เกิน 20,000 บาท (พรชัย  
เหลืองอาภาพงศ, 2543) และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) จึงไดประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก 
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2544 กําหนดใหบอแรกซเปนสินคาควบคุมฉลากโดยตองมีขอความไวในฉลากภาชนะบรรจุสินคาในหนา
เดียวกัน วา “บอแรกซอันตราย อาจทําใหไตวาย หามใชในอาหาร” นอกจากการระบุไวขางตน ผูประกอบการที่ผลิตหรือ
จําหนายจะตองแสดงฉลากสินคาใหครบถวนตามกฎหมายอีกดวย ไดแก ชื่อ - ที่อยูของสถานประกอบการ ขนาดปริมาณบรรจุ
วันเดือนปท่ีบรรจุและราคา  ถาไมมีฉลากหรือมีฉลากแตการแสดงฉลากไมถูกตอง ระวางโทษ จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือมีโทษ
ปรับไมเกิน 50,000 บาทหรือทั้งจําท้ังปรับ  ถาเปนการกระทําของผูผลิตหรือผูสั่ง หรือนําเขาตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 
หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท และควรจัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการเฝาระวังการปนเปอนโดยการเก็บตัวอยางอาหารมา
ตรวจอยางสม่ําเสมอเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชนทั่วไป ซึ่งการตรวจสอบดวยชุดทดสอบการ
ปนเปอนบอแรกซจากกรมวทิยาศาสตรการแพทยท่ีนํามาใชในการวิจัยนี้เปนวิธกีารที่สะดวก รวดเร็ว วิเคราะหงาย แตใหผลได
แคในเชิงคุณภาพ ซึ่งยังมีเทคนิคอื่นท่ีสามารถตรวจสอบบอแรกซในเชิงปริมาณ เชน วิธีการวิเคราะหโดยการเทียบสี 
(Colorimetric method) หรือเทคนิคการดูดกลืนนิวตรอนเทอรมัล เปนตน (จิตปราณี วีระพงษและคณะ, 2535; กุสุมา  
นาแถมทอง และบัลลังก หันทะรักษ, 2546; ดวงธิดา กอนทอง,  2547) โดยผลการวิเคราะหสามารถทําใหทราบแนวโนมการ
ใชสารบอแรกซในอาหารได 
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