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คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ 

บทความให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จํานวน ไม่เกิน 10 หน้า และกําหนดให้ใช้ตัวอักษร 
TH SarabunPSK  โดยทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีส่วนประกอบดังนี้  บทนํา  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะการวิจัย 
และเอกสารอ้างอิง 

ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับ 
� ขนาดกระดาษ A4 
� ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 น้ิว  ขอบล่าง 1 น้ิว  ขอบซ้าย 1.25 น้ิว  ขอบขวา 1 น้ืว 
� ระยะระหว่างบรรทัด  หน่ึงเท่า (Single Space) 
� ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK  ตามท่ีกําหนดดังน้ี 

o ชื่อเร่ือง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา   

o ชื่อผู้เขียน (ทุกคน) 
- ช่ือผู้เขียน ภาษาไทย – อังกฤษ  ขนาด 14 point  , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ท่ีอยู่ผู้เขียน ขนาด 14 point , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด  

o บทคัดย่อ  
- ช่ือ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดก่ึงกลาง , ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด  
- เน้ือหาบทคัดย่อภาษาไทย  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา  

o คําสําคัญ  ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกคําสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ  4-5 คํา  
 ใช้ตัวอักษร ภาษาไทย ขนาด 14 point 
- เน้ือหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา  
-  ย่อหน้า 0.5 น้ิว  

o Keywords  ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกคําสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบทความ ใช้ตัวอักษร 
ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point 

o รายละเอียดบทความ (Body)  
-  คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซ้าย , ตัวหนา  
-  หัวข้อย่อยขนาด 14 point , กําหนดชิดซ้าย , ตัวหนา 
-  ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 
-  ย่อหน้า 0.5 น้ิว  
รายละเอียดบทความประกอบด้วย  บทนํา  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย  

ผลการวิจัย  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  ข้อเสนอแนะการวิจัย  และเอกสารอ้างอิง 
� คําศัพท์  ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
� รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ คําบรรยายรูปภาพ

ให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดก่ึงกลางคอลัมน์ เน้ือหา และคําบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ 
� รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง  
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การปนเปื้อนสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหารบริเวณเขตชุมชนเมืองจันทบุรี 

Borax Contamination in Food in Muang District, Chanthaburi Province  
ชวัลรัตน์ สมนึก,   เกษมศรี พรมมี,  ภานุวัฒน์ ทองก้อน   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
 

บทคัดย่อ 
 

          การศึกษาและเปรียบเทียบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหาร 5 ชนิด คือ หมูบด ลูกช้ินหมู ไส้กรอกหมู 
เฉาก๊วย และผักดอง จากพ้ืนท่ีตลาดสด (ตลาดสวนมะม่วง ตลาดโบว์ลิ่ง และตลาดนํ้าพุ) กับห้างสรรพสินค้า (ห้างเทสโก้โลตัส 
ห้างโรบินสันและห้างแมคโคร) ในเขตชุมชนเมืองจันทบุรี โดยทําการเก็บตัวอย่างอาหารสัปดาห์ละหน่ึงครั้ง เป็นเวลา 1 เดือน 
ผลการตรวจสอบไม่พบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในอาหารจากห้างสรรพสินค้า แต่พบสารบอแรกซ์ปนเป้ือนในตัวอย่างอาหาร
จากตลาดสดคิดเป็นร้อยละ11.66 โดยพบการปนเป้ือนสูงสุดในผักดอง คิดเป็นร้อยละ 20 จากตลาดสดโบว์ลิ่ง รองลงมาคือ 
หมูบด คิดเป็นร้อยละ 10 จากตลาดสวนมะม่วง และลูกช้ินหมู คิดเป็นร้อยละ 5 จากตลาดนํ้าพุ ซ่ึงผลการปนเป้ือนสารบอ
แรกซ์ในอาหารบริเวณเขตชุมชนเมืองจันทบุรี โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับร้อยละ 5.83  จากผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่ายังมี
การลักลอบใช้บอแรกซ์ใส่ในอาหารท้ังท่ีบอแรกซ์ถูกกําหนดให้เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการ
ตรวจติดตามการปนเป้ือนสารบอแรกซ์อย่างเข้มงวดเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดีของผู้บริโภค 
คําสําคัญ: การปนเป้ือน, จันทบุรี, บอแรกซ์ 
 

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 

บอแรกซ์ เป็นสารเคมีในรูปเกลือของสารประกอบโบรอน มีสูตรทางเคมีว่า Na2B4O7 หรือ Na2B4O7.10H2O มีช่ือ
เรียกทางเคมีว่า โซเดียมบอเรต (Sodium borate) ไดโซเดียมเตตราบอเรต (Disodium tetraborate) หรือโซเดียม          
ไพโรบอเรต (Sodium pyroborate) หรือท่ีเรียกช่ือทางการค้าว่า นํ้าประสานทอง เพ่งแซ หรือผงกรอบ เป็นต้น มีลักษณะ
เป็นผงละเอียดสีขาว ละลายนํ้าได้ดี (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2542; นิธิยา รัตนาปนนท์และวิบูลย์ รัตนาปนนท์, 2543) ส่วน
ใหญ่นํามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องแก้วและเครื่องเคลือบต่างๆ ในการผลิตยาและเครื่องสําอาง บอแรกซ์สามารถเกิด
สารประกอบเชิงซ้อนกับสารประกอบอินทรีย์บางชนิดทําให้มีลักษณะหยุ่นกรอบและยังมีคุณสมบัติเป็นวัตถุ   กันเสีย ทําให้
ผู้ผลิตบางรายมีการเจือปนสารบอแรกซ์ผสมในอาหารเพ่ือเพ่ิมความคงตัวและรักษาสภาพของอาหารให้คงอยู่ได้นาน แต่สาร
บอแรกซ์มีพิษต่อเซลล์ร่างกาย ความรุนแรงของการเกิดพิษข้ึนอยู่กับปริมาณท่ีร่างกายได้รับและการสะสมในร่างกาย โดยบอ
แรกซ์มักสะสมในเน้ือเยื่อของกรวยไต ทําให้เกิดอาการไตอักเสบ ในกรณีของเด็กหากรับประทานเกิน 4.5 กรัมในครั้งเดียว
สามารถทําให้เกิดพิษและในผู้ใหญ่ถ้ารับประทานเกิน15 กรัมอาจทําให้เสียชีวิตได้ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2536; ไมตรี 

ตัวอย่าง 



สุทธจิตต์, 2551) กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 151 (พ.ศ. 2536) กําหนดให้สารบอ
แรกซ์เป็นวัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2544 กําหนดให้บอแรกซ์เป็นสินค้า
ควบคุมฉลากต้องมีข้อความ “บอแรกซ์อันตราย อาจทําให้ไตวายห้ามใช้ในอาหาร”  

สถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีการตรวจพบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในอาหารอยู่ท่ัวไป โดยเฉพาะใน
เน้ือหมูบด ขนมหวานบางชนิด ผักและผลไม้ดอง (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2536; สุพัตรา บํารุงเช้ือ, 2540; ชนินทร์  
เจริญพงศ์ และคณะ, 2545) โดยปริมาณของสารบอแรกซ์ท่ีตรวจพบมีค่าแตกต่างกันไป เช่น ในพ้ืนท่ีตลาดสดเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดนครปฐมพบสารบอแรกซ์ปนเป้ือนในทับทิมกรอบและขนมรวมมิตรอยู่ในช่วง 0.0278-0.2615 ppm (ดวงธิดา 
ก้อนทอง, 2547) และในเทศบาลเมืองนครราชสีมาตรวจพบในลูกช้ินหมูและลอดช่อง คิดเป็น 8.33% จากตัวอย่างท้ังหมด 
144 ตัวอย่าง (ประกายมาศ พงษ์ชาติและพนิดา ทองแดง, 2549) หรือแม้แต่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพหมานครยังพบอาหารมีการ
ปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในโรงอาหารรวมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย (ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์, 2552) ดังน้ัน การ
ตรวจสอบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในอาหารจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเน่ืองจากมนุษย์ทุกคนต้องบริโภค
อาหารเพ่ือการดํารงชีวิตและการเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและแข็งแรง อาหารท่ีบริโภคควรถูกสุขลักษณะปราศจาก
สิ่งเจือปนท่ีเป็นอันตรายท้ังกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ มิฉะน้ันอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยซ่ึงนําไปสู่การเจ็บป่วยและ
ตายก่อนวัยอันสมควรได้  การวิจัยครั้งน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาการปนเป้ือนของอาหารท่ีมักมีการตรวจพบการปนเป้ือน
สารบอแรกซ์บ่อยครั้ง โดยเก็บตัวอย่างในเขตชุมชนเมืองจันทบุรีและทําการตรวจสอบอย่างง่ายด้วยชุดทดสอบการปนเป้ือน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการลดอันตรายและหลีกเลี่ยงการเกิดพิษของสารบอแรกซ์ต่อผู้บริโภค  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือตรวจหาการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในอาหารบางชนิดในเขตชุมชนเมืองจันทบุรีและเปรียบเทียบปริมาณการ
ปนเป้ือนสารบอแรกซ์ระหว่างตัวอย่างอาหารในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่ง  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร 5 ชนิด คือ หมูบด ลูกช้ินหมู ไส้กรอกหมู เฉาก๊วย และผักดอง จากร้านค้าในตลาดสด 3 แห่ง 
(ตลาดสวนมะม่วง ตลาดโบว์ลิ่งและตลาดนํ้าพุ) และห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง (ห้างเทสโก้ โลตัส ห้างโรบินสัน และห้างแมคโคร) 
ในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมืองจันทบุรี ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัปดาห์ละหน่ึงครั้ง เป็นเวลา 1 เดือนจากร้านเดียวกันท่ีเก็บ
ตัวอย่างอาหารแต่ละชนิดตลอดการทดลอง จากน้ันทําการตรวจสอบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ด้วยชุดทดสอบบอแรกซ์ใน
อาหารจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเป็นเทคนิคการตรวจวัดการเกิดสีแดงของกระดาษขมิ้นจากการทําปฏิกิริยา
ระหว่างนํ้ายาทดสอบกับสารบอแรกซ์ท่ีปนเป้ือนในอาหาร จากน้ันวิเคราะห์ผลการตรวจสอบในรูปของร้อยละการปนเป้ือน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการตรวจสอบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหาร 5 ชนิด คือ หมูบด ลูกช้ินหมู ไส้กรอกหมู เฉาก๊วย 
และผักดอง รวมท้ังหมด 120 ตัวอย่าง จํานวน 4 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 เดือน ไม่พบการปนเป้ือนของสารบอแรกซ์ในตัวอย่าง
อาหารท้ังหมดจากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากทุกห้างสรรพสินค้า  

ส่วนผลการสุ่มเก็บตัวอย่างจากพ้ืนท่ีตลาดสดไม่พบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในตัวอย่างไส้กรอกหมูและเฉาก๊วย แต่
พบสารบอแรกซ์ปนเป้ือนสูงท่ีสุดในผักดองจากร้านค้าในตลาดโบว์ลิ่ง จํานวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา คือ 
หมูบดจากตลาดสวนมะม่วง จํานวน 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10 และลูกช้ินหมู จากตลาดนํ้าพุ จํานวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 5 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) ซ่ึงค่าเฉลี่ยร้อยละโดยรวมของผลการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหารจากตลาดสด
และห้างสรรพสินค้าในตัวอย่างอาหารเขตเมืองจันทบุรีมีค่าอยู่ในอัตราร้อยละ 5.83 (ภาพท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในอาหารจํานวน 4 ครั้งจากตลาดสด 
  

ชนิดของอาหาร ตลาดโบว์ลิ่ง  ตลาดนํ้าพุ  ตลาดสวนมะม่วง 

สัปดาห์ท่ี  
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หมายเหตุ    + ตรวจพบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ 
- ไม่พบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ 

 

 
ภาพท่ี 1 ร้อยละการปนเป้ือนสารบอแรกซ์จากบรเิวณตลาดสดกับห้างสรรพสินค้าในเขตเมืองจันทบุร ี

 
สรุปและอภิปรายผล 

การปนป้ือนของสารบอแรกซ์ในอาหารยังคงมีการตรวจพบได้ในพ้ืนท่ีท่ัวไปเป็นประจํา ซ่ึงอาหารแต่ละประเภทมี
ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่างกัน โดยอาหารกลุ่มเน้ือสัตว์บดมีความเสี่ยงในการปนเป้ือนสารบอแรกซ์สูงถึง 43.3% รองลงมา
ได้แก่ กลุ่มเน้ือสัตว์และขนมจากแป้ง (ทับทิมกรอบ แป้งกรุบ และรวมมิตร) มีความเสี่ยง 20.3% ส่วนกลุ่มขนมหวานและผลไม้
ดอง มีความเสี่ยง 10.1% ตามลําดับ (ชนินทร์  เจริญพงศ์ และคณะ, 2545) โดยจากการตรวจสอบการปนเป้ือนของสาร        
บอแรกซ์ในอาหารจํานวน 5 ชนิดท่ีเก็บตัวอย่างมาจากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในชุมชนเมืองจันทบุรี พบว่ามีการปนเป้ือน
ของสารบอแรกซ์ในตัวอย่างอาหารจากตลาดสดจํานวน 3 ชนิด อยู่ในอัตราร้อยละ 11.66 โดยตรวจพบมากท่ีสุดในผักดอง 
รองลงมาคือ หมูบด และลูกช้ินหมู ตามลําดับ ส่วนตัวอย่างอาหารจากห้างสรรพสินค้าไม่พบการปนเป้ือนของสารบอแรกซ์  
ท้ังน้ีเน่ืองมาจากอาหารในตลาดสดยังขาดการควบคุมและการตรวจสอบการปนเป้ือนปริมาณสารบอแรกซ์ท่ีมีประสิทธิภาพ จึง
มักพบการปนเป้ือนในอาหาร และจากการสอบถามแม่ค้าในตลาดสดทําให้ทราบว่าอาหารบางชนิดท่ีทําเอง เช่น ผักดอง ลูกช้ิน 
หมูบด ในระหว่างการทํามีการใส่สารบอแรกซ์ปนเป้ือนลงไปด้วย เพ่ือการรักษาสภาพของอาหาร และให้อาหารน่ารับประทาน
มากข้ึน ซ่ึงสารบอแรกซ์ทําให้อาหารมีลักษณะหยุ่น กรอบ และมีคุณสมบัติเป็นวัตถุกันเสียอยู่ด้วย จึงถูกนํามาใช้ผลิตอาหาร
ประเภทดังกล่าว รวมถึงยังพบว่ามีการนําเอาบอแรกซ์ ไปละลายนํ้าแล้วทาท่ีเน้ือหมู เน้ือวัว เพ่ือให้ดูสด ไม่บูดเน่าก่อนเวลา 
บางแห่งใช้เน้ือหมูเน้ือวัวจุ่มลงในนํ้าบอแรกซ์อีกด้วย 

การศึกษาครั้งน้ีช้ีให้เห็นว่าแม้สารบอแรกซ์เป็นสารควบคุมท่ีไม่ให้ใช้ในอาหาร แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วยังมีการ
ลักลอบใช้ท้ังโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซ่ึงอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ ฉะน้ันวิธีท่ีดีท่ีสุดผู้บริโภคควรมีความระมัดระวัง
ในการเลือกซ้ืออาหารท่ีจะนํามาบริโภคในชีวิตประจําวัน ไม่เลือกซ้ืออาหารท่ีมีสีฉูดฉาด สวยงาม กรอบและสดใหม่เกินไป 
เน่ืองจากแม่ค้า/ผู้ผลิตอาจเจือปนสารบอแรกซ์ลงไปในอาหาร นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและ



ผู้ขายอาหารให้ทราบถึงโทษและอันตรายของสารปนเป้ือนต่างๆ ซ่ึงตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 151              
(พ.ศ.2536) กําหนดให้สารบอแรกซ์เป็นวัตถุท่ีห้ามใช้ในอาหาร ผู้ฝ่าฝืนมีโทษให้ปรับไม่เกิน 20,000 บาท (พรชัย  
เหลืองอาภาพงศ์, 2543) และสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงได้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 
ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2544 กําหนดให้บอแรกซ์เป็นสินค้าควบคุมฉลากโดยต้องมีข้อความไว้ในฉลากภาชนะบรรจุสินค้าในหน้า
เดียวกัน ว่า “บอแรกซ์อันตราย อาจทําให้ไตวาย ห้ามใช้ในอาหาร” นอกจากการระบุไว้ข้างต้น ผู้ประกอบการท่ีผลิตหรือ
จําหน่ายจะต้องแสดงฉลากสินค้าให้ครบถ้วนตามกฎหมายอีกด้วย ได้แก่ ช่ือ - ท่ีอยู่ของสถานประกอบการ ขนาดปริมาณบรรจุ
วันเดือนปีท่ีบรรจุและราคา  ถ้าไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือมีโทษ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ  ถ้าเป็นการกระทําของผู้ผลิตหรือผู้สั่ง หรือนําเข้าต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และควรจัดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเฝ้าระวังการปนเป้ือนโดยการเก็บตัวอย่างอาหารมา
ตรวจอย่างสม่ําเสมอเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดีของประชาชนท่ัวไป ซ่ึงการตรวจสอบด้วยชุดทดสอบการ
ปนเป้ือนบอแรกซ์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีนํามาใช้ในการวิจัยน้ีเป็นวิธีการท่ีสะดวก รวดเร็ว วิเคราะห์ง่าย แต่ให้ผลได้
แค่ในเชิงคุณภาพ ซ่ึงยังมีเทคนิคอ่ืนท่ีสามารถตรวจสอบบอแรกซ์ในเชิงปริมาณ เช่น วิธีการวิเคราะห์โดยการเทียบสี 
(Colorimetric method) หรือเทคนิคการดูดกลืนนิวตรอนเทอร์มัล เป็นต้น (จิตปราณี วีระพงษ์และคณะ, 2535; กุสุมา  
นาแถมทอง และบัลลังก์ หันทะรักษ์, 2546; ดวงธิดา ก้อนทอง,  2547) โดยผลการวิเคราะห์สามารถทําให้ทราบแนวโน้มการ
ใช้สารบอแรกซ์ในอาหารได้ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  1. ควรเพ่ิมชนิดและจํานวนตัวอย่างอาหารในการทดสอบการปนเป้ือน 
  2. ควรเพ่ิมแหล่งเก็บตัวอย่างท้ังตลาดสดและห้างสรรพสินค้าให้ครอบคลุมในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
  3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรติดตามตรวจสอบการปนเป้ือนสารบอแรกซ์ในอาหารอย่างต่อเน่ือง 
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