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ผลการเฝ้าระวังสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ 

ประจ าปี 2559 
 

 เครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช (Thai-PAN)  ได้สุม่เก็บตวัอยา่งผกัและผลไม้ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เชียงใหม่และอุบลราชธานี ระหวา่งวนัท่ี 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยได้เก็บ
ตวัอยา่งผกัท่ีนิยมบริโภค 10 ชนิด ได้แก่ กะหล า่ปลี แตงกวา ผกับุ้งจีน มะเขือเทศ ผกักาดขาวปล ีคะน้า 
ถัว่ฝักยาว มะเขือเปราะ กะเพรา และพริกแดง และชนิดผลไม้ 6 ชนิด ได้แก่ แตงโม มะม่วงน า้ดอกไม้ 
มะละกอ แก้วมงักร ฝร่ัง และส้มสายน า้ผึง้ เพื่อตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชซึง่เป็น
งานตอ่เน่ืองท่ีไทยแพนได้ด าเนินการมาติดตอ่กันนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา 

มีการสุม่เก็บจากแหลง่จ าหนา่ย 2 ประเภท  คือ 1) ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล ใน
แหลง่จ าหนา่ยประเภทนีมี้การเก็บตวัตวัอยา่งสนิค้าทัง้ท่ีแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน Q และ 
Organic Thailand (สุม่เก็บตวัอยา่งจากท็อปส์ โฮมเฟรชมาร์ท ฟู้ ดแลนด์ เลมอนฟาร์ม) และสนิค้าที่ไม่มี
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน ซึง่มีทัง้สนิค้าเฮาส์แบรนด์และสนิค้าแบรนด์อ่ืนๆ (สุม่เก็บตวัอยา่งจากบิ๊กซี 
เทสโก้โลตสั และแม็คโคร) 2) ตลาดสดค้าสง่ 4 แหง่ ได้แก่ ตลาดไทจงัหวดัปทมุธานี ตลาดสีม่มุเมือง
จงัหวดัปทมุธานี ตลาดเมืองใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ และตลาดเจริญศรี จงัหวดัอุบลราชธานี  

วิธีการสุม่เก็บตวัอยา่งเป็นไปแนวทางปฏิบติัของ CODEX (โคเด็กซ์)1 บนัทกึข้อมลูของตวัอยา่งโดย
ละเอียด อาทิ แหลง่ท่ีซือ้ แหลง่ท่ีผลติ ราคาตอ่กิโลกรัม รวมจ านวนตวัอยา่งที่เก็บทัง้สิน้ 138 ตวัอยา่ง2 สง่
วิเคราะห์หาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างแบบ Multi Residue Pesticide Screen (MRPS) ซึง่สามารถ
วิเคราะห์หาสารพิษตกค้างได้กวา่ 450 ชนิด ท่ีห้องปฏิบติัการSALในประเทศองักฤษท่ีได้รับรอง ISO/IEC 
17025:2005 โดย UKAS (United Kingdom Accreditation Service)   

                                                             
1 RECOMMENDED METHODS OF SAMPLING FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES FOR COMPLIANCE WITH 
MRLS CAC/GL 33-1999 
2 เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่สามารถหาตวัอย่างของกลุม่สนิค้าบางชนิดท่ีแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานได้ 
กลา่วคือ 1) เคร่ืองหมาย Q ไมมี่ตวัอย่างแตงโมและแก้วมงักร 2)เคร่ืองหมาย Organic Thailand ไมมี่ตวัอย่างพริกแดง 
แตงโม แก้วมงักร และส้มสายน า้ผึง้ 
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จากนัน้น าผลการตรวจมาเปรียบเทียบกบัคา่ MRL (Maximum Residue Limit) หรือคา่ปริมาณ
สารพิษตกค้างสงูสดุ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองอาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง ประกาศเม่ือ 26 
พ.ค. 2554 และCODEX ตามข้อก าหนดในประกาศฉบบัดงักลา่ว ปรากฎผลดงันี ้
 
1. สถานการณ์สารพษิตกค้างในผักผลไม้แต่ละชนิด 

1.1 ผัก 
ชนิดผกัท่ีพบปริมาณสารพิษตกค้างเกินคา่ MRL ได้แก่ พริกแดง 100% ของตวัอยา่ง กะเพราและ

ถัว่ฝักยาว 66.67% คะน้า 55.56% ผกักาดขาวปล ี33.33% ผกับุ้งจีน 22.22% มะเขือเทศและแตงกวา 
11.11%  ในตวัอยา่งมะเขือเปราะพบสารพิษตกค้างแตไ่ม่เกินคา่ MRL 66.67% ในขณะท่ีกะหล ่าปลไีม่พบ
สารพิษตกค้างเลย 100%  ดงัแผนภาพ 

 
 

1.2 ผลไม้ 
ส าหรับการสุม่ตรวจผลไม้รวม 6 ชนิด พบวา่ส้มสายน า้ผึง้ และฝร่ัง ทกุตวัอยา่งมีสารพิษตกค้าง

เกินมาตรฐานทกุตวัอยา่งหรือคิดเป็น 100% ท่ีมีการสุม่ตรวจ รองลงมาเป็นแก้วมงักร มะละกอ มะม่วง
น า้ดอกไม้ ซึง่พบสารเคมีตกค้างเกินคา่มาตรฐาน 71.4%, 66.7% และ 44.4% ตามล าดบั ในขณะท่ีแตงโม
ไม่พบสารพิษตกค้างเลย 
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1.3 ภาพรวมการพบสารพษิตกค้างในผักและผลไม้ 
 เม่ือเปรียบเทียบโดยภาพรวมของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ ผลไม้มีเปอร์เซ็นต์การตกค้างเกินคา่ MRL 

สงูกวา่ผกั โดยผกั 35.96% หรือประมาณ 1ใน3 มีสารพิษตกค้างเกินคา่ MRL ในขณะท่ีผลไม้ 65.31% หรือ
ประมาณ 2ใน3 มีสารพิษตกค้างเกินคา่ MRL ท าให้ภาพรวมทัง้หมดของการสุม่เก็บตวัอยา่งในครัง้นี ้พบ
ผกัผลไม้ท่ีวางจ าหนา่ยในท้องตลาดมีสารพิษตกค้างเกินคา่ MRL 46.38% 

ข้อท่ีนา่สงัเกตคือกะหล า่ปล ีและแตงโม ซึง่ตามความเข้าใจวา่เป็นผกัและผลไม้ท่ีมีความเสีย่งมาก
ท่ีสดุกลบัพบการตกค้างเกินมาตรฐานน้อยท่ีสดุ ในขณะท่ีมะละกอซึง่นา่จะปลอดภยักวา่กลบัมีความเสีย่ง
มากกวา่อยา่งชดัเจน 
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2. สถานการณ์สารพษิตกค้างในแต่ละแหล่งจ าหน่าย และเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
เม่ือเปรียบเทียบการพบสารพิษตกค้างในตวัอยา่งท่ีวางจ าหนา่ยในแตล่ะแหลง่และตวัอยา่งที่มี

เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน พบวา่ ตวัอยา่งที่แสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน Q มีสารพิษตกค้างเกิน
คา่ MRL มากท่ีสดุถึง 57.14% รองลงมาคือตวัอยา่งจากบิ๊กซี ตลาดสีม่มุเมือง และตลาดไท มีสารพิษ
ตกค้างเกินคา่ MRL เทา่ๆกนัอยูท่ี่ 56.25%  ตลาดเมืองใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่พบสารพิษตกค้างเกินคา่ 
MRL 50.00% แม็คโคร 43.755% เทสโก้โลตสั 37.50% ตลาดเจริญศรี จงัหวดัอุบลราชธานี 31.25% และ
ตวัอยา่งที่แสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน Organic Thailand  พบสารตกค้างเกินมาตรฐานสงูถึง 25%  
ดงัแสดงแผนภาพ 

 ถึงแม้วา่ตวัอยา่งที่แสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จะพบการตกค้างเกิน
คา่ MRL น้อยท่ีสดุ แตส่ าหรับผู้บริโภคท่ีเลอืกซือ้สนิค้าที่มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานนีค้งไม่ต้องการให้มี
สารพิษตกค้างเลย 

 
 
กลา่วโดยสรุปหากเปรียบเทียบเป็นรายประเภทของแหลง่จ าหนา่ยและเคร่ืองหมายรับรอง

มาตรฐาน สนิค้าที่มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน Q พบสารพิษตกค้างเกินคา่ MRL มากท่ีสดุ คือ พบ 
57.14% รองลงมาคือสนิค้าที่สุม่เก็บจากตลาด 48.44% จากห้างสรรพสนิค้า 45.83% และสนิค้าที่มี
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน Organic Thailand 25.00%  
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3. สารพษิตกค้างที่พบ 
 3.1 ชนิดสารพิษตกค้างที่พบ 

สารพิษตกค้างที่พบทัง้หมดในการเก็บตวัอยา่งครัง้นี ้มี 66 ชนิด สามารถแบง่ตามวตัถปุระสงค์ใน
การใช้ก าจดัศตัรูพืชออกได้เป็น 4 ประเภท คือ สารก าจดัไร (acaricide) สารก าจดัวชัพืช (herbicide) สาร
ก าจดัแมลง (insecticide) และสารป้องกนัและก าจดัโรคพืช (fungicide) ดงัตอ่ไปนี ้

1) สารก าจดัไร พบ 2 ชนิด ได้แก่ propargite (โพรพาไกต์) และ hexythiazox (เฮกซีไทอะซอกซ์) 
2) สารก าจดัวชัพืช พบ 1 ชนิด คือ atrazine (อะทราซีน) 
3) สารก าจดัแมลง พบ 40 ชนิด เป็นสารที่อยูใ่นกลุม่หลกัๆ 5 กลุม่  ได้แก่ 1) กลุ่มคาร์บาเมต มี 5 

ชนิด คือ (1) 3-hydroxycarbofuran (2) Carbaryl (3) Carbofuran (4) Fenoxycarb (5) Methomyl 2) 
กลุ่มออร์แกโนคลอรีน มี 1ชนิด คือ Endosulfan sulphate 3) กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต มี 9 ชนิด คือ (1) 
Acephate (2) Chlorpyrifos (3) Diazinon (4) Dichlorvos (5) Ethion (6) Malathion (7) Omethoate (8) 
Profenofos และ (9) Triazophos 4) กลุ่มไพรีทรอยด์ มี 6 ชนิด คือ (1) Bifenthrin  (2) Cypermethrin (3) 
Deltamethrin (4) Fenpropathrin (5) Lambda-cyhalothrin และ (6) Permethrin 5) กลุ่ม neonicotinoid 
มี 5 ชนิด ได้แก่ (1) Clothianidin (2) Dinotefuran (3) Imidacloprid (4) Thiamethoxam และ (5) 
Acetamiprid 6) กลุม่อ่ืนๆ อีก 14 ชนิด ได้แก่ (1) Amitraz (2) Lufenuron (3) Chlorantraniliprole  (4) 
Diflubenzuron (5) Chlorfenapyr (6) Tetradifon (7) Indoxacarb (8) Fipronil (9) Fipronil sulphone 
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(10) Pyridaben (11) Spiromesifen (12) Thiocyclam (13) Buprofezine และ (14) DEET (เป็น insect 
repellent) 

4) สารป้องกนัและก าจดัโรคพืช พบ 23 ชนิด ได้แก่ (1) Iprovalicarb (2) Pyraclostrobin (3) 
Thiophanate Methyl (4) Carbendazim (5) Cyproconazole (6) Fluopyram (7) Procymidone (8) 
Imazalil (9) Prochloraz (10) Azoxystrobin (11) Dimethomorph (12) Chlorothalonil (13) 2,4,6-
Trichlorophenol (14) Metalaxyl (15) Oxadixyl (16) Pencycuron (17) Diniconazole (18) 
Propiconazole (19) Tebuconazole (20) Triadimenol (21) Difenoconazole (22) Hexaconazole และ 
(23) Iprodione  

ในจ านวนนีเ้ป็นวัตถุอันตรายที่ต้องไม่พบและ/หรือไม่ควรพบ 4 ชนิด เน่ืองจากเป็น 1) วตัถุ
อนัตรายชนิดที ่4 คือ เอนโดซลัแฟนซลัเฟต (เมตาบอไลท์ของเอนโดซลัแฟน) ซึง่ตกค้างในตวัอยา่งส้มสาย
น า้ผึง้ท่ีแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน Q  2) เป็นวตัถอุนัตรายทีไ่ม่ไดร้บัอนญุาตใหข้ึ้นทะเบียน 2 ชนิด 
คือ (1) คาร์โบฟูราน ซึง่ตกค้างในตวัอยา่งแตงกวาและพริกแดงท่ีแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานQ  ใน
ถัว่ฝักยาวจากตลาดสีม่มุเมือง พบเฉพาะเมตาบอไลท์ 3-OH carbofuran) (2) เมโทมิล พบตกค้างใน
ตวัอยา่งฝร่ังท่ีแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน Q  ฝร่ังจากตลาดไทและผกักาดขาวปลจีากบิก๊ซี  และ 3) 
เป็นวตัถอุนัตรายทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและยารบัผิดชอบ 1 ชนิด คือ DEET พบในคะน้าจาก
ตลาดเมืองใหม่ 

นอกจากนีย้งัพบวตัถอุนัตรายทีต่อ้งสงสยัว่ายงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียน3อีก 8 ชนิด ได้แก่ (1) 
Diniconazole พบตกค้างในพริกแดงจากบิ๊กซี (2) Fenoxycarb พบในคะน้าจากแมคโครและตลาดไท (3) 
Imazalil พบในแก้วมงักรจากเทสโก้โลตสั และส้มสายน า้ผึง้จากบิ๊กซี (4) Oxadixyl พบในผกักาดขาวปลี
จากแมคโคร (5) Permethrin พบในแก้วมงักรจากตลาดเมืองใหม่ (6) Tetradifon พบในส้มสายน า้ผึง้จาก
แมคโคร เทสโก้โลตสั และส้มท่ีมีเคร่ืองหมาย Q  (7) Thiocyclam พบในผกักาดขาวปลท่ีีมีเคร่ืองหมาย Q  
(8) Triadimenol พบในมะเขือเปราะจากตลาดสี่มมุเมือง  

และจากตวัอยา่งที่พบสารพิษตกค้างทัง้หมด 81 ตวัอยา่ง พบการตกค้างของสารชนิดเดียว 25
ตวัอยา่งหรือคิดเป็น 30.86% ท่ีเหลอือีก 69.14% พบการตกค้างร่วมกนัของสารตัง้แต ่2 ชนิดขึน้ไปหรือ
ค็อกเทล ผลไม้ท่ีพบการตกค้างแบบค็อกเทลมากท่ีสดุ คือ ในส้มสายน า้ผึง้พบสารพิษตกค้างร่วมกนัมากถึง 
20 ชนิดในตวัอยา่งเดียว ในขณะท่ีผกั คือ พริกแดงพบสารพิษตกค้างร่วมกนัมากท่ีสดุ 15 ชนิดในหนึง่
ตวัอยา่ง 

 

                                                             
3 วตัถอุนัตรายที่ได้รับการขึน้ทะเบียน โดยกลุ่มควบคมุวตัถอุนัตราย อพัเดท 4 เมษายน 2559  สืบค้นจาก 

http://www.doa.go.th/ard/FileUpload/hazzard/Registion%20HA/registion%20HA%202554-2559.pdf  

http://www.doa.go.th/ard/FileUpload/hazzard/Registion%20HA/registion%20HA%202554-2559.pdf
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 ในท านองเดียวกนัก็พบวา่สารพิษบางชนิดพบตกค้างในตวัอยา่งหลากหลายชนิด ดงัข้อมลูใน
ตารางท่ี 4 เช่น ไซเปอร์เมทริน พบการตกค้างใน ผกับุ้งจีน มะเขือเทศ ถัว่ฝักยาว มะเขือเปราะ คะน้า 
กะเพรา พริกแดง ฝร่ัง มะละกอ และส้มสายน า้ผึง้ รวมทัง้สิน้ 34 ตวัอยา่ง มีปริมาณการตกค้างระหวา่ง 
0.01-2.60 ppm ในจ านวนนีเ้กินคา่ MRL 8 ตวัอยา่ง (23.53%) หรือคาร์เบนดาซิมพบการตกค้างใน มะเขือ
เทศ คะน้า กะเพรา พริกแดง ฝร่ัง มะม่วงน า้ดอกไม้ มะละกอ แก้วมงักร และส้มสายน า้ผึง้ มีปริมาณการ
ตกค้างระหวา่ง0.01-1.70 ppm ในจ านวนนีเ้กินคา่ MRL 20 ตวัอยา่ง (83.33%) ซึง่คาร์เบนดาซิมเป็นสาร
ประเภทดดูซมึ เม่ือตกค้างในผกัผลไม้แล้ว โอกาสท่ีผู้บริโภคจะสามารถขจดัออกได้มีน้อยมาก 
 ซึง่ข้อมลูทัง้การพบสารพิษตกค้างแบบค็อกเทลในตวัอยา่งหนึง่ๆ หรือสารพิษชนิดเดียวแตพ่บ
ตกค้างในพืชผกัผลไม้หลายชนิดนัน้ เป็นข้อมลูท่ีส าคญัท่ีนา่จะน าไปใช้ในการประเมินความเสีย่งตอ่การรับ
สมัผสัสารพิษเหลา่นีข้องผู้บริโภค อีกทัง้ยงัเป็นข้อมูลท่ีสะท้อนไปยงัต้นทางการผลิตทัง้ในแงปั่ญหาศตัรู
และโรคพืชท่ีเกษตรกรต้องเผชิญ และกลไกการควบคมุการจ าหนา่ยและการใช้วตัถอุนัตรายทางการเกษตร
ให้เป็นไปตามฉลาก 
 
 3.2 ปัญหาการควบคุมคาร์โบฟูรานและเมโทมิล 
 คาร์โบฟูรานและเมโทมิลเป็นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 2 ใน 4 ชนิดท่ีไทยแพนติดตามสถานการณ์มา
โดยตลอด  สารทัง้สองชนิดนีเ้คยน าเข้ามาเป็นจ านวนมากและปัจจบุนัยงัไม่มีการอนญุาตให้ขึน้ทะเบียน
เน่ืองจากมีพิษภยัร้ายแรง แตย่งัคงพบวา่มีการลกัลอบจ าหนา่ยและน ามาใช้ 

โดยเม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การพบสาร 4 ชนิดกบัปีก่อนๆ พบวา่สารไดโครโตฟอสและอีพีเอ็นท่ี
ได้มีการขบัเคลือ่นร่วมกบัภาคสว่นตา่งๆ จนกระทัง่มีประกาศเป็นวตัถอุนัตรายชนิดท่ี 4 นัน้ ไม่พบการ
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ตกค้างเลยตัง้แต ่พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ในขณะท่ีคาร์โบฟูรานและเมโทมิลนัน้  พบวา่มีแนวโน้มลดลงอยา่ง
ชดัเจนตัง้แต ่พ.ศ. 2555 -2558 แตใ่นปัจจุบนักลบัพบการตกค้างของเมโทมิลเพิ่มขึน้เป็น 2.17% และคาร์
โบฟูรานจากท่ีไม่พบการตกค้างในปี 2558 ในปีนีพ้บการตกค้าง 2.17% ดงัในตาราง 

 

 
 
  
4. การเปรียบเทียบผลการตรวจสารเคมีตกค้าง 4 กลุ่มหลัก กับการตรวจวิเคราะห์แบบ MRPS 
ซึ่งครอบคลุมชนิดสารมากกว่า 

การตรวจวิเคราะห์ท่ีครอบคลมุกวา่ท าให้เห็นความเป็นจริงของปัญหาการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืช
ในประเทศไทยมากขึน้ โดยพบวา่หากมีการตรวจวิเคราะห์สารเฉพาะ 4 กลุม่หลกัจะพบสดัสว่นการตกค้าง
ประมาณ 23.91% เทา่นัน้ แตเ่ม่ือขยายการตรวจสอบให้ครอบคลมุพบวา่เปอร์เซ็นต์การตกค้างเกินคา่ 
MRL สงูกวา่เดิมประมาณ 2 เทา่ตวั คือเพิ่มขึน้ เป็น 46.38%  

 

2555 2557 2558 2559

คารโ์บฟูราน 22.8 8.5 0 2.17

เมโทมลิ 17.2 7.6 2.5 2.17

ไดโครโตฟอส 2.9 0 0 0

อพีเีอน็ 5.7 0 0 0

เปอรเ์ซ็นตก์ารพบสาร 4 ชนิดในแต่ละปี (%)
สาร 4 ชนิด
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5. พัฒนาการของการแก้ปัญหาสารเคมีก าจดัศัตรูพชืตกค้างระหว่างปี 255-2559 
 แม้ข้อมลูผลการตรวจวิเคราะห์ท่ีครอบคลมุมากขึน้ท าให้เราตระหนกัวา่ปัญหาสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชเป็นปัญหาใหญ่และรุนแรงยิ่งกวา่ที่เคยมีการประเมินมากอ่น  แตห่ากมองในเชิงพฒันาการที่ไทย
แพนได้เร่ิมต้นเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการตกค้างของสารเคมีก าจดัศตัรูพืช  ได้ท างานร่วมกบัหนว่ยงาน
ตา่งๆอยา่งใกล้ชิด มีการรณรงค์ขบัเคลือ่นให้มีการยกเลกิการใช้สารเคมีท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรง กระตุ้นให้
เกิดความร่วมมือกบัผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง  รวมทัง้บทบาทของหนว่ยงานตา่งๆที่มีหน้าที่หลกัท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหามากขึน้ จะเห็นวา่แนวโน้มของปัญหาการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชมีแนวโน้มท่ี
ดีขึน้ 

 โดยส าหรับกลุม่สนิค้าผกัซึง่มีการสุม่เก็บตวัอยา่งมาแล้ว 3 ครัง้4 คือเม่ือ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 
และ พ.ศ. 2558 น าข้อมลูภาพรวมทัง้ 3 ปี มาเปรียบเทียบร่วมกบัข้อมลูในปี 2559 โดยน าเฉพาะการ
วิเคราะห์สารตกค้างใน 4 กลุม่หลกั(เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้) พบวา่ ตวัอยา่งผกัท่ีพบสารพิษ
ตกค้างสงูกวา่คา่ MRL ลดลงเป็นล าดบั  จากท่ีเคยพบสงูถึง 48.57% ในปี 2555 ลดลงเหลอื 38.71% ในปี 
2557  และ 22.50% ในปี 2558  และลดลงเหลือ 17.98% ดงัแสดงในแผนภาพ 

 
  
แนวโน้มดงักลา่วเป็นจริงส าหรับผลไม้ด้วย โดยเม่ือเปรียบเทียบท่ีมีการเก็บตวัอยา่งก่อนหน้านี ้1 ครัง้

ในปี 2557 พบตวัอยา่งผลไม้มีสารพิษตกค้าง 4 กลุม่เกินคา่ MRL 55.40%  และในขณะท่ีในปีนีพ้บการ
ตกค้างลดลงเหลอื 34.69%  

                                                             
4 สาเหตท่ีุไม่มีข้อมลู พ.ศ. 2556 เน่ืองจากปีนัน้ไทยแพนร่วมกบัมลูนิธิเพ่ือผู้บริโภคสุม่เก็บตวัอย่างข้าวสารบรรจุถงุ  
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6. สรุปประเด็นส าคัญและข้อเสนอแนะ 

6.1 ผลจากการเฝ้าระวงัโดยห้องปฏิบติัการท่ีมีขีดความสามารถในการตรวจสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

มากขึน้จากท่ีสามารถตรวจสอบได้เพียง 4 กลุม่ จ านวนประมาณ 100 กวา่ชนิด ให้สามารถวิเคราะห์หา
สารพิษตกค้าง ซึง่สามารถวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างได้กวา่ 450 ชนิดพบวา่สถานการณ์การตกค้างของ
ปัญหาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชในผกัและผลไม้อยูใ่นสภาพท่ีนา่กงัวลอยา่งยิ่งเพราะ 

- จ านวนตวัอยา่งที่ตรวจพบตกค้างเกินมาตรฐานนัน้สงูถึง 46.38% จากทกุแหลง่  
- ท่ีนา่ตระหนกมากไปกวา่นัน้คือการพบวา่ ผกัและผลไม้ซึง่ได้รับตรา Q โดยหนว่ยงานของรัฐ

กลบัพบสารเคมีตกค้างมากท่ีสดุจากทกุแหลง่ โดยพบสงูถึง 57.14% 

- ผกัและผลไม้อินทรีย์ท่ีได้รับการรับรอง Organic Thailand ซึง่ไม่ควรตรวจพบการตกค้างของ
สารเคมีกลบัพบการตกค้างสงูเกินมาตรฐานถึง 25% ของจ านวนตวัอยา่ง  

- จ านวนตวัอยา่งของผกัและผลไม้ซึง่จ าหนา่ยในโมเดิร์นเทรดซึง่ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงกวา่กลบั
มิได้มีความปลอดภยัมากกวา่ตลาดสดโดยทัว่ไป เพราะมีจ านวนตวัอยา่งการตกค้างเกิน
มาตรฐานถึง 46% ในขณะท่ีตลาดสดมีสดัสว่นมากกวา่เลก็น้อยท่ี 48% 

- การเฝ้าระวงัในครัง้นีย้งัพบด้วยวา่ มีสารก าจดัศตัรูพืชท่ีถกูห้ามใช้แล้ว และไม่ได้รับอนุญาตให้
ขึน้ทะเบียนรวม 3 ชนิด และพบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีต้องสงสยัวา่ไม่มีทะเบียนกบักรม
วิชาการเกษตรอีก 8 ชนิด ตกค้างในผกัและผลไม้ท่ีจ าหนา่ยในตลาด 

- มีผู้ประกอบการผกัและผลไม้รายใหญ่ท่ีจดัสง่สินค้าไปยงัโมเดิร์นเทรดกระท าความผิดซ า้ซาก 
ในการจ าหนา่ยผกัและผลไม้ไม่ปลอดภยั ทัง้ท่ีได้รับตรา Q จากหนว่ยงานของรัฐ 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
1) รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ คณะกรรมการอาหาร 
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แหง่ชาติ ตลอดจนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องยกระดบัปัญหาความไม่ปลอดภยัทางอาหารให้เป็นวาระ
ส าคญัของประเทศ เพราะระดบัการตกค้างของปัญหาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเกินมาตรฐานเกือบคร่ึงหนึง่จะ
สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนทกุกลุม่ ทกุชนชัน้ต้องตายผอ่นสง่ และมีคณุภาพชีวิตท่ีย ่าแยเ่พราะ
โรคร้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช เช่น มะเร็ง ผลกระทบตอ่ระบบสบืพนัธ์ุ เป็นต้น ทัง้นีป้ระเทศ
ไทยต้องตัง้เป้าหมายในการลดสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างโดยเฉพาะในผกัและผลไม้ให้เหลอืเพียงไม่เกิน 
5% ของตวัอยา่งการสุม่ตรวจให้ได้ภายใน 5 ปี ทัง้นีต้้องมีแผนการจดัการปัญหาสารเคมี การบูรณาการ
หนว่ยงานของรัฐ พร้อมจดัสรรงบประมาณเพือ่แก้ปัญหานีต้ัง้แต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้เป้าหมาย
ดงักลา่วบรรลผุลโดยเร็ว ทัง้นีโ้ดยภารกิจเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งด าเนินการคือการปราบปรามผู้กระท าผิดท่ีน า
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีห้ามใช้แล้ว และไม่ได้รับอนญุาตให้ขึน้ทะเบียนอยา่งเร่งดว่น 

2) หนว่ยงานราชการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมกอช. กรมวิชาการเกษตร และหนว่ยงานท่ี 
เก่ียวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องปฏิรูประบบการตรวจสอบรับรองทัง้ท่ีเป็น GAP และ 
Organic Thailand อยา่งเร่งดว่น ก่อนท่ีประชาชนจะสญูเสยีความเช่ือมัน่ในระบบรับรองดงักลา่ว โดยต้อง
ก าหนดเป้าหมายให้ลดปริมาณการตกค้างของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเกินคา่มาตรฐานให้เป็น 0% จากทกุ
แหลง่การผลิต โดยหากไม่สามารถท าได้ ควรโอนถ่ายการด าเนินการให้กบัหนว่ยงานอ่ืนๆ หรือสง่เสริมให้
ภาคเอกชน หรือภาคสงัคมเป็นผู้ด าเนินการแทน โดยรัฐท าหน้าที่ในการก ากบั สนบัสนุนงบประมาณและ
วิชาการ 

3) ผู้บริหารโมเดิร์นเทรด ซึง่ปัจจุบนัสามารถตรวจสอบย้อนกลบัท่ีมาของผกัและ 
ผลไม้ท่ีจ าหนา่ยในประเทศสามารถน าผลการตรวจสอบครัง้นีข้องไทยแพนเพื่อลงโทษผู้จดัสง่สนิค้า 
เจ้าของยี่ห้อผกัผลไม้ท่ีไม่ปลอดภยั และต้องน าเสนอมาตรการท่ีสร้างหลกัประกนัแก่ผู้บริโภคท่ีต้องจ่ายเงิน
มากกวา่เพื่อซือ้ผกัและผลไม้ท่ีควรมีความปลอดภยัมากกวา่ ทัง้นี ้ไทยแพนได้ประสานงานกบัตวัแทนของ
โมเดิร์นเทรดซึง่ตรวจพบปัญหาการตกค้างเกินมาตรฐานแล้วโดยได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี และ
ผู้ประกอบการจะแจ้งตอ่ไทยแพน และ/หรือตอ่สาธารณชนภายใน 7 วนัหลงัจากได้รับข้อมลูและจดหมาย
แจ้งอยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัรายละเอียดของผลการตรวจครัง้นี  ้
 สว่นในกรณีผกัและผลไม้ท่ีไม่ปลอดภยัซึง่เก็บตวัอยา่งจากตลาดทัว่ไปนัน้ จะมีการด าเนินการ
คล้ายคลงึกัน โดยไทยแพน ได้ประสานงานกบัสมาคมตลาดสดไทยเพื่อประสานงานกบัตลาดค้าสง่ตา่งๆ 
ในการร่วมกนัแก้ปัญหานีร่้วมกนัเป็นการเฉพาะแล้วในเร็วๆนี  ้

4) หนว่ยงานของรัฐซึง่มีหน้าที่ในการดแูลกฎหมาย เช่น กองบงัคบัการปราบปราม 
คุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิชาการเกษตร สามารถ
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายตอ่ผู้กระท าความผิดท่ีจ าหนา่ยอาหารไม่ปลอดภยั  หรือปลอมแปลงตรา
รับรอง  โดยสามารถสบืค้นไปยงัผู้ผลติ ผู้จดัสง่ผกัและผลไม้ท่ีไม่ปลอดภยั หรือแม้กระทัง่สามารถสอบสวน
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ไปได้ถึงต้นทางการจ าหนา่ยสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีผิดกฎหมายได้ ทัง้นีโ้ดยควรด าเนินการเอาผิดตอ่
ผู้ประกอบการท่ีกระท าความผิดซ า้ซากโดยทนัทีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอยา่งตอ่ผู้ประกอบการอ่ืน 

5) มีความจ าเป็นอยา่งเร่งดว่นในการยกระดบัการเฝ้าระวงัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชใน 
ผกัและผลไม้ตลอดจนผลผลติอาหารอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น ต้องยกระดบัขีดความสามารถของห้องปฏิบติัการ
ของหนว่ยงานรัฐ และเอกชนในประเทศให้สามารถตรวจสารเคมีก าจดัศตัรูพืชให้ได้อยา่งน้อย 400-600 
สาร และสามารถให้บริการตอ่ผู้ใช้บริการโดยอยา่งรวดเร็วในราคาท่ีเหมาะสม  พร้อมทัง้สร้างระบบเฝ้า
ระวงัและเตือนภยั เช่น ระบบ RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ของ EU ซึง่จะขจดั
ความซ า้ซ้อนของหนว่ยงาน การสญูเสยีคา่ใช้จ่ายในการตรวจของหนว่ยงานรัฐและเอกชนท่ีไม่ได้ใช้
ประโยชน์อยา่งเต็มท่ี เพิ่มประสทิธิภาพ ความโปร่งใส และศกัยภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค 

6) ส าหรับผู้บริโภคนัน้ ผลการเฝ้าระวงัครัง้นีท้ าให้ทราบสถานะของปัญหาการ 
ตกค้างของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชได้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากขึน้ โดยผู้บริโภคอาจเลอืกซือ้ผกัและ
ผลไม้ท่ีพบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชในระดบัต ่าแม้ขณะนีจ้ะมีจ านวนชนิดให้เลอืกซือ้น้อย การเลอืกซือ้ผลผลติ
ของเกษตรอินทรีย์จากตรารับรองท่ีนา่เช่ือถือ (ซึง่ตอ่ไปไทยแพน จะตรวจสอบตรารับรองอ่ืนๆเพิ่มมากขึน้) 
การเลอืกซือ้ผกัพืน้บ้านท่ีทราบท่ีมา รวมไปถึงการปลกูผกักินเอง โดยเฉพาะผกัท่ีมีความเสีย่งแต่สามารถ
ปลกูได้ไม่ยาก ทัง้นีโ้ดยสามารถหาความรู้ในการปลกูได้จากเว็บไซท์และเพจ “สวนผกัคนเมือง” เป็นต้น 
 ผู้บริโภคยงัสามารถรวมกลุม่กนัเพื่อแสดงพลงัของผู้บริโภคท่ีกระตือรือร้น โดยการร่วมกบัไทยแพน 
และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในการร่วมกนัแจ้งความด าเนินคดีตอ่ผู้ประกอบการท่ีกระท าผิดซ า้ซาก ติดตาม
การท างานของห้าง ตลาด และหนว่ยงานของรัฐอยา่งใกล้ชิด โดยอาจใช้ช่องทางตามกฎหมายเพื่อให้
หนว่ยงานของรัฐต้องด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ไม่ละเลยตอ่การปฏิบติัหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบญัญัติ ไป
จนถึงการร่วมกนัเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาที่ต้นทาง เช่น การเสนอให้ยกเลกิแบนสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมี
พิษภยัร้ายแรงและพบการตกค้างบอ่ย เป็นต้น 
 

 เครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชยงัมีความหวงัวา่ ปัญหาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในผกั
และผลไม้จะสามารถด าเนินการให้ลดลงได้ หากผู้บริโภคและประชาชนได้รับทราบข้อมลูสถานะของการ
ปนเปือ้นท่ีแท้จริง และเม่ือทกุฝ่ายหนัหน้าเข้ามาร่วมแก้ปัญหา โดยผลจากการท างานประสานงานระหวา่ง 
ไทยแพนกบัผู้ประกอบการ และหนว่ยงานของรัฐบางหนว่ยงาน พบวา่สามารถลดการตกค้างของสารเคมี
ตกค้างในผกัและผลไม้ได้จริงตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น 
 การเข้าถึงข้อมลูและการเข้าใจความเป็นจริงของสถานะความไม่ปลอดภยัทางอาหาร เป็นกญุแจ
ส าคญัท่ีท าให้ผู้บริโภคและประชาชนทัว่ไปสามารถสร้างกลไก พฒันาระบบ และแสวงหาทางเลอืกเก่ียวกบั
ความปลอดภยัในอาหารได้มากขึน้
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