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รายงานผลการตรวจผักในกรุงเทพมหานคร 
 

ฝ่ายข้อมลูเครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืช 
 
ทางเครือข่ายเตือนภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชหรือไทยแพน (Thai-PAN : Thailand Pesticide Alert 

Network) ร่วมกบันิตยสารฉลาดซื Gอ ได้มีการสุ่มตรวจผกัมาตรฐาน Q1 และกลุ่มตราห้าง (house brand)2 
ที�มีข้อความแสดงถึงความปลอดภัย จํานวน 7 ชนิด ซึ�งเป็นผกัที�นิยมบริโภคกันทั�วไป ประกอบไปด้วย 
กะหลํ�าปลี คะน้า ถั�วฝักยาว ผกักาดขาว ผกับุ้ งจีน ผกัชีและพริกจินดา ที�จําหน่ายในห้างสรรพสินค้า และ
สุ่มตรวจผักชนิดเดียวกันที�จําหน่ายในตลาดสด 2 ตลาด คือตลาดห้วยขวาง และตลาดประชานิเวศน์ 
รวมถึงที�จําหนา่ยในรถเร่  

นําผกัที�ได้ทั Gงหมดไปวิเคราะห์หาสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต ที�ห้องปฏิบตักิารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ในวนัที� 26 มีนาคม 
2555 ทางกรมฯได้ทยอยส่งผลตรวจเป็นลําดบัดงันี G 1) ผกักลุ่มมาตรฐาน Q รับรองผลตามรายงานวนัที� 10 
พฤษภาคม 2555 2) ผกักลุม่ตราห้าง รับรองผลตามรายงานวนัที� 24 พฤษภาคม 2555 3) ผกักลุ่มตลาดสด
ห้วยขวาง รับรองผลตามรายงานวนัที� 25 พฤษภาคม 2555 4) ผกักลุ่มตลาดสดประชานิเวศน์ รับรองผล
ตามรายงานวนัที� 31 พฤษภาคม 2555 และ 5) ผกักลุ่มรถเร่ รับรองผลตามรายงานวนัที� 22 มิถนุายน 
2555  

จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ในผกัทั Gง 7 ชนิดมีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างทั Gงสิ Gน 14 ชนิด ได้แก่ อะ
ซีเฟต (acephate), อลัดิคาร์บ (aldicarb), คาร์บาริล (carbaryl), คาร์โบฟูราน (carbofuran), คลอไพริ
ฟอส (chlorpyrifos), ไดโครโตฟอส (dicrotophos), อีพีเอ็น (EPN), อีไธออน (ethion), เมทิดาไธออน 
(methidathion), เมธิโอคาร์บ (methiocarb), เมโทมิล (methomyl), โอเมโธเอต (omethoate), ออกซามิล 
(oxamyl) และ ไตรอะโซฟอส (triazophos) ในจํานวนนี Gมีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชถึง 7 ชนิด ที�อยู่ในรายการ
เฝ้าระวงัของกรมวิชาการเกษตร3 โดยสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างที�พบในผกัแตล่ะชนิดมีความแตกตา่งกนั
ทั Gงในแง่ชนิดของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชและปริมาณที�พบตกค้าง รายละเอียดดงัตารางที� 1 พบวา่  

                                                           

1 ผกัมาตรฐาน Q ที�เก็บตวัอย่างประกอบไปด้วย ผกัตราโครงการหลวง ตรา Fresh Deli ตราผกัด๊อกเตอร์ โดยตรวจพบสารตกค้าง
เกินคา่ MRL ไทย ในผกัตรา Fresh Deli และ ตราผกัด๊อกเตอร์ 
2 ผกัตราห้าง ที�เก็บตวัอย่างประกอบไปด้วย ผกัตราเทสโก้ ผกัตราโฮมเฟรชมาร์ท และผกัตรากร์ูเมต์มาร์เก็ต โดยตรวจพบสาร
ตกค้างเกินค่า MRL ไทย ในทกุตราสินค้า  
3 สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในรายการเฝ้าระวงัของกรมวชิาการมี 10 ชนิด ได้แก่ อลัดคิาร์บ (aldicarb), บลาสตซิดินิ เอส (blasticidin-
S), คาร์โบฟรูาน (carbofuran), ไดโครโตฟอส (dicrotophos), อีพีเอ็น (EPN), อีโธโปรฟอส (ethoprofos),  โฟรมีทาเนต 
(fromethanate), เมทดิาไธออน (methidathion), เมโทมิล (methomyl) และ ออกซามิล (oxamyl) 
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ตารางที� 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�ตกค้างในผกัชนิดตา่งๆแยกตามแหลง่ที�ซื Gอ 

ลาํดับที� ชนิดผัก 
ปริมาณสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชตกค้าง (มก./กก.) แยกตามสถานที�ซื /อ 

มาตรฐาน Q ตราห้าง ตลาดห้วยขวาง ตลาดประชานิเวศน์ รถเร่ 
1 กะหลํ�าปลี  ไมพ่บ ไมพ่บ คาร์โบฟรูาน < 0.01  ไมพ่บ ไมพ่บ 
2 คะน้า  เมธิโอคาร์บ < 0.01  เมทิดาไธออน < 0.05  ไดโครโตฟอส 2.02  อลัดคิาร์บ < 0.01  ไมพ่บ 

    ออกซามิล < 0.01  เมธิโอคาร์บ  0.01    
3 ถั�วฝักยาว  คาร์โบฟรูาน 0.07  อีไธออน < 0.05  อะซีเฟต < 0.05  โอเมโธเอต 0.07  คลอไพริฟอส 0.05 

เมโทมิล 0.08    อีพีเอ็น 0.34    คาร์โบฟรูาน < 0.01 
        เมโทมิล 0.01 

4 ผกักาดขาว  ไมพ่บ ไมพ่บ คาร์โบฟรูาน 0.01  คาร์โบฟรูาน 0.01  คาร์โบฟรูาน < 0.01 
    เมโทมิล < 0.01    เมโทมิล 0.01 

5 ผกับุ้งจีน  ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 
6 ผกัชี เมทิดาไธออน < 0.05  คลอไพริฟอส 0.84  คลอไพริฟอส 0.10  คลอไพริฟอส < 0.05  ไมพ่บ 

  เมทิดาไธออน 0.06  เมทิดาไธออน 0.07 อลัดคิาร์บ 0.02    
  อลัดคิาร์บ 0.01  อีพีเอ็น 1.02  คาร์โบฟรูาน 1.13    
  คาร์โบฟรูาน 0.75  เมโทมิล 0.04      

7 พริกจินดา คลอไพริฟอส 0.31  เมทิดาไธออน < 0.05  คลอไพริฟอส 0.05  คลอไพริฟอส 0.07  เมทิดาไธออน 2.42 
    เมทิดาไธออน 0.11  เมทิดาไธออน 0.10  เมโทมิล < 0.01 
    คาร์บาริล 0.01  ไตรอะโซฟอส 0.05    
      คาร์บาริล 0.02    
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1. เปรียบเทยีบระหว่างผัก 
 ผกัที�ไม่พบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตตกค้าง ได้แก่ ผกับุ้งจีน 
ผักที�พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างแต่ไม่เกินค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs: Maximum 
Residue Limits) ของมาตรฐานสินค้าเกษตรที�สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกอช.) และของสหภาพยโุรปกําหนดไว้ (ตารางที� 2) ได้แก่ กะหลํ�าปลีและ
ผกักาดขาว อยา่งไรก็ตามสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างที�พบก็เป็นสารที�มีอนัตรายร้ายแรง คือ คาร์โบฟูราน 
และ เมโทมิล แม้ไม่เกินคา่มาตรฐานแต่หากได้รับบ่อยครั Gงก็จะสะสมในร่างกายจนก่อให้เกิดอนัตรายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง คาร์โบฟูราน ที�ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้มีการตกค้างในอาหารอย่าง
เดด็ขาด 

ผกัที�พบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างเกินคา่มาตรฐาน MRLs ของสหภาพยโุรปและมีประเภทของ
สารเคมีหลากหลายชนิดมากที�สุด ได้แก่ ถั�วฝักยาว พบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างถึง 7 ชนิด ผกัชีพบ
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้าง 6 ชนิด คะน้าและพริกจินดาพบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้าง 5 ชนิดเท่ากนัแต่
ชนิดของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างนั Gนมีความแตกตา่งกนั 

 
2. ผักที�พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้าง ชนิดสารและปริมาณที�ตกค้างเทียบกับ 

ค่า MRLs ของสหภาพยุโรป  
 เมื�อพิจารณาผลการตรวจสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างในผกัทั Gง 4 ชนิด (รายละเอียดตามตารางที� 
2) พบว่า ถั�วฝักยาวมีชนิดของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างมากที�สุดถึง 7 ชนิด ได้แก่ อะซีเฟต, คาร์โบฟู
ราน, คลอไพริฟอส, อีพีเอ็น, อีไธออน, เมโทมิล และ โอเมโธเอตโดยสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างที�มี
ปริมาณเกินคา่ MRLs ของสหภาพยโุรป (EU-Maximum Residue Levels) ได้แก่ สาร อีพีเอ็น ซึ�งเป็นสารที�
สหภาพยุโรปได้ประกาศห้ามใช้แล้ว จึงไม่มีสารชนิดนี Gอยู่ในรายการ4 แต่กลบัพบตกค้างในถั�วฝักยาวที�
จําหนา่ยในตลาดสดห้วยขวางมากถึง 0.34 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือคิดเป็น 34 เท่าของคา่ MRLs รองลงมา
คือ สาร โอเมโธเอต ซึ�งไมอ่ยูใ่นรายการของสหภาพยโุรปเช่นกนั มีปริมาณตกค้างเกินคา่ MRLs 7 เท่า และ
พบสาร คาร์โบฟรูาน และ เมโทมิล มีปริมาณตกค้างเกินคา่ MRLs 3.5 เทา่ และ 4 เทา่ตามลําดบั 
 ในกรณีของผกัชีพบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้าง 6 ชนิด ได้แก่ อลัดิคาร์บ, คาร์โบฟูราน, คลอไพริ
ฟอส, อีพีเอ็น, เมทิดาไธออน และ เมโทมิล ในจํานวนนี Gมีสารถึง 5 ชนิดที�มีปริมาณการตกค้างเกินกว่าคา่ 
MRLs โดยพบสาร อีพีเอ็น ตกค้างมากที�สดุถึง คือ เกินคา่ MRLs ถึง 102 เท่า สาร คาร์โบฟูราน พบตกค้าง
สูงสุดเกินกว่าค่า MRsL สหภาพยุโรป 56.5 เท่า สาร คลอไพริฟอส พบตกค้างสูงสุดเกินกว่า MRLs 

                                                           

4 คา่ general default ของสารที�ไม่อยู่ในรายการ คือ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
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สหภาพยโุรป 16.8 เท่า นอกจากนี Gยงัพบ เมทิดาไธออน และ เมโทมิล ตกค้างเกินคา่ MRLs ยโุรป 3 และ 2 
เทา่ ตามลําดบั 
 สําหรับผกัคะน้าพบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้าง 5 ชนิด ได้แก่ อลัดิคาร์บ, ไดโครโตฟอส, เมทิ
ดาไธออน, เมธิโอคาร์บ  และ ออกซามิล มีสาร 2 ชนิดที�ปริมาณการตกค้างเกินคา่ MRLs คือ ไดโครโตฟอส 
ตกค้างสงูกวา่คา่ MRLs ถึง 202 เทา่ และ เมทิดาไธออน พบตกค้างสงูกวา่คา่ MRLs 2.5 เทา่ 

ในพริกจินดาพบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้าง 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บาริล, คลอไพริฟอส, เมทิดาไธ
ออน, เมโทมิล และ ไตรอะโซฟอส มีสาร 2 ชนิดที�ปริมาณการตกค้างเกินคา่ MRLs คือ เมทิดาไธออน 
ตกค้างสงูกวา่คา่ MRLs สงูสดุถึง 121 เทา่ และ ไตรอะโซฟอส พบตกค้างเกินกวา่คา่ MRLs 5 เทา่  
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ตารางที� 2 ปริมาณสารเคมีตกค้างในผกัทั Gง 7 ชนิด เมื�อเทียบกบัคา่ MRLs ตามมาตรฐานสหภาพยโุรป  

ลาํดับ
ที� 

ชนิดผัก 
ปริมาณตามมาตรฐาน (MRLs ไม่เกิน มก./กก.) 

 ปริมาณสารเคมีตกค้างเมื�อเทียบกับค่า MRLs ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (จํานวน
เท่า) 

ชนิดสารเคมี ไทย (อย.) สหภาพยุโรป มาตรฐาน Q ตราห้าง ตลาดห้วยขวาง 
ต ล า ด ป ร ะ ช า
นิเวศน์ 

รถเร่ 

1 กะหลํ�าปล ี คาร์โบฟรูาน ไมม่ีการกําหนด 0.02 โครงการหลวง 
เชียงใหม ่

0 เทสโก้ 
บางปะกอก 

0 < 0.5 0 0 

2 คะน้า อลัดิคาร์บ ไมม่ีการกําหนด 0.1 Fresh Deli 
(ไร่ฐิตวนัต์) 

 โฮม เฟรช มาร์ท 
เดอะมอลล์ 
งามวงศ์วาน 

  < 0.1 0 

ไดโครโตฟอส ไมม่ีการกําหนด 0.01   202   

เมทิดาไธออน ไมม่ีการกําหนด 0.02  < 2.5    

เมธิโอคาร์บ ไมม่ีการกําหนด 0.02 < 0.5   0.5  

ออกซามิล ไมม่ีการกําหนด 0.02   < 0.5   

3 ถั�วฝักยาว อะซีเฟต ไมม่ีการกําหนด 0.02 ผกัด๊อกเตอร์ 
(บ. ผกัด๊อกเตอร์ 

จํากดั) 

 เทสโก้ 
พระราม 2 

 < 2.5   

คาร์โบฟรูาน 0.1 0.02 3.5    < 0.5 

คลอไพริฟอส ไมม่ีการกําหนด 0.05     1 

อีพีเอ็น ไมม่ีการกําหนด Not in list*   34   

อีไธออน ไมม่ีการกําหนด 0.01  < 5    

เมโทมิล 1 0.02 4    0.5 

โอเมโธเอต ไมม่ีการกําหนด Not in list    7  

* มาตรฐานสหภาพยโุรป หากไมม่ีการกําหนดไว้ให้ยดึคา่ general default ที� 0.01 มก./กก. 
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ตารางที� 2 (ต่อ) 

ลาํดับ
ที� 

ชนิดผัก 
ปริมาณตามมาตรฐาน (MRLs ไม่เกิน มก./กก.) ปริมาณสารเคมีตกค้างเมื�อเทยีบกับค่า MRLs ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (จาํนวนเท่า) 

ชนิดสารเคมี ไทย (อย.) สหภาพยุโรป มาตรฐาน Q ตราห้าง 
ต ล า ด ห้ ว ย
ขวาง 

ตลาดประชา
นิเวศน์ 

รถเร่ 

4 ผกักาดขาว คาร์โบฟรูาน ไมม่ีการกําหนด 0.02 ผกัด๊อก
เตอร์ 

ไมพ่บ เทสโก้ 
บางปะกอก 

ไมพ่บ 0.5 0.5 < 0.5 

เมโทมิล ไมม่ีการกําหนด 0.02   < 0.5  0.5 

5 ผกับุ้งจีน ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ Fresh Deli ไมพ่บ เทสโก้ พระราม 1 ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ ไมพ่บ 

6 ผกัชี อลัดิคาร์บ ไมม่ีการกําหนด 0.02 Fresh Deli 
(ไร่ฐิตวนัต์) 

 กรู์เมต์ มาร์เก็ต 
สยามพารากอน 

0.5  1 ไมพ่บ 

คาร์โบฟรูาน ไมม่ีการกําหนด 0.02  37.5  56.5  

คลอไพริฟอส ไมม่ีการกําหนด 0.05  16.8  < 1  

อีพีเอ็น ไมม่ีการกําหนด Not in list   102   

เมทิดาไธออน ไมม่ีการกําหนด 0.02 < 2.5 3 3.5   

เมโทมิล ไมม่ีการกําหนด 0.3   < 7.5   

7 พริกจินดา คาร์บาริล 0.5 0.5 Fresh Deli 
(ไร่ฐิตวนัต์) 

 เทสโก้ พระราม 1  0.02 0.04  

คลอไพริฟอส 0.5 0.05 6.2  1 1.4  

เมทิดาไธออน ไมม่ีการกําหนด 0.02  < 2.5 5.5 5 121 

เมโทมิล 0.7 0.02     < 0.5 

ไตรอะโซฟอส ไมม่ีการกําหนด 0.01    5  

* มาตรฐานสหภาพยโุรป หากไมม่ีการกําหนดไว้ให้ยดึคา่ general default ที� 0.01 มก./กก. ที�มา : 
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/max_residue_levels/eu_rules_en.htm 
** เป็นสารเคมีที�ห้ามใช้ในสหภาพยโุรป  
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จากปริมาณสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�ตกค้างชี Gให้เห็นว่า มีสารเคมีหลายชนิดที�จะก่อให้เกิดอนัตราย
ตอ่สขุภาพของผู้บริโภค ซึ�งนอกจาก คาร์โบฟูราน, ไดโครโตฟอส, อีพีเอ็น และ เมโทมิล ที�เป็นสารอนัตราย
ร้ายแรงและอยู่ในรายการเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตร แต่ยังพบตกค้างในปริมาณมากแล้ว ยังมี
สารเคมีที�น่ากังวลอีก คือ เมทิดาไธออน ซึ�งเป็นสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในรายการเฝ้าระวงัเช่นกนั ซึ�งพบใน
ผักหลายชนิด พบจากทุกแหล่งซื Gอ และมีปริมาณที�ตกค้างสูงมากจนน่ากังวล เช่น ในพริกจินดา ที�พบ
ตกค้างมากเกินคา่ MRLs ถึง 121 เทา่ 
 
3. เปรียบเทยีบตามแหล่งที�ซื /อ 
 เมื�อพิจารณาจากแหล่งที�ซื Gอของผกัชนิดตา่งๆ ที�ตรวจพบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างพบว่า ไม่ว่า
จะซื Gอจากตลาด รถเร่ ห้างสรรพสินค้า หรือผกัที�มีตราสญัลกัษณ์มาตรฐาน Q ก็มีโอกาสในการพบสารเคมี
กําจดัศตัรูพืชตกค้างทั Gงสิ Gน โดย สารเมทิดาไธออน และคลอไพริฟอส พบตกค้างในผกัที�ซื Gอจากทั Gง 5 แหล่ง
ที�มีการสุ่มตรวจ รองลงมาคือ คาร์โบฟูราน ที�พบ 4 แหล่ง เมื�อพิจารณาถึงแหล่งที�ซื Gอผกั พบว่าตลาดห้วย
ขวางและตลาดประชานิเวศน์ พบชนิดของสารที�ตกค้างในผกัตา่งๆ มากถึง 8 ชนิด รองลงมาคือผกัที�มีตรา
ห้าง และผกัที�มีตราสญัลกัษณ์ Q พบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้าง 5 ชนิด และผกัที�จําหน่ายจากรถเร่ พบ
สารเคมีกําจัดศตัรูพืชตกค้าง 4 ชนิด ซึ�งสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างที�พบมีทั Gงที�เกินมาตรฐาน MRLs 
สหภาพยโุรป และไมเ่กินมาตรฐาน 

เมื�อพิจารณาจากประเภทของผกัที�พบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้าง พบวา่ ถั�วฝักยาว และผกัชี ที�ได้
ทําการสุ่มตรวจพบสารตกค้างเกินกว่าคา่ MRLs สหภาพยุโรป จากทกุแหล่งที�ซื Gอ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดห้วย
ขวาง ตลาดประชานิเวศน์ รถเร่ ตราห้าง หรือแม้กระทั�งผักที�มีตราสัญลักษณ์ Q สําหรับพริกจินดา พบ
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างเกินค่า MRLs สหภาพยุโรป จากตวัอย่างที�สุ่มจากตลาดห้วยขวาง ตลาด
ประชานิเวศน์ และรถเร่ และคะน้าพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างเกินค่า MRLs สหภาพยุโรป จาก
ตวัอยา่งที�ได้จากผกัที�เป็นตราห้าง และตวัอยา่งจากตลาดห้วยขวาง (ตารางที� 3)  
 
ตารางที� 3 ผกัที�มีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างเกินคา่ MRLs สหภาพยโุรป แยกตามแหลง่ที�ซื Gอ 

ชนิดผัก 
ที�มา 

Q ตราห้าง ตลาดห้วยขวาง ตลาดประชานิเวศน์ รถเร่ 
ถั�วฝักยาว √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

ผกัชี √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ √√√√ 

คะน้า  √√√√ √√√√   

พริกจินดา   √√√√ √√√√ √√√√ 
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ซึ�งสะท้อนว่า แม้ผู้บริโภคจะยอมจ่ายแพงเพื�อซื Gอผกัจากแหล่งขายที�คิดว่าปลอดภัย เพราะมีตรา
มาตรฐานรับรองและข้อความที�สื�อให้เห็นถึงความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ์ ดังข้อมูลในตารางที�  4 
ตวัอย่างเช่น ราคาของถั�วฝักยาวจากกลุ่มห้างสรรพสินค้า ที�มีตรามาตรฐาน Q (ผกัด๊อกเตอร์) กิโลกรัมละ 
195 บาท เป็นราคาที�สูงมาก เมื�อเทียบกับถั�วฝักยาวจากตลาดห้วยขวาง ที�จําหน่ายเพียงกิโลกรัมละ 60 
บาท แต่ตรวจพบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างชนิดร้ายแรงเกินคา่ MRL สหภาพยโุรป ไม่ตา่งกนั และอีก
หนึ�งตวัอยา่งที�ชดัเจนคือ ผกัชี จากแหลง่ซื Gอกร์ูเม่มาร์เก็ต ราคาสงูถึงกิโลกรัมละ 500 บาท ในขณะที�ราคาที�
ซื Gอจากตลาดห้วยขวางและประชานิเวศน์ เพียงกิโลกรัมละ 150 บาท ต่างกันถึง 3.33 เท่า แต่ผลตรวจ
สารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างกลบัพบวา่ ผกัชี จากทั Gง 3 แหล่งมีสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างในปริมาณที�สงู
เกินคา่ MRLs สหภาพยโุรป ไมแ่ตกตา่งกนั ถึงแม้จะพบสารเคมีตา่งชนิดกนัก็ตาม 
 
ตารางที� 4  ราคาผกัทั Gง 7 ชนิด ณ วนัที�สุม่ตรวจ 

ชนิดผัก 

ราคาผัก (บาท/กิโลกรัม) 

กลุ่มตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้า 
รถพุ่มพวง ห้วยขวาง ประชา

นิเวศน์ 1 
Q Quality Thailand House brand 

กะหลํ�าปลี 15 30 20 69 โครงการ
หลวง 

12 บิzกซี 

คะน้า 20 50 35 125 ไร่ฐิตวนัต์ 100 โฮมเฟร
ชมาร์ท 

ถั�วฝักยาว 25 60 50 195 ผกัด๊อกเตอร์ 46 เทสโก้ 

ผกักาดขาว 25 40 35 113 ผกัด๊อกเตอร์ 25 เทสโก้ 

ผกัชี 90 150 150 500 ไร่ฐิตวนัต์ 362.5 กร์ูเมม่าร์เก็ต 

พริกจินดา 35 60 60 357.17 ไร่ฐิตวนัต์ 43 เทสโก้ 

ผกับุ้ง 20 34.8 35 75 ไร่ฐิตวนัต์ 25 เทสโก้ 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชมุวชิาการเพื�อเตือนภยัสารเคมกํีาจดัศตัรูพืช ปี 2555       55 
15 – 16 พฤศจิกายน 2555 

4. ข้อสังเกต 
 เป็นที�น่าสงัเกตว่า ผลที�ได้จากการตรวจสอบสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�ตกค้างในผกัชนิดตา่งๆ อาจมี
คา่ปริมาณสารเคมีกําจดัศตัรูพืชที�ตกค้างตํ�ากว่าความเป็นจริง เนื�องจากความล่าช้าในการตรวจวิเคราะห์ 
เพราะถ้านับตั Gงแต่วันที�ส่งผักให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผักกลุ่มแรกที�ได้รับรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ คือ กลุ่มมาตรฐาน Q ใช้เวลา 45 วนั กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงรายงานผล ในขณะที�กลุ่ม
สุดท้ายคือ กลุ่มรถเร่ ใช้เวลาถึง 88 วนั จึงจะมีการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลาอาจมีผลให้
สารเคมีที�ตกค้างสลายตวัไปเรื�อยๆ ผลปริมาณสารตกค้างที�ได้น่าจะสูงกว่านี G นั�นหมายความว่า ปกติเมื�อ
ประชาชนซื Gอผกัมารับประทานหรือทํากบัข้าวก็มกัจะเลือกของที�สดและนํามาปรุงอาหารทนัที ผู้บริโภคจึงมี
โอกาสได้รับสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างจากผกั โดยเฉพาะผกัที�มกัจะทานสด เช่น ผกัชี พริก ถั�วฝักยาว ใน
ปริมาณที�สงูกวา่คา่ที�ตรวจวิเคราะห์ได้ในครั Gงนี G 
 
 
 
 
 


