
สถานการณ์การปนเป้ือนสารเคมกีาํจดัศัตรูพชื

ของผลผลติส่งออก

นายอานติั วิเศษรจนา
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ใน การประชุมวิชาการเพื่อเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพชืประจาํปี 2558 

“ฝ่าวิกฤตสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช: สถานการณ์และแนวทางการจดัการตลอดห่วงโซ่”

ณ ศนูยป์ระชุม สถาบนัวิจยัจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ วนัท่ี 26 มีนาคม 2558 เวลา 9:30-10:30 น. ”
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มูลค่าการส่งออกของพืชอาหาร ปี พ.ศ. 2548-2557
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มูลค่าการส่งออกของลาํไย ปี พ.ศ. 2548-2557
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มูลค่าการส่งออกของส้มและพริกแหง้ ปี พ.ศ. 2548-2557
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อตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี 

(Compound Annual Growth Rate: CAGR)

 ของมูลค่าการส่งออก ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2557

ชนิดพืช มูลค่าการส่งออก รวม 

10 ปี

(พนัลา้นบาท)

% CAGR

ขา้ว 1,499 6.5

ลาํไย 87.0 11.1

ส้ม 6.1 17.2

พริกแหง้ 2.1 16.3



มาตรฐานสารพิษตกคา้ง

• มาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 9002-2556 

เร่ืองสารพิษตกคา้ง: ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุด (Maximum 
Residue Limit: MRL)  ประกอบดว้ยสารพิษตกคา้งจากวตัถุอนัตราย 
ทางการเกษตร 48 ชนิด ข้ึนอยูก่บัชนิดพืช ซ่ึงมีจาํนวน  112 ชนิด

• มาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ. 9003-2547

เร่ือง สารพิษตกคา้ง: ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุดปนเป้ือนจาก
สาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้(Extraneous Maximum Residue Limit: 
EMRL) ประกอบดว้ยสารพิษตกคา้งท่ีปนเป้ือนจากส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน  
5 ชนิด ไดแ้ก่ aldrin &dieldrin, chlordane, DDT, endrin และ heptachlor 
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มาตรการควบคุมมาตรฐานพืชอาหารส่งออก

คู่มือการส่งออก ผกัและผลไม ้

(สาํหรับผูป้ระกอบการ)

กฎระเบียบ และขอ้กาํหนด เก่ียวกบัศตัรูพืช 

ในการนาํเขา้พืชของประเทศปลายทาง



การเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกผกัและผลไม้

• ใบรับรองปลอดศัตรูพชื 

     (Phytosanitary Certificate) 

• ใบรับรองสารพษิตกค้าง 

     (Certificate of Pesticide Residues) 

• การจดทะเบียนผู้ส่งออก



ขอ้มูลทุติยภูมิจากหอ้งปฏิบติัการท่ีข้ึนทะเบียนกบั มกอช.

ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2557

อนัตรายทางจุลนิทรีย์ อนัตรายทางเคมี

จาํนวนตวัอยา่ง 13,195 จาํนวนตวัอยา่ง 9,581

พบ Salmonella sp. 299 (2.27%) - Chlorpyrifos 70 (0.61%)

พบ E. coli 126 (0.95%) - Cypermethrin 55 (0.48%)

สารชีวพิษ Aflatoxin 18 (0.14%) - Endosulfan* 17 (0.15%)

- Methomyl 15 (0.13%)

ท่ีมา: รายงานการเฝ้าระวงัความปลอดภยัสินค้าเกษตรและอาหารโดยห้องปฏิบตักิารขึน้ทะเบียนกบั มกอช. ประจําปี พ.ศ. 2554-

2557 จดัทําโดย กลุม่งานอนญุาตและขึน้ทะเบียน (กอท.) กองควบคมุมาตรฐาน (กคม.) เม่ือเดือนกนัยายน 2557

* Endosulfan เป็นวตัถอุนัตรายทางการเกษตรท่ีห้ามใช้ในประเทศไทย



แนวทางการพฒันามาตรการควบคุมมาตรฐานพืชส่งออก

1. การดาํเนินงานเชิงบูรณาการระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2. การเฝ้าระวงัมาตรฐานสินคา้เกษตรสถานการณ์ฯ อยา่งต่อเน่ือง (ขอ้มูล 
การเฝ้าระวงัของ กษ.จวง และเครือข่ายเฝ้าระวงั)

3. การรณรงคส่์งเสริมการบริโภคผกัปลอดภยั นาํร่อง ณ แหล่งจาํหน่าย
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

4. การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของสินคา้ผกัปลอดภยั เช่น การจดัส่ง
ฐานขอ้มูลแหล่งผลิตสินคา้พืช GAP ไปยงัผูป้ระกอบการคา้ปลีก
สมยัใหม่ (Modern Trade) สมาคมและหอการคา้ เป็นตน้



ชนิดของสารเคมีกาํจดัแมลง 4 กลุ่ม

1. ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate)

2. คาร์บาเมท (Carbamate)

3. ออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine)

4. ไพรีทรอยด ์(Pyrethroid)

2กลุ่มแรก

2กลุ่มหลงั



ชนิดของสารเคมีท่ี มกอช. เฝ้าระวงัฯ สินคา้พืช

ท่ีจาํหน่ายภายในประเทศ 4 กลุ่ม รวม 43 ชนิด

4. Pyrethroid 7 ชนิด ไดแ้ก่ deltamethrin, cypermethrin, permethrin,
lamda-cyhalothrin, cyfluthrin bifenthrin และ fenvalerate

1. Carbamate 6 ชนิด  ไดแ้ก่ carbaryl, carbofuran ,methomyl 
isoprocarb, fenobucarb และ promecarb

2. Organophosphate 23 ชนิด ไดแ้ก่  

monocrotophos, dicrotophos, malathion, diazinon,omethoate, 
DDVP, dimethoate, methamidophos, pirimiphos-
methyl, chlorpyrifos, parathion-
methyl, mevinphos, fenitrothion, parathion 
ethyl, prothiofos, methidathion, profenofos, ethion, trizophos, E
PN, phosalone และ azinphos-ethyl3. Organochlorine 7 ชนิด ไดแ้ก่ endosulfan, endrin 

,DDT, BHC, heptachlor & Hept. epoxide,  aldrin &dieldrin, และ

chlordane



ผลการเฝ้าระวงัฯ สารตกคา้งในผกัและผลไมส้ด

ท่ีจาํหน่ายภายในประเทศ โดย มกอช.

ข้อมูล/ปี พ.ศ. 2555 2556 2557

จํานวนตวัอยา่ง 300 300 500

ไมพ่บสารตกค้าง 141(47%) 155 (52%) 395 (79%)

พบแตป่ลอดภยั 75 (25%) 73 (24%) 75 (15%)

พบแตไ่มป่ลอดภยั 84 (28%) 72 (24%) 30 (6%)

% คิดเป็นสดัส่วนจากจํานวนตวัอย่าง



ผลการเฝ้าระวงัมาตรฐานผกัและผลไมส้ด

ท่ีจาํหน่ายภายในประเทศ โดย มกอช. ส่งตรวจดว้ยวิธีมาตรฐาน

ข้อมูล/ ปีพ.ศ. 2555 2556 2557

ตัวอย่างพืช  Q Non Q Q Non Q  Q Non Q

จํานวนตวัอยา่ง 202 98 133 167 249 251

ไมผ่า่นมาตรฐาน 48 36 28 44 10 20

คิดเป็นสดัสว่นของ

จํานวนตวัอยา่ง

24% 37% 21% 26% 4% 8%
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