
สรุปประเดน็ส าคัญและข้อเสนอแนะ 
1. ผลจากการเฝ้าระวงัโดยห้องปฏิบติัการท่ีมีขีดความสามารถในการตรวจสารเคมีก าจดัศตัรูพืชมาก 

ขึน้จากท่ีสามารถตรวจสอบได้เพียง 4 กลุม่ จ านวนประมาณ 100 กวา่ชนิด ให้สามารถวิเคราะห์หาสารพิษ
ตกค้าง ซึง่สามารถวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างได้กวา่ 450 ชนิดพบวา่สถานการณ์การตกค้างของปัญหา
สารเคมีก 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 

2. ข้อเสนอแนะ 
2.1 รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ  

คณะกรรมการอาหารแหง่ชาติ ตลอดจนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องยกระดบัปัญหาความไมป่ลอดภยัทาง
อาหารให้เป็นวาระส าคญัของประเทศ เพราะระดบัการตกค้างของปัญหาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชเกิน
มาตรฐานเกือบคร่ึงหนึง่จะสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนทกุกลุม่ ทกุชนชัน้ต้องตายผอ่นสง่ และมี
คณุภาพชีวิตท่ีย ่าแยเ่พราะโรคร้ายท่ีเก่ียวเน่ืองจากสารเคมีก าจดัศตัรูพืช เช่น มะเร็ง ผลกระทบตอ่ระบบ
สบืพนัธ์ุ เป็นต้น ทัง้นีป้ระเทศไทยต้องตัง้เป้าหมายในการลดสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างโดยเฉพาะในผกั
และผลไม้ให้เหลอืเพียงไม่เกิน 5% ของตวัอยา่งการสุม่ตรวจให้ได้ภายใน 5 ปี ทัง้นีต้้องมีแผนการจดัการ
ปัญหาสารเคมี การบูรณาการหนว่ยงานของรัฐ พร้อมจดัสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหานีต้ัง้แต่ต้นทาง
จนถึงปลายทาง เพื่อให้เป้าหมายดงักลา่วบรรลผุลโดยเร็ว 

2.2 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 

2.3 ผู้บริหารโมเดิร์นเทรด ซึง่ปัจจุบนัสามารถตรวจสอบย้อนกลบัท่ีมาของผกัและ 
ผลไม้ท่ีจ าหนา่ยในประเทศสามารถน าผลการตรวจสอบครัง้นีข้อง Thai-PAN เพื่อลงโทษผู้จดัสง่สนิค้า 
เจ้าของยี่ห้อผกัผลไม้ท่ีไม่ปลอดภยั และต้องน าเสนอมาตรการท่ีสร้างหลกัประกนัแก่ผู้บริโภคท่ีต้องจ่ายเงิน
มากกวา่เพื่อซือ้ผกัและผลไม้ท่ีควรมีความปลอดภยัมากกวา่ ทัง้นี ้Thai-PAN ได้ประสานงานกบัตวัแทน
ของโมเดิร์นเทรดซึง่ตรวจพบปัญหาการตกค้างเกินมาตรฐานแล้วโดยได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี และ
ผู้ประกอบการจะแจ้งตอ่ Thai-PAN และ/หรือตอ่สาธารณชนภายในเจ็ดวนัหลงัจากได้รับข้อมลูและ
จดหมายแจ้งอยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัรายละเอียดของผลการตรวจครัง้นี  ้
 สว่นในกรณีผกัและผลไม้ท่ีไม่ปลอดภยัซึง่เก็บตวัอยา่งจากตลาดทัว่ไปนัน้ จะมีการด าเนินการ
คล้ายคลงึกัน โดย Thai-PAN ได้ประสานงานกบัสมาคมตลาดสดไทยเพื่อประสานงานกบัตลาดค้าสง่ตา่งๆ 
ในการร่วมกนัแก้ปัญหานีร่้วมกนัเป็นการเฉพาะแล้วในเร็วๆนี  ้

2.4 หนว่ยงานของรัฐซึง่มีหน้าที่ในการดแูลกฎหมาย เช่น กองบงัคบัการปราบปราม 
คุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.) ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิชาการเกษตร สามารถ
พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายตอ่ผู้กระท าความผิดท่ีจ าหนา่ยอาหารไม่ปลอดภยั ลวงผู้บริโภคโดยการ
ใช้ฉลากท่ีปลอดภยั หรือปลอมแปลงตรารับรอง  โดยสามารถสบืค้นไปยงัผู้ผลติ ผู้จดัสง่ผกัและผลไม้ท่ีไม่
ปลอดภยั หรือแม้กระทัง่สามารถสอบสวนไปได้ถึงต้นทางการจ าหนา่ยสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีผิดกฎหมาย
ได้ ทัง้นีโ้ดยควรด าเนินการเอาผิดตอ่ผู้ประกอบการที่กระท าความผิดซ า้ซากโดยทนัทีเพื่อไม่ให้เป็น
เยี่ยงอยา่งตอ่ผู้ประกอบการอ่ืน 

2.5 มีความจ าเป็นอยา่งเร่งดว่นในการยกระดบัการเฝ้าระวงัสารเคมีก าจัดศตัรูพืชใน 
ผกัและผลไม้ตลอดจนผลผลติอาหารอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น ต้องยกระดบัขีดความสามารถของห้องปฏิบติัการ
ของหนว่ยงานรัฐ และเอกชนในประเทศให้สามารถตรวจสารเคมีก าจดัศตัรูพืชให้ได้อยา่งน้อย 400-600 
สาร และสามารถให้บริการตอ่ผู้ใช้บริการโดยอยา่งรวดเร็วในราคาท่ีเหมาะสม  พร้อมทัง้สร้างระบบเฝ้า
ระวงัและเตือนภยั เช่น ระบบ RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ของอีย ูซึง่จะขจดัความ
ซ า้ซ้อนของหนว่ยงาน การสญูเสยีคา่ใช้จ่ายในการตรวจของหนว่ยงานรัฐและเอกชนท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์
อยา่งเต็มท่ี เพิ่มประสทิธิภาพ ความโปร่งใส และศกัยภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค 

2.6 ส าหรับผู้บริโภคนัน้ ผลการเฝ้าระวงัครัง้นีท้ าให้ทราบสถานะของปัญหาการ 
ตกค้างของสารเคมีก าจดัศตัรูพืชได้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงมากขึน้ โดยอาจเลอืกซือ้ผกัและผลไม้ท่ีพบ
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในระดบัต ่าแม้ขณะนีจ้ะมีจ านวนชนิดให้เลอืกซือ้น้อย การเลอืกซือ้ผลผลติของเกษตร



อินทรีย์จากตรารับรองท่ีนา่เช่ือถือ (ซึง่ตอ่ไป Thai-PAN จะตรวจสอบตรารับรองอ่ืนๆเพิ่มมากขึน้) การเลอืก
ซือ้ผกัพืน้บ้านท่ีทราบท่ีมา รวมไปถึงการปลกูผกักินเอง โดยเฉพาะผกัท่ีมีความเสีย่งแต่สามารถปลกูได้ไม่
ยาก ทัง้นีโ้ดยสามารถหาความรู้ในการปลกูได้จากเว็บไซท์และเพจ “สวนผกัคนเมือง” เป็นต้น 
 ผู้บริโภคยงัสามารถรวมกลุม่กนัเพื่อแสดงพลงัของผู้บริโภคท่ีกระตือรือร้น โดยการร่วมกบั Thai-
PAN และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในการร่วมกนัแจ้งความด าเนินคดีตอ่ผู้ประกอบการท่ีกระท าผิดซ า้ซาก 
ติดตามการท างานของห้าง ตลาด และหนว่ยงานของรัฐอยา่งใกล้ชิด โดยอาจใช้ช่องทางตามกฎหมาย
เพื่อให้หนว่ยงานของรัฐต้องด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ไม่ละเลยตอ่การปฏิบติัหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
บญัญัติ ไปจนถึงการร่วมกนัเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาที่ต้นทาง เช่น การเสนอให้ยกเลกิแบนสารเคมีก าจดั
ศตัรูพืชท่ีมีพิษภยัร้ายแรงและพบการตกค้างบอ่ย เป็นต้น 
 

 เครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชยงัมีความหวงัวา่ ปัญหาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้างในผกั
และผลไม้จะสามารถด าเนินการให้ลดลงได้ หากผู้บริโภคและประชาชนได้รับทราบข้อมลูสถานะของการ
ปนเปือ้นท่ีแท้จริง และเม่ือทกุฝ่ายหนัหน้าเข้ามาร่วมแก้ปัญหา โดยผลจากการท างานประสานงานระหวา่ง 
Thai-PAN กบัผู้ประกอบการ และหนว่ยงานของรัฐบางหนว่ยงาน พบวา่สามารถลดการตกค้างของสารเคมี
ตกค้างในผกัและผลไม้ได้จริง กลา่วคือหากใช้เกณฑ์การวดัสารตกค้างใน 4 กลุม่หลกัแบบเดิม สามารถลด
การตกค้างของสารเคมีได้จาก 48.57%  เม่ือปี 2555 จนเหลอืเพียง 17.98% เทา่นัน้ในปี 2559 
 การเข้าถึงข้อมลูและการเข้าใจความเป็นจริงของสถานะความไม่ปลอดภยัทางอาหาร เป็นกญุแจ
ส าคญัท่ีท าให้ผู้บริโภคและประชาชนทัว่ไปสามารถสร้างกลไก พฒันาระบบ และแสวงหาทางเลอืกเก่ียวกบั
ความปลอดภยัในอาหารได้มากขึน้ 


