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รายงานผลการสุม่ตรวจสารพษิตกคา้งในผกัผลไม ้ 
ครัง้ที ่2/2559 

 
 เครอืขา่ยเตอืนภยัสารเคมกี าจดัศตัรพูชื (Thai-PAN) ไดสุ้่มเกบ็ตวัอยา่งผกัและผลไมท้ีน่ิยมบรโิภค 
16 ชนิด ระหว่างวนัที ่23-29 สงิหาคม พ.ศ. 2559 โดยการด าเนินงานในครัง้นี้ถอืว่าเป็นการสุ่มสารพษิ
ตกคา้งเป็นครัง้ทีส่องในปี 2559  ตามขอ้เสนอของหลายฝา่ยทีต่อ้งการใหม้กีารสุ่มตรวจเป็นระยะ และ
ต่อเนื่อง 

ผลจากการเฝ้าระวงัจะเผยแพรต่่อสาธารณชน ส่งต่อไปยงัผูป้ระกอบการ และหน่วยงานของรฐัที่
เกีย่วขอ้งทัง้หมด เพื่อน าเสนอปญัหาและแนวทางแกไ้ขปญัหา ปลุกกระตุน้ใหทุ้กฝา่ยรว่มกนัสรา้งสงัคมไทย
ทีป่ลอดภยัจากสารเคมกี าจดัศตัรพูชืรว่มกนั 

 
1. ชนิดและทีม่าของผกัและผลไมใ้นการเกบ็ตวัอยา่ง 

เกบ็ผกัและผลไมท้ีเ่ป็นทีน่ิยมบรโิภค โดยแบ่งเป็นผกั 10 ชนิด ไดแ้ก่ พรกิแดง กะเพรา ถัว่ฝกัยาว 
คะน้า ผกับุง้ ผกักาดขาวปล ีกะหล ่าปล ีแตงกวา มะเขอืเปราะ และมะเขอืเทศ เป็นผลไม ้6 ชนิด ไดแ้ก่ สม้
สายน ้าผึง้ มะละกอ แตงโม แคนตาลปู ฝรัง่ และแกว้มงักร  
 1.1 ตวัอยา่งทัง้หมดเกบ็จากหา้งโมเดริน์เทรด 3 หา้งหลกั ไดแ้ก่ บิก๊ซ ีแมคโคร เทสโกโ้ลตสั และ
ตลาดคา้ส่ง 3 ตลาด ไดแ้ก่ ตลาดไท ตลาดปฐมมงคล และตลาดศรเีมอืง จ.ราชบุร ีแต่ละแหล่งจ าหน่ายมี
จ านวนตวัอยา่ง 16 ตวัอยา่ง ยกเวน้ในหา้งบิก๊ซทีีม่จี านวนตวัอยา่ง 15 ตวัอยา่ง เนื่องจากไมส่ามารถเก็บ
ตวัอยา่งมะละกอไดใ้นช่วงเวลานัน้ รวมจ านวนตวัอยา่งทีเ่กบ็จากหา้งและตลาดทัง้หมดรวม 95 ตวัอยา่ง 

1.2 กลุ่มทีแ่สดงฉลากรบัรองสนิคา้ ม ี2 กลุ่มยอ่ย คอื 1) กลุ่มแสดงฉลากเป็นสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์
หรอื organic ประกอบดว้ย 1.1)สนิคา้ทีแ่สดงตรารบัรอง Organic Thailand 1.2)สนิคา้ทีแ่สดงตรารบัรอง
อื่นๆ ไดแ้ก่ JAS, European and USDA Organic Standards และ A.C.T./IFOAM และ 1.3)สนิคา้ทีไ่ม่
แสดงตรารบัรอง(แต่ระบุในฉลากว่าเป็นอนิทรยี)์  และ2) กลุ่มทีแ่สดงฉลากเป็นสนิคา้ปลอดภยั ไดแ้ก่ ตรา 
Q-GAP Q-GMP และไมแ่สดงตรารบัรอง(แต่ระบุในฉลากว่าปลอดภยั) ซึง่ตวัอยา่งในกลุ่มนี้ถูกสุ่มมาจากหา้ง
โมเดริน์เทรดและซเูปอรม์ารเ์กต็หลายแห่ง อาท ิกูรเ์มต์มารเ์กต็ ทอ็ปส ์โฮมเฟรชมารท์ แมก็ซแ์วล ูวลิล่ามาร์
เกต็ เลมอนฟารม์ โกลเดน้เพลส ฟู้ดแลนด ์ กลุ่มนี้มกีารเกบ็ตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 63 ตวัอยา่ง 

รวมจ านวนตวัอยา่งผกัและผลไมท้ีเ่กบ็ทัง้สิน้ 158 ตวัอยา่ง 
ขอ้จ ากดัของการเกบ็ตวัอยา่งครัง้นี้ คอื เป็นช่วงทีผ่กัและผลไมห้ลายชนิดขาดตลาด โดยเฉพาะกลุ่ม

ตวัอยา่งสนิคา้ทีแ่สดงตรารบัรองมาตรฐานต่างๆ ท าใหไ้มส่ามารถเกบ็ตวัอยา่งผกัผลไมไ้ดค้รบในบางกลุ่ม 
การรายงานผลในครัง้นี้จงึรายงานเป็นจ านวนตวัอยา่งโดยไมเ่ปรยีบเทยีบเป็นรอ้ยละ   
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2. วธิกีารเกบ็ตวัอยา่ง 
 วธิกีารสุ่มเกบ็ตวัอยา่งเป็นไปแนวทางปฏบิตัขิอง CODEX (โคเดก็ซ)์ บนัทกึขอ้มลูของตวัอยา่ง โดย
ละเอยีด อาท ิแหล่งทีซ่ือ้ แหล่งทีผ่ลติ ราคาต่อกโิลกรมั ส่งวเิคราะหห์าสารเคมกี าจดัศตัรพูชืตกคา้งแบบ 
Multi Residue Pesticide Screen (MRPS) ซึง่สามารถวเิคราะหห์าสารพษิตกคา้งไดก้ว่า 450 ชนิด ที่
หอ้งปฏบิตักิารในประเทศองักฤษทีไ่ดร้บัรอง ISO/IEC 17025:2005 โดย UKAS (United Kingdom 
Accreditation Service)  จากนัน้น าผลวเิคราะหม์าเปรยีบเทยีบกบัค่า MRL (Maximum Residue Limit) 
หรอืค่าปรมิาณสารพษิตกคา้งสงูสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่งอาหารทีม่สีารพษิตกคา้ง 
ประกาศเมือ่ 26 พ.ค. 2554 และCODEX ตามขอ้ก าหนดในประกาศฉบบัดงักล่าว 
 
3.เกณฑใ์นการวเิคราะห ์

เกณฑห์ลกัในการวเิคราะหจ์ะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
3.1 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบแหล่งจ าหน่าย แบ่งเป็นหา้งโมเดริน์เทรดทีม่กีารจ าหน่ายผกัผลไมใ้น 

ปรมิาณมาก 3 หา้งหลกั ไดแ้ก่ บิก๊ซ ีแมคโคร เทสโกโ้ลตสั และตลาดคา้ส่ง 3 ตลาด ไดแ้ก่ ตลาดไท จ.
ปทุมธานี ตลาดปฐมมงคล จ.นครปฐม และตลาดศรเีมอืง จ.ราชบุร ี 

3.2 กลุ่มทีแ่สดงฉลากรบัรองสนิคา้ ม ี2 กลุ่มยอ่ย คอื  
3.2.1 กลุ่มแสดงฉลากเป็นสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์หรอื organic ประกอบดว้ย 
1)  ตรารบัรอง Organic Thailand  
2) ตรารบัรองอื่นๆ ไดแ้ก่ JAS, European and USDA Organic Standards และ IFOAM  
3) สนิคา้ทีแ่สดงฉลากว่าเป็นอนิทรยีแ์ต่ไมแ่สดงตรารบัรอง 
 3.2.2  กลุ่มทีแ่สดงฉลากเป็นสนิคา้ปลอดภยั ไดแ้ก่ ตรา Q-GAP Q-GMP และแสดงฉลาก 

ว่าเป็นสนิคา้ปลอดภยัแต่ไม่แสดงตรารบัรอง  
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4. ผลการตรวจ โดยสแีดงหมายถงึพบสารพษิตกคา้งเกนิมาตรฐาน สเีหลอืงพบไมเ่กนิมาตรฐาน ส่วนสเีขยีวไม่พบการตกคา้ง 
 4.1 กลุ่มเปรยีบเทยีบแหล่งจ าหน่าย 

 

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก ้โลตสั ตลาดไท ปฐมมงคล ศรเีมอืง

แมคโคร   Lanna Fresh      เทสโก้

สาขารงัสติ สาขารตันาธเิบศร์ สาขาPlus mall บางใหญ่

Lot No. 16235

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขาแจง้วฒันะ สาขาPlus mall บางใหญ่

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขารตันาธเิบศร์ สาขาPlus mall บางใหญ่

Lot No.16235

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขานครปฐม สาขาPlus mall บางใหญ่

Lot No.16235

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขานครปฐม สาขานครปฐม

Lot No.16235

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขานครปฐม สาขานครปฐม

Lot No.16232

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขานครปฐม สาขานครปฐม

กาญจนา ชู กิก๊

ศรณัยา เลก็ รอง

ณรงคศ์กัดิ ์ ร ี กาญ

นทั ประไพ กลุม่เกาะศาลพระ

คะน้า

ผกับุ้ง

ผกักาดขาว

ปลี

กะหล ่าปลี

กะเพรา จารวุรรณ พรอ้ม กลุม่เกาะศาลพระ

ถัว่ฝกัยาว ยงยุทธ เยาว์ กลุม่หนองโปรง่

ประเภท
แหล่งจ าหน่าย

พรกิแดง รุ่งรตัน์ หนูแดง โก
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 4.1 กลุ่มเปรยีบเทยีบแหล่งจ าหน่าย (ต่อ) 

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก ้โลตสั ตลาดไท ปฐมมงคล ศรเีมอืง

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขานครปฐม สาขานครปฐม

Lot No.16233

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขารตันาธเิบศร์ สาขานครปฐม

Lot No.16235

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ  สาขานครปฐม สาขานครปฐม

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขานครปฐม สาขานครปฐม

Lot No. 16231

แมคโคร เทสโก้

สาขารงัสติ สาขานครปฐม

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขานครปฐม สาขานครปฐม

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขานครปฐม สาขานครปฐม

แมคโคร บิ๊กซี    เทสโก้

สาขารงัสติ สาขาสะพานควาย สาขานครชยัศรี

แมคโคร บิ๊กซี เทสโก้

สาขารงัสติ สาขาบางใหญ่ สาขานครปฐม

นุช จี๊ด มกุดา

วรรณา โชค อรวรรณ

พรรตัน์

เอียด แคท วุฒ-ิแอน

พล วรรณ สาคร

มาลยัรกั บณัฑติ ธรีศกัดิ ์

พนูทรพัย์ แต๋ว ทราย

จารวุรรณ เยาว์ เลก็

ยงยุทธ อี๊ด กลุม่พคุาย

แกว้มงักร

ฝรัง่

แคนตาลปู

0

แตงโม

เจี๊ยบ-เอ็ม โฟลค์

ส้มสายน ้าผึง้

มะละกอ

แตงกวา

มะเขอืเปราะ

มะเขอืเทศ

ประเภท
แหล่งจ าหน่าย

สาขาตวิานนท ์
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4.2 กลุ่มแสดงฉลากรบัรองสนิคา้  

 
 

Organic Thailand ตรารบัรองอื่น ไมม่ตีรารบัรอง Q-GAP Q-GMP ไมม่ตีรารบัรอง

WB Organic           ADAMS           Rungsit Farm ฟารม์ใส่ใจ KC Fresh   Lanna Fresh

Gourmet Market: สยาม

พารากอน

Gourmet Market: สยาม

พารากอน

Central Food Hall: 

เซน็ทรลั เฟสตวิลั อีสต์ ฟารม์สุขใจ (ทางด่วน) Golden Place: พระราม 9
Big C ตวิานนท์

USDA/EU/JAS : CU019946 กษ 03-9023-2550-01000211555 Lot No. 16242

WB Organic   ADAMS Organic Fresh เกษตรนนท์ Gourmet Fresh บิ๊กซ ีผกัปลอดภยั

Home Fresh Mart: เดอะ

มอลล ์งามวงศว์าน

Home Fresh Mart: เดอะ

มอลล ์งามวงศว์าน

Home Fresh Mart: 

เดอะมอลล ์งามวงศว์าน

Home Fresh Mart: เดอะมอลล ์

งามวงศว์าน

Gourmet Market: สยามพารากอน 

Lot No.1510
บิ๊กซ ีตวิานนท์

USDA/EU/JAS : CU019946 กษ 03-03-0238-0638-555 Lot No.16242

Natural & Premium Food Cooking for Fun Plus Organic Gourmet Fresh  My Choice/บ้านสวนผกั  ผกัดอกเตอร์

Gourmet Market: สยาม

พารากอน
    Tops Market: แจง้วฒันะ Food land หลกัสี่ Gourmet Market: สยามพารากอน Central Food Hall: เซน็ทรลัเวลิด์ SB Gourmet: ราชพฤกษ์

TAS-PA:009

Traceability-

ORG007140816/Lot 

No.15228

กษ 03-90012552-37000300352 กษ 03-9035-2553-0138-6175-555

IFOAM/A.C.T. Lot No.1510

WB Organic Organic Fresh Gourmet Fresh    KC Fresh ผกัดอกเตอร์

Gourmet Market: สยาม

พารากอน
Villa Market: แจง้วฒันะ Gourmet Market: SB ราชพฤกษ์  Lemon Farm: แจง้วฒันะ

Central Food Hall: 

เซน็ทรลัเฟสตวิลั อีสต์

กษ 03-9001-2552-37000300301  กษ 03-9023-2550-01000211555

Salanda รมิปิง Plus Organic ธรรมชาติ my Choice/KC Fresh              KC Fresh     

Villa Market: แจง้วฒันะ
Gourmet Market: สยาม

พารากอน
Food land: หลกัสี่ TOPS: เซน็ทรลัเวสเกตต์ Tops Market: ราชพฤกษ์

Villa market:  โฮมโปร

ราชพฤกษ์

IFOAM/A.C.T.   กษ 03-9023-2550-01134060300

คะน้า 0

ผกับุ้ง

กะเพรา

ถัว่ฝกัยาว

ประเภท
ฉลากอินทรีย์ ฉลากปลอดภยั

พรกิแดง
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4.2 กลุ่มแสดงฉลากรบัรองสนิคา้ (ต่อ) 

 
 

Organic Thailand ตรารบัรองอื่น ไมม่ตีรารบัรอง Q-GAP Q-GMP ไมม่ตีรารบัรอง

Natural & Premium food Natural & Premium Food Organic Fresh ฟารม์สุขใจ (ทางด่วน)     A Best ผกัพอเพยีง

Food land: หลกัสี่
    Home Fresh Mart: เดอะ

มอลล ์งามวงศว์าน

Gourmet Market:   SB 

ราชพฤกษ์
    Central Food Hall: เซน็ทรลัเวลิด์

Central Food Hall: 

เซน็ทรลัเฟสตวิลั อีสต์

TAS-PA:009 USDA/EU/bioagricert   Lot No. 1501 Lot No. 80072

Natural & Premium Natural & Premium Food Rungsit Farm Gourmet Fresh T&J 

Food land: หลกัสี่
       Gourmet Market: 

สยามพารากอน

Central Food Hall: 

เซน็ทรลัเฟสตวิลั อีสต์

 Home Fresh Mart: เดอะมอลล ์

งามวงศว์าน

Golden Place: ศนูย์

ราชการแจง้วฒันะ

TAS-PA:009 USDA/EU/bioagricert

PPP Gold Organic Organic Fresh My Choice  Gourmet Fresh คุณอุ๋ย

Gourmet Market : สยาม

พารากอน

Gourmet Market:   SB 

ราชพฤกษ์
 Central Food Hall: เซน็ทรลัเวลิด์     เดอะมอลล ์งามวงศว์าน

Max Value (Pure 

Place): ราชพฤกษ์

TAS:0014

N&F Cooking for Fun      ซ าสูง     A Best   Gourmet Fresh  

Central Food Hall: เซน็ทรลั

 เฟสตวิลั อีสตว์ลิล์
Tops Market แจง้วฒันะ  Central Food Hall: เซน็ทรลัเวลิด์   Central Food Hall: เซน็ทรลัชดิลม

 Home Fresh Mart: 

เดอะมอลล ์งามวงศว์าน

Traceability-

ORG035210816/Lot.No.222

35

 Lot No.1511

IFOAM/A.C.T.

 Natural & Premium Food ADAMS บ้านไรป่วรศิ    A Best   ผกัดอกเตอร์

Gourmet Market: สยาม

พารากอน

Gourmet Market: สยาม

พารากอน
Gourmet Market: สยามพารากอน  Gourmet Market: สยามพารากอน

Gourmet Market: SB 

ราชพฤกษ์

TAS-PA:009 USDA/EU/JAS : CU019946 Lot No.1509

แตงกวา 0

มะเขอืเปราะ 0

มะเขอืเทศ 0

ผกักาดขาว

ปลี

กะหล ่าปลี 0

ประเภท
ฉลากอินทรีย์ ฉลากปลอดภยั
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4.2 กลุ่มแสดงฉลากรบัรองสนิคา้ (ต่อ) 

Organic Thailand ตรารบัรองอื่น ไมม่ตีรารบัรอง Q-GAP Q-GMP ไมม่ตีรารบัรอง

ส้มหวานเชยีงใหม่      ธนาธร

 Central Food Hall: เซน็ทรลัเวลิด์ Central Food Hall: เซน็ทรลัเวลิด์

 Lot No.16229 กษ 03-03-0101-3176-555

บ้านนาลอ้ม

 MAX value: ราชพฤกษ์

My Choice

 MAX value: ราชพฤกษ์

 กษ039001255237075403342

 Lot วตัถุดบิ: 590818A13G01

Farm Fresh

 Lemom Farm: แจง้วฒันะ

 กษ03-9001-2552-37068827342

 Lot วตัถุดบิ: 590822C01G01A06

   ไรน่ายพล

     Food Land: หลกัสี่

กษ 03-9001-2552-36285345113

 Natural & Premium Food    บุษบาบณั

Gourmet Market: สยาม

พารากอน
 Golden Place: พระราม 9

EU/bioagricert กษ 03-02-3911-2637-500

แกว้มงักร 0 0 0 0

ฝรัง่ 0 0 0 0 0

แคนตาลปู 0 0 0 0 0

0

แตงโม 0 0 0 0 0

ส้มสายน ้าผึง้ 0 0 0 0

มะละกอ 0 0 0 0

ประเภท
ฉลากอินทรีย์ ฉลากปลอดภยั

 Central World 
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5. การวเิคราะหผ์ลการตกคา้ง 
 5.1 แหล่งจ าหน่าย 
 พบว่าแหล่งจ าหน่ายทีพ่บสารพษิตกคา้งในตวัอยา่งเกนิค่า MRL มากทีสุ่ด คอื เทสโกโ้ลตสั 12 จาก 
16 ตวัอยา่ง รองลงมา ไดแ้ก่ แมคโคร 11 จาก 16 ตวัอยา่ง บิก๊ซ ี10 จาก 15 ตวัอยา่ง ตลาดไท 10 จาก 16 
ตวัอยา่ง ตลาดปฐมมงคล 9 จาก 16 ตวัอยา่ง และตลาดศรเีมอืง 7 จาก 16 ตวัอยา่ง 

เมือ่ดใูนภาพรวมพบว่า ตวัอยา่งผกัผลไมท้ีเ่กบ็จากตลาดคา้ส่งทัง้ 3 ตลาดมแีนวโน้มทีจ่ะพบสารพษิ
ตกคา้งเกนิค่า MRL น้อยกว่าตวัอยา่งจากหา้งโมเดริน์เทรด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดศรเีมอืงทีพ่บสารพษิ
ตกคา้งในตวัอยา่งน้อยกว่าแหล่งจ าหน่ายอื่นๆ ซึง่อาจเกดิขึน้จากกระบวนการทีต่ลาดศรเีมอืงมโีครงการ
ส่งเสรมิการผลติทีป่ลอดภยัทีไ่ดด้ าเนินการมาระยะหน่ึงแลว้ โดยผกัและผลไม ้4 ตวัอยา่งซึง่เกบ็มาจากโซน
โครงการอาหารปลอดภยัของตลาดนัน้พบว่า 2 ใน 4 เป็นตวัอยา่งทีพ่บการตกคา้งไมเ่กนิค่า MRL และอกี
หนึ่งตวัอยา่งไมพ่บสารพษิตกคา้งเลย  

อยา่งไรกต็ามมคีวามจ าเป็นตอ้งศกึษาเพิม่เตมิ โดยเพิม่จ านวนตวัอยา่งเพื่อยนืยนัว่าเป็นทางเลอืก
การจดัการตลาดเพื่อเป็นต้นแบบใหก้บัตลาดอื่นๆไดห้รอืไมใ่นระยะยาวต่อไป 

 
โดยภาพรวมพบว่าสารพษิตกคา้งในผกัและผลไมจ้ากโมเดริน์เทรดมสีารพษิตกคา้งเกนิมาตรฐาน

มากถงึ 70.2% (33 ตวัอยา่งจาก 47ตวัอยา่ง) ในขณะทีพ่บสารพษิตกคา้งในผกัและผลไมจ้ากตลาดคา้ส่ง  
54.2% (26 ตวัอยา่งจาก 48 ตวัอยา่ง) ทัง้ๆทีโ่ดยทัว่ไปผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ผกัและผลไมจ้ากโมเดริน์เทรดตอ้งจ่าย
ในราคาแพงหลายเท่าตวั 
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5.2  กลุ่มทีแ่สดงฉลากรบัรองสนิคา้ 

5.2.1 สนิคา้เกษตรปลอดภยั  
ผลการตรวจพบว่าผกัทีไ่ดร้บัตรารบัรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบสารพษิตกคา้ง 

เกนิมาตรฐานมากกว่าผกัและผลไมท้ัว่ไป โดยฉลากสนิคา้ Q-GAP พบสารพษิตกคา้งเกนิค่า MRL 10 จาก 
16 ตวัอยา่ง  รองลงมาคอื Q-GMP พบ 6 จาก 10 ตวัอยา่ง และผกัผลไมท้ีต่ดิฉลากว่าเป็นสนิคา้ปลอดภยั
แต่ไมแ่สดงตรารบัรองมาตรฐานพบ 5 จาก 10 ตวัอยา่ง 

 5.2.2 สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ 
พบตวัอยา่งทีม่สีารพษิเกนิค่า MRL ทัง้ทีเ่ป็นสนิคา้ทีแ่สดงตรารบัรองมาตรฐานและไมแ่สดงตรา

รบัรองมาตรฐาน โดยตวัอยา่งทีแ่สดงตรารบัรอง Organic Thailand  พบสารพษิตกคา้งเกนิค่า MRL 2 จาก 
10 ตวัอยา่ง ส่วนตรารบัรองอนิทรยีอ์ื่นพบใกลเ้คยีงกนั คอืพบ 2 จาก 9 ตวัอยา่ง ส่วนตวัอยา่งสนิคา้ทีร่ะบุว่า
เป็นผกัและผลไมอ้นิทรยีท์ีข่ายในหา้งต่างๆ ซึง่ไมแ่สดงตรารบัรองมาตรฐานนัน้ พบสารพษิตกคา้งเกนิค่า 
MRL จ านวน 4 ตวัอยา่งจากจ านวนทีสุ่่มตรวจ 8 ตวัอยา่ง  
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5.3 สถานการณ์สารพษิตกคา้งในผกัผลไมแ้ต่ละชนิด 

  5.3.1 ผกั 
จากตวัอยา่งผกั 10 ชนิด ไดแ้ก่ พรกิแดง กะเพรา ถัว่ฝกัยาว คะน้า ผกับุง้ ผกักาดขาวปล ี

กะหล ่าปล ีแตงกวา มะเขอืเปราะ และมะเขอืเทศ แต่ละชนิดผกัมจี านวนตวัอยา่ง 11-12 ตวัอยา่ง ซึง่เป็น
ตวัอยา่งทัง้จากกลุ่มแหล่งจ าหน่ายและกลุ่มแสดงฉลากรบัรองสนิคา้รายละเอยีดดงัตารางที ่1 จงึมจี านวน
ตวัอยา่งของผกัทัง้ 10 ชนิดรวม 115 ตวัอยา่ง 
 พบว่าผกัทุกชนิดพบสารพษิตกคา้งเกนิค่า MRL โดยผกัทีพ่บสารพษิตกคา้งเกนิค่า MRL มากทีสุ่ด 
คอื คะน้า 10 จาก 11 ตวัอยา่ง ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พรกิแดง 9 จาก 12 ตวัอยา่ง ถัว่ฝกัยาวและกะเพรา
พบ 8 จาก 12 ตวัอยา่ง ผกับุง้ 7 จาก 12 ตวัอยา่ง มะเขอืเปราะ 6 จาก 11 ตวัอยา่ง แตงกวา 5 จาก 11 
ตวัอยา่ง มะเขอืเทศ 3 จาก 11 ตวัอยา่ง ในขณะทีก่ะหล ่าปลแีละผกักาดขาวปลพีบน้อยทีสุ่ดเพยีง 2 จาก 11 
และ 12 ตวัอยา่งตามล าดบั สอดคลอ้งกบัผลการเฝ้าระวงัของไทยแพนตลอดหลายปีทีผ่่านมา 
 จากขอ้มลูจะเหน็ไดว้่าโดยภาพรวม ตวัอยา่งผกัทีเ่กบ็ช่วงปลายเดอืนสงิหาคม 2559 มแีนวโน้มพบ
สารพษิตกคา้งสงูกว่าตวัอย่างทีเ่กบ็ช่วงกลางเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา มเีพยีงพรกิแดงทีม่สีดัส่วนการพบ
สารพษิตกคา้งเกนิค่า MRL ต ่ากว่าช่วงตน้ปี อย่างไรกต็าม ตวัอยา่งพรกิแดงทีไ่มพ่บสารพษิตกคา้งนัน้เป็น
ตวัอยา่งทีแ่สดงฉลากเป็นสนิคา้เกษตรอนิทรยีท์ัง้ 3 ตวัอยา่ง 
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  5.3.2 ผลไม ้
 จากตวัอยา่งผลไม ้6 ชนิด ไดแ้ก่ สม้สายน ้าผึ้ง มะละกอ แตงโม แคนตาลปู ฝรัง่ และแกว้มงักร แต่
ละชนิดผลไมม้จี านวนตวัอยา่ง 6-8 ตวัอยา่ง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นตวัอยา่งจากกลุ่มแหล่งจ าหน่าย ในขณะทีก่ลุ่ม
แสดงฉลากรบัรองสนิคา้นัน้เกบ็ตวัอยา่งไดเ้พยีงเลก็น้อยเนื่องจากเป็นช่วงทีผ่ลไมข้าดตลาด รายละเอยีดดงั
ตารางที ่1 ท าใหม้จี านวนตวัอยา่งของผลไมท้ัง้ 6 ชนิดรวม 43 ตวัอยา่ง 
 พบว่าผลไมทุ้กชนิดพบสารพษิตกคา้งเกนิค่า MRL โดยผลไมท้ีพ่บสารพษิตกคา้งเกนิค่า MRL มาก
ทีสุ่ด คอื สม้สายน ้าผึง้ 8 จาก 8 ตวัอยา่ง รองลงมา ไดแ้ก่ แกว้มงักร 7 จาก 8 ตวัอย่าง ฝรัง่ 6 จาก 7 
ตวัอยา่ง มะละกอและแตงโม 3 จาก 6 และ 7 ตวัอยา่งตามล าดบั และแคนตาลปูพบ 1 จาก 7 ตวัอยา่ง 
 โดยภาพรวม ตวัอยา่งผลไมท้ีเ่กบ็ช่วงปลายเดอืนสงิหาคม 2559 มแีนวโน้มพบสารพษิตกคา้งสงู
กว่าตวัอยา่งทีเ่กบ็ช่วงกลางเดอืนมนีาคมทีผ่่านมาเช่นเดยีวกบัผกั และการเกบ็ตวัอยา่งแตงโมในครัง้นี้  
ตวัอยา่งทีพ่บสารพษิตกคา้งเกนิค่า MRL มสีดัส่วนสงูกว่าช่วงตน้ปี แต่เมือ่พจิารณารายละเอยีดของชนิด
และปรมิาณสารพษิตกคา้งทีพ่บยงัไม่น่ากงัวลเท่ากบั สม้สายน ้าผึง้ แกว้มงักร และฝรัง่ 
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 5.3.3 ภาพรวมการพบสารพษิตกคา้งในตวัอยา่งผกัและผลไม้ 
 โดยภาพรวมจากตวัอยา่งผกัและผลไมท้ัง้หมด 158 ตวัอยา่ง มตีวัอยา่งทีพ่บสารพษิตกคา้งเกนิค่า 
MRL 88 ตวัอยา่ง หรอืคดิเป็น 56% หากจ าแนกเป็นกลุ่มสนิคา้ พบว่ากลุ่มผกัพบสารพษิตกคา้งเกนิค่า 
MRL 60 จาก 115 ตวัอยา่งหรอืคดิเป็น 52% และกลุ่มผลไมพ้บสารพษิตกคา้งเกนิค่า MRL 28 จาก 43 
ตวัอยา่ง คดิเป็น 65% ของกลุ่มตวัอยา่ง 
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6. สารพษิตกคา้งทีพ่บ 
 6.2.1 ชนิดสารพษิตกคา้งทีพ่บ 

สารพษิตกคา้งทีพ่บทัง้หมดในการเกบ็ตวัอยา่งครัง้นี้ ม ี68 ชนิด สามารถแบ่งตามวตัถุประสงคใ์น
การใชก้ าจดัศตัรพูชืออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื สารก าจดัไร (acaricide) สารก าจดัแมลง (insecticide) และ
สารป้องกนัและก าจดัโรคพชื (fungicide) ดงัต่อไปนี้ 

1) สารก าจดัไร พบ 6 ชนิด ไดแ้ก่ Amitraz, Fenpyroximate, Hexythiazox, Propargite, Pyridaben 
และTebufenpyrad 

2) สารก าจดัแมลง (insecticide) พบ 39 ชนิด ไดแ้ก่ 3-hydroxycarbofuran, Abamectin, 
Acephate, Acetamiprid, Buprofezin, Carbaryl, Carbofuran, Chlorantraniliprole, Chlorfenapyr, 
Chlorfluazuron, Chlorpyrifos, Clothianidin, Cypermethrin, Diazinon, Dicofol, Dicrotophos, 
Dimethoate, Dinotefuran, Emamectin, Endosulphan sulphate, Ethion, Fenoxycarb, Fipronil, Fipronil 
sulphone, Imidacloprid, Indoxacarb, Lambda Cyhalothrin, Malathion, Methamidophos, Methomyl, 
Methoxyfenozide, Monocrotophos, Omethoate, Permethrin, Profenofos, Prothiofos, Tetradifon และ 
Thaiamethoxam 

Triazophos 3) สารป้องกนัและก าจดัโรคพชื พบ 23 ชนิด ไดแ้ก่ 2,4,6-Trichlorophenol, 
Azoxystrobin, Carbendazim, Chlorothalonil, Difenoconazole, Dimethomorph, Famoxadone, 
Fluopyram, Hexaconazole, Imazalil, Iprodione, Iprovalicarb, Isoprothiolane, Metalaxyl, Prochloraz, 
Propamocarb, Propiconazole, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Tebuconazole, Thiophanate Methyl, 
Triadimenol และTrifloxystrobin 
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6.2.2  ความหลากหลายของชนิดสารพษิทีต่กคา้งในผกัผลไมแ้ต่ละชนิด 
ในกลุ่มผกั พบว่า คะน้ามจี านวนชนิดของสารพษิตกคา้งมากทีสุ่ด คอื 31 ชนิด รองลงมาคอืพรกิ

แดง 30 ชนิด ถัว่ฝกัยาว 22 ชนิด กะเพรา 19 ชนิด ผกับุง้และมะเขอืเทศ 13 ชนิด มะเขอืเปราะ 11 ชนิด 
แตงกวา 8 ชนิด กะหล ่าปล ี4 ชนิด และผกักาดขาวปล ี3 ชนิด ในขณะทีก่ลุ่มผลไมพ้บว่า สม้สายน ้าผึง้มี
จ านวนชนิดสารพษิตกคา้งมากทีสุ่ดถงึ 35 ชนิด แกว้มงักร 18 ชนิด ฝรัง่ 9 ชนิด มะละกอ 8 ชนิด แคนตา
ลปู 5 ชนิด และแตงโม 4 ชนิด 

 
6.2.3  สถานการณ์การตกคา้งของสารพษิตอ้งหา้ม 
ในจ านวนนี้เป็นสารพษิตกคา้งจากวตัถุอนัตรายทีต่อ้งไมพ่บ 6 ชนิด เนื่องจากเป็นวตัถุอนัตรายชนิด

ที ่4 ซึง่ยกเลกิการใชแ้ลว้ ชนิด ไดแ้ก่ Dicrotophos, Endosulphan, Methamidophos และ Monocrotophos 
รวมทัง้วตัถุอนัตรายชนิดที ่3 ทีก่รมวชิาการเกษตรไมอ่นุญาตทะเบยีน 2 ชนิด คอื Carbofuran และ 
Methomyl  

สารทัง้ 6 ชนิดตกคา้งอยูใ่นตวัอยา่งรวม 29 จาก 158 ตวัอยา่ง หรอืคดิเป็น 18.4% กระจายอยูใ่น
ผกัผลไมเ้กอืบทุกชนิด ยกเวน้ ผกักาดขาวปล ีมะเขอืเทศ มะละกอ และแคนตาลปู และ ในจ านวนน้ีเป็น
ตวัอยา่งทีแ่สดงตรารบัรอง Organic Thailand 1 ตวัอยา่ง IFOAM 1 ตวัอยา่ง Q-GAP 5 ตวัอยา่ง และ Q-
GMP 2 ตวัอยา่ง และอื่นๆ อกี 20 ตวัอยา่ง รายละเอยีดยีห่อ้ ลอ็ตสนิคา้ และสารพษิตอ้งหา้มที่พบดงัแสดง
ในตารางถดัไป
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ตารางแสดงตวัอยา่งทีพ่บสารพษิตอ้งหา้ม

 

Organic Thailand ตรารบัรองอ่ืน ไม่มีตรารบัรอง Q-GAP Q-GMP ไม่มีตรารบัรอง แมคโคร บ๊ิกซี เทสโก้ โลตสั ตลาดไท ปฐมมงคล ศรีเมือง

ลานนาเฟรช หนูแดง

Carbofuran Methomyl

เกษตรนนท์ แมคโคร

Methomyl Methomyl

Carbofuran

Cooking for Fun Plus Organic Gourmet Fresh เทสโก้ ยงยุทธ

Carbofuran Carbofuran Methomyl Methomyl Carbofuran

ผกัดอกเตอร์

Methamidophos

ประไพ

Methamidophos

เลก็

Methamidophos

Organic Fresh Gourmet Fresh คณุอุ๋ย เลก็

Carbofuran Carbofuran Endosulphan Carbofuran

N&F Gourmet Fresh

Methamidophos Methamidophos

Methomyl

ส้มหวานเชียงใหม่ ธนาธร แมคโคร บ๊ิกซี เทสโก้ พูนทรพัย์ แต๋ว

Carbofuran Carbofuran Carbofuran Carbofuran Carbofuran Carbofuran Carbofuran

Methomyl

เอียด

Methamidophos

ไร่นายพล

Methomyl

บษุบาบณั โชค

Carbofuran Dicrotophos

Methomyl

Monocrotophos

แก้วมงักร

ฝรัง่

แตงโม

ส้มสาย

น ้าผึ้ง

มะเขือ

เปราะ

แตงกวา

กะหล า่ปลี

ผกับุง้

คะน้า

ถัว่ฝักยาว

กะเพรา

ประเภท
ฉลากอินทรีย์ ฉลากปลอดภยั แหล่งจ าหน่าย

พริกแดง
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7. สรปุและข้อเสนอแนะ 
7.1 ถึงเวลาแล้วท่ีรฐับาลต้องยกประเดน็ความปลอดภยัจากสารเคมีก าจดัศตัรพืูชให้

กลายเป็นวาระส าคญัของประเทศ 
การพบการตกคา้งของสารพษิก าจดัศตัรพูชืในผกัและผลไมเ้กนิค่า MRL ถงึ 56% ของตวัอยา่ง ถอื

ว่าเป็นวกิฤตของระบบเกษตรและอาหารของไทยอยา่งแทจ้รงิ จากการเปรยีบเทยีบการเฝ้าระวงัซึง่ใช้
หอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามครอบคลุมสงูเช่นเดยีวกบัทีไ่ทยแพนด าเนินการพบว่า สดัส่วนสารพษิตกคา้งใน
ญีปุ่น่ และสหภาพยโุรปพบการตกคา้งของสารพษิเกนิมาตรฐานในระดบั 3-5% เท่านัน้ 

รฐับาลควรยกวาระ “ผกัและไมป้ลอดภยั” ใหเ้ป็นวาระของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงาน
หลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนี้โดยตรงคอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสารพษิ
ก าจดัศตัรพูชืน้ีเป็นสาเหตุส าคญัของปญัหาสุขภาพหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิง่โรคมะเรง็ซึง่พบว่ามี
อตัราเพิม่มากขึน้ทุกปี โดยสถติเิมือ่ปี 2557 มผีูเ้สยีชวีติจากโรคมะเรง็กว่า 70,000 คนต่อปี โดยนบัตัง้แต่ปี 
2550 เป็นตน้มาอตัราการตายจากโรคมะเรง็เพิม่ขึน้เฉลีย่ 3.9% ต่อปี 

7.2 ประชาชนควรทบทวนการซ้ือผกัและผลไม้จากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 
ผลการส ารวจครัง้นี้ของไทยแพนสอดคลอ้งกบัหลายครัง้ทีผ่่านมาทีพ่บว่าสดัส่วนการพบสารพษิ

ตกคา้งในผกัผลไมข้องหา้งคา้ปลกีสมยัใหมไ่มไ่ดด้ไีปกว่าผกัและผลไมท้ีจ่ าหน่ายในตลาดสดทัว่ไปและตลาด
คา้ส่งเลยทัง้ๆทีข่ายในราคาทีแ่พงกว่าหลายเท่าตวั ไทยแพนแนะน าใหป้ระชาชนทบทวนการซือ้ผกัและ
ผลไมจ้ากหา้งคา้ปลกี จนกว่าผูป้ระกอบการจะแกป้ญัหาลดการตกคา้งของสารพษิตกคา้งไดอ้ยา่งเป็น
รปูธรรม เช่น การประกาศยกเลกิการด าเนินธุรกจิกบัซพัพลายเออรท์ีจ่ดัส่งผกัและผลไมป้นเป้ือน เรยีกคนื 
หรอืท าลายผกัและผลไมท้ีค่าดว่าปนเป้ือนสารพษิ เป็นตน้ 

7.3 ต้องปฏิรปูระบบรบัรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ(มกอช.)อย่างเร่งด่วน 

การตรวจพบสารพษิตกคา้งเกนิมาตรฐานในผกัและผลไมท้ีไ่ดร้บัตรา Q มากถงึ 16 จาก 26 
ตวัอยา่ง หรอื 61.5% ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ทัง้หมด และสงูกว่าการตรวจพบในการส ารวจเมือ่เดอืนมนีาคมที่
ผ่านมา (57%) ชีว้่าความพยายามในการแกไ้ขปญัหาของระบบรบัรองมาตรฐานของมกอช.ยงัไมบ่รรลุผลที่
ควรจะเป็น ยกเวน้ในส่วนของมาตรฐาน Organic Thailand ทีพ่บว่าดขีึน้เลก็น้อย แต่กย็งัพบสารเคมตีกคา้ง
เกนิมาตรฐาน 2 ตวัอยา่งจาก 10 ตวัอยา่ง ทัง้ทีไ่มค่วรตรวจพบสารเคมตีกคา้งเลย 

มกอช.อาจสามารถแกป้ญัหาดงักล่าวไดโ้ดยการยกเลกิหน่วยรบัรอง (certify bodies)ทีไ่ร้
ประสทิธภิาพ การผ่องถ่ายบทบาทใหภ้าคเอกชนท าหน้าทีแ่ทนหน่วยราชการ การด าเนินคดกีบัผู้ทีแ่อบอา้ง
ใชใ้บรบัรอง การประสานงานอยา่งใกลช้ดิรว่มกบัส านกังานคณะกรรมอาหารและยาและกองบงัคบัการ
ปราบปรามคุม้ครองผูบ้รโิภค(บก.ปคบ.) เพื่อจบักุมผูผ้ลติและผูป้ระกอบการทีม่เีจตนากระท าผดิซ ้าซาก เป็น
ตน้ 
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การพบสารเคมตีกคา้งในระบบมาตรฐานทีม่กอช.รบัผดิชอบ ท าใหห้น่วยงานน้ีขาดความชอบธรรม
ในการออกมาตรฐานบงัคบัเกษตรอนิทรยี ์เพราะไมส่ามารถสรา้งหลกัประกนัว่าเมือ่เขา้สู่ระบบมาตรฐานแลว้
จะท าใหผู้บ้รโิภคไดผ้ลผลติเกษตรอนิทรยีท์ีเ่ป็นอนิทรยีจ์รงิๆ 

7.4 ความท้าทายของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรคนใหม่กบัการจดัการปัญหาก าจดัศตัรพืูชท่ี
ถกูแบนและไม่ได้รบัอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน 

การตรวจพบว่ามสีารเคมกี าจดัศตัรพูชื 6 ชนิดทีถู่กแบนไปแลว้และไมไ่ดร้บัอนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีน
ตกคา้งถงึ 29 ตวัอยา่ง  จากการสุ่มตรวจผกัและผลไมจ้ านวน 158 ตวัอยา่ง หรอืคดิเป็น 18.4% สะทอ้น
ความลม้เหลวของผูบ้รหิารกรมวชิาการเกษตรทีเ่พิง่พน้หน้าทีไ่ปอยา่งชดัเจน ผลของการสุ่มตรวจและพบ
การตกคา้งในผลผลติสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์ของหลายฝา่ยทีเ่ชื่อว่าขณะน้ีมสีารพษิก าจดัศตัรพูชืผดิ
กฎหมายถูกจ าหน่ายในรา้นคา้ต่างๆคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 20% ของสารเคมทีีข่ายอยูท่ ัง้หมด 

อธบิดกีรมวชิาการเกษตรคนใหม่ซึง่เพิง่เขา้รบัหน้าทีส่ามารถรว่มกบับก.ปคบ.สบืสวนยอ้นกลบัจาก
หลกัฐานทีไ่ทยแพนตรวจพบผกัและผลไมท้ีใ่ชส้ารพษิต้องหา้ม เพื่อจบักุมผูก้ระท าผดิลกัลอบจ าหน่าย
สารพษิตอ้งหา้มไดไ้ม่ยากนัก ซึง่ไทยแพนจะตดิตามการด าเนินงานของกรมวชิาการเกษตรในกรณีนี้อยา่ง
ใกลช้ดิและรายงานต่อสาธารณชนทราบเป็นล าดบัต่อไป 

7.5 บทบาทและทางเลือกของผูบ้ริโภค 
นอกเหนือจากการปลกูผกักนิเองแลว้ ไทยแพนแนะน าใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้ผกัและผลไมอ้นิทรยี์ 

(รวมทัง้ผกัและผลไมจ้ากทอ้งถิน่ทีผ่ลติอยา่งหลากหลายแมไ้มไ่ดป้ระกาศว่าเป็นเกษตรอนิทรยี)์ต่อไป แต่
ควรเป็นสนิคา้ทีท่ราบทีม่าของผูผ้ลติอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีม่าจากชุมชนซึง่มรีะบบการรบัรอง
แบบมสี่วนรว่ม (PGS) และเครอืขา่ยตลาดสเีขยีว  เป็นตน้ ส่วนการซือ้ผกัและผลไมอ้นิทรยีใ์นหา้งควร
ตรวจสอบไดจ้ากรายชื่อของผูป้ระกอบการหรอืแบรนดผ์กัและผลไมอ้นิทรยีจ์ากในตารางในหวัขอ้ 4 และ
ตดิตามผลการเฝ้าระวงัของไทยแพนหรอืองคก์รอื่นทีท่ าหน้าทีแ่บบเดยีวกนั 

ผูบ้รโิภคเองอาจแสดงบทบาทในการสนบัสนุนใหม้กีารเปลีย่นแปลงไดเ้ช่นกนั เช่น รวมกลุ่มกนั
รณรงคบ์อยคอตแหล่งจ าหน่าย แบรนด ์ทีไ่มป่ลอดภยั สนบัสนุนแหล่งจ าหน่ายทีต่ ัง้ใจในการแก้ปญัหา
สารพษิตกคา้งในอาหาร การรว่มกนัแชรข์อ้มลูข่าวสารเพื่อสรา้งความรู/้เท่าทนัเกีย่วกบัปญัหาสารพษิ ไป
จนถงึการเขา้รว่มสนบัสนุนการขบัเคลื่อนทางนโยบาย เช่น การผลกัดนัใหม้กีฎหมายทีมุ่ง่ปฏริปูการจดัการ
สารเคมทีัง้ระบบซึง่ไทยแพนรว่มกบัส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตแิละหลายหน่วยงานก าลงั
รว่มกนัผลกัดนั เป็นตน้ 

7.6 มีความหวงักบัการเปล่ียนแปลง 
ไทยแพนพบว่ามกีารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้บางประการเกีย่วกบัปญัหาสารพษิตกคา้งในผกัและผลไม ้

เช่น หากตรวจสารตกคา้งเพยีง 4 กลุ่มหลกั จะพบว่าการตกคา้งมแีนวโน้มลดลงอยา่งชา้ๆ และความ
พยายามของตลาดบางแห่งเช่น ตลาดศรเีมอืง อาจเป็นต้นแบบส าหรบัผกัและผลไมท้ีป่ลอดภยัได ้จากการ
เกดิขึน้ของตลาดสเีขยีวในทอ้งถิน่ และการเตบิโตของขบวนการเกษตรอนิทรยี์ 


