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การกาํหนดปริมาณสารพษิตกค้างสูงสุด (MRLs) 
 

ฝ่ายข้อมลูเครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืช 

 
ในการตรวจสอบสารพิษตกค้างในอาหารหรือผลผลิตทางการเกษตร มีคา่มาตรฐานคา่หนึ�งที�ถกูใช้

เป็นเกณฑ์ คือ คา่ MRLs – Maximum Residue Limits หรือ ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ ซึ�งคา่ MRLs ที�
ใช้ในแตล่ะประเทศ ก็จะมีความแตกตา่งกนัออกไป ขึ Fนอยู่กับการกําหนดคา่ของตนเองจากการเทียบเคียง
กบัคา่มาตรฐาน MRLs ของโคเดก็ซ์ (Codex) และประเทศอื�นๆประกอบกนั 

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ1 ได้ให้นิยามของคําว่าสารพิษตกค้าง (pesticide 
residue) ไว้ว่า สารพิษตกค้างหมายถึง การตกค้างใดในสินค้าที� เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร2 และให้หมายความรวมถึงกลุ่มอนุพนัธ์ของวตัถอุนัตรายทางการเกษตรนั Fนๆ ได้แก่ สารที�เกิด
จากกระบวนการเปลี�ยนแปลง (conversion) กระบวนการสร้างและสลาย (metabolites) เกิดจากการทํา
ปฏิกิริยา (reaction) หรือสิ�งปลอมปนในวตัถอุนัตรายทางการเกษตรที�มีความเป็นพิษ 

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที�มีได้ในสินค้า 
กําหนดโดยคณะกรรมการสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือหน่วยงานที�มีอํานาจหน้าที�ตามกฎหมาย 
มีหนว่ยเป็นมิลลิกรัมสารพิษตกค้างตอ่กิโลกรัมสินค้า 

ข้อมลูจากเรื�องผลการตรวจสารเคมีกําจดัศตัรูพืชตกค้างในผกั 7 ชนิดในกรุงเทพมหานคร แสดงให้
เห็นว่า ค่า MRLs ที�มีการประกาศใช้ในประเทศไทย มีความแตกต่างจากของสหภาพยโุรปคอ่นข้างมาก 
เช่น ในถั�วฝักยาว พบว่า MRLs ของไทย กําหนดให้มีปริมาณคาร์โบฟูราน และเมโทมิล ตกค้างได้ไม่เกิน 
0.1 และ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดบั ในขณะที� MRLs ของสหภาพยโุรป กําหนดให้สารทั Fงสองชนิด
ตกค้างได้ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความแตกตา่งของ MRLs ที�มากถึง 5 และ 50 เท่า ทําให้เกิด
คําถามถึงสาเหตขุองความแตกตา่งรวมไปถึงขั Fนตอนในการกําหนดคา่ MRLs ของไทย สหภาพยโุรป และ
โคเดก็ซ์ 

                                                           
1 สํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต.ิ 2551. สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ. กรุงเทพ 
2 มาจากคําวา่ Pesticide ซึ�งในบทความนี Fใช้คําวา่ สารเคมีกําจดัศตัรูพืช  
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1. MRLs ไทย มาจากไหน3 
หน่วยงานที�เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการกําหนดค่า MRLs เพื�อใช้ในประเทศไทย คือ สํานกังาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (แตง่ตั Fงโดยคณะรัฐมนตรี) เป็นผู้ ทําหน้าที�ในการพิจารณาค่า MRLs ที�มีความเหมาะสม
เพื�อใช้กบัผลผลิตทางการเกษตรชนิดตา่งๆ ในประเทศไทย  

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มีการตั Fงคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาร่างมาตรฐานสารพิษตกค้าง4 ซึ�งคณะอนุกรรมการชุดนี Fประกอบไปด้วยผู้ แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ สมาคมผู้ประกอบการ และมีการกําหนดให้มีผู้ทรงคณุวฒุิและเกษตรกร (จํานวน
รวมกันไม่เกิน 3 คน) เป็นส่วนหนึ�งของคณะอนุกรรมการด้วย โดยคณะอนุกรรมการฯ จะมีหน้าที�ในการ
พิจารณาจดัทําและทบทวนมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ เรื�อง สารพิษตกค้าง เพื�อนําเสนอ
ตอ่คณะกรรมการฯ รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในเรื�องของการกําหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จากนั Fน
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารจะเป็นผู้พิจารณา และออกประกาศ ในขณะเดียวกัน
ข้อมูลดังกล่าว จะมีการส่งไปยังคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื�อออกประกาศกระทรวง และ
ประกาศใช้ในราชกิจจานเุบกษาตอ่ไป  

ในการพิจารณาค่า MRLs ของไทยนั Fน จะใช้ค่ามาตรฐานของโคเด็กซ์ มาเป็นเกณฑ์หลักในการ
กําหนด ร่วมกับข้อมูล ADI (Acceptable Daily Intake) และ ARfd (Acute Reference Dose) เพื�อ
ประเมินความปลอดภยัทั Fงในระยะยาว และแบบเฉียบพลนั ประกอบกบัพิจารณา GAP, Supervised Trial 
และมาตรฐาน MRLs ของสหภาพยโุรป และอาเซียน เพื�อกําหนดเป็นคา่ MRLs ของไทยตอ่ไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 สํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต.ิ 2551. สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ. กรุงเทพ  
4 คําสั�งคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิที� 52/2547 และสํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แหง่ชาต ิเอกสารข้อมลู สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ 
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แผนภาพที+ 1 ขั Fนตอนการกําหนดคา่ MRLs ของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

แต่งตั�ง 

แต่งตั�ง 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างมาตรฐานสารพิษตกคา้ง 

พิจารณา จดัทาํ ทบทวน  ใหข้อ้คิดเห็น 

MRLs 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ส่งต่อไปยงั สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 



เอกสารประกอบการประชมุวชิาการเพื�อเตือนภยัสารเคมกํีาจดัศตัรูพืช ปี 2555       59 

15 – 16 พฤศจิกายน 2555  

2. Codex คือใคร  
คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius Commission) หรือโค

เด็กซ์ (Codex) ถกูจดัตั Fงขึ Fนเมื�อปี พ.ศ. 2504-2505 จากความร่วมมือของ องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ( FAO หรือ Food and Agriculture Organization of the United Nations) และองค์การ
อนามัยโลก (WHO หรือ World Health Organization) มีหน้าที�ในการกําหนดค่ามาตรฐานที�เกี�ยวกับ
อาหาร โดยมีการแบ่งคณะกรรมการย่อยๆ เพื�อรับผิดชอบในส่วนตา่งๆ โดยคณะกรรมการที�รับผิดชอบใน
เรื�องของการกําหนดคา่ MRLs คือ Codex Committee on Pesticide Residues ในการได้มาซึ�งคา่ MRLs 
จะมาจากลักษณะการทํางานร่วมกันที�เรียกว่า JMPR (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide 
Residues)5 ดงัแสดงในแผนภาพที� 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนภาพที+ 2 ขั Fนตอนการกําหนดคา่ MRLs ของโคเดก็ซ์ 
  

ในการนําคา่ MRLs จากโคเดก็ซ์ มาใช้ในประเทศไทย พบข้อจํากดัหลายประการ เนื�องมาจากชนิด
ของพืชผกั ที�มีการผลิตในประเทศไทยหลายชนิด ไมไ่ด้มีการกําหนดคา่ไว้ในโคเดก็ซ์ และสําหรับสารเคมี
กําจดัศตัรูพืชบางชนิด โคเด็กซ์มีการกําหนดคา่ MRLs ไว้คอ่นข้างสงู เมื�อเปรียบเทียบกบัคา่ MRLs ของ
ประเทศคูค้่าของไทยบางประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งของประเทศกลุม่สหภาพยโุรป  

                                                           
5 http://www.codexalimentarius.org และ http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/jmpr/en/ 

ขั Fนตอนของ WHO ขั Fนตอนของ FAO 

พิษวิทยา และอื�นๆ ใช้รูปแบบ = GAP 

ADI/ARfD 

Supervised Residue Trial 

MRL - recommendation 

การประเมินเรื�องการสมัผสักบัสาร 

exposure assessment 

ร่าง MRLs 



เอกสารประกอบการประชมุวชิาการเพื�อเตือนภยัสารเคมกํีาจดัศตัรูพืช ปี 2555       60 

15 – 16 พฤศจิกายน 2555  

 ระยะเวลา 2-3 ปีที�ผา่นมา ผกั ผลไม้จากประเทศไทยที�สง่ไปขายในสหภาพยโุรปถกูตีกลบัหลาย
ครั Fงจากการตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกินคา่มาตรฐาน โดยเฉพาะในปี 2553 สหภาพยโุรปมีการตี
กลบัสินค้าไทยรวมทั Fงสิ Fนเป็นจํานวน 55 ครั Fง6 ซึ�งกระทบตอ่ชื�อเสียง ภาพลกัษณ์ของประเทศไทย และ
สญูเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปเป็นจํานวนมาก 

 

3. ค่า MRLs ของสหภาพยุโรป7 มาตรฐานคุณภาพชีวิตที+แตกต่าง 
 เมื�อพิจารณาถึงคา่ MRLs ที�มีใช้ในประเทศไทย เปรียบเทียบกบัคา่ MRLs ที�กําหนดโดยโคเด็กซ์ 
และสหภาพยุโรป จะพบว่า ค่า MRLs ของสหภาพยุโรป8 โดยส่วนใหญ่กําหนดไว้ค่อนข้างตํ�า ซึ�งการ
กําหนดค่า MRLs ของยุโรปนั Fน จะยึดหลกัสําคญัก็คือ ปริมาณของสารเคมีตกค้างที�พบในอาหาร ต้อง
ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค และจะต้องเป็นระดบัที�น้อยที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได้ ซึ�งหากสารเคมี หรือสินค้า
เกษตรชนิดนั Fนๆ ไมไ่ด้มีการระบคุา่ MRLs ไว้ ให้ใช้คา่ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นมาตรฐาน  
 การกําหนดคา่ MRLs ของสหภาพยโุรป จะมีการใช้ข้อมลูจากสว่นตา่งๆ ดงันี F 

• การใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในผลผลิต เชน่ ข้อมลูด้านปริมาณ ความถี� การเจริญเติบโตของ
พืช (Good Agricultural Practice – GAP) 

• ข้อมลูการทดลองเรื�องสารตกค้างที�คาดวา่จะมี เมื�อใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชตามแนวทาง GAP 

• ข้อมลูอ้างอิงด้านพิษวิทยาสําหรับสารเคมีกําจดัศตัรูพืช คา่ ADI และ ARfD 
โดยองค์กรอาหารปลอดภยัแห่งยโุรป หรือ EFSA (European Feed Safety Authority) จะตรวจสอบ

และยืนยนัสารตกค้างที�ปลอดภยัสําหรับผู้บริโภคชาวยุโรปทกุกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที�มีความเปราะบาง เช่น เด็ก
ทารก เด็ก และผู้ รับประทานมังสวิรัติ หากพบว่ามีความเสี�ยงต่อผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ�ง การพิจารณาค่า 
MRLs จะถูกปฏิเสธ และไม่สามารถใช้สารเคมีกําจัดศตัรูพืชชนิดนั Fนกับผลผลิตได้ จากนั Fน EFSA จะส่ง
ข้อคดิเห็นให้กบัคณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission) เพื�อประกาศใช้ในสหภาพยโุรปตอ่ไป  

เมื�อเปรียบเทียบค่า MRLs ในผัก ผลไม้ ที�เป็นที�นิยมบริโภคของคนไทย ประกอบไปด้วย ข้าว คะน้า 
กะหลํ�าปลี ถั�วฝักยาว ผกัชี พริก แครอท แตงโม สบัปะรด พบว่า ค่า MRLs มาตรฐานโคเด็กซ์ และที�กําหนดให้
ใช้ในประเทศไทย และสหภาพยุโรป มีค่าแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยค่า MRLs ของสหภาพยุโรปที�มีการ
กําหนดไว้ส่วนใหญ่แล้วจะมีคา่ MRLs ตํ�ากว่า ของโคเด็กซ์และไทย และยงัพบว่ามีการกําหนดชนิดของสารพิษ
ตกค้างไว้จํานวนมากกว่าของโคเด็กซ์และของไทยเป็นจํานวนมาก ยกตวัอย่างเช่น ถั�วฝักยาว ที�มาตรฐานโค
เด็กซ์ไม่ได้มีการกําหนดค่า MRLs ไว้ ของไทยมีการกําหนดค่าสารพิษตกค้างไว้ 9 ชนิด และมาตรฐานของ
สหภาพยโุรป กําหนดคา่สารพิษตกค้างไว้ถึง 450 ชนิด รายละเอียดเพิ�มเตมิดงัแสดงในตารางผนวก 

                                                           
6 http://www.biothai.net/news/12302 
7 http://ec.europa.eu/food/plant/plant_protection_products/index_en.htm 
8 ในไทยปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ ใช้คําวา่ Maximum Residue Limits ส่วนของ EU จะใช้คําว่า Maximum Residue Levels 
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4. MRLs เพื+อการค้า หรือเพื+อผู้บริโภค 
 จะเห็นได้ว่า ในการกําหนดคา่ MRLs ของสหภาพยุโรป สิ�งสําคญัที�กําหนดไว้เป็นหลกัเกณฑ์ใน
การพิจารณา คือเรื�องความปลอดภัยของผู้บริโภค ทําให้คา่ MRLs ที�กําหนดจะเป็นคา่ที�ตํ�าที�สดุเท่าที�จะ
เป็นไปได้ แต่ในขณะเดียวกัน การกําหนดคา่ MRLs ของไทย และของโคเด็กซ์ นั Fนมาจากมุมมองในเรื�อง
ของการกําหนดเพื�อการค้าเป็นหลกั9 ซึ�งคา่ MRLs ที�กําหนดออกมา จึงเป็นคา่ที�สงูที�สดุเท่าที�จะยอมรับได้ 
เมื�อตรวจแล้วพบว่าไม่เกินจากคา่มาตรฐานที�กําหนดไว้ ก็ยอมรับได้ว่าผลผลิตการเกษตรดงักล่าวมีความ
ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค  
 เมื�อพิจารณาถึงโครงสร้างคณะกรรมการ และการได้มาซึ�งค่า MRLs ของประเทศไทย สงัเกตได้
ชัดเจนว่า เป็นไปเพื�อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในด้านการค้า มากกว่าความปลอดภัยของผู้ บริโภค 
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่าง
มาตรฐานสารพิษตกค้าง10 ซึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการกําหนดคา่ MRLs ของประเทศไทย มาจากผู้แทน
ของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลกั รองลงมาคือผู้แทนจากผู้ประกอบการ และสมาคมผู้ประกอบการ สดัส่วน
ของภาคประชาชนหรือผู้ทรงคณุวฒุิ แทบไมป่รากฏในคณะกรรมการฯ และคณะอนกุรรมการฯ หรือหากจะ
มีก็มีสดัส่วนอยู่ที�ประมาณร้อยละ 10 จากคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการทั Fงหมด ซึ�งแท้จริงแล้วมมุมอง
ของผู้บริโภคหรือภาคประชาชนนั Fน ควรที�จะเป็นองค์ประกอบหลกัในการร่วมพิจารณาค่ามาตรฐานที�จะ
สง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของชีวิตผู้บริโภคโดยตรง และกระบวนการขั Fนตอนในการกําหนดคา่ MRLs 
ก็ยงัไมมี่ความชดัเจนในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนตา่งๆ เพื�อแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อมลูประกอบ
ก่อนที�จะประกาศใช้คา่ MRLs เหลา่นั Fน  
 นอกจากนี F การกําหนดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที�ได้มีการแบ่งมาตรฐานสินค้าเกษตร11

ตามพ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร ออกเป็น 2 ประเภท คือมาตรฐานบงัคบัที�มีการออกกฎกระทรวงเพื�อ
กําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมาตรฐานทั�วไป ซึ�งเป็นมาตรฐานที�มีประกาศกําหนด เป็นการกระทํา
โดยสมคัรใจ เพื�อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน มาตรฐาน MRLs เป็นมาตรฐานที�อยู่ในกลุ่มของ
มาตรฐานทั�วไป จึงไม่มีหน่วยงาน หรือผู้ รับผิดชอบที�จะเข้ามาดแูลตรวจสอบอย่างจริงจงัถึงคณุภาพของ
ผลผลิตและปริมาณสารพิษตกค้างที�ผู้บริโภคจะได้รับ นอกจากผลผลิตการเกษตรนั Fนเป็นสินค้าส่งออกไป
ยงัประเทศอื�นๆ และมีความจําเป็นต้องควบคมุมาตรฐานให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของประเทศนั Fนๆ  

                                                           

9 http://www.acfs.go.th/codex/index.php 
10 ข้อมลูจากคําสั�งคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต ิที� 52/2547 และสํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแหง่ชาต ิเอกสารข้อมลู สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ 
11 http://www.acfs.go.th/news/docs/standard.pdf 
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ตารางผนวก  MRLs ของโคเดก็ซ์ ไทย และสหภาพยโุรป ในสินค้าเกษตรที�คนไทยนิยมบริโภคกนัทั�วไป 

ลาํดับ
ที+ 

สินค้าเกษตร สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช12 
MRLs (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

หมายเหตุ 
โคเดก็ซ์13 ไทย14 

สหภาพ
ยุโรป15 

1 ข้าวสาร (codex-
rice polished, 
EU-rice) 

2, 4 ดี (2, 4-D) ไมก่ําหนด 0.1 0.05* สหภาพยโุรป - กําหนด
สารพิษตกค้างในข้าวสารไว้ 
452 ชนิด 
และสารพิษชนิดใดไมไ่ด้
กําหนด MRLs ไว้ให้ใช้คา่ 
0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็น
มาตรฐาน 
(*) ปริมาณตํ�าสดุของการ
ตรวจวิเคราะห์  
 

คลอไพริฟอส (chlorpyrifos) ไมก่ําหนด 0.1 0.05* 
คาร์บาริล (carbaryl) 1 1 1 

คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim /benomyl) ไมก่ําหนด 2 0.01* 
คาร์โบซลัแฟน (carbosulfan) ไมก่ําหนด 0.2 0.05* 
คาร์โบฟรูาน (carbofuran) ไมก่ําหนด 0.1 0.02* 
ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ไมก่ําหนด 0.05 0.05* 
ไดควอท (Diquat) 0.2 ไมก่ําหนด 0.05* 

ฟลโูตลานิล (Flutolanil) 1 ไมก่ําหนด 2 
พาราควอท (paraquat) ไมก่ําหนด 0.1 0.05 
พิริมิฟอสเมทิล (pirimiphos-methyl) ไมก่ําหนด 7 5 
เฟนิโทรไทออน (fenitrothion) ไมก่ําหนด 1 0.05* 

                                                           

12 รายชื�อสารเคมีกําจดัศตัรูพืชนํามาจากโคเดก็ซ์ และ มกอช. ตามที�มีการกําหนดไว้ทั Fงหมดในสินค้าแตล่ะชนิด  
13 http://www.codexalimentarius.org/standards/pesticide-mrls/en/ 
14 สํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาต.ิ 2551. สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุ. กรุงเทพ 
15 http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 
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ลาํดับ
ที+ 

สินค้าเกษตร สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
MRLs (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

หมายเหตุ 
โคเดก็ซ์ ไทย สหภาพยโุรป 

2 คะน้า (Kale) คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) ไมก่ําหนด 4 0.01* สหภาพยโุรป - กําหนดคา่
สารพิษตกค้างในคะน้าไว้ 
450 ชนิด และสารพิษชนิด
ใดไมไ่ด้กําหนด MRLs ไว้ให้
ใช้คา่ 0.01 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม เป็นมาตรฐาน 
(*) ปริมาณตํ�าสดุของการ
ตรวจวิเคราะห์  
 

เดลทาเมทริน (deltamethrin) ไมก่ําหนด 0.5 0.5 
ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) 15 15 0.5 
ไดอะซินอน (diazinon) 0.05 0.05 0.01* 
เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 10 10 0.02* 
มาลาไทออน (malathion) ไมก่ําหนด 3 0.02* 
เมทาแลกซิล (metalaxyl) ไมก่ําหนด 2 0.2 
อะบาเมคทิน (abamectin) ไมก่ําหนด 0.01 0.01* 
ออกซิเดเมทนั-เมทิล (oxydemeton-methyl) 0.01* ไมก่ําหนด 0.01* 
เพอร์เมทริน (permethrin) 5 ไมก่ําหนด 0.05* 
พิริมิคาร์บ (pirimicarb) 0.3 ไมก่ําหนด 1 
ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) 1 ไมก่ําหนด 0.02* 

3 กะหลํ�าปลี 
(Cabbage,head) 

โพรฟิโนฟอส (profenofos) ไมก่ําหนด 1 0.05* สหภาพยโุรป - กําหนดคา่
สารพิษตกค้างในกะหลํ�าปลี
ไว้ 450 ชนิด  

เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 3 3 0.02* 
มาลาไทออน (malathion) ไมก่ําหนด 8 0.02* 
อะซีเฟต (acephate) 2 ไมก่ําหนด 0.02* 
โบรไมด์ อิออน (bromide ion) 100 ไมก่ําหนด 30 
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 1 ไมก่ําหนด 1 
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ลําดบั
ที� 

สินค้าเกษตร สารเคมีกําจดัศตัรูพืช 
MRLs (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

หมายเหต ุ
โคเดก็ซ์ ไทย สหภาพยโุรป 

  

ไซฮาโลทริน (cyhalothrin (includes lambda-
cyhalothrin) 

0.3 ไมก่ําหนด ไมก่ําหนด 

 

ไดอะซินอน (diazinon) 0.5 ไมก่ําหนด 0.5 
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) 0.2 ไมก่ําหนด 0.2 
ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) 2 ไมก่ําหนด 0.05* 
ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) 5 ไมก่ําหนด 3 
ฟีนามิฟอส (fenamiphos) 0.05 ไมก่ําหนด 0.02* 
ฟิโพรนิล (fipronil) 0.02 ไมก่ําหนด 0.02 
ฟลไูดออกโซนิล (fludioxonil) 2 ไมก่ําหนด 0.05* 
ฟลโูอพิโคไลด์ (fluopicolide) 7 ไมก่ําหนด 0.2 
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 0.5 ไมก่ําหนด 0.5 
อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 3 ไมก่ําหนด 3 
แมนดโิพรพามิด (mandipropamid) 3 ไมก่ําหนด 3 
เมทาแลกซิล (metalaxyl) 0.5 ไมก่ําหนด 1 
เมทิดาไทออน (methidathion) 0.1 ไมก่ําหนด 0.02* 
เมทธิโอคาร์บ (methiocarb) 0.1 ไมก่ําหนด 0.1* 
เมทอกซิเฟนโนไซด์ (methoxyfenozide) 7 ไมก่ําหนด 0.02* 
พาราไทออน-เมทิล (parathion-Methyl) 0.05 ไมก่ําหนด 0.02* 
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ลาํดับ
ที+ 

สินค้าเกษตร สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
MRLs (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

หมายเหตุ 
โคเดก็ซ์ ไทย สหภาพยุโรป 

  

เพอร์มิทริน (permethrin) 5 ไมก่ําหนด 0.05* 

 

ไพราโคลโทรบนิ (pyraclostrobin) 0.2 ไมก่ําหนด 0.2 

ควินโทซีน (quintozene) 0.1 ไมก่ําหนด 0.02* 

สไปโรเตตราแมท (spirotetramate) 2 ไมก่ําหนด 2 

เทบฟูีโนไซด์ (tebufenozide) 5 ไมก่ําหนด 5 

เทฟลเูบนซูรอน (teflubenzuron) 0.2 ไมก่ําหนด 0.5 

ไตรโฟลไซสะโตรบนิ (trifloxystrobin) 0.5 ไมก่ําหนด 0.3 

4 ถั�วฝักยาว (yard-  
long beans) 

คาร์โบซลัแฟน (carbosulfan) ไมก่ําหนด 0.1 0.05* โคเด็กซ์ -ไมก่ําหนดคา่
สารพิษตกค้างในถั�วฝักยาว คาร์โบฟรูาน (carbofuran) ไมก่ําหนด 0.1 0.02* 

ไซเปอร์เมทริน (cypermethrin) ไมก่ําหนด 0.05 0.7 

เดลทาเมทริน (deltamethrin) ไมก่ําหนด 0.2 0.2 สหภาพยโุรป - กําหนดคา่
สารพิษตกค้างในถั�วฝักยาว
ไว้ 450 ชนิด 

ไดเมโทเอต (dimethoate) ไมก่ําหนด 1 0.02* 

เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) ไมก่ําหนด 1 0.02* 

โฟซาโลน (phosalone) ไมก่ําหนด 1 0.05* 

เมโทมิล (methomyl) ไมก่ําหนด 1 0.02* 

อะบาเมคทิน (abamectin) ไมก่ําหนด 0.01 0.01* 
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ลาํดับ
ที+ 

สินค้าเกษตร สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
MRLs (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

หมายเหตุ 
โคเดก็ซ์ ไทย สหภาพยุโรป 

5 ผกัชี (coriander 
leaves) 

      

451 ชนิด โคเดก็ซ์และไทยไม่กําหนดคา่
สารพิษตกค้างในผกัชี                
สหภาพยโุรป - กําหนดคา่
สารพิษตกค้างในผกัชีไว้ 451 
ชนิด 

6 พริก (chilli 
peppers) 

คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) ไมก่ําหนด 0.5 0.5 สหภาพยโุรป - กําหนดคา่
สารพิษตกค้างในพริกไว้ 
450 ชนิด 

คาร์บาริล (carbaryl) 0.5 0.5 0.05* 
คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim /benomyl) 2 2 0.1* 
คาร์โบซลัแฟน* (carbosulfan) ไมก่ําหนด 0.5 0.02* 
คาร์โบซลัแฟน (carbosulfan) ไมก่ําหนด 0.5 0.05* 
ไซเปอร์เมทริน (cypermethrin) 2 1 0.5 
เดลทาเมทริน (deltamethrin) ไมก่ําหนด 0.5 0.2 
ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ไมก่ําหนด 2 5 
โพรทิโอฟอส (prothiofos) ไมก่ําหนด 3 ไมก่ําหนด 
โพรฟิโนฟอส (profenofos) 5 5 0.05* 
โฟซาโลน (phosalone) ไมก่ําหนด 1 0.05* 
มาลาไทออน (malathion) ไมก่ําหนด 0.1 0.02* 
เมโทมิล (methomyl) ไมก่ําหนด 0.7 0.02* 
อะบาเมคทิน (abamectin) ไมก่ําหนด 0.02 0.05 
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15 – 16 พฤศจิกายน 2555  

ลาํดับ
ที+ 

สินค้าเกษตร สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
MRLs (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

หมายเหตุ 
โคเดก็ซ์ ไทย สหภาพยุโรป 

  

อีไทออน (ethion) ไมก่ําหนด 3 0.01* 

 
ไบฟีนาแซต (Bifenazate) 3 ไมก่ําหนด 2 
บโูพรเฟซิน (Buprofezin) 10 ไมก่ําหนด 2 
สไปโรเตตราแมท (Spirotetramate) 2 ไมก่ําหนด 2 

7 แครอท (Carrots) คาร์บาริล (carbaryl) 0.5 ไมก่ําหนด 0.05* สหภาพยโุรป - กําหนดคา่
สารพิษตกค้างในแครอทไว้ 
450 ชนิด 

คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) 0.2 ไมก่ําหนด 0.1* 
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) 0.1 ไมก่ําหนด 0.1 
ไซคลอซิดมิ (cycloxydim) 0.5 ไมก่ําหนด 0.5 
เดลทาเมทริน (deltamethrin) 0.02 ไมก่ําหนด 0.05* 
ไดอะซินอน (diazinon) 0.5 ไมก่ําหนด 0.01* 
ไดฟีโนโคนาโซล (Difenoconazole) 0.2 ไมก่ําหนด 0.3 
ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) 1 ไมก่ําหนด 0.2 
ฟลไูดออกโซนิล (Fludioxonil) 0.7 ไมก่ําหนด 1 
กลโูฟซิเนต แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium) 0.05* ไมก่ําหนด 0.1* 
เมทาแลกซิล (metalaxyl) 0.05* ไมก่ําหนด 0.1 
เมทท็อกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) 0.5 ไมก่ําหนด 0.5 
ออกซามิล (oxamyl) 0.1 ไมก่ําหนด 0.01* 
เพอร์เมทริน (permethrin) 0.1 ไมก่ําหนด 0.05* 
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15 – 16 พฤศจิกายน 2555  

ลาํดับ
ที+ 

สินค้าเกษตร สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
MRLs (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

หมายเหตุ 
โคเดก็ซ์ ไทย สหภาพยุโรป 

  

ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) 0.5 ไมก่ําหนด 0.1 

 
ไพริเมทานิล (pyrimethanil) 1 ไมก่ําหนด 1 
ไตรโฟลไซสะโตรบนิ (trifloxystrobin) 0.1 ไมก่ําหนด 0.05 

8 แตงโม 
(Watermelons) 

คาร์บาริล (carbaryl) ไมก่ําหนด 1 0.05* สหภาพยโุรป - กําหนดคา่
สารพิษตกค้างในแตงโมไว้ 
450 ชนิด 

คาร์โบซลัแฟน (carbosulfan) ไมก่ําหนด 0.2 0.05* 
คาร์โบฟรูาน (carbofuran) ไมก่ําหนด 0.1 0.02* 
ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) 1 1 1 
เมทาแลกซิล (metalaxyl) 0.2 0.2 0.2 
เมโทมิล (methomyl) ไมก่ําหนด 0.2 0.02* 
อะบาเมคทิน (abamectin) 0.01* 0.01 0.01* 
อะซินฟอส เมทธิล (Azinphos-Methyl) 0.2 ไมก่ําหนด 0.05* 
เบนนาแลกซิล (benalaxyl) 0.1 ไมก่ําหนด 0.1 
เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) 0.5 ไมก่ําหนด 0.02* 
อิมิดาโคลพริด (Imidacloprid) 0.2 ไมก่ําหนด 0.2 
ไทอะโคลพริด (Thiacloprid) 0.2 ไมก่ําหนด 0.2 

9 สบัปะรด 
(Pineapples) 

2, 4 ดี (2, 4-D) ไมก่ําหนด 0.05 0.05* สหภาพยโุรป - กําหนดคา่
สารพิษตกค้างในสบัปะรดไว้ 
450 ชนิด 

เมทาแลกซิล (metalaxyl) ไมก่ําหนด 1 0.05* 
อะทราซีน (atrazine) ไมก่ําหนด 0.1 0.05* 
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15 – 16 พฤศจิกายน 2555  

ลาํดับ
ที+ 

สินค้าเกษตร สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 
MRLs (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

หมายเหตุ 
โคเดก็ซ์ ไทย สหภาพยุโรป 

  

อะเมทริน (ametryn) ไมก่ําหนด 0.05 ไมก่ําหนด 

 

อีเทฟอน (ethephon) 2 2 2 

คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) 5 ไมก่ําหนด 0.1* 

โคลไทอะนีดนิ (Clothianidin) 0.01* ไมก่ําหนด 0.02* 

ไดอะซินอน (diazinon) 0.1 ไมก่ําหนด 0.3 

ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) 0.01* ไมก่ําหนด 0.05* 

ไดซลัโฟตอน (Disulfoton) 0.1 ไมก่ําหนด 0.02* 

เมทิดาไทออน (methidathion) 0.05 ไมก่ําหนด 0.02* 

โพรพิโคนาโซล (Propiconazole) 0.02* ไมก่ําหนด 0.05* 

ไทอามีโทแซม (Thiamethoxam) 0.01* ไมก่ําหนด 0.05* 

 
 
 

  


