
ผลการเฝ้าระวงัสารเคมีก าจัดศัตรูพชืตกค้างในผกัประจ าปี 2558 

เครือข่ายเตือนภยัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช (Thai-PAN) 

 ไทยแพนไดสุ่้มตรวจผกัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 ท่ีผา่นมา 

ในคร้ังน้ีไดก้ าหนดชนิดผกัท่ีตามความนิยมบริโภค 10 ชนิด ไดแ้ก่ คะนา้ ผกักาดขาวปลี กะหล ่าปลี แตงกวา 

ถัว่ฝักยาว มะเขือเปราะ พริกข้ีหนูเมด็ใหญ่(พริกแดง) กะเพรา กวางตุง้ ผกับุง้จีน  ซ่ึงเป็นการประมวลขอ้มูลจาก

การตอบแบบสอบถามโดยตรงของผูบ้ริโภค 1,179 คน1 ประกอบกบัขอ้มูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย

ระหวา่ง ธนัวาคม 2546-ธนัวาคม 25472 และรายงานผลผลิตรายปีของพืชผกัแต่ละชนิด พ.ศ. 25573  โดยสุ่มเก็บ

จากแหล่งจ าหน่าย 2 ประเภท  คือ หา้งคา้ปลีก ประกอบดว้ย บ๊ิกซี เทสโกโ้ลตสั แมคโคร และผกัท่ีติด

เคร่ืองหมาย Q และตลาดสด 4 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง ตลาดบางใหญ่ และปากคลองตลาด  

วธีิการสุ่มเก็บตวัอยา่งเป็นไปแนวทางปฏิบติัของโคเด็กซ์4 บนัทึกขอ้มูลของตวัอยา่งโดยละเอียด อาทิ 

แหล่งท่ีซ้ือ แหล่งท่ีผลิต ราคาต่อกิโลกรัม รวมจ านวนตวัอยา่งท่ีเก็บทั้งส้ิน 80 ตวัอยา่ง แบ่งตวัอยา่งออกเป็น 2 

ชุด ชุดแรก 80 ตวัอยา่งส่งวเิคราะห์สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกคา้ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต ออร์แกโน

คลอรีน คาร์บาเมต และไพรีทรอยด ์ท่ีห้องปฏิบติัการ SGS ชุดท่ีสองน าตวัอยา่งผกัแต่ละชนิดท่ีไดจ้ากทุกแหล่ง

ซ้ือมารวมกนัเป็นชนิดละ 1 ตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 10 ตวัอยา่ง เพื่อวเิคราะห์หาสารตกคา้งอ่ืนๆท่ีนอกเหนือไปจาก

สาร 4 กลุ่มขา้งตน้ ส่งวเิคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการ SAL  

การแปลผล ในตวัอยา่งชุดแรกท่ีวเิคราะห์หาสารพิษตกคา้ง 4 กลุ่ม น าผลวเิคราะห์มาเปรียบเทียบกบัค่า 

MRL ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองอาหารท่ีมีสารพิษตกคา้ง ประกาศเม่ือ 26 พ.ค. 2554 และโคเด็กซ์  

และแปลผลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ร้อยละ แยกตามชนิดผกั แหล่งจ าหน่าย ชนิดและปริมาณสารตกคา้งท่ี

พบ ส าหรับตวัอยา่งชุดท่ีสองแปลผลเพียงชนิดและปริมาณสารตกคา้งท่ีพบ ไม่ไดน้ ามาค านวณรวมกบัตวัอยา่ง

ชุดแรก 

                                                           
1
 เก็บแบบสอบถามโดยไทยแพนระหวา่งเดือน ตลุาคม 2557-กมุภาพนัธ์ 2558 

2
 ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2549. ข้อมลูการบริโภคอาหารของประเทศไทย 

3
 กลุม่สง่เสริมพืชผกัและเห็ด กรมสง่เสริมการเกษตร. 2557. รายงานภาวะข้อมลูการผลิตพืช 2557  

4 RECOMMENDED METHODS OF SAMPLING FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES FOR COMPLIANCE WITH 

MRLS CAC/GL 33-1999 



ผลการวเิคราะห์หาสารพิษตกคา้ง 4 กลุ่มสาร จ าแนกตามชนิดผกัและแหล่งจ าหน่ายรายละเอียดดงัแสดง

ในตารางผนวกท่ี 1 พบวา่  

1) ผกัทีม่ีสารพษิตกค้างเกนิค่า MRL มากทีสุ่ด คือ กะเพรา 62.5% รองลงมาไดแ้ก่ ถัว่ฝักยาวและคะนา้ 

37.5% ส าหรับผกักวางตุง้ มะเขือเปราะและผกับุง้จีน พบตกมาตรฐานชนิดละ 25%  ในขณะท่ีแตงกวาและพริก

แดงตกมาตรฐานค่อนขา้งนอ้ย คือ 12.5% ส่วนกะหล ่าปลีและผกักาดขาวปลีไม่พบสารพิษตกคา้งเลย   

 

 

2) เปรียบเทียบผกัทีข่ายในแต่ละแหล่งจ าหน่าย  พบวา่ โดยภาพรวมหา้งคา้ปลีกรวมทั้งผกัท่ีไดรั้บตรา

รับรองมาตรฐาน Q มีสารพิษตกคา้งเกินค่า MRL 20% ในขณะท่ีตลาดสดมีผกัตกมาตรฐาน30% เม่ือแยกเป็นแต่

ละแหล่งจ าหน่าย หา้งเทสโกโ้ลตสัพบผกัตกมาตรฐานนอ้ยท่ีสุดคือ 10%  ล าดบัถดัมาคือแมคโคร ผกัท่ีไดรั้บตรา

รับรอง Q และปากคลองตลาด พบผกัตกมาตรฐาน 20%  ในขณะท่ีบ๊ิกซี ตลาดส่ีมุมเมือง ตลาดไท และตลาดบาง

ใหญ่ตกมาตรฐาน 30%  

ท่ีน่าสนใจคือเม่ือเปรียบเทียบกบัผลตรวจผกัปี 2557 พบวา่ หา้งคา้ปลีกและผกัท่ีไดรั้บตรารับรอง

มาตรฐาน Q  ตกมาตรฐานนอ้ยลงจากปีก่อน 50 – 61.54%  ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ของผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

3) ภาพรวม เม่ือเปรียบเทียบกบัการตรวจผกัของไทยแพนในปี 2555 และ 2557 พบวา่การตกคา้งเกิน

มาตรฐาน MRL นอ้ยลงเร่ือยๆ จาก 48.57% ในปี 2555 ลดลงเหลือ 38.17% ในปี 2557 และเหลือ 22.5% ในปี 

2558  ช้ีใหเ้ห็นวา่การมีระบบเฝ้าระวงัและรายงานผลอยา่งตรงไปตรงมา เพื่อใหเ้ห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัจะ

น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาท่ีตน้ตอได ้ 

 



 เม่ือพิจารณาเฉพาะสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมีอนัตรายร้ายแรง 4 ชนิดท่ีหลายภาคส่วนร่วมกนัเสนอใหมี้

การยกเลิกการใชใ้นประเทศไทย ไดแ้ก่ คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอน็ ซ่ึงสถานภาพใน

ขณะน้ีไดโครโตฟอสและอีพีเอน็ประกาศยกเลิกการใชแ้ลว้ และส าหรับคาร์โบฟูรานและเมโทมิลยงัไม่ไดรั้บ

อนุญาตใหมี้การข้ึนทะเบียน แต่ไม่มีการน าเขา้สารเคมีทั้ง 4 ชนิดมาตั้งแต่ วนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 เน่ืองจาก

ทะเบียนเดิมหมดอาย ุพบวา่ การตกคา้งของสาร 4 ชนิด ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น ไดโครโตฟอสและอีพีเอน็

จากท่ีพบตกคา้งในผลผลิตท่ีสุ่มตรวจ 2.9% และ 5.7%  ในปี 2555 ไม่พบอีกเลยในปี 2557 และ 2558 

เช่นเดียวกบัคาร์โบฟูรานและเมโทมิล ท่ีพบตกคา้ง 22.8% และ 17.2% ในปี 2555 ลดเหลือ 8.5% และ 7.6% ในปี

2557 แต่ไม่พบคาร์โบฟูรานเลยในปี 2558 ส่วนเมโทมิลพบเพียง 2.5%  ขอ้มูลแสดงให้เห็นวา่การควบคุมท่ีตน้

ทางโดยการยกเลิกการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีมีอนัตรายร้ายแรงสามารถลดผลกระทบท่ีปลายทางคือการ

ตกคา้งในผลผลิตได ้

 

 4) ผกัทีใ่ช้สารเคมีมากชนิดมากทีสุ่ด คือ พริกแดงพบการใชส้ารแลว้ตกคา้ง 6 ชนิด รองลงมาคือ มะเขือ

เปราะพบ 5 ชนิด คะนา้ ถัว่ฝักยาว กะเพราและกวางตุง้พบ 3 ชนิด ผกับุง้จีน พบ 2 ชนิด และแตงกวาพบเพียง 1 

ชนิด  

 ในการสุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีพบสารตกคา้ง 9 ชนิด ใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคาร์บาเมต ไดแ้ก่ คาร์บาริลและเมโท

มิล กลุ่มไพรีทรอยด ์ไดแ้ก่ ไซเปอร์เมทรินและแลมบด์า-ไซฮาโลทริน กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต ไดแ้ก่ คลอร์ไพริ

ฟอส โพรไทโอฟอส โพรฟีโนฟอส โอเมโทเอตและอีไทออน โดยสารเคมีทีพ่บในผักหลากชนิดมากทีสุ่ด คือ 

ไซเปอร์เมทรินและคลอร์ไพริฟอส 



 

 5) สารเคมีทีพ่บตกค้างในผักมากทีสุ่ด คือ ไซเปอร์เมทรินตกคา้งในผกัรวม 23 ตวัอยา่ง คิดเป็น 28.75% 

ของตวัอยา่งทั้งหมด ในจ านวนน้ีพบปริมาณเกินค่า MRL 7 ตวัอยา่ง และคลอร์ไพริฟอสตกคา้งในผกั 14 

ตวัอยา่ง เกินค่า MRL 7 ตวัอยา่ง  

 



6) เมื่อตรวจวเิคราะห์หาสารเคมีก าจัดศัตรูพชืตกค้างได้มากชนิดขึน้ ดงัเช่นในตวัอยา่งชุดท่ีสอง(10 

ตวัอยา่ง)  ท่ีสามารถวิเคราะห์หาสารเคมีก าจดัแมลงในกลุ่มนีโอนิโคตินอยด ์และสารก าจดัโรคพืชบางกลุ่มได ้

ท าใหจ้ากเดิมท่ีพบการตกคา้งของสารเคมี 9 ชนิดในตวัอยา่งชุดแรก(80 ตวัอยา่ง) พบสารเพิ่มมากข้ึนอีก 18 ชนิด

ในตวัอยา่งชุดท่ีสอง เช่น คะนา้ จากเดิมพบสารเคมีตกคา้งเพียง 3 ชนิด คือไซเปอร์เมทริน คลอร์ไพริฟอส และ

โปรฟีโนฟอส กลบัพบสารพิษตกคา้งเพิ่มอีก 10 ชนิด ไดแ้ก่ คลอร์ฟีนาเพอร์ คลอร์แรนทรานิลิโพรล ไดฟลูเบน

ซู ฟิโปรนิล อะซีตามิพริด อินดอกซาคาร์บ ไดฟีโนโคนาโซล ไดเมโทมอร์ฟ  ไดไทโอคาร์บาเมต และเมทาแลก

ซิล ท าใหจ้  านวนรวมของสารตกคา้งในคะนา้เพิ่มเป็น 13 ชนิด 

 

 ชนิดสารพิษตกคา้งในกะเพราจาก 3 ชนิดเพิ่มเป็น 10 ชนิด เท่ากนักบัพริกแดง ส่วนผกับุง้จีนเพิ่มเป็น 7 

ชนิด ถัว่ฝักยาวและกวางตุง้ 6 ชนิด ในขณะท่ีกะหล ่าปลียงัคงไม่พบสารพิษตกคา้งเช่นเดิม 
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สรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. ควรใหมี้การพฒันาระบบการเฝ้าระวงัสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในอาหาร โดยเป็นการท างานร่วมกนั

ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและกลไกภาคประชาสังคม ด าเนินการสุ่มตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ

ดว้ยวธีิท่ีเท่าทนักบัสถานการณ์การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช และรายงานผลใหป้ระชาชนทัว่ไปไดท้ราบ

สถานะของปัญหา เพื่อท่ีจะไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหา แสวงหาทางออกเพื่อสร้างความปลอดภยัทางอาหาร        

2. การแกปั้ญหาจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดงัเช่นกระบวนการท่ีผา่นมาท่ีไทยแพน

และมูลนิธิเพื่อผูบ้ริโภคไดเ้ชิญภาคเอกชน ไดแ้ก่ สภาหอการคา้ไทย สมาคมผูค้า้ปลีกไทย สมาคมตลาด 

สดไทย หน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ กรมวชิาการเกษตร ส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร

แห่งชาติ คณะกรรมการอาหารและยา กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และกองบงัคบัการปราบปรามการ

กระท าความผดิเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค เขา้ร่วมหารือ และแต่ละหน่วยงานก็มีมาตรการเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคคื์อความปลอดภยัทางอาหารร่วมกนั 

3. การแกปั้ญหาสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในผลผลิต โดยเฉพาะสารท่ีมีอนัตรายร้ายแรง พบการตกคา้ง

ในอาหารบ่อยคร้ัง จ  าเป็นตอ้งมีมาตรการท่ีชดัเจน เช่น การยกเลิกการใชแ้ละการจ ากดัการใชอ้ยา่ง

เขม้งวด ซ่ึงเป็นการควบคุมสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีตน้ทาง ซ่ึงเป็นวธีิการลดผลกระทบท่ีเห็นผลชดัเจน 

ดงัเช่น กรณีการปนเป้ือนสาร 4 ชนิด คือคาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอน็ท่ีลดลงอยา่ง

กา้วกระโดด 

4. หน่วยงานภาครัฐตอ้งมีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวดเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทางอาหาร ทั้งใน

กรณีท่ีพบการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2551 

 

 



ตารางที่1 ปริมาณสารพิษตกคา้งท่ีพบในผกัแต่ละชนิดจ าแนกตามแหล่งจ าหน่าย 

ชนิดผกั/ผลไม้ 
สารเคมกี าจดัศัตรูพชืที่

พบตกค้าง 

ปริมาณสารพษิตกค้าง (มก./กก.) ปริมาณสารพษิตกค้างสูงสุด 
(Maximum Residue Limit: MRL) 

(มก./กก.) 
ห้างค้าปลกี ตลาดสด 

ตรา Q แมค
โคร 

เทสโก้
โลตสั 

บิ๊กซี ส่ีมุม
เมอืง 

ตลาด
ไท 

ปากคลอง
ตลาด 

บาง
ใหญ่ 

สธ. มกอช. โคเดก็ซ์ 

กะหล า่ปล ี ไม่พบ            

คะน้า PY cypermethrin       5.70 0.30 1.00 1.00 1.00 

OP chlorpyrifos    <0.05     ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

OP profenofos        0.65 0.50 0.50 ไม่ก าหนด 

ถั่วฝักยาว CB methomyl       0.01  1.00 1.00 ไม่ก าหนด 

PY cypermethrin       0.20 0.16 0.05 0.70 0.70 

OP omethoate     0.76   0.16 ไม่ก าหนด 0.05 ไม่ก าหนด 

มะเขือเปราะ PY cypermethrin 0.08    <0.01   0.03 0.20 0.03 0.03 

PY λ-cyhalothrin*      <0.01   ไม่ก าหนด 0.30 0.30 

OP chlorpyrifos     <0.05    ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

OP ethion 0.06     0.20   0.30 0.30 ไม่ก าหนด 

OP omethoate 0.08        ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

ผกับุ้งจนี PY λ-cyhalothrin*  <0.01       ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

 PY cypermethrin  0.06 1.38 0.50 0.06    ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 0.70 



ชนิดผกั/ผลไม้ 
สารเคมกี าจดัศัตรูพชืที่

พบตกค้าง 

ปริมาณสารพษิตกค้าง (มก./กก.) ปริมาณสารพษิตกค้างสูงสุด 
(Maximum Residue Limit: MRL) 

(มก./กก.) 
ห้างค้าปลกี ตลาดสด 

ตรา Q แมค
โคร 

เทสโก้
โลตสั 

บิ๊กซี ส่ีมุม
เมอืง 

ตลาด
ไท 

ปากคลอง
ตลาด 

บาง
ใหญ่ 

สธ. มกอช. โคเดก็ซ์ 

พริกแดง CB carbaryl 0.03        0.50 0.50 0.50 

PY cypermethrin 0.05 0.09 0.04 0.26  0.38 0.05  1.00 2.00 2.00 

OP chlorpyrifos 0.29 0.04 0.17 0.16 0.17 1.31 0.14  0.50 3.00 ไม่ก าหนด 

OP ethion   <0.05 <0.05     3.00 3.00 ไม่ก าหนด 

OP profenophos   <0.05 <0.05 0.15   <0.05 5.00 3.00 3.00 

OP prothiophos  0.11       3.00 3.00 ไม่ก าหนด 

แตงกวา OP chlorpyrifos        <0.05 ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

กะเพรา CB methomyl  <0.01       ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

PY cypermethrin <0.01 0.27    3.52   ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

OP chlorpyrifos  <0.05  <0.05 0.10    ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

กวางตุ้ง PY cypermethrin   0.04 1.09 0.06 0.05   1.00 1.00 1.00 

OP chlorpyrifos      0.06   ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

OP profenofos       <0.05  0.50 0.50 ไม่ก าหนด 

ผกักาดขาวปล ี ไม่พบ            

  


