สรุปประเด็นสาคัญและข้ อเสนอแนะ
1. ผลจากการเฝ้าระวังโดยห้ องปฏิบตั ิการที่มีขีดความสามารถในการตรวจสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมาก
ขึ ้นจากที่สามารถตรวจสอบได้ เพียง 4 กลุม่ จานวนประมาณ 100 กว่าชนิด ให้ สามารถวิเคราะห์หาสารพิษ
ตกค้ าง ซึง่ สามารถวิเคราะห์หาสารพิษตกค้ างได้ กว่า 450 ชนิดพบว่าสถานการณ์การตกค้ างของปั ญหา
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ อยูใ่ นสภาพที่นา่ กังวลอย่างยิ่งเพราะ
- จานวนตัวอย่างที่ตรวจพบตกค้ างเกินมาตรฐานนันสู
้ งถึง 46.38% จากทุกแหล่ง
- ที่นา่ ตระหนกมากไปกว่านันคื
้ อการพบว่า ผักและผลไม้ ซงึ่ ได้ รับตรา Q โดยหน่วยงานของรัฐ
กลับพบสารเคมีตกค้ างมากที่สดุ จากทุกแหล่ง โดยพบสูงถึง 57.14%
- ผักและผลไม้ อินทรี ย์ที่ได้ รับการรับรอง Organic Thailand ซึง่ ไม่ควรตรวจพบการตกค้ างของ
สารเคมีกลับพบการตกค้ างสูงเกินมาตรฐานถึง 25% ของจานวนตัวอย่าง
- จานวนตัวอย่างของผักและผลไม้ ซงึ่ จาหน่ายในโมเดิร์นเทรดซึง่ ผู้บริ โภคต้ องจ่ายแพงกว่ากลับ
มิได้ มีความปลอดภัยมากกว่าตลาดสดโดยทัว่ ไป เพราะมีจานวนตัวอย่างการตกค้ างเกิน
มาตรฐานถึง 46% ในขณะที่ตลาดสดมีสดั ส่วนมากกว่าเล็กน้ อยที่ 48%
- การเฝ้าระวังในครัง้ นี ้ยังพบด้ วยว่า มีสารกาจัดศัตรูพืชที่ถกู ห้ ามใช้ แล้ ว และไม่ได้ รับอนุญาตให้
ขึ ้นทะเบียนรวม 3 ชนิด และพบสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ต้องสงสัยว่าไม่มีทะเบียนกับกรม
วิชาการเกษตรอีก 8 ชนิด ตกค้ างในผักและผลไม้ ที่จาหน่ายในตลาด
- มีผ้ ปู ระกอบการผักและผลไม้ รายใหญ่ที่จดั ส่งสินค้ าไปยังโมเดิร์นเทรดกระทาความผิดซ ้าซาก
ในการจาหน่ายผักและผลไม้ ไม่ปลอดภัย ทังที
้ ่ได้ รับตรา Q จากหน่วยงานของรัฐ
2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต้ องยกระดับปั ญหาความไม่ปลอดภัยทาง
อาหารให้ เป็ นวาระสาคัญของประเทศ เพราะระดับการตกค้ างของปั ญหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเกิน
มาตรฐานเกือบครึ่งหนึง่ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุม่ ทุกชนชันต้
้ องตายผ่อนส่ง และมี
คุณภาพชีวิตที่ย่าแย่เพราะโรคร้ ายที่เกี่ยวเนื่องจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช เช่น มะเร็ ง ผลกระทบต่อระบบ
สืบพันธุ์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ประเทศไทยต้ องตังเป
้ ้ าหมายในการลดสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้ างโดยเฉพาะในผัก
และผลไม้ ให้ เหลือเพียงไม่เกิน 5% ของตัวอย่างการสุม่ ตรวจให้ ได้ ภายใน 5 ปี ทังนี
้ ้ต้ องมีแผนการจัดการ
ปั ญหาสารเคมี การบูรณาการหน่วยงานของรัฐ พร้ อมจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ ปัญหานี ้ตังแต่
้ ต้นทาง
จนถึงปลายทาง เพื่อให้ เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลโดยเร็ ว
2.2 หน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมกอช. กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้ องปฏิรูประบบการตรวจสอบรับรองทังที
้ ่เป็ น GAP และ
Organic Thailand อย่างเร่งด่วน ก่อนที่ประชาชนจะสูญเสียความเชื่อมัน่ ในระบบรับรองดังกล่าว โดยต้ อง

กาหนดเป้าหมายให้ ลดปริ มาณการตกค้ างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเกินค่ามาตรฐานให้ เป็ น 0% จากทุก
แหล่งการผลิต โดยหากไม่สามารถทาได้ ควรโอนถ่ายการดาเนินการให้ กบั หน่วยงานอื่นๆ หรื อส่งเสริ มให้
ภาคเอกชน หรื อภาคสังคมเป็ นผู้ดาเนินการแทน โดยรัฐทาหน้ าที่ในการกากับ สนับสนุนงบประมาณและ
วิชาการ
2.3 ผู้บริ หารโมเดิร์นเทรด ซึง่ ปั จจุบนั สามารถตรวจสอบย้ อนกลับที่มาของผักและ
ผลไม้ ที่จาหน่ายในประเทศสามารถนาผลการตรวจสอบครัง้ นี ้ของ Thai-PAN เพื่อลงโทษผู้จดั ส่งสินค้ า
เจ้ าของยี่ห้อผักผลไม้ ที่ไม่ปลอดภัย และต้ องนาเสนอมาตรการที่สร้ างหลักประกันแก่ผ้ บู ริ โภคที่ต้องจ่ายเงิน
มากกว่าเพื่อซื ้อผักและผลไม้ ที่ควรมีความปลอดภัยมากกว่า ทังนี
้ ้ Thai-PAN ได้ ประสานงานกับตัวแทน
ของโมเดิร์นเทรดซึง่ ตรวจพบปั ญหาการตกค้ างเกินมาตรฐานแล้ วโดยได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดี และ
ผู้ประกอบการจะแจ้ งต่อ Thai-PAN และ/หรื อต่อสาธารณชนภายในเจ็ดวันหลังจากได้ รับข้ อมูลและ
จดหมายแจ้ งอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับรายละเอียดของผลการตรวจครัง้ นี ้
ส่วนในกรณีผกั และผลไม้ ที่ไม่ปลอดภัยซึง่ เก็บตัวอย่างจากตลาดทัว่ ไปนัน้ จะมีการดาเนินการ
คล้ ายคลึงกัน โดย Thai-PAN ได้ ประสานงานกับสมาคมตลาดสดไทยเพื่อประสานงานกับตลาดค้ าส่งต่างๆ
ในการร่วมกันแก้ ปัญหานี ้ร่วมกันเป็ นการเฉพาะแล้ วในเร็ วๆนี ้
2.4 หน่วยงานของรัฐซึง่ มีหน้ าที่ในการดูแลกฎหมาย เช่น กองบังคับการปราบปราม
คุ้มครองผู้บริ โภค(บก.ปคบ.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิชาการเกษตร สามารถ
พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทาความผิดที่จาหน่ายอาหารไม่ปลอดภัย ลวงผู้บริ โภคโดยการ
ใช้ ฉลากที่ปลอดภัย หรื อปลอมแปลงตรารับรอง โดยสามารถสืบค้ นไปยังผู้ผลิต ผู้จดั ส่งผักและผลไม้ ที่ไม่
ปลอดภัย หรื อแม้ กระทัง่ สามารถสอบสวนไปได้ ถึงต้ นทางการจาหน่ายสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ผิดกฎหมาย
ได้ ทังนี
้ ้โดยควรดาเนินการเอาผิดต่อผู้ประกอบการที่กระทาความผิดซ ้าซากโดยทันทีเพื่อไม่ให้ เป็ น
เยี่ยงอย่างต่อผู้ประกอบการอื่น
2.5 มีความจาเป็ นอย่างเร่งด่วนในการยกระดับการเฝ้าระวังสารเคมีกาจัดศัตรูพืชใน
ผักและผลไม้ ตลอดจนผลผลิตอาหารอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ต้ องยกระดับขีดความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการ
ของหน่วยงานรัฐ และเอกชนในประเทศให้ สามารถตรวจสารเคมีกาจัดศัตรูพืชให้ ได้ อย่างน้ อย 400-600
สาร และสามารถให้ บริ การต่อผู้ใช้ บริ การโดยอย่างรวดเร็ วในราคาที่เหมาะสม พร้ อมทังสร้
้ างระบบเฝ้า
ระวังและเตือนภัย เช่น ระบบ RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ของอียู ซึง่ จะขจัดความ
ซ ้าซ้ อนของหน่วยงาน การสูญเสียค่าใช้ จ่ายในการตรวจของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์
อย่างเต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และศักยภาพในการคุ้มครองผู้บริ โภค
2.6 สาหรับผู้บริ โภคนัน้ ผลการเฝ้าระวังครัง้ นี ้ทาให้ ทราบสถานะของปั ญหาการ
ตกค้ างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชได้ ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมากขึ ้น โดยอาจเลือกซื ้อผักและผลไม้ ที่พบ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในระดับต่าแม้ ขณะนี ้จะมีจานวนชนิดให้ เลือกซื ้อน้ อย การเลือกซื ้อผลผลิตของเกษตร

อินทรี ย์จากตรารับรองที่นา่ เชื่อถือ (ซึง่ ต่อไป Thai-PAN จะตรวจสอบตรารับรองอื่นๆเพิ่มมากขึ ้น) การเลือก
ซื ้อผักพื ้นบ้ านที่ทราบที่มา รวมไปถึงการปลูกผักกินเอง โดยเฉพาะผักที่มีความเสีย่ งแต่สามารถปลูกได้ ไม่
ยาก ทังนี
้ ้โดยสามารถหาความรู้ในการปลูกได้ จากเว็บไซท์และเพจ “สวนผักคนเมือง” เป็ นต้ น
ผู้บริ โภคยังสามารถรวมกลุม่ กันเพื่อแสดงพลังของผู้บริ โภคที่กระตือรื อร้ น โดยการร่วมกับ ThaiPAN และองค์กรคุ้มครองผู้บริ โภคในการร่วมกันแจ้ งความดาเนินคดีตอ่ ผู้ประกอบการที่กระทาผิดซ ้าซาก
ติดตามการทางานของห้ าง ตลาด และหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ ชิด โดยอาจใช้ ช่องทางตามกฎหมาย
เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐต้ องดาเนินการตามบทบาทหน้ าที่ไม่ละเลยต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ไปจนถึงการร่วมกันเรี ยกร้ องให้ มีการแก้ ปัญหาที่ต้นทาง เช่น การเสนอให้ ยกเลิกแบนสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชที่มีพิษภัยร้ ายแรงและพบการตกค้ างบ่อย เป็ นต้ น
เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรูพืชยังมีความหวังว่า ปั ญหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้ างในผัก
และผลไม้ จะสามารถดาเนินการให้ ลดลงได้ หากผู้บริ โภคและประชาชนได้ รับทราบข้ อมูลสถานะของการ
ปนเปื อ้ นที่แท้ จริ ง และเมื่อทุกฝ่ ายหันหน้ าเข้ ามาร่วมแก้ ปัญหา โดยผลจากการทางานประสานงานระหว่าง
Thai-PAN กับผู้ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงาน พบว่าสามารถลดการตกค้ างของสารเคมี
ตกค้ างในผักและผลไม้ ได้ จริ ง กล่าวคือหากใช้ เกณฑ์การวัดสารตกค้ างใน 4 กลุม่ หลักแบบเดิม สามารถลด
การตกค้ างของสารเคมีได้ จาก 48.57% เมื่อปี 2555 จนเหลือเพียง 17.98% เท่านันในปี
้
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การเข้ าถึงข้ อมูลและการเข้ าใจความเป็ นจริ งของสถานะความไม่ปลอดภัยทางอาหาร เป็ นกุญแจ
สาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคและประชาชนทัว่ ไปสามารถสร้ างกลไก พัฒนาระบบ และแสวงหาทางเลือกเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในอาหารได้ มากขึ ้น

