ผลการเฝ้าระวังสารเคมีกาจัดศัตรู พืชตกค้ างในผักและผลไม้
ประจาปี 2559
เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้ สมุ่ เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริ มณฑล เชียงใหม่และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยได้ เก็บ
ตัวอย่างผักทีน่ ิยมบริ โภค 10 ชนิด ได้ แก่ กะหลา่ ปลี แตงกวา ผักบุ้งจีน มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี คะน้ า
ถัว่ ฝั กยาว มะเขือเปราะ กะเพรา และพริ กแดง และชนิดผลไม้ 6 ชนิด ได้ แก่ แตงโม มะม่วงน ้าดอกไม้
มะละกอ แก้ วมังกร ฝรั่ง และส้ มสายน ้าผึ ้ง เพื่อตรวจวิเคราะห์การตกค้ างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชซึง่ เป็ น
งานต่อเนื่องที่ไทยแพนได้ ดาเนินการมาติดต่อกันนับตังแต่
้ พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมา
มีการสุม่ เก็บจากแหล่งจาหน่าย 2 ประเภท คือ 1) ห้ างสรรพสินค้ าในกรุงเทพและปริ มณฑล ใน
แหล่งจาหน่ายประเภทนี ้มีการเก็บตัวตัวอย่างสินค้ าทังที
้ ่แสดงเครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน Q และ
Organic Thailand (สุม่ เก็บตัวอย่างจากท็อปส์ โฮมเฟรชมาร์ ท ฟู้ดแลนด์ เลมอนฟาร์ ม) และสินค้ าที่ไม่มี
เครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน ซึง่ มีทงสิ
ั ้ นค้ าเฮาส์แบรนด์และสินค้ าแบรนด์อื่นๆ (สุม่ เก็บตัวอย่างจากบิ๊กซี
เทสโก้ โลตัส และแม็คโคร) 2) ตลาดสดค้ าส่ง 4 แห่ง ได้ แก่ ตลาดไทจังหวัดปทุมธานี ตลาดสีม่ มุ เมือง
จังหวัดปทุมธานี ตลาดเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และตลาดเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีการสุม่ เก็บตัวอย่างเป็ นไปแนวทางปฏิบตั ิของ CODEX (โคเด็กซ์)1 บันทึกข้ อมูลของตัวอย่างโดย
ละเอียด อาทิ แหล่งที่ซื ้อ แหล่งที่ผลิต ราคาต่อกิโลกรัม รวมจานวนตัวอย่างที่เก็บทังสิ
้ ้น 138 ตัวอย่าง2 ส่ง
วิเคราะห์หาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้ างแบบ Multi Residue Pesticide Screen (MRPS) ซึง่ สามารถ
วิเคราะห์หาสารพิษตกค้ างได้ กว่า 450 ชนิด ที่ห้องปฏิบตั ิการSALในประเทศอังกฤษที่ได้ รับรอง ISO/IEC
17025:2005 โดย UKAS (United Kingdom Accreditation Service)
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RECOMMENDED METHODS OF SAMPLING FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES FOR COMPLIANCE WITH
MRLS CAC/GL 33-1999
2

เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถหาตัวอย่างของกลุม่ สินค้ าบางชนิดที่แสดงเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานได้
กล่าวคือ 1) เครื่ องหมาย Q ไม่มีตวั อย่างแตงโมและแก้ วมังกร 2)เครื่ องหมาย Organic Thailand ไม่มีตวั อย่างพริกแดง
แตงโม แก้ วมังกร และส้ มสายน ้าผึ ้ง
1

จากนันน
้ าผลการตรวจมาเปรี ยบเทียบกับค่า MRL (Maximum Residue Limit) หรื อค่าปริ มาณ
สารพิษตกค้ างสูงสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ องอาหารที่มีสารพิษตกค้ าง ประกาศเมื่อ 26
พ.ค. 2554 และCODEX ตามข้ อกาหนดในประกาศฉบับดังกล่าว ปรากฎผลดังนี ้
1. สถานการณ์ สารพิษตกค้ างในผักผลไม้ แต่ ละชนิด
1.1 ผัก
ชนิดผักที่พบปริ มาณสารพิษตกค้ างเกินค่า MRL ได้ แก่ พริ กแดง 100% ของตัวอย่าง กะเพราและ
ถัว่ ฝั กยาว 66.67% คะน้ า 55.56% ผักกาดขาวปลี 33.33% ผักบุ้งจีน 22.22% มะเขือเทศและแตงกวา
11.11% ในตัวอย่างมะเขือเปราะพบสารพิษตกค้ างแต่ไม่เกินค่า MRL 66.67% ในขณะที่กะหล่าปลีไม่พบ
สารพิษตกค้ างเลย 100% ดังแผนภาพ

1.2 ผลไม้
สาหรับการสุม่ ตรวจผลไม้ รวม 6 ชนิด พบว่าส้ มสายน ้าผึ ้ง และฝรั่ง ทุกตัวอย่างมีสารพิษตกค้ าง
เกินมาตรฐานทุกตัวอย่างหรื อคิดเป็ น 100% ที่มีการสุม่ ตรวจ รองลงมาเป็ นแก้ วมังกร มะละกอ มะม่วง
น ้าดอกไม้ ซึง่ พบสารเคมีตกค้ างเกินค่ามาตรฐาน 71.4%, 66.7% และ 44.4% ตามลาดับ ในขณะที่แตงโม
ไม่พบสารพิษตกค้ างเลย
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1.3 ภาพรวมการพบสารพิษตกค้ างในผักและผลไม้
เมื่อเปรี ยบเทียบโดยภาพรวมของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ผลไม้ มีเปอร์ เซ็นต์การตกค้ างเกินค่า MRL
สูงกว่าผัก โดยผัก 35.96% หรื อประมาณ 1ใน3 มีสารพิษตกค้ างเกินค่า MRL ในขณะที่ผลไม้ 65.31% หรื อ
ประมาณ 2ใน3 มีสารพิษตกค้ างเกินค่า MRL ทาให้ ภาพรวมทังหมดของการสุ
้
ม่ เก็บตัวอย่างในครัง้ นี ้ พบ
ผักผลไม้ ที่วางจาหน่ายในท้ องตลาดมีสารพิษตกค้ างเกินค่า MRL 46.38%
ข้ อที่นา่ สังเกตคือกะหลา่ ปลี และแตงโม ซึง่ ตามความเข้ าใจว่าเป็ นผักและผลไม้ ที่มีความเสีย่ งมาก
ที่สดุ กลับพบการตกค้ างเกินมาตรฐานน้ อยที่สดุ ในขณะที่มะละกอซึง่ น่าจะปลอดภัยกว่ากลับมีความเสีย่ ง
มากกว่าอย่างชัดเจน
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2. สถานการณ์ สารพิษตกค้ างในแต่ ละแหล่ งจาหน่ าย และเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
เมื่อเปรี ยบเทียบการพบสารพิษตกค้ างในตัวอย่างที่วางจาหน่ายในแต่ละแหล่งและตัวอย่างที่มี
เครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน พบว่า ตัวอย่างที่แสดงเครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน Q มีสารพิษตกค้ างเกิน
ค่า MRL มากที่สดุ ถึง 57.14% รองลงมาคือตัวอย่างจากบิ๊กซี ตลาดสีม่ มุ เมือง และตลาดไท มีสารพิษ
ตกค้ างเกินค่า MRL เท่าๆกันอยูท่ ี่ 56.25% ตลาดเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่พบสารพิษตกค้ างเกินค่า
MRL 50.00% แม็คโคร 43.755% เทสโก้ โลตัส 37.50% ตลาดเจริ ญศรี จังหวัดอุบลราชธานี 31.25% และ
ตัวอย่างที่แสดงเครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน Organic Thailand พบสารตกค้ างเกินมาตรฐานสูงถึง 25%
ดังแสดงแผนภาพ
ถึงแม้ วา่ ตัวอย่างที่แสดงเครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จะพบการตกค้ างเกิน
ค่า MRL น้ อยที่สดุ แต่สาหรับผู้บริ โภคที่เลือกซื ้อสินค้ าที่มีเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานนี ้คงไม่ต้องการให้ มี
สารพิษตกค้ างเลย

กล่าวโดยสรุปหากเปรี ยบเทียบเป็ นรายประเภทของแหล่งจาหน่ายและเครื่ องหมายรับรอง
มาตรฐาน สินค้ าที่มีเครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน Q พบสารพิษตกค้ างเกินค่า MRL มากที่สดุ คือ พบ
57.14% รองลงมาคือสินค้ าที่สมุ่ เก็บจากตลาด 48.44% จากห้ างสรรพสินค้ า 45.83% และสินค้ าที่มี
เครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน Organic Thailand 25.00%
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3. สารพิษตกค้ างที่พบ
3.1 ชนิดสารพิษตกค้ างที่พบ
สารพิษตกค้ างที่พบทังหมดในการเก็
้
บตัวอย่างครัง้ นี ้ มี 66 ชนิด สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ใน
การใช้ กาจัดศัตรูพืชออกได้ เป็ น 4 ประเภท คือ สารกาจัดไร (acaricide) สารกาจัดวัชพืช (herbicide) สาร
กาจัดแมลง (insecticide) และสารป้องกันและกาจัดโรคพืช (fungicide) ดังต่อไปนี ้
1) สารกาจัดไร พบ 2 ชนิด ได้ แก่ propargite (โพรพาไกต์) และ hexythiazox (เฮกซีไทอะซอกซ์)
2) สารกาจัดวัชพืช พบ 1 ชนิด คือ atrazine (อะทราซีน)
3) สารกาจัดแมลง พบ 40 ชนิด เป็ นสารที่อยูใ่ นกลุม่ หลักๆ 5 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุ่มคาร์ บาเมต มี 5
ชนิด คือ (1) 3-hydroxycarbofuran (2) Carbaryl (3) Carbofuran (4) Fenoxycarb (5) Methomyl 2)
กลุ่มออร์ แกโนคลอรี น มี 1ชนิด คือ Endosulfan sulphate 3) กลุ่มออร์ แกโนฟอสเฟต มี 9 ชนิด คือ (1)
Acephate (2) Chlorpyrifos (3) Diazinon (4) Dichlorvos (5) Ethion (6) Malathion (7) Omethoate (8)
Profenofos และ (9) Triazophos 4) กลุ่มไพรี ทรอยด์ มี 6 ชนิด คือ (1) Bifenthrin (2) Cypermethrin (3)
Deltamethrin (4) Fenpropathrin (5) Lambda-cyhalothrin และ (6) Permethrin 5) กลุ่ม neonicotinoid
มี 5 ชนิด ได้ แก่ (1) Clothianidin (2) Dinotefuran (3) Imidacloprid (4) Thiamethoxam และ (5)
Acetamiprid 6) กลุม่ อื่นๆ อีก 14 ชนิด ได้ แก่ (1) Amitraz (2) Lufenuron (3) Chlorantraniliprole (4)
Diflubenzuron (5) Chlorfenapyr (6) Tetradifon (7) Indoxacarb (8) Fipronil (9) Fipronil sulphone
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(10) Pyridaben (11) Spiromesifen (12) Thiocyclam (13) Buprofezine และ (14) DEET (เป็ น insect
repellent)
4) สารป้องกันและกาจัดโรคพืช พบ 23 ชนิด ได้ แก่ (1) Iprovalicarb (2) Pyraclostrobin (3)
Thiophanate Methyl (4) Carbendazim (5) Cyproconazole (6) Fluopyram (7) Procymidone (8)
Imazalil (9) Prochloraz (10) Azoxystrobin (11) Dimethomorph (12) Chlorothalonil (13) 2,4,6Trichlorophenol (14) Metalaxyl (15) Oxadixyl (16) Pencycuron (17) Diniconazole (18)
Propiconazole (19) Tebuconazole (20) Triadimenol (21) Difenoconazole (22) Hexaconazole และ
(23) Iprodione
ในจานวนนี ้เป็ นวัตถุอันตรายที่ต้องไม่ พบและ/หรือไม่ ควรพบ 4 ชนิด เนื่องจากเป็ น 1) วัตถุ
อันตรายชนิดที ่ 4 คือ เอนโดซัลแฟนซัลเฟต (เมตาบอไลท์ของเอนโดซัลแฟน) ซึง่ ตกค้ างในตัวอย่างส้ มสาย
น ้าผึ ้งที่แสดงเครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน Q 2) เป็ นวัตถุอนั ตรายทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตให้ขึ้นทะเบี ยน 2 ชนิด
คือ (1) คาร์ โบฟูราน ซึง่ ตกค้ างในตัวอย่างแตงกวาและพริ กแดงที่แสดงเครื่ องหมายรับรองมาตรฐานQ ใน
ถัว่ ฝั กยาวจากตลาดสีม่ มุ เมือง พบเฉพาะเมตาบอไลท์ 3-OH carbofuran) (2) เมโทมิล พบตกค้ างใน
ตัวอย่างฝรั่งที่แสดงเครื่ องหมายรับรองมาตรฐาน Q ฝรั่งจากตลาดไทและผักกาดขาวปลีจากบิก๊ ซี และ 3)
เป็ นวัตถุอนั ตรายทีส่ านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 1 ชนิด คือ DEET พบในคะน้ าจาก
ตลาดเมืองใหม่
นอกจากนี ้ยังพบวัตถุอนั ตรายที ต่ อ้ งสงสัยว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบี ยน3อีก 8 ชนิด ได้ แก่ (1)
Diniconazole พบตกค้ างในพริ กแดงจากบิ๊กซี (2) Fenoxycarb พบในคะน้ าจากแมคโครและตลาดไท (3)
Imazalil พบในแก้ วมังกรจากเทสโก้ โลตัส และส้ มสายน ้าผึ ้งจากบิ๊กซี (4) Oxadixyl พบในผักกาดขาวปลี
จากแมคโคร (5) Permethrin พบในแก้ วมังกรจากตลาดเมืองใหม่ (6) Tetradifon พบในส้ มสายน ้าผึ ้งจาก
แมคโคร เทสโก้ โลตัส และส้ มที่มีเครื่ องหมาย Q (7) Thiocyclam พบในผักกาดขาวปลีที่มีเครื่ องหมาย Q
(8) Triadimenol พบในมะเขือเปราะจากตลาดสี่มมุ เมือง
และจากตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้ างทังหมด
้
81 ตัวอย่าง พบการตกค้ างของสารชนิดเดียว 25
ตัวอย่างหรื อคิดเป็ น 30.86% ที่เหลืออีก 69.14% พบการตกค้ างร่วมกันของสารตังแต่
้ 2 ชนิดขึ ้นไปหรื อ
ค็อกเทล ผลไม้ ที่พบการตกค้ างแบบค็อกเทลมากที่สดุ คือ ในส้ มสายน ้าผึ ้งพบสารพิษตกค้ างร่วมกันมากถึง
20 ชนิดในตัวอย่างเดียว ในขณะที่ผกั คือ พริ กแดงพบสารพิษตกค้ างร่วมกันมากที่สดุ 15 ชนิดในหนึง่
ตัวอย่าง

วัตถุอนั ตรายที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน โดยกลุ่มควบคุมวัตถุอนั ตราย อัพเดท 4 เมษายน 2559 สืบค้ นจาก
http://www.doa.go.th/ard/FileUpload/hazzard/Registion% 20HA/registion%20HA%202554-2559.pdf
3
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ในทานองเดียวกันก็พบว่าสารพิษบางชนิดพบตกค้ างในตัวอย่างหลากหลายชนิด ดังข้ อมูลใน
ตารางที่ 4 เช่น ไซเปอร์ เมทริ น พบการตกค้ างใน ผักบุ้งจีน มะเขือเทศ ถัว่ ฝั กยาว มะเขือเปราะ คะน้ า
กะเพรา พริ กแดง ฝรั่ง มะละกอ และส้ มสายน ้าผึ ้ง รวมทังสิ
้ ้น 34 ตัวอย่าง มีปริ มาณการตกค้ างระหว่าง
0.01-2.60 ppm ในจานวนนี ้เกินค่า MRL 8 ตัวอย่าง (23.53%) หรื อคาร์ เบนดาซิมพบการตกค้ างใน มะเขือ
เทศ คะน้ า กะเพรา พริ กแดง ฝรั่ง มะม่วงน ้าดอกไม้ มะละกอ แก้ วมังกร และส้ มสายน ้าผึ ้ง มีปริ มาณการ
ตกค้ างระหว่าง0.01-1.70 ppm ในจานวนนี ้เกินค่า MRL 20 ตัวอย่าง (83.33%) ซึง่ คาร์ เบนดาซิมเป็ นสาร
ประเภทดูดซึม เมื่อตกค้ างในผักผลไม้ แล้ ว โอกาสที่ผ้ บู ริ โภคจะสามารถขจัดออกได้ มีน้อยมาก
ซึง่ ข้ อมูลทังการพบสารพิ
้
ษตกค้ างแบบค็อกเทลในตัวอย่างหนึง่ ๆ หรื อสารพิษชนิดเดียวแต่พบ
ตกค้ างในพืชผักผลไม้ หลายชนิดนัน้ เป็ นข้ อมูลที่สาคัญที่นา่ จะนาไปใช้ ในการประเมินความเสีย่ งต่อการรับ
สัมผัสสารพิษเหล่านี ้ของผู้บริ โภค อีกทังยั
้ งเป็ นข้ อมูลที่สะท้ อนไปยังต้ นทางการผลิตทังในแง่
้
ปัญหาศัตรู
และโรคพืชที่เกษตรกรต้ องเผชิญ และกลไกการควบคุมการจาหน่ายและการใช้ วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตร
ให้ เป็ นไปตามฉลาก
3.2 ปั ญหาการควบคุมคาร์ โบฟูรานและเมโทมิล
คาร์ โบฟูรานและเมโทมิลเป็ นสารเคมีกาจัดศัตรู พืช 2 ใน 4 ชนิดที่ไทยแพนติดตามสถานการณ์มา
โดยตลอด สารทังสองชนิ
้
ดนี ้เคยนาเข้ ามาเป็ นจานวนมากและปั จจุบนั ยังไม่มีการอนุญาตให้ ขึ ้นทะเบียน
เนื่องจากมีพิษภัยร้ ายแรง แต่ยงั คงพบว่ามีการลักลอบจาหน่ายและนามาใช้
โดยเมื่อเปรี ยบเทียบเปอร์ เซ็นต์การพบสาร 4 ชนิดกับปี ก่อนๆ พบว่าสารไดโครโตฟอสและอีพีเอ็นที่
ได้ มีการขับเคลือ่ นร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จนกระทัง่ มีประกาศเป็ นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ 4 นัน้ ไม่พบการ
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ตกค้ างเลยตังแต่
้ พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นมา ในขณะที่คาร์ โบฟูรานและเมโทมิลนัน้ พบว่ามีแนวโน้ มลดลงอย่าง
ชัดเจนตังแต่
้ พ.ศ. 2555 -2558 แต่ในปั จจุบนั กลับพบการตกค้ างของเมโทมิลเพิ่มขึ ้นเป็ น 2.17% และคาร์
โบฟูรานจากที่ไม่พบการตกค้ างในปี 2558 ในปี นี ้พบการตกค้ าง 2.17% ดังในตาราง
สาร 4 ชนิ ด
คาร์โบฟูราน
เมโทมิล
ไดโครโตฟอส
อีพเี อ็น

เปอร์เซ็นต์การพบสาร 4 ชนิ ดในแต่ละปี (%)
2555
2557
2558
2559
22.8
8.5
0
2.17
17.2
7.6
2.5
2.17
2.9
0
0
0
5.7
0
0
0

4. การเปรียบเทียบผลการตรวจสารเคมีตกค้ าง 4 กลุ่มหลัก กับการตรวจวิเคราะห์ แบบ MRPS
ซึ่งครอบคลุมชนิดสารมากกว่ า
การตรวจวิเคราะห์ที่ครอบคลุมกว่าทาให้ เห็นความเป็ นจริ งของปั ญหาการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ในประเทศไทยมากขึ ้น โดยพบว่าหากมีการตรวจวิเคราะห์สารเฉพาะ 4 กลุม่ หลักจะพบสัดส่วนการตกค้ าง
ประมาณ 23.91% เท่านัน้ แต่เมื่อขยายการตรวจสอบให้ ครอบคลุมพบว่าเปอร์ เซ็นต์การตกค้ างเกินค่า
MRL สูงกว่าเดิมประมาณ 2 เท่าตัว คือเพิ่มขึ ้น เป็ น 46.38%
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5. พัฒนาการของการแก้ ปัญหาสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้ างระหว่ างปี 255-2559
แม้ ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ ้นทาให้ เราตระหนักว่าปั ญหาสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชเป็ นปั ญหาใหญ่และรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยมีการประเมินมาก่อน แต่หากมองในเชิงพัฒนาการที่ไทย
แพนได้ เริ่ มต้ นเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการตกค้ างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ได้ ทางานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆอย่างใกล้ ชิด มีการรณรงค์ขบั เคลือ่ นให้ มีการยกเลิกการใช้ สารเคมีที่เป็ นอันตรายร้ ายแรง กระตุ้นให้
เกิดความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ อง รวมทังบทบาทของหน่
้
วยงานต่างๆที่มีหน้ าที่หลักที่มีความ
กระตือรื อร้ นในการแก้ ปัญหามากขึ ้น จะเห็นว่าแนวโน้ มของปั ญหาการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรู พืชมีแนวโน้ มที่
ดีขึ ้น
โดยสาหรับกลุม่ สินค้ าผักซึง่ มีการสุม่ เก็บตัวอย่างมาแล้ ว 3 ครัง้ 4 คือเมื่อ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557
และ พ.ศ. 2558 นาข้ อมูลภาพรวมทัง้ 3 ปี มาเปรี ยบเทียบร่วมกับข้ อมูลในปี 2559 โดยนาเฉพาะการ
วิเคราะห์สารตกค้ างใน 4 กลุม่ หลัก(เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ) พบว่า ตัวอย่างผักที่พบสารพิษ
ตกค้ างสูงกว่าค่า MRL ลดลงเป็ นลาดับ จากที่เคยพบสูงถึง 48.57% ในปี 2555 ลดลงเหลือ 38.71% ในปี
2557 และ 22.50% ในปี 2558 และลดลงเหลือ 17.98% ดังแสดงในแผนภาพ

แนวโน้ มดังกล่าวเป็ นจริ งสาหรับผลไม้ ด้วย โดยเมื่อเปรี ยบเทียบที่มีการเก็บตัวอย่างก่อนหน้ านี ้ 1 ครัง้
ในปี 2557 พบตัวอย่างผลไม้ มีสารพิษตกค้ าง 4 กลุม่ เกินค่า MRL 55.40% และในขณะที่ในปี นี ้พบการ
ตกค้ างลดลงเหลือ 34.69%

4

สาเหตุที่ไม่มีข้อมูล พ.ศ. 2556 เนื่องจากปี นนไทยแพนร่
ั้
วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุม่ เก็บตัวอย่างข้ าวสารบรรจุถงุ
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6. สรุปประเด็นสาคัญและข้ อเสนอแนะ
6.1 ผลจากการเฝ้าระวังโดยห้ องปฏิบตั ิการที่มีขีดความสามารถในการตรวจสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
มากขึ ้นจากที่สามารถตรวจสอบได้ เพียง 4 กลุม่ จานวนประมาณ 100 กว่าชนิด ให้ สามารถวิเคราะห์หา
สารพิษตกค้ าง ซึง่ สามารถวิเคราะห์หาสารพิษตกค้ างได้ กว่า 450 ชนิดพบว่าสถานการณ์การตกค้ างของ
ปั ญหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ 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
6.2 ข้ อเสนอแนะ
1) รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการอาหาร
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แห่งชาติ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต้ องยกระดับปั ญหาความไม่ปลอดภัยทางอาหารให้ เป็ นวาระ
สาคัญของประเทศ เพราะระดับการตกค้ างของปั ญหาสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐานเกือบครึ่งหนึง่ จะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุม่ ทุกชนชันต้
้ องตายผ่อนส่ง และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ย่าแย่เพราะ
โรคร้ ายที่เกี่ยวเนื่องจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช เช่น มะเร็ ง ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ประเทศ
ไทยต้ องตังเป
้ ้ าหมายในการลดสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตกค้ างโดยเฉพาะในผักและผลไม้ ให้ เหลือเพียงไม่เกิน
5% ของตัวอย่างการสุม่ ตรวจให้ ได้ ภายใน 5 ปี ทังนี
้ ้ต้ องมีแผนการจัดการปั ญหาสารเคมี การบูรณาการ
หน่วยงานของรัฐ พร้ อมจัดสรรงบประมาณเพือ่ แก้ ปัญหานี ้ตังแต่
้ ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้ เป้าหมาย
ดังกล่าวบรรลุผลโดยเร็ ว ทังนี
้ ้โดยภารกิจเฉพาะหน้ าที่ต้องเร่งดาเนินการคือการปราบปรามผู้กระทาผิดที่นา
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ห้ามใช้ แล้ ว และไม่ได้ รับอนุญาตให้ ขึ ้นทะเบียนอย่างเร่งด่วน
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
3) ผู้บริ หารโมเดิร์นเทรด ซึง่ ปั จจุบนั สามารถตรวจสอบย้ อนกลับที่มาของผักและ
ผลไม้ ที่จาหน่ายในประเทศสามารถนาผลการตรวจสอบครัง้ นี ้ของไทยแพนเพื่อลงโทษผู้จดั ส่งสินค้ า
เจ้ าของยี่ห้อผักผลไม้ ที่ไม่ปลอดภัย และต้ องนาเสนอมาตรการที่สร้ างหลักประกันแก่ผ้ บู ริ โภคที่ต้องจ่ายเงิน
มากกว่าเพื่อซื ้อผักและผลไม้ ที่ควรมีความปลอดภัยมากกว่า ทังนี
้ ้ ไทยแพนได้ ประสานงานกับตัวแทนของ
โมเดิร์นเทรดซึง่ ตรวจพบปั ญหาการตกค้ างเกินมาตรฐานแล้ วโดยได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดี และ
ผู้ประกอบการจะแจ้ งต่อไทยแพน และ/หรื อต่อสาธารณชนภายใน 7 วันหลังจากได้ รับข้ อมูลและจดหมาย
แจ้ งอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับรายละเอียดของผลการตรวจครัง้ นี ้
ส่วนในกรณีผกั และผลไม้ ที่ไม่ปลอดภัยซึง่ เก็บตัวอย่างจากตลาดทัว่ ไปนัน้ จะมีการดาเนินการ
คล้ ายคลึงกัน โดยไทยแพน ได้ ประสานงานกับสมาคมตลาดสดไทยเพื่อประสานงานกับตลาดค้ าส่งต่างๆ
ในการร่วมกันแก้ ปัญหานี ้ร่วมกันเป็ นการเฉพาะแล้ วในเร็ วๆนี ้
4) หน่วยงานของรัฐซึง่ มีหน้ าที่ในการดูแลกฎหมาย เช่น กองบังคับการปราบปราม
คุ้มครองผู้บริ โภค(บก.ปคบ.) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิชาการเกษตร สามารถ
พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทาความผิดที่จาหน่ายอาหารไม่ปลอดภัย หรือปลอมแปลงตรา
รับรอง โดยสามารถสืบค้ นไปยังผู้ผลิต ผู้จดั ส่งผักและผลไม้ ที่ไม่ปลอดภัย หรื อแม้ กระทัง่ สามารถสอบสวน
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ไปได้ ถึงต้ นทางการจาหน่ายสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ผิดกฎหมายได้ ทังนี
้ ้โดยควรดาเนินการเอาผิดต่อ
ผู้ประกอบการที่กระทาความผิดซ ้าซากโดยทันทีเพื่อไม่ให้ เป็ นเยี่ยงอย่างต่อผู้ประกอบการอื่น
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) ของ EU ซึง่ จะขจัด
ความซ ้าซ้ อนของหน่วยงาน การสูญเสียค่าใช้ จ่ายในการตรวจของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ไม่ได้ ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และศักยภาพในการคุ้มครองผู้บริ โภค
6) สาหรับผู้บริ โภคนัน้ ผลการเฝ้าระวังครัง้ นี ้ทาให้ ทราบสถานะของปั ญหาการ
ตกค้ างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชได้ ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมากขึ ้น โดยผู้บริ โภคอาจเลือกซื ้อผักและ
ผลไม้ ที่พบสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในระดับต่าแม้ ขณะนี ้จะมีจานวนชนิดให้ เลือกซื ้อน้ อย การเลือกซื ้อผลผลิต
ของเกษตรอินทรี ย์จากตรารับรองที่นา่ เชื่อถือ (ซึง่ ต่อไปไทยแพน จะตรวจสอบตรารับรองอื่นๆเพิ่มมากขึ ้น)
การเลือกซื ้อผักพื ้นบ้ านที่ทราบที่มา รวมไปถึงการปลูกผักกินเอง โดยเฉพาะผักที่มีความเสีย่ งแต่สามารถ
ปลูกได้ ไม่ยาก ทังนี
้ ้โดยสามารถหาความรู้ในการปลูกได้ จากเว็บไซท์และเพจ “สวนผักคนเมือง” เป็ นต้ น
ผู้บริ โภคยังสามารถรวมกลุม่ กันเพื่อแสดงพลังของผู้บริ โภคที่กระตือรื อร้ น โดยการร่วมกับไทยแพน
และองค์กรคุ้มครองผู้บริ โภคในการร่วมกันแจ้ งความดาเนินคดีตอ่ ผู้ประกอบการที่กระทาผิดซ ้าซาก ติดตาม
การทางานของห้ าง ตลาด และหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ ชิด โดยอาจใช้ ช่องทางตามกฎหมายเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐต้ องดาเนินการตามบทบาทหน้ าที่ไม่ละเลยต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ไป
จนถึงการร่วมกันเรี ยกร้ องให้ มีการแก้ ปัญหาที่ต้นทาง เช่น การเสนอให้ ยกเลิกแบนสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่มี
พิษภัยร้ 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
ไทยแพนกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงาน พบว่าสามารถลดการตกค้ างของสารเคมี
ตกค้ างในผักและผลไม้ ได้ จริ งตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น
การเข้ าถึงข้ อมูลและการเข้ าใจความเป็ นจริ งของสถานะความไม่ปลอดภัยทางอาหาร เป็ นกุญแจ
สาคัญที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคและประชาชนทัว่ ไปสามารถสร้ างกลไก พัฒนาระบบ และแสวงหาทางเลือกเกี่ย วกับ
ความปลอดภัยในอาหารได้ มากขึ ้น
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