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รายงานผลการสุม่ ตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้
ครัง้ ที่ 2/2559
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกาจัดศัตรูพชื (Thai-PAN) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ทน่ี ิยมบริโภค
16 ชนิด ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยการดาเนินงานในครัง้ นี้ถอื ว่าเป็นการสุ่มสารพิษ
ตกค้างเป็นครัง้ ทีส่ องในปี 2559 ตามข้อเสนอของหลายฝา่ ยทีต่ อ้ งการให้มกี ารสุ่มตรวจเป็นระยะ และ
ต่อเนื่อง
ผลจากการเฝ้าระวังจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ส่งต่อไปยังผูป้ ระกอบการ และหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมด เพื่อนาเสนอปญั หาและแนวทางแก้ไขปญั หา ปลุกกระตุน้ ให้ทุกฝา่ ยร่วมกันสร้างสังคมไทย
ทีป่ ลอดภัยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ร่วมกัน
1. ชนิดและทีม่ าของผักและผลไม้ในการเก็บตัวอย่าง
เก็บผักและผลไม้ทเ่ี ป็ นทีน่ ิยมบริโภค โดยแบ่งเป็นผัก 10 ชนิด ได้แก่ พริกแดง กะเพรา ถัวฝ
่ กั ยาว
คะน้า ผักบุง้ ผักกาดขาวปลี กะหล่าปลี แตงกวา มะเขือเปราะ และมะเขือเทศ เป็นผลไม้ 6 ชนิด ได้แก่ ส้ม
สายน้ าผึง้ มะละกอ แตงโม แคนตาลูป ฝรัง่ และแก้วมังกร
1.1 ตัวอย่างทัง้ หมดเก็บจากห้างโมเดิรน์ เทรด 3 ห้างหลัก ได้แก่ บิก๊ ซี แมคโคร เทสโก้โลตัส และ
ตลาดค้าส่ง 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดไท ตลาดปฐมมงคล และตลาดศรีเมือง จ.ราชบุร ี แต่ละแหล่งจาหน่ายมี
จานวนตัวอย่าง 16 ตัวอย่าง ยกเว้นในห้างบิก๊ ซีทม่ี จี านวนตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง เนื่องจากไม่สามารถเก็ บ
ตัวอย่างมะละกอได้ในช่วงเวลานัน้ รวมจานวนตัวอย่างทีเ่ ก็บจากห้างและตลาดทัง้ หมดรวม 95 ตัวอย่าง
1.2 กลุ่มทีแ่ สดงฉลากรับรองสินค้า มี 2 กลุ่มย่อย คือ 1) กลุ่มแสดงฉลากเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์
หรือ organic ประกอบด้วย 1.1)สินค้าทีแ่ สดงตรารับรอง Organic Thailand 1.2)สินค้าทีแ่ สดงตรารับรอง
อื่นๆ ได้แก่ JAS, European and USDA Organic Standards และ A.C.T./IFOAM และ 1.3)สินค้าทีไ่ ม่
แสดงตรารับรอง(แต่ระบุในฉลากว่าเป็นอินทรีย)์ และ2) กลุ่มทีแ่ สดงฉลากเป็นสินค้าปลอดภัย ได้แก่ ตรา
Q-GAP Q-GMP และไม่แสดงตรารับรอง(แต่ระบุในฉลากว่าปลอดภัย) ซึง่ ตัวอย่างในกลุ่มนี้ถูกสุ่มมาจากห้าง
โมเดิรน์ เทรดและซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง อาทิ กูรเ์ มต์มาร์เก็ต ท็อปส์ โฮมเฟรชมาร์ท แม็กซ์แวลู วิลล่ามาร์
เก็ต เลมอนฟาร์ม โกลเด้นเพลส ฟู้ดแลนด์ กลุ่มนี้มกี ารเก็บตัวอย่างรวมทัง้ สิน้ 63 ตัวอย่าง
รวมจานวนตัวอย่างผักและผลไม้ทเ่ี ก็บทัง้ สิน้ 158 ตัวอย่าง
ข้อจากัดของการเก็บตัวอย่างครัง้ นี้ คือ เป็นช่วงทีผ่ กั และผลไม้หลายชนิดขาดตลาด โดยเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างสินค้าทีแ่ สดงตรารับรองมาตรฐานต่างๆ ทาให้ไม่สามารถเก็บตัวอย่างผักผลไม้ได้ครบในบางกลุ่ม
การรายงานผลในครัง้ นี้จงึ รายงานเป็นจานวนตัวอย่างโดยไม่เปรียบเทียบเป็นร้อยละ
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2. วิธกี ารเก็บตัวอย่าง
วิธกี ารสุ่มเก็บตัวอย่างเป็นไปแนวทางปฏิบตั ขิ อง CODEX (โคเด็กซ์) บันทึกข้อมูลของตัวอย่าง โดย
ละเอียด อาทิ แหล่งทีซ่ อ้ื แหล่งทีผ่ ลิต ราคาต่อกิโลกรัม ส่งวิเคราะห์หาสารเคมีกาจัดศัตรูพชื ตกค้างแบบ
Multi Residue Pesticide Screen (MRPS) ซึง่ สามารถวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างได้กว่า 450 ชนิด ที่
ห้องปฏิบตั กิ ารในประเทศอังกฤษทีไ่ ด้รบั รอง ISO/IEC 17025:2005 โดย UKAS (United Kingdom
Accreditation Service) จากนัน้ นาผลวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับค่า MRL (Maximum Residue Limit)
หรือค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ งอาหารทีม่ สี ารพิษตกค้าง
ประกาศเมือ่ 26 พ.ค. 2554 และCODEX ตามข้อกาหนดในประกาศฉบับดังกล่าว
3.เกณฑ์ในการวิเคราะห์
เกณฑ์หลักในการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบแหล่งจาหน่าย แบ่งเป็นห้างโมเดิรน์ เทรดทีม่ กี ารจาหน่ ายผักผลไม้ใน
ปริมาณมาก 3 ห้างหลัก ได้แก่ บิก๊ ซี แมคโคร เทสโก้โลตัส และตลาดค้าส่ง 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดไท จ.
ปทุมธานี ตลาดปฐมมงคล จ.นครปฐม และตลาดศรีเมือง จ.ราชบุร ี
3.2 กลุ่มทีแ่ สดงฉลากรับรองสินค้า มี 2 กลุ่มย่อย คือ
3.2.1 กลุ่มแสดงฉลากเป็ นสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ organic ประกอบด้วย
1) ตรารับรอง Organic Thailand
2) ตรารับรองอื่นๆ ได้แก่ JAS, European and USDA Organic Standards และ IFOAM
3) สินค้าทีแ่ สดงฉลากว่าเป็ นอินทรียแ์ ต่ไม่แสดงตรารับรอง
3.2.2 กลุ่มทีแ่ สดงฉลากเป็ นสินค้าปลอดภัย ได้แก่ ตรา Q-GAP Q-GMP และแสดงฉลาก
ว่าเป็นสินค้าปลอดภัยแต่ไม่แสดงตรารับรอง
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4. ผลการตรวจ โดยสีแดงหมายถึงพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน สีเหลืองพบไม่เกินมาตรฐาน ส่วนสีเขียวไม่พบการตกค้าง
4.1 กลุ่มเปรียบเทียบแหล่งจาหน่าย
ประเภท
พริกแดง

แมคโคร
แมคโคร
สาขารังสิต

กะเพรา

แมคโคร
สาขารังสิต

ั
ถั ่วฝกยาว

แมคโคร
สาขารังสิต

คะน้า

แมคโคร
สาขารังสิต

ผักบุ้ง

แมคโคร
สาขารังสิต

ผักกาดขาว
ปลี
กะหล่าปลี

แมคโคร
สาขารังสิต
แมคโคร
สาขารังสิต

บิ๊กซี
Lanna Fresh
สาขารัตนาธิเบศร์
Lot No. 16235
บิ๊กซี
สาขาแจ้งวัฒนะ
บิ๊กซี
สาขารัตนาธิเบศร์
Lot No.16235
บิ๊กซี
สาขานครปฐม
Lot No.16235
บิ๊กซี
สาขานครปฐม
Lot No.16235
บิ๊กซี
สาขานครปฐม
Lot No.16232
บิ๊กซี
สาขานครปฐม
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แหล่งจาหน่ าย
เทสโก้ โลตัส
เทสโก้
สาขาPlus mall บางใหญ่

ตลาดไท

ปฐมมงคล

ศรีเมือง

รุ่งรัตน์

หนูแดง

โก

เทสโก้
สาขาPlus mall บางใหญ่

จารุวรรณ

พร้อม

กลุม่ เกาะศาลพระ

เทสโก้
สาขาPlus mall บางใหญ่

ยงยุทธ

เยาว์

กลุม่ หนองโปร่ง

เทสโก้
สาขาPlus mall บางใหญ่

ณรงค์ศกั ดิ ์

รี

กาญ

เทสโก้
สาขานครปฐม

นัท

ประไพ

กลุม่ เกาะศาลพระ

เทสโก้
สาขานครปฐม

กาญจนา

ชู

กิก๊

ศรัณยา

เล็ก

รอง

เทสโก้
สาขานครปฐม
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4.1 กลุ่มเปรียบเทียบแหล่งจาหน่าย (ต่อ)
ประเภท
แตงกวา

แมคโคร
แมคโคร
สาขารังสิต

มะเขือเปราะ

แมคโคร
สาขารังสิต

มะเขือเทศ
ส้มสายน้ าผึง้
มะละกอ
แตงโม
แคนตาลูป
ฝรั ่ง
แก้วมังกร

แมคโคร
สาขารังสิต
แมคโคร
สาขารังสิต
แมคโคร
สาขารังสิต
แมคโคร
สาขารังสิต
แมคโคร
สาขารังสิต
แมคโคร
สาขารังสิต
แมคโคร
สาขารังสิต

บิ๊กซี
บิ๊กซี
สาขานครปฐม
Lot No.16233
บิ๊กซี
สาขารัตนาธิเบศร์
Lot No.16235
บิ๊กซี
สาขานครปฐม
บิ๊กซี
สาขานครปฐม
Lot No. 16231
0
บิ๊กซี
สาขานครปฐม
บิ๊กซี
สาขานครปฐม
บิ๊กซี
สาขาสะพานควาย
สาขาติวานนท์
บิ๊กซี
สาขาบางใหญ่
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แหล่งจาหน่ าย
เทสโก้ โลตัส
เทสโก้
สาขานครปฐม

ตลาดไท

ปฐมมงคล

ศรีเมือง

จารุวรรณ

เยาว์

เล็ก

เทสโก้
สาขานครปฐม

ยงยุทธ

อี๊ด

กลุม่ พุคาย

มาลัยรัก

บัณฑิต

ธีรศักดิ ์

พูนทรัพย์

แต๋ว

ทราย

เจี๊ยบ-เอ็ม

โฟล์ค

พรรัตน์

เอียด

แคท

วุฒ-ิ แอน

พล

วรรณ

สาคร

นุช

จี๊ด

มุกดา

วรรณา

โชค

อรวรรณ

เทสโก้
สาขานครปฐม
เทสโก้
สาขานครปฐม
เทสโก้
สาขานครปฐม
เทสโก้
สาขานครปฐม
เทสโก้
สาขานครปฐม
เทสโก้
สาขานครชัยศรี
เทสโก้
สาขานครปฐม
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4.2 กลุ่มแสดงฉลากรับรองสินค้า
ประเภท

พริกแดง

กะเพรา

ั
ถั ่วฝกยาว

คะน้า

ผักบุ้ง

ฉลากอิ นทรีย์
ฉลากปลอดภัย
Organic Thailand
ตรารับรองอื่น
ไม่มตี รารับรอง
Q-GAP
Q-GMP
WB Organic
ADAMS
Rungsit Farm
ฟาร์มใส่ใจ
KC Fresh
Gourmet Market: สยาม
Gourmet Market: สยาม
Central Food Hall:
พารากอน
พารากอน
เซ็นทรัล เฟสติวลั อีสต์
ฟาร์มสุขใจ (ทางด่วน)
Golden Place: พระราม 9
USDA/EU/JAS : CU019946
กษ 03-9023-2550-01000211555
WB Organic
ADAMS
Organic Fresh
เกษตรนนท์
Gourmet Fresh
Home Fresh Mart: เดอะ
Home Fresh Mart: เดอะ
Home Fresh Mart:
Home Fresh Mart: เดอะมอลล์ Gourmet Market: สยามพารากอน
มอลล์ งามวงศ์วาน
มอลล์ งามวงศ์วาน
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
งามวงศ์วาน
Lot No.1510
USDA/EU/JAS : CU019946
กษ 03-03-0238-0638-555
Natural & Premium Food
Cooking for Fun
Plus Organic
Gourmet Fresh
My Choice/บ้านสวนผัก
Gourmet Market: สยาม
Tops Market: แจ้งวัฒนะ
Food land หลักสี่
Gourmet Market: สยามพารากอน Central Food Hall: เซ็นทรัลเวิลด์
พารากอน
TraceabilityTAS-PA:009
ORG007140816/Lot
กษ 03-90012552-37000300352 กษ 03-9035-2553-0138-6175-555
No.15228
IFOAM/A.C.T.
Lot No.1510
WB Organic
Organic Fresh
Gourmet Fresh
KC Fresh
Gourmet Market: สยาม
0
Villa Market: แจ้งวัฒนะ Gourmet Market: SB ราชพฤกษ์
Lemon Farm: แจ้งวัฒนะ
พารากอน
กษ 03-9001-2552-37000300301 กษ 03-9023-2550-01000211555
Salanda
ริมปิ ง
Plus Organic
ธรรมชาติ
my Choice/KC Fresh
Gourmet Market: สยาม
Villa Market: แจ้งวัฒนะ
Food land: หลักสี่
TOPS: เซ็นทรัลเวสเกตต์
Tops Market: ราชพฤกษ์
พารากอน
IFOAM/A.C.T.
กษ 03-9023-2550-01134060300
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ไม่มตี รารับรอง
Lanna Fresh
Big C ติวานนท์
Lot No. 16242
บิ๊กซี ผักปลอดภัย
บิ๊กซี ติวานนท์
Lot No.16242
ผักดอกเตอร์
SB Gourmet: ราชพฤกษ์

ผักดอกเตอร์
Central Food Hall:
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์
KC Fresh
Villa market: โฮมโปร
ราชพฤกษ์
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4.2 กลุ่มแสดงฉลากรับรองสินค้า (ต่อ)
ประเภท
ผักกาดขาว
ปลี

Organic Thailand
Natural & Premium food
Food land: หลักสี่
TAS-PA:009
Natural & Premium

กะหล่าปลี

แตงกวา

มะเขือเปราะ

มะเขือเทศ

Food land: หลักสี่
TAS-PA:009
PPP Gold Organic
Gourmet Market : สยาม
พารากอน
TAS:0014
N&F
Central Food Hall: เซ็นทรัล
เฟสติวลั อีสต์วลิ ล์

ฉลากอิ นทรีย์
ตรารับรองอื่น
ไม่มตี รารับรอง
Natural & Premium Food
Organic Fresh
Home Fresh Mart: เดอะ Gourmet Market: SB
มอลล์ งามวงศ์วาน
ราชพฤกษ์
USDA/EU/bioagricert
Natural & Premium Food
Rungsit Farm
Gourmet Market:
Central Food Hall:
สยามพารากอน
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์
USDA/EU/bioagricert
Organic Fresh
Gourmet Market: SB
0
ราชพฤกษ์
Cooking for Fun
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Gourmet Fresh
Home Fresh Mart: เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน
My Choice
Central Food Hall: เซ็นทรัลเวิลด์
ซาสูง

Tops Market แจ้งวัฒนะ

TraceabilityORG035210816/Lot.No.222
35
IFOAM/A.C.T.
Natural & Premium Food
ADAMS
Gourmet Market: สยาม
Gourmet Market: สยาม
พารากอน
พารากอน
TAS-PA:009
USDA/EU/JAS : CU019946

Q-GAP
ฟาร์มสุขใจ (ทางด่วน)

Central Food Hall: เซ็นทรัลเวิลด์

ฉลากปลอดภัย
Q-GMP
A Best

ไม่มตี รารับรอง
ผักพอเพียง
Central Food Hall:
Central Food Hall: เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์
Lot No. 1501
Lot No. 80072
T&J
Golden Place: ศูนย์
0
ราชการแจ้งวัฒนะ
Gourmet Fresh
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

คุณอุ๋ ย
Max Value (Pure
Place): ราชพฤกษ์

A Best

Gourmet Fresh
Home Fresh Mart:
Central Food Hall: เซ็นทรัลชิดลม
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

0
Lot No.1511

0

บ้านไร่ปวริศ

A Best

Gourmet Market: สยามพารากอน

Gourmet Market: สยามพารากอน
Lot No.1509

ผักดอกเตอร์
Gourmet Market: SB
ราชพฤกษ์
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4.2 กลุ่มแสดงฉลากรับรองสินค้า (ต่อ)
ประเภท

ส้มสายน้ าผึง้

Organic Thailand
0

ฉลากอิ นทรีย์
ตรารับรองอื่น
0

ฉลากปลอดภัย
Q-GMP
ธนาธร

ไม่มตี รารับรอง

Q-GAP
ส้มหวานเชียงใหม่

0

Central Food Hall: เซ็นทรัลเวิลด์

Central Food Hall: เซ็นทรัลเวิลด์

Lot No.16229
บ้านนาล้อม
MAX value: ราชพฤกษ์
My Choice
World
MAXCentral
value: ราชพฤกษ์

กษ 03-03-0101-3176-555

มะละกอ

0

0

0

แตงโม

0

0

0

แคนตาลูป

0

0

0

ฝรั ่ง

0

0

0

กษ039001255237075403342
Lot วัตถุดบิ : 590818A13G01
Farm Fresh
Lemom Farm: แจ้งวัฒนะ
กษ03-9001-2552-37068827342
Lot วัตถุดบิ : 590822C01G01A06
ไร่นายพล
Food Land: หลักสี่

ไม่มตี รารับรอง
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

กษ 03-9001-2552-36285345113

แก้วมังกร

0

Natural & Premium Food
Gourmet Market: สยาม
พารากอน
EU/bioagricert

รายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ สิงหาคม 2559: Thai-PAN

บุษบาบัณ
0

Golden Place: พระราม 9
กษ 03-02-3911-2637-500
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5. การวิเคราะห์ผลการตกค้าง
5.1 แหล่งจาหน่ าย
พบว่าแหล่งจาหน่ ายทีพ่ บสารพิษตกค้างในตัวอย่างเกินค่า MRL มากทีส่ ุด คือ เทสโก้โลตัส 12 จาก
16 ตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ แมคโคร 11 จาก 16 ตัวอย่าง บิก๊ ซี 10 จาก 15 ตัวอย่าง ตลาดไท 10 จาก 16
ตัวอย่าง ตลาดปฐมมงคล 9 จาก 16 ตัวอย่าง และตลาดศรีเมือง 7 จาก 16 ตัวอย่าง
เมือ่ ดูในภาพรวมพบว่า ตัวอย่างผักผลไม้ทเ่ี ก็บจากตลาดค้าส่งทัง้ 3 ตลาดมีแนวโน้มทีจ่ ะพบสารพิษ
ตกค้างเกินค่า MRL น้อยกว่าตัวอย่างจากห้างโมเดิรน์ เทรด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดศรีเมืองทีพ่ บสารพิษ
ตกค้างในตัวอย่างน้อยกว่าแหล่งจาหน่ายอื่นๆ ซึง่ อาจเกิดขึน้ จากกระบวนการทีต่ ลาดศรีเมืองมีโครงการ
ส่งเสริมการผลิตทีป่ ลอดภัยทีไ่ ด้ดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยผักและผลไม้ 4 ตัวอย่างซึง่ เก็บมาจากโซน
โครงการอาหารปลอดภัยของตลาดนัน้ พบว่า 2 ใน 4 เป็ นตัวอย่างทีพ่ บการตกค้างไม่เกินค่า MRL และอีก
หนึ่งตัวอย่างไม่พบสารพิษตกค้างเลย
อย่างไรก็ตามมีความจาเป็นต้องศึกษาเพิม่ เติม โดยเพิม่ จานวนตัวอย่างเพื่อยืนยันว่าเป็นทางเลือก
การจัดการตลาดเพื่อเป็นต้นแบบให้กบั ตลาดอื่นๆได้หรือไม่ในระยะยาวต่อไป

โดยภาพรวมพบว่าสารพิษตกค้างในผักและผลไม้จากโมเดิรน์ เทรดมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน
มากถึง 70.2% (33 ตัวอย่างจาก 47ตัวอย่าง) ในขณะทีพ่ บสารพิษตกค้างในผักและผลไม้จากตลาดค้าส่ง
54.2% (26 ตัวอย่างจาก 48 ตัวอย่าง) ทัง้ ๆทีโ่ ดยทัวไปผู
่ บ้ ริโภคทีซ่ อ้ื ผักและผลไม้จากโมเดิรน์ เทรดต้องจ่าย
ในราคาแพงหลายเท่าตัว

รายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ สิงหาคม 2559: Thai-PAN
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5.2 กลุ่มทีแ่ สดงฉลากรับรองสินค้า
5.2.1 สินค้าเกษตรปลอดภัย
ผลการตรวจพบว่าผักทีไ่ ด้รบั ตรารับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบสารพิษตกค้าง
เกินมาตรฐานมากกว่าผักและผลไม้ทวไป
ั ่ โดยฉลากสินค้า Q-GAP พบสารพิษตกค้างเกินค่า MRL 10 จาก
16 ตัวอย่าง รองลงมาคือ Q-GMP พบ 6 จาก 10 ตัวอย่าง และผักผลไม้ทต่ี ดิ ฉลากว่าเป็นสินค้าปลอดภัย
แต่ไม่แสดงตรารับรองมาตรฐานพบ 5 จาก 10 ตัวอย่าง
5.2.2 สินค้าเกษตรอินทรีย์
พบตัวอย่างทีม่ สี ารพิษเกินค่า MRL ทัง้ ทีเ่ ป็นสินค้าทีแ่ สดงตรารับรองมาตรฐานและไม่แสดงตรา
รับรองมาตรฐาน โดยตัวอย่างทีแ่ สดงตรารับรอง Organic Thailand พบสารพิษตกค้างเกินค่า MRL 2 จาก
10 ตัวอย่าง ส่วนตรารับรองอินทรียอ์ ่นื พบใกล้เคียงกัน คือพบ 2 จาก 9 ตัวอย่าง ส่วนตัวอย่างสินค้าทีร่ ะบุว่า
เป็นผักและผลไม้อนิ ทรียท์ ข่ี ายในห้างต่างๆ ซึง่ ไม่แสดงตรารับรองมาตรฐานนัน้ พบสารพิษตกค้างเกินค่า
MRL จานวน 4 ตัวอย่างจากจานวนทีส่ ุ่มตรวจ 8 ตัวอย่าง

รายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ สิงหาคม 2559: Thai-PAN

10

5.3 สถานการณ์สารพิษตกค้างในผักผลไม้แต่ละชนิด
5.3.1 ผัก
จากตัวอย่างผัก 10 ชนิด ได้แก่ พริกแดง กะเพรา ถัวฝ
่ กั ยาว คะน้า ผักบุง้ ผักกาดขาวปลี
กะหล่าปลี แตงกวา มะเขือเปราะ และมะเขือเทศ แต่ละชนิดผักมีจานวนตัวอย่าง 11-12 ตัวอย่าง ซึง่ เป็น
ตัวอย่างทัง้ จากกลุ่มแหล่งจาหน่ายและกลุ่มแสดงฉลากรับรองสินค้ารายละเอียดดังตารางที่ 1 จึงมีจานวน
ตัวอย่างของผักทัง้ 10 ชนิดรวม 115 ตัวอย่าง
พบว่าผักทุกชนิดพบสารพิษตกค้างเกินค่า MRL โดยผักทีพ่ บสารพิษตกค้างเกินค่า MRL มากทีส่ ุด
คือ คะน้า 10 จาก 11 ตัวอย่าง ลาดับรองลงมา ได้แก่ พริกแดง 9 จาก 12 ตัวอย่าง ถัวฝ
่ กั ยาวและกะเพรา
พบ 8 จาก 12 ตัวอย่าง ผักบุง้ 7 จาก 12 ตัวอย่าง มะเขือเปราะ 6 จาก 11 ตัวอย่าง แตงกวา 5 จาก 11
ตัวอย่าง มะเขือเทศ 3 จาก 11 ตัวอย่าง ในขณะทีก่ ะหล่าปลีและผักกาดขาวปลีพบน้อยทีส่ ุดเพียง 2 จาก 11
และ 12 ตัวอย่างตามลาดับ สอดคล้องกับผลการเฝ้าระวังของไทยแพนตลอดหลายปี ทผ่ี ่านมา
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวม ตัวอย่างผักทีเ่ ก็บช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2559 มีแนวโน้มพบ
สารพิษตกค้างสูงกว่าตัวอย่างทีเ่ ก็บช่วงกลางเดือนมีนาคมทีผ่ ่านมา มีเพียงพริกแดงทีม่ สี ดั ส่วนการพบ
สารพิษตกค้างเกินค่า MRL ต่ากว่าช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างพริกแดงทีไ่ ม่พบสารพิษตกค้างนัน้ เป็น
ตัวอย่างทีแ่ สดงฉลากเป็ นสินค้าเกษตรอินทรียท์ งั ้ 3 ตัวอย่าง
รายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ สิงหาคม 2559: Thai-PAN
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5.3.2 ผลไม้
จากตัวอย่างผลไม้ 6 ชนิด ได้แก่ ส้มสายน้าผึ้ง มะละกอ แตงโม แคนตาลูป ฝรัง่ และแก้วมังกร แต่
ละชนิดผลไม้มจี านวนตัวอย่าง 6-8 ตัวอย่าง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างจากกลุ่มแหล่งจาหน่าย ในขณะทีก่ ลุ่ม
แสดงฉลากรับรองสินค้านัน้ เก็บตัวอย่างได้เพียงเล็กน้อยเนื่องจากเป็นช่วงทีผ่ ลไม้ขาดตลาด รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1 ทาให้มจี านวนตัวอย่างของผลไม้ทงั ้ 6 ชนิดรวม 43 ตัวอย่าง
พบว่าผลไม้ทุกชนิดพบสารพิษตกค้างเกินค่า MRL โดยผลไม้ทพ่ี บสารพิษตกค้างเกินค่า MRL มาก
ทีส่ ุด คือ ส้มสายน้ าผึง้ 8 จาก 8 ตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ แก้วมังกร 7 จาก 8 ตัวอย่าง ฝรัง่ 6 จาก 7
ตัวอย่าง มะละกอและแตงโม 3 จาก 6 และ 7 ตัวอย่างตามลาดับ และแคนตาลูปพบ 1 จาก 7 ตัวอย่าง
โดยภาพรวม ตัวอย่างผลไม้ทเ่ี ก็บช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2559 มีแนวโน้มพบสารพิษตกค้างสูง
กว่าตัวอย่างทีเ่ ก็บช่วงกลางเดือนมีนาคมทีผ่ ่านมาเช่นเดียวกับผัก และการเก็บตัวอย่างแตงโมในครัง้ นี้
ตัวอย่างทีพ่ บสารพิษตกค้างเกินค่า MRL มีสดั ส่วนสูงกว่าช่วงต้นปี แต่เมือ่ พิจารณารายละเอียดของชนิด
และปริมาณสารพิษตกค้างทีพ่ บยังไม่น่ากังวลเท่ากับ ส้มสายน้ าผึง้ แก้วมังกร และฝรัง่

รายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ สิงหาคม 2559: Thai-PAN

12

5.3.3 ภาพรวมการพบสารพิษตกค้างในตัวอย่างผักและผลไม้
โดยภาพรวมจากตัวอย่างผักและผลไม้ทงั ้ หมด 158 ตัวอย่าง มีตวั อย่างทีพ่ บสารพิษตกค้างเกินค่า
MRL 88 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 56% หากจาแนกเป็ นกลุ่มสินค้า พบว่ากลุ่มผักพบสารพิษตกค้างเกินค่า
MRL 60 จาก 115 ตัวอย่างหรือคิดเป็น 52% และกลุ่มผลไม้พบสารพิษตกค้างเกินค่า MRL 28 จาก 43
ตัวอย่าง คิดเป็น 65% ของกลุ่มตัวอย่าง

รายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ สิงหาคม 2559: Thai-PAN
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6. สารพิษตกค้างทีพ่ บ
6.2.1 ชนิดสารพิษตกค้างทีพ่ บ
สารพิษตกค้างทีพ่ บทัง้ หมดในการเก็บตัวอย่างครัง้ นี้ มี 68 ชนิด สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ใน
การใช้กาจัดศัตรูพชื ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ สารกาจัดไร (acaricide) สารกาจัดแมลง (insecticide) และ
สารป้องกันและกาจัดโรคพืช (fungicide) ดังต่อไปนี้
1) สารกาจัดไร พบ 6 ชนิด ได้แก่ Amitraz, Fenpyroximate, Hexythiazox, Propargite, Pyridaben
และTebufenpyrad
2) สารกาจัดแมลง (insecticide) พบ 39 ชนิด ได้แก่ 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) สารป้องกันและกาจัดโรคพืช พบ 23 ชนิด ได้แก่ 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
รายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ สิงหาคม 2559: Thai-PAN
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6.2.2 ความหลากหลายของชนิดสารพิษทีต่ กค้างในผักผลไม้แต่ละชนิด
ในกลุ่มผัก พบว่า คะน้ามีจานวนชนิดของสารพิษตกค้างมากทีส่ ุด คือ 31 ชนิด รองลงมาคือพริก
แดง 30 ชนิด ถัวฝ
่ กั ยาว 22 ชนิด กะเพรา 19 ชนิด ผักบุง้ และมะเขือเทศ 13 ชนิด มะเขือเปราะ 11 ชนิด
แตงกวา 8 ชนิด กะหล่าปลี 4 ชนิด และผักกาดขาวปลี 3 ชนิด ในขณะทีก่ ลุ่มผลไม้พบว่า ส้มสายน้ าผึง้ มี
จานวนชนิดสารพิษตกค้างมากทีส่ ุดถึง 35 ชนิด แก้วมังกร 18 ชนิด ฝรัง่ 9 ชนิด มะละกอ 8 ชนิด แคนตา
ลูป 5 ชนิด และแตงโม 4 ชนิด

6.2.3 สถานการณ์การตกค้างของสารพิษต้องห้าม
ในจานวนนี้เป็ นสารพิษตกค้างจากวัตถุอนั ตรายทีต่ อ้ งไม่พบ 6 ชนิด เนื่องจากเป็นวัตถุอนั ตรายชนิด
ที่ 4 ซึง่ ยกเลิกการใช้แล้ว ชนิด ได้แก่ Dicrotophos, Endosulphan, Methamidophos และ Monocrotophos
รวมทัง้ วัตถุอนั ตรายชนิดที่ 3 ทีก่ รมวิชาการเกษตรไม่อนุญาตทะเบียน 2 ชนิด คือ Carbofuran และ
Methomyl
สารทัง้ 6 ชนิดตกค้างอยูใ่ นตัวอย่างรวม 29 จาก 158 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 18.4% กระจายอยูใ่ น
ผักผลไม้เกือบทุกชนิด ยกเว้น ผักกาดขาวปลี มะเขือเทศ มะละกอ และแคนตาลูป และ ในจานวนนี้เป็ น
ตัวอย่างทีแ่ สดงตรารับรอง Organic Thailand 1 ตัวอย่าง IFOAM 1 ตัวอย่าง Q-GAP 5 ตัวอย่าง และ QGMP 2 ตัวอย่าง และอื่นๆ อีก 20 ตัวอย่าง รายละเอียดยีห่ อ้ ล็อตสินค้า และสารพิษต้องห้ามที่พบดังแสดง
ในตารางถัดไป
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ตารางแสดงตัวอย่างทีพ่ บสารพิษต้องห้าม
ประเภท

Organic Thailand

ฉลากอิ นทรีย์
ตรารับรองอื่ น

ไม่มตี รารับรอง

Q-GAP

ฉลากปลอดภัย
Q-GMP

ไม่มตี รารับรอง

แมคโคร

พริ กแดง
เกษตรนนท์
Methomyl

กะเพรา
Cooking for Fun
Carbofuran

ถั ่วฝักยาว

บิ๊ กซี
ลานนาเฟรช
Carbofuran

แหล่งจาหน่าย
เทสโก้ โลตัส
ตลาดไท

Plus Organic
Gourmet Fresh
Carbofuran
Methomyl

เทสโก้
Methomyl

ยงยุทธ
Carbofuran

ผักดอกเตอร์
Methamidophos
ประไพ
Methamidophos
เล็ก
Methamidophos

ผักบุง้
กะหลา่ ปลี
Organic Fresh
Carbofuran

แตงกวา

ส้มสาย
น้าผึ้ง

Gourmet Fresh
Carbofuran

N&F
Methamidophos
Methomyl
ส้ มหวานเชี ยงใหม่
Carbofuran

แก้วมังกร

ธนาธร
Carbofuran

คุณอุ๋ย
Endosulphan
Gourmet Fresh
Methamidophos

เล็ก
Carbofuran

แมคโคร
Carbofuran

บิ๊ กซี
Carbofuran

เทสโก้
Carbofuran

พูนทรัพย์
Carbofuran

แต๋ว
Carbofuran
Methomyl

เอี ยด
Methamidophos

แตงโม
ฝรั ่ง

ศรีเมือง

แมคโคร
Methomyl
Carbofuran

คะน้ า

มะเขือ
เปราะ

ปฐมมงคล
หนูแดง
Methomyl

ไร่นายพล
Methomyl
บุษบาบัณ
Carbofuran
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Dicrotophos
Methomyl
Monocrotophos
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7. สรุปและข้อเสนอแนะ
7.1 ถึงเวลาแล้วที่รฐั บาลต้องยกประเด็นความปลอดภัยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชให้
กลายเป็ นวาระสาคัญของประเทศ
การพบการตกค้างของสารพิษกาจัดศัตรูพชื ในผักและผลไม้เกินค่า MRL ถึง 56% ของตัวอย่าง ถือ
ว่าเป็ นวิกฤตของระบบเกษตรและอาหารของไทยอย่างแท้จริง จากการเปรียบเทียบการเฝ้าระวังซึง่ ใช้
ห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามครอบคลุมสูงเช่นเดียวกับทีไ่ ทยแพนดาเนินการพบว่า สัดส่วนสารพิษตกค้างใน
ญีป่ นุ่ และสหภาพยุโรปพบการตกค้างของสารพิษเกินมาตรฐานในระดับ 3-5% เท่านัน้
รัฐบาลควรยกวาระ “ผักและไม้ปลอดภัย” ให้เป็นวาระของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงาน
หลักทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนี้โดยตรงคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสารพิษ
กาจัดศัตรูพชื นี้เป็ นสาเหตุสาคัญของปญั หาสุขภาพหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคมะเร็งซึง่ พบว่ามี
อัตราเพิม่ มากขึน้ ทุกปี โดยสถิตเิ มือ่ ปี 2557 มีผเู้ สียชีวติ จากโรคมะเร็งกว่า 70,000 คนต่อปี โดยนับตัง้ แต่ปี
2550 เป็นต้นมาอัตราการตายจากโรคมะเร็งเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 3.9% ต่อปี
7.2 ประชาชนควรทบทวนการซื้อผักและผลไม้จากห้ างค้าปลีกขนาดใหญ่
ผลการสารวจครัง้ นี้ของไทยแพนสอดคล้องกับหลายครัง้ ทีผ่ ่านมาทีพ่ บว่าสัดส่วนการพบสารพิษ
ตกค้างในผักผลไม้ของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ไม่ได้ดไี ปกว่าผักและผลไม้ทจ่ี าหน่ายในตลาดสดทัวไปและตลาด
่
ค้าส่งเลยทัง้ ๆทีข่ ายในราคาทีแ่ พงกว่าหลายเท่าตัว ไทยแพนแนะนาให้ประชาชนทบทวนการซือ้ ผักและ
ผลไม้จากห้างค้าปลีก จนกว่าผูป้ ระกอบการจะแก้ปญั หาลดการตกค้างของสารพิษตกค้างได้อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การประกาศยกเลิกการดาเนินธุรกิจกับซัพพลายเออร์ทจ่ี ดั ส่งผักและผลไม้ปนเปื้อน เรียกคืน
หรือทาลายผักและผลไม้ทค่ี าดว่าปนเปื้อนสารพิษ เป็นต้น
7.3 ต้องปฏิ รปู ระบบรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตรของสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)อย่างเร่งด่วน
การตรวจพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานในผักและผลไม้ทไ่ี ด้รบั ตรา Q มากถึง 16 จาก 26
ตัวอย่าง หรือ 61.5% ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ทัง้ หมด และสูงกว่าการตรวจพบในการสารวจเมือ่ เดือนมีนาคมที่
ผ่านมา (57%) ชีว้ ่าความพยายามในการแก้ไขปญั หาของระบบรับรองมาตรฐานของมกอช.ยังไม่บรรลุผลที่
ควรจะเป็ น ยกเว้นในส่วนของมาตรฐาน Organic Thailand ทีพ่ บว่าดีขน้ึ เล็กน้อย แต่กย็ งั พบสารเคมีตกค้าง
เกินมาตรฐาน 2 ตัวอย่างจาก 10 ตัวอย่าง ทัง้ ทีไ่ ม่ควรตรวจพบสารเคมีตกค้างเลย
มกอช.อาจสามารถแก้ปญั หาดังกล่าวได้โดยการยกเลิกหน่ วยรับรอง (certify bodies)ทีไ่ ร้
ประสิทธิภาพ การผ่องถ่ายบทบาทให้ภาคเอกชนทาหน้าทีแ่ ทนหน่วยราชการ การดาเนินคดีกบั ผู้ทแ่ี อบอ้าง
ใช้ใบรับรอง การประสานงานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมอาหารและยาและกองบังคับการ
ปราบปรามคุม้ ครองผูบ้ ริโภค(บก.ปคบ.) เพื่อจับกุมผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการทีม่ เี จตนากระทาผิดซ้าซาก เป็น
ต้น
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การพบสารเคมีตกค้างในระบบมาตรฐานทีม่ กอช.รับผิดชอบ ทาให้หน่วยงานนี้ขาดความชอบธรรม
ในการออกมาตรฐานบังคับเกษตรอินทรีย์ เพราะไม่สามารถสร้างหลักประกันว่าเมือ่ เข้าสู่ระบบมาตรฐานแล้ว
จะทาให้ผบู้ ริโภคได้ผลผลิตเกษตรอินทรียท์ เ่ี ป็ นอินทรียจ์ ริงๆ
7.4 ความท้ าทายของอธิ บดีกรมวิ ชาการเกษตรคนใหม่กบั การจัดการปัญหากาจัดศัตรูพืชที่
ถูกแบนและไม่ได้รบั อนุญาตให้ขึ้นทะเบียน
การตรวจพบว่ามีสารเคมีกาจัดศัตรูพชื 6 ชนิดทีถ่ ูกแบนไปแล้วและไม่ได้รบั อนุญาตให้ขน้ึ ทะเบียน
ตกค้างถึง 29 ตัวอย่าง จากการสุ่มตรวจผักและผลไม้จานวน 158 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 18.4% สะท้อน
ความล้มเหลวของผูบ้ ริหารกรมวิชาการเกษตรทีเ่ พิง่ พ้นหน้าทีไ่ ปอย่างชัดเจน ผลของการสุ่มตรวจและพบ
การตกค้างในผลผลิตสอดคล้องกับการคาดการณ์ของหลายฝา่ ยทีเ่ ชื่อว่าขณะนี้มสี ารพิษกาจัดศัตรูพชื ผิด
กฎหมายถูกจาหน่ายในร้านค้าต่างๆคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของสารเคมีทข่ี ายอยูท่ งั ้ หมด
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรคนใหม่ซง่ึ เพิง่ เข้ารับหน้าทีส่ ามารถร่วมกับบก.ปคบ.สืบสวนย้อนกลับจาก
หลักฐานทีไ่ ทยแพนตรวจพบผักและผลไม้ทใ่ี ช้สารพิษต้องห้าม เพื่อจับกุมผูก้ ระทาผิดลักลอบจาหน่ าย
สารพิษต้องห้ามได้ไม่ยากนัก ซึง่ ไทยแพนจะติดตามการดาเนินงานของกรมวิชาการเกษตรในกรณีน้อี ย่าง
ใกล้ชดิ และรายงานต่อสาธารณชนทราบเป็ นลาดับต่อไป
7.5 บทบาทและทางเลือกของผูบ้ ริ โภค
นอกเหนือจากการปลูกผักกินเองแล้ว ไทยแพนแนะนาให้ผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ผักและผลไม้อนิ ทรีย์
(รวมทัง้ ผักและผลไม้จากท้องถิน่ ทีผ่ ลิตอย่างหลากหลายแม้ไม่ได้ประกาศว่าเป็ นเกษตรอินทรีย)์ ต่อไป แต่
ควรเป็นสินค้าทีท่ ราบทีม่ าของผูผ้ ลิตอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีม่ าจากชุมชนซึง่ มีระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม (PGS) และเครือข่ายตลาดสีเขียว เป็นต้น ส่วนการซือ้ ผักและผลไม้อนิ ทรียใ์ นห้างควร
ตรวจสอบได้จากรายชื่อของผูป้ ระกอบการหรือแบรนด์ผกั และผลไม้อนิ ทรียจ์ ากในตารางในหัวข้อ 4 และ
ติดตามผลการเฝ้าระวังของไทยแพนหรือองค์กรอื่นทีท่ าหน้าทีแ่ บบเดียวกัน
ผูบ้ ริโภคเองอาจแสดงบทบาทในการสนับสนุนให้มกี ารเปลีย่ นแปลงได้เช่นกัน เช่น รวมกลุ่มกัน
รณรงค์บอยคอตแหล่งจาหน่ าย แบรนด์ ทีไ่ ม่ปลอดภัย สนับสนุ นแหล่งจาหน่ ายทีต่ งั ้ ใจในการแก้ปญั หา
สารพิษตกค้างในอาหาร การร่วมกันแชร์ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู/้ เท่าทันเกีย่ วกับปญั หาสารพิษ ไป
จนถึงการเข้าร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนทางนโยบาย เช่น การผลักดันให้มกี ฎหมายทีม่ งุ่ ปฏิรปู การจัดการ
สารเคมีทงั ้ ระบบซึง่ ไทยแพนร่วมกับสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและหลายหน่วยงานกาลัง
ร่วมกันผลักดัน เป็นต้น
7.6 มีความหวังกับการเปลี่ยนแปลง
ไทยแพนพบว่ามีการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ บางประการเกีย่ วกับปญั หาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้
เช่น หากตรวจสารตกค้างเพียง 4 กลุ่มหลัก จะพบว่าการตกค้างมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ และความ
พยายามของตลาดบางแห่งเช่น ตลาดศรีเมือง อาจเป็นต้นแบบสาหรับผักและผลไม้ทป่ี ลอดภัยได้ จากการ
เกิดขึน้ ของตลาดสีเขียวในท้องถิน่ และการเติบโตของขบวนการเกษตรอินทรีย์
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