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บทคัดยอ  
 

 การผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice; GAP) เปนระบบการจัดการ
กระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อใหไดผลิตผลที่ปลอดภัยจากการปนเปอน โดยเฉพาะปราศจากการตกคาง
ของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญในการผลิตพืช การวิจัยคร้ังนี้จึงมุงเนนศึกษาชนิด
และปริมาณสารพิษตกคางในผลผลิตพืชที่ไดจากระบบการผลิตพืช GAP เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการผลิต
ในเขตพื้นที่ภาคใตตอนลาง ไดแก ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ระหวางเดือนตุลาคม 
2549 ถึงเดือนกันยายน 2552 โดยวิเคราะหสารพิษตกคางจํานวน 33 ชนิดสาร จากกลุม organophosphate 23 
ชนิดสาร กลุม organochlorine 4 ชนิดสาร และกลุม pyrethroid 6 ชนิดสาร ดวยเคร่ือง Gas Chromatography 
(GC) จากการวิเคราะหตัวอยางพืช 73 ชนิดจํานวน 1,698 ตัวอยาง พบสารพิษตกคาง 182 ตัวอยาง คิดเปนรอย
ละ 10.72 โดยตัวอยางสมตรวจพบสารพิษตกคาง มากสุดถึงรอยละ 71.43 จากตัวอยางสมทั้งหมด สารพิษ
ตกคางที่ตรวจพบจากตัวอยางพืชทั้งส้ิน 18 ชนิดสาร คือ methamidophos, mevinphos, monocrotophos, 
chlorpyrifos, profenofos, malathion, omethoate, dimethoate, dichlorvos, epn, diazinon, ethion, dicofol, 
cyhalothrin, cyfluthrin, deltamethrin, cypermethrin และ fenvalerate โดย cypermethrin ตรวจพบมากสุด 
ชวงปริมาณการตรวจพบ คือ 0.01-5.41 mg/kg รองลงไปคือ dicofol และ chlorpyrifos ชวงปริมาณการตรวจ
พบ คือ 0.01-3.50 mg/kg และ 0.01-0.82 mg/kg ตามลําดับ นอกจากนี้ยังตรวจพบสารที่เปนวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 4 คือ monocrotophos, methamidophos และ mevinphos ในพริก คะนา ผักกวางตุง และผักกาดขาว 
จํานวน 9 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.53 ของตัวอยางทั้งหมด เม่ือเปรียบเทียบปริมาณสารพิษตกคางที่ตรวจพบ
กับคาความปลอดภัย (MRL) ตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช. 9002-2551) พบสารที่มี
คามากกวาระดับความปลอดภัย จํานวน 20 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.18 ของตัวอยางทั้งหมด จะเห็นไดวาแมมี
การตรวจพบสารพิษตกคางจากพืชที่ไดจากระบบการผลิตพืช GAP ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง แต
ปริมาณการตรวจพบสวนมากยังอยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบริโภค   
 

คําสําคัญ : สารพิษตกคางทางการเกษตร เกษตรดีที่เหมาะสม  
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Abstract 
 
 Good agricultural practice (GAP) was the most important criteria for production and was 
used for management in agricultural production process to obtain safety products without any 
contaminants, especially, pesticide residues. This research was focused on pesticide residues in 
agricultural products from the process of GAP in the southern of Thailand which consisted of the 
province of Trang, Satun, Songkhla, Yala, Pattani and Narathiwat. Thirty-three pesticide substances 
were measured for their residues by gas chromatography (GC), divided to 23 of organophosphates, 
4 of organochlorines and 6 of pyrethroids. The result showed that pesticide residues were found in 
182 samples (10.72%) from 1,698 samples of agricultural products. The sample which gave the 
highest pesticide residues about 71.43% was orange group. The eighteen of pesticide residues; 
chlorpyrifos, dimethoate, malathion, profenofos, ethion, omethoate, diazinon, EPN, monocrotophos, 
methamidophos, mevinphos, dichlorvos, dicofol, fenvalerate, deltamethrin, cyhalothrin, cyfluthrin and 
cypermethrin were found from the samples of agricultural product. Cypermethrin, dicofol and 
chlorpyrifos were dominant and gave concentration as 0.01-5.41, 0.01-3.50 and 0.01-0.82 mg/kg, 
respectively. In addition, monocrotophos, methamidophos and mevinphos which was the 4th of 
hazardous substance, were also found in chilli peppers, chinese kale, chinese cabbage and lettuce 
from 9 samples, evaluated as 0.53%. The evaluation of actual detection value with maximum residue 
limit (MRL) under Thai agricultural commodity and food standards (TACFS 9002-2008) was obtained. 
The 20 samples gave value higher than MRL, evaluated as 1.18%. As described above, agricultural 
products from the process of GAP in the southern of Thailand was found pesticide residues which 
gave the amount in safety level for general consumer. 
 
Key Words : pesticide residues, Good Agricultural Practices, GAP, cropping systems 
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บทนํา 
 

จากนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนใหประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) เพื่อเปน
ครัวโลก แตผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศยังประสบปญหาโรค และแมลงศัตรูพืช รวมท้ังปญหาสารพิษ
ตกคางเกินคามาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนด ซึ่งเปนผลจากการนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เขาชวยในการเพาะปลูก
มากขึ้น เปนเหตุใหเกิดผลกระทบจากการตกคางของสารเคมีที่หลงเหลือในอาหารและสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเปนพิษตอส่ิงมีชีวิต หากใชเกินความจําเปนหรือขาดความระมัดระวัง โดยสวนใหญ
เปนพิษตอระบบประสาท  อาการที่เกิดอาจรุนแรงหรือเรื้อรัง ขึ้นอยูกับระยะเวลา ชนิด ปริมาณของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที่ไดรับ และปริมาณสารตกคางที่สะสมในรางกาย (อรัญ, 2547)  

ปจจุบันในประเทศที่พัฒนาจะมีมาตรการเขมงวดเร่ืองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and 
Phytosanitary Measures, SPS) ซึ่งเปนมาตรการที่กําหนดขึ้นสําหรับใชควบคุมสินคาเกษตรและอาหาร เพื่อ
ไมใหเกิดโทษตอชีวิตและมีผลเสียตอสุขภาพของมนุษย พืช และสัตว จากมาตรการดังกลาว ทําใหการสงผลผลิต
ทางการเกษตรของประเทศไทย เพื่อออกไปจําหนายยังตางประเทศ ตองคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยตอ
ผูบริโภคเปนหลัก การควบคุมผลผลิตทางการเกษตรใหมีมาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษตกคาง เปนอีก
มาตรการหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปน โดยตองควบคุมต้ังแตกระบวนการปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียวผลผลิต ซึ่ง
กรมวิชาการเกษตรไดสนับสนุนนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยระหวางป พ.ศ. 2549-2553 ไดมีการกําหนด
แผนวิจัยการศึกษาและพัฒนาความปลอดภัยทางอาหารไวในยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งมีการกําหนด
แนวปฏิบัติตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) เพื่อระบบเกษตรดีที่เหมาะสม 
เปนระบบการผลิตที่ถูกตองในแปลงปลูกพืชผักผลไมของเกษตรกร โดยพิจารณาตั้งแตพื้นที่การปลูก การดูแล
รักษา การเก็บเก่ียว และการจัดการหลังเก็บเก่ียว เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ลักษณะตรงตามความตองการ 
และมีความปลอดภัยตอการบริโภค ประเทศไทยเริ่มจัดทําระบบ GAP ของแตละพืชตั้งแตป พ.ศ. 2541 โดยเนน
การปฏิบัติตามคูมือการผลิต (ชวนพิศ และคณะ, 2553) ซึ่งการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีของเกษตรกรในประเทศ 
มีบทบาทสําคัญในการชวยลดปญหาผลผลิตขาดคุณภาพ และไมไดมาตรฐานตามความตองการของผูบริโภค 
รวมทั้งสามารถลดตนทุนการผลิต และปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง อีกทั้งมีสวนชวยลดปญหาสารเคมี
ตกคางในผลผลิตทางการเกษตร ทําใหสินคาเกษตรที่บริโภคภายในประเทศ หรือสงออกจําหนายยังตางประเทศ
เปนไปตามมาตรฐานสากล ดังนั้นการตรวจสอบสารพิษตกคางในผลผลิตจากแปลงของเกษตรกรจึงมีความสําคัญ 
โดยเฉพาะแปลงที่ขอรับรองแหลงผลิต หรือแปลง GAP  
 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและเพื่อให
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรภายในประเทศ ปลอดภัยตอผูบริโภคและ ส่ิงแวดลอม รวมทั้งมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานในระดับสากล สามารถสงจําหนายไปยังตางประเทศได จึงมีนโยบายใหสํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 8 เปนตัวแทนกรมวิชาการเกษตรในสวนภูมิภาค รับผิดชอบการตรวจสอบสารตกคางทางการ
เกษตรในพื้นที่ภาคใตตอนลาง จํานวน 7 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส ยะลา และปตตานี โดย
ทําการวิเคราะหสารพิษตกคางทางการเกษตรกลุม organophosphate, organochlorine และ pyrethroid เพื่อ
ศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกคางจากพืชที่ไดจากกระบวนการผลิตตามระบบ GAP และนําผลการวิเคราะห
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ไปใชในการประเมินความปลอดภัยของระบบการผลิตพืช GAP รวมทั้งกําหนดพืชกลุมเส่ียงที่ควรเฝาระวังกระบวน 
การผลิตในพื้นที่ภาคใตตอนลางตอไป 
  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. ศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกคางจากพืชที่ไดจากกระบวนการผลิตตามระบบการผลิตพืช 
GAP ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง 

2. เพื่อกําหนดชนิดพืช ที่ปลูกในพ้ืนที่ภาคใตตอนลางและมีความเสี่ยงจากการตกคางของสารพิษที่
ใชในกระบวนการผลิตทางการเกษตร  

3. เพื่อประเมินความปลอดภัยจากการตกคางของสารพิษในพืชที่ปลูกจากระบบการผลิตพืช GAP ใน
พื้นที่ภาคใตตอนลาง 

 
นิยามคําศัพทที่ใชในการวิจยั (Optional)  

 
Good Agricultural Practice (GAP) = ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม  
Maximum Residue Limits (MRL) = ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่มีไดในสินคา  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 ปจจุบันพืชผักปลอดสารพิษ หรือปลอดภัยจากสารพิษ กําลังเปนที่นิยมบริโภคอยางมาก เนื่องจากประชาชน
ภายในประเทศเริ่มตระหนักถึงโทษของสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชที่ตกคางในพืชผักผลไม และส่ิงแวดลอม 
รวมถึงใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัยตอสุขภาพมากขึ้น แตกระบวนการผลิต
ทางการเกษตรภายในประเทศมีการนําสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาชวยในการเพาะปลูกจํานวนมาก ซึ่งหากเกษตรกร
ใชสารเคมีอยางไมถูกตองและเหมาะสม อาจสงผลใหเกิดการตกคางของสารที่ใชในกระบวนการผลิตในผลผลิต 
อีกทั้งอาจสงผลตอสุขภาพของเกษตรกรโดยตรง โดยผลกระทบในเบื้องตนจากการใชสารเคมีที่พบมาก ไดแก คอแหง 
ปวดศีรษะ มึนงงและเวียนศีรษะ  ออนเพลีย หนามืด และหายใจลําบาก (สกุลรัตน และ กรรนิการ, 2536) 
 การตกคางของสารพิษในผลผลิตทางการเกษตร พบรายงานอยางตอเนื่อง อาทิ การตรวจพบ methamidophos 
ในผักกาดขาว คะนา กะหลํ่าปลี และถั่วฝกยาว  รวมทั้งพบ parathion- methyl ในกะหล่ําปลี และคะนา จาก
ผักที่ขายในตลาดบางลําพู จังหวัดขอนแกน (สกุลรัตน และคณะ, 2545) การตรวจพบสารตกคางในผักผลไม
จากแหลงปลูกและแหลงจําหนายสินคาเกษตรภายในประเทศ จํานวน 10 ชนิดจาก 365 ตัวอยาง คือ คะนา 
กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก ผักกาดขาว แตงกวา ขาวโพดออน มะเขือ ถ่ัวฝกยาว ผักบุงจีน และเห็ดหอม โดยตรวจ
พบจํานวน 20, 12, 6, 6, 5, 4, 3, 7, 5 และ 2 ชนิดสารตามลําดับ ซึ่งสารตกคางที่ตรวจพบสวนใหญเปนกลุม 
organophosphate และมีปริมาณอยูในระดับปลอดภัย แตถ่ัวฝกยาว ผักบุงจีน และเห็ดหอม พบสารตกคาง
เกินระดับความปลอดภัยรอยละ 10, 6 และ 5 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาสม และองุน เปนผลไมที่ตรวจพบ
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ชนิดสารตกคางมากกวาผลไมชนิดอื่น โดยสมตรวจพบสาร dimethoate, malathion, monocrotophos และ 
methyl-parathion แตองุนตรวจพบสาร captan, dimethoate, monocrotophos และ methomyl (บัณฑิต และ
คณะ, 2538) ขณะที่ผลไมบริโภคทั้งเปลือก คือ ชมพู ฝร่ัง พุทรา และละมุด มีรายงานการตรวจพบสารตกคาง 
ไดแก methomyl, cypermethrin, omethoate, methamidophos, dimethoate, parathion-methyl, monocrotophos, 
malathion, EPN และ dicofol ไมเพียงแตผักจากแหลงจําหนายสินคาทั่วไปจะตรวจพบสารตกคางทางการเกษตร 
แตผักที่มีการระบุวาปลอดภัยจากสารพิษที่วางขายในหางสรรพสินคาก็มีการตรวจพบสารตกคางเชนเดียวกัน 
โดยมีรายงานการตรวจพบ methamidophos ในผักปลอดภัยจากสารพิษที่วางขายในหางแม็คโคร จังหวัดขอนแกน 
คือ ผักกาด ถ่ัวฝกยาว กะหลํ่าปลี คะนา และผักบุง (สกุลรัตน และคณะ, 2547)  
 สําหรับพื้นที่ภาคใตตอนลางนั้น มีรายงานการตรวจพบสารตกคางในผลิตผลทางการเกษตรเชนเดียวกัน  
โดยกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ไดตรวจสอบการ
ตกคางของสารพิษในพริก ที่เก็บตัวอยางจากตลาดสดอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 60 ตัวอยาง และ
พริกจากแหลงรวบรวมผลผลิตเพื่อสงจําหนายยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร จํานวน 192 ตัวอยาง พบวาพริก
จากตลาดสด มีสารตกคางรอยละ 66.67 ของตัวอยางทั้งหมด โดยชนิดสารที่ตรวจพบสวนใหญ คือ chlorpyrifos, 
profenofos และ cypermethrin นอกจากนี้สาร cypermethrin, triazophos และ ethion ที่ตรวจพบยังมีเกิน
ระดับความปลอดภัยจํานวน 2, 3 และ 2 ตัวอยางตามลําดับ สวนพริกจากแหลงรวบรวมผลผลิต ตรวจพบสาร
ตกคางรอยละ 83.85 ของตัวอยางทั้งหมด โดย cypermethrin, triazophos, chlorpyrifos และ ethion ตรวจพบ
การตกคางเกินคาความปลอดภัยจํานวน 2, 1, 1 และ 2 ตัวอยางตามลําดับ นอกจากนี้ยังตรวจพบสารที่เปนวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 4 จํานวน 4 ชนิดจากพริกทั้ง 2 แหลง คือ methamidophos, monocrotophos, parathion-
methyl และ endosulfan (สรัญญา และ นลินี, 2549) ขณะท่ีมะมวงซึ่งสุมจากผูประกอบการสงออกในพื้นที่
ภาคใตตอนลาง ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 ถึงเมษายน พ.ศ. 2550 ตรวจพบสารตกคางทั้งหมด 14 ชนิด 
คือ chlorpyrifos, malathion, dimethoate, profenofos, prothiophos, triazophos, fenitrothion, ethion, cypermethrin, 
permethrin และ cyhalothrin คิดเปนรอยละ 13.40 ของตัวอยางทั้งหมด (สรัญญา และคณะ, 2552) นอกจากนี้
ยังตรวจพบสารตกคางในผักผลไมที่วางขายตามหางสรรพสินคาที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในปพ.ศ. 2551 
จํานวน 45 ตัวอยางจากท้ังหมด162 ตัวอยาง หรือรอยละ 27.8 แตสวนใหญไมเกินคาระดับความปลอดภัย 
ยกเวน ตนหอม ตรวจพบ cypermethrin เกินคาระดับความปลอดภัย (สรัญญา, 2551)   

จากขอมูลการตรวจพบสารตกคางทางการเกษตร แสดงใหเห็นวาผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตและวาง
จําหนายในประเทศ ยังคงมีปญหาเร่ืองความปลอดภัย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการควบคุมผลผลิตใหมีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภคมากยิ่งขึ้น โดยตองควบคุมต้ังแตกระบวนการปลูกจนกระทั่งเก็บเก่ียวผลผลิต ซึ่งกรมวิชาการ
เกษตรไดสนับสนุนนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อดังนั้นงานวิจัย
คร้ังนี้จึงมุงศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกคางทางการเกษตร ในผลผลิตที่ไดจากแปลงของเกษตรกรที่ปฏิบัติ
ตามระบบการผลิต GAP ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชในการประเมินความปลอดภัย
ของระบบการผลิตพืช GAP รวมทั้งกําหนดพืชกลุมเส่ียงที่ควรเฝาระวังกระบวนการผลิตในพื้นที่ภาคใตตอนลาง
ตอไป  

 



The Sixth National Agricultural Systems Seminar - Save the World to Save Life  2010 

 6 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 

1. การสุมตัวอยาง 
  สุมเก็บตัวอยางจากแปลงของเกษตรกรที่ขอรับรองแปลงผลิตในการผลิตพืชตามระบบ GAP ระยะเวลา
ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ไดแก สงขลา 
สตูล ตรัง พัทลุง ยะลา นราธิวาส และปตตานี โดยตัวอยางที่เก็บตองมีปริมาณไมนอยกวา 1 กิโลกรัม  
 
2. การวิเคราะหตวัอยาง มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 2.1 สารเคมีที่ใชเปนมาตรฐานในการวิเคราะห 
  สารเคมีที่ใชเปนสารมาตรฐานในการวิเคราะห เปนสารที่มีความบริสุทธิ์สูง ชื่อการคา Dr. Ehrenstorfer 
จํานวน 33 ชนิด จากกลุม organophosphate จํานวน 23 ชนิด คือ methamidophos, monocrotophos, 
mevinphos, malathion, dimethoate, diazinon, parathion-methyl, fenitrothion, chlorpyrifos, triazophos, 
profenofos, prothiophos, ethion, EPN, azinphos-ethyl, phosalone, methidathion, pirimiphos-ethyl, 
pirimiphos-methyl, omethoate, parathion-ethyl, dicrotophos และ dichlorvos กลุม organochlorine 
จํานวน 4 ชนิด คือ dicofol, -endosulfan, -endosulfan และ endosulfan sulfate และกลุม pyrethroid 
จํานวน 6 ชนิด คือ cyhalothrin, permethrin, cyfluthrin, cypermethrin, fenvalerate และ deltamethrin 
 
 2.2 การเตรียมตัวอยาง  
  หั่นตัวอยางเปนชิ้นเล็กและนําไปปนใหละเอียดดวยเครื่องปน (food processor) คลุกเคลาใหเขากันดีกอนนํา
ตัวอยางที่ไดไปชั่งปริมาณ 25 ± 0.02 กรัม ใสในขวดแกวมีฝาปด ขนาด 250 มิลลิลิตร และติดปายระบุหมายเลข
ตัวอยางแลวทําการวิเคราะหทันที ในกรณีที่ไมสามารถวิเคราะหไดทันที ใหเก็บตัวอยางในตูแชอุณหภูมิ -20 oC  
 
 2.3 การสกัดตัวอยาง 
  สกัดตัวอยางโดยใชวิธีที่ดัดแปลงมาจาก Steinwondter (1985) โดยเติม acetone ปริมาตร 50 มิลลิลิตร 
ลงในตัวอยางที่ชั่งไว และปนดวย homogenizer ที่ระดับความเร็วประมาณ 13,000 รอบตอนาที นาน 1 นาที 
เติม sodium chloride ประมาณ 10 กรัม และ dichloromethane 40 มิลลิลิตร ปนอีกครั้งดวย homogenizer 
นาน 1 นาที ทิ้งไวใหตกตะกอน เทสวนใสลงในขวดแกว ขนาด 250 มิลลิลิตร เติม sodium sulphate anhydrous 
ประมาณ 20 กรัม ปดฝาขวดและต้ังทิ้งไว 10 นาที เขยาเปนครั้งคราว กรองสวนใสผานกรวยกรองซ่ึงภายใน
บรรจุ sodium sulphate anhydrous รองรับดวยกระบอกตวงขนาด 50  มิลลิลิตร ถายสารละลายลงใน flat 
bottom flask ขนาด 250 มิลลิลิตร นําไปลดปริมาตรดวยเคร่ือง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 40 oC จนเกือบ
แหง แลวเติม ethyl acetate ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลางตัวอยางใหทั่วดวย pasture pipette จากน้ันดูดสารละลาย
ตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ใสในขวด auto sampler vial ขนาด 2 มิลลิลิตร เพื่อนําไปวิเคราะหสารกลุม organophosphate 
และดูดสารละลายที่เหลือปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใสในขวดแกวมีฝาปดเพื่อนํามากําจัดส่ิงปนเปอน  
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 2.4 การกําจัดส่ิงปนเปอนในตัวอยางวิเคราะห  
  นําสารละลายที่ไดจากการสกัดมาลดปริมาตรโดยใชกาซไนโตรเจน จนสารละลายเกือบแหง เติม hexane 
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร แลวนําไปเขยาดวย vortex เพื่อใหสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน จากน้ันจึงนํามากําจัดส่ิง
ปนเปอนดวยการกรองผานคอลัมนที่ภายในบรรจุสารสําหรับกรองตัวอยางหลายชั้น โดยชั้นแรกจากสวนลางของ
คอลัมน จะใชกระดาษกรองตัดเปนวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ตอมาเปนชั้นของ 
sodium sulphate anhydrous สูงประมาณ 1 เซนติเมตร ชั้นถัดมาเปน silica gel ที่ผานการอบและ deactivate 
ดวยน้ํา 10% ปริมาณ 1 กรัม ชั้นบนสุดเปนชั้นของ sodium sulphate anhydrous สูงประมาณ 1 เซนติเมตร 
การกรองคอยๆหยดสารละลายตัวอยาง ผานคอลัมน โดยมี mobile phase คือ hexane : dichloromethane 
อัตราสวน 4:1 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร (eluant 1) และ hexane : dichloromethane อัตราสวน1:1 ปริมาตร 10 
มิลลิลิตร (eluant 2) รองรับสารที่กรองผานคอลัมนดวย flat bottom flask นําสารที่ผานการกําจัดส่ิงปนเปอนไป
ลดปริมาตรจนเกือบแหง แลวลาง flat bottom flask ดวย hexane ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยใช pasture pipette 
จากนั้นจึงนําสารที่ไดไปตรวจหาปริมาณสารพิษตกคางกลุม organochlorine และ pyrethroid  
 
 2.5 การตรวจวัดสารพิษตกคาง 
  2.5.1 การตรวจวัดสารตกคางกลุม organophosphate ดวยเคร่ือง GC ใชตัวตรวจวัดชนิด flame 
    photometric detector (FPD) มีสภาวะการใชงาน ดังนี้  
  column: capillary HP-5 (agilent 19091J-413), 30 m. length, 0.32 mm. i.d., 0.25 m 
  thickness 
  temperature :   injector 250 oC, detector 250 oC 
 injection mode :  splitless (purge on time 1 min), injection volume 1 l 
 carrier gas  :   helium, air และ hydrogen flow rate 2.2, 100 และ 75 ml/min 
     ตามลําดับ 
 make up gas  :  nitrogen flow rate 60 ml/min 
  oven temperature program   :   
 initial temp. 100 oC   10 oC/min   150 oC    10oC/min       180oC    10oC/min      250 oC 
 
  2.5.2 การตรวจวัดสารตกคางกลุม organochlorine และ pyrethroid ดวยเคร่ือง GC ใชตัวตรวจวัด

ชนิด electron capture detector (ECD) มีสภาวะการใชงาน ดังนี้  
  column :  capillary DB-5 (agilent 122-5032), 30 m length, 0.32 mm i.d., 0.25 m thickness 
  temperature  :   injector 250 oC,   detector 300  oC 
  injection mode :  splitless (purge on time 1 min), injection volume 1 l 
  carrier gas :   helium flow rate 2 ml/min  
  make up gas :  nitrogen flow rate 60 ml/min 
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  oven temperature program   :   
initial temp. 60oC    50oC/min      180oC     5oC/min       250oC    10oC/min         255oC 

 
3. การรายงานผลการวิเคราะห 
 ผลวิเคราะหรายงานเปนเลขทศนิยม 2 ตําแหนง หนวยที่ใชเปนมิลลิกรัมตอกิโลกรัม (mg/kg) และเกณฑ
กําหนดคาระดับปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่มีไดในสินคา ซึ่งเปนคาปลอดภัยในแตละพืช หรือคา Maximum 
Residue Limits (MRL) ใชคาจากมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) (สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2551)  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

 จากการวิเคราะหชนิดและปริมาณสารพิษตกคางในพืชที่ไดจากกระบวนการผลิตตามระบบการผลิตพืช 
GAP บริเวณพื้นที่ภาคใตตอนลาง ไดแก ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ระหวางเดือน
ตุลาคม 2549 ถึงเดือนกันยายน 2552 โดยวิเคราะหสารพิษตกคางจํานวน 33 ชนิดสาร จากกลุม organophosphate 
23 ชนิดสาร กลุม organochlorine 4 ชนิดสาร และกลุม pyrethroid 6 ชนิดสาร ดวยเครื่อง GC จํานวน 1,698 
ตัวอยาง จากพืช 73 ชนิด ผลการวิเคราะหพบพืชที่ตรวจไมพบสารตกคางในทุกตัวอยาง 54 ชนิดพืช ไดแก ฟก
แฟง ฟกทอง มะเขือยาว ถ่ัวพู กรีนโอค เรดโอค เบบี้คอรท หนอไมฝรั่ง มะระ โหระพา ขม้ิน ตนหอม บรอคโคล่ี 
บัตเตอรเฮด เรดโคนอล ฟลเลห วอเตอรเครส ชะอม ออย ขาวโพดฝกออน ดอกแค ขาว โตวเหม่ียว ขา ผักหวาน 
ถ่ัวเขียว กุยชาย ผักโขม ผักเหรียง กระเจี๊ยบเขียว ขาวโพดหวาน ผักฮองเต ผักกูด มะนาว ตะไคร กะหลํ่าปลี 
ผักกาดหอม ถ่ัวลิสง เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดแครง เห็ดเปาฮื่อ เห็ดโคนญี่ปุน ค่ึนฉาย  เห็ดนางฟาภูฐาน ทุเรียน 
สละ แกวมังกร นอยหนา มะมวง สับปะรด ละมุด มะละกอ และลองกอง สวนพืชที่ตรวจพบสารตกคางมีจํานวน 
182 ตัวอยาง จาก 17 ชนิดพืช คิดเปนรอยละ 10.72 ของตัวอยางทั้งหมด ไดแก พริก ผักกาดขาว คะนา กวางตุง 
บวบ แตงราน ฟกเขียว ผักบุง แตงกวา ถ่ัวฝกยาว มะเขือเปราะ เห็ดฟาง เห็ดนางฟา ฝร่ัง แตงโม  สมโอ และสม 
พืชกลุมนี้ถือเปนพืชที่มีความเส่ียงในการพบสารตกคางที่มาจากกระบวนการผลิตสูงกวาพืชนิดอื่นในพื้นที่ปลูก
เขตภาคใตตอนลาง โดยตัวอยางสมตรวจพบสารพิษตกคางมากสุดถึงรอยละ 71.43 จากตัวอยางสมทั้งหมด 
(ตารางที่ 1)      
 ชนิดสารตกคางที่ตรวจวิเคราะหในตัวอยางพืช พบทั้งหมดจํานวน 18 ชนิด จากกลุม organophosphate 
12 ชนิด คือ methamidophos, mevinphos, monocrotophos, chlorpyrifos, profenofos, malathion, 
omethoate, dimethoate, dichlorvos, epn, diazinon และ ethion กลุม organochlorine 1 ชนิด คือ dicofol 
และกลุม pyrethroid 5 ชนิด คือ cyhalothrin, cyfluthrin, deltamethrin, cypermethrin และ fenvalerate โดย 
cypermethrin ตรวจพบมากสุด ชวงปริมาณการตรวจพบ คือ 0.01-5.41 mg/kg เกษตรกรสวนใหญใช cypermethrin 
ฉีดพนเพื่อกําจัดแมลงศัตรูพืช  โดยหากรางกายไดรับสารดังกลาวในปริมาณสูง อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอ
ระบบทางเดินหายใจ ตา และผิวหนัง รวมทั้งขาดความสามารถในการควบคุมกระเพาะปสสาวะ และอาจหมด
สติหรือตายได หากไดรับเปนเวลานานจะทําใหการทํางานของตับเปลี่ยนแปลง (โชติมา, 2549) สวนสารที่ตรวจ
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พบรองลงไป คือ dicofol และ chlorpyrifos ชวงปริมาณการตรวจพบ คือ 0.01-3.50 mg/kg และ 0.01-0.82 
mg/kg ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ซึ่งสารทั้ง 3 ชนิดที่ตรวจพบนั้น สวนใหญพบในผลผลิตพริก แสดงใหเห็นวาใน
กระบวนการผลิตพริก มีการใชสารเคมีเขาชวยในการกําจัดศัตรูพืชคอนขางมาก แตจากผลการวิเคราะห สารที่
ตรวจพบในพริกสวนใหญยังอยูในระดับปลอดภัย หรือมีคานอยกวา MRL แตมีบางสาร เชน dicofol ที่ไมมีคา
ระดับความปลอดภัยกําหนดตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ดังนั้นหนวยงานที่เก่ียวของอาจตอง
มีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถกําหนดคามาตรฐานความปลอดภัย สําหรับใชเปนมาตรฐานอางอิงคาความ
ปลอดภัยไดตอไปในอนาคต   
  เม่ือพิจารณาถึงจํานวนชนิดสารตกคางที่ตรวจวิเคราะหในแตละชนิดพืช พบวา พริกเปนพืชที่ตรวจพบ
ชนิดสารตกคางมากสุดถึง 12 ชนิด คือ monocrotophos, chlorpyrifos, profenofos, omethoate, dimethoate, 
epn, diazinon, ethion, dicofol, cyhalothrin, cyfluthrin และ cypermethrin โดย 3 อันดับแรก คือ cypermethrin, 
chlorpyrifos และ profenofos (ตารางที่ 1) สอดคลองกับการศึกษาสารพิษตกคางในพริกจากแหลงผลิต GAP 
บริเวณพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางทีพ่บสารตกคางทั้ง 3 ชนิดในพริกมากเปน 3 อันดับแรกเชนเดียวกัน 
(นาตยา และคณะ, 2551) แตในการศึกษาการตกคางของผลผลิตพริกที่สุมเก็บตัวอยางจากตลาดสดอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา ตรวจพบชนิดสารมากกวา โดยตรวจพบทั้งหมด 13 ชนิด แตที่ตรวจพบมาก 3 อันดับแรก คือ ethion, 
triazophos และ cypermethrin (สรัญญา และ นลินี, 2549)  
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ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางที่ตรวจพบในตัวอยางที่ไดจากแปลงขอรับรองแหลงผลิตพืช (GAP) 
  แยกเปนรายชนิดพืช ระหวางเดือนตุลาคม 2549-กันยายน 2552  

 

การตรวจพบ
สารพิษตกคาง  จํานวนตัวอยางทีพ่บสารพิษแตละชนิด ชนิดพืช ตัวอยาง

วิเคราะห 
ตัว 
อยาง 

รอย 
ละ 

สารพิษตกคาง 
ที่ตรวจพบ 

ชวง 
ปริมาณ 
ที่พบ 

(mg/kg) 
ตํ่า 
กวา 
MRL 

สูงกวา  
MRL 

ไมมี
MRL 

วัตถุ
อันตราย
ชนิดที่ 4 

คา MRL 
ตาม 
มกอช. 

chlorpyrifos 0.01-0.55 1 - 5 - - 
profenofos 0.01-0.91 3 2 - - 0.1 
malathion 0.05-0.17 4 - - - 7 
omethoate 0.42 - - 1 - - 
dimethoate 0.07-7.08 2 1 - - 5 
ethion 0.14-0.76 3 - - - 1 
dicofol 0.02-3.5 - - 7 - - 
deltamethrin 0.03 - - 1 - - 
cypermethrin 0.02-2.39 11 2 - - 2 

1. สม 21 15 71.43 

fenvalerate 0.11 - - 1 - - 
monocrotophos 0.08 - - - 1 - 
chlorpyrifos 0.01-0.82 21 1 - - 0.5 
profenofos 0.01-1.85 13 - - - 5 
omethoate 0.11 - - 1 - - 
dimethoate 0.07 - - 1 - - 
epn 0.02 - - 1 - - 
diazinon 0.01-0.05 - - 2 - - 
ethion 0.29-0.48 4 - - - 3 
dicofol 0.01-1.83 - - 41 - - 
cyhalothrin 0.01-0.07 - - 5 - - 
cyfluthrin 0.12 - - 1 - - 

2. พริก  849 122 14.37 

cypermethrin 0.01-5.41 53 10 - - 1 
omethoate 0.11 - - 1 - - 
dimethoate 0.07 1 - - - 1 
epn 0.02 - - 1 - - 
diazinon 0.01-0.05 - - 2 - - 

3. แตงกวา 41 2 4.88 

cypermethrin 0.01-0.06 - - 2 - - 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
การตรวจพบสารพิษ

ตกคาง  
จํานวนตัวอยางที่พบ 
สารพิษแตละชนิด 

ชนิดพืช ตัวอยาง
วิเคราะห 

ตัว 
อยาง 

รอย 
ละ 

สารพิษตกคาง 
ที่ตรวจพบ 

ชวง 
ปริมาณ 
ที่พบ 

(mg/kg) 
ตํ่ากวา 
MRL 

สูง 
กวา  
MRL 

ไมมี 
MRL 

วัตถุ 
อันตราย 
ชนิดที่ 4 

คา MRL 
ตาม 
มกอช. 

methamidophos 0.03 - - - 1 - 
mevinphos 0.15 - - - 1 - 

4. คะนา 22 2 9.09 

profenofos 0.14 1 - - - 0.5 
methamidophos 0.01-0.15 - - - 4 - 
mevinphos 0.03 - - - 1 - 
chlorpyrifos 0.03 - - 1 - - 

5. ผักกวางตุง 31 5 16.13 

dichlorvos 0.07 - - 1 - - 
chlorpyrifos 0.01 - - 1 - - 
ethion 0.03 1 - - - 0.3 

6. มะเขือเปราะ 63 2 3.17 

dicofol 0.07 - - 1 - - 
chlorpyrifos 0.13 - - 1 - - 
profenofos 0.13 - - 1 - - 

7. ถั่วฝกยาว 67 10 14.92 

cypermethrin 0.01-1.37 5 4 - - 0.05 
dicofol 0.14 - - 1 - - 8. แตงโม 90 4 4.44 
cypermethrin 0.01-0.05 - - 4 - - 
dicofol 0.02-0.13 - - 8 - - 9. สมโอ 23 8 34.78 
cyhalothrin 0.03-0.21 - - 6 - - 
dicofol 0.01 1 - - - 0.5* 10. ฟกเขียว 12 1 8.33 
cypermethrin 0.03 - - 1 - - 
chlorpyrifos 0.05 - - 1 - - 
dicofol 0.01 1 - - - 0.5* 

11. บวบ 19 3 15.79 

cypermethrin 0.03-0.1 - - 2 - - 
12. แตงราน  35 1 2.86 chlorpyrifos 0.03 - - 1 - - 
13. ผักบุง 43 1 2.32 cypermethrin 0.03 - - 1 - - 

methamidophos 0.07 - - - 1 - 14. ผักกาดขาว 15 2 13.33 
cypermethrin 0.05 1 - - - 1 

15. เห็ดฟาง 4 1 0.25 chlorpyrifos 0.13 - - 1 - - 
chlorpyrifos 0.02 - - 1 - - 16. เห็ดนางฟา 14 2 14.29 
cypermethrin 0.02 - - 1 - - 

17. ฝร่ัง 45 1 2.22 cypermethrin 0.01 - - 1 - - 
รวมตรวจพบสารตกคางทั้งสิน้     17  ชนิดพืช    182 ตัวอยาง 

 

 

หมายเหตุ    *   เปนคา MRL ที่ไดจากการเทียบเคียงจากพืชที่อยูในวงศเดียวกัน 
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ตารางที่   2 ชนิดและชวงปริมาณสารพิษตกคางที่ตรวจพบในตัวอยางที่ไดจากแปลงขอรับรองแหลงผลิตพืช 
(GAP) ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง กันยายน พ.ศ. 2552   

  หมายเหตุ ตัวอยางแตละชนิดที่วิเคราะห อาจตรวจพบชนิดสารตกคางมากกวา 1 ชนิดสาร 
   
 เม่ือนําปริมาณสารตกคางที่ตรวจพบ ไปเปรียบเทียบกับคา MRL ซึ่งเปนระดับปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุดที่มีไดในสินคา หรือคาปลอดภัยในแตละพืชตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช. 9002-
2551) พบวาปริมาณสารพิษที่ตรวจพบสวนใหญอยูในระดับตํ่ากวาคา MRL หรือปลอดภัยตอผูบริโภค แตมี 20 
ตัวอยาง จาก 3 ชนิดพืช คือ สม พริก และถ่ัวฝกยาว ที่ตรวจพบสารตกคางมากกวาคามาตรฐานความปลอดภัย
ที่กําหนดหรือมากกวาคา MRL คิดเปนรอยละ 1.18 ของตัวอยางทั้งหมด นอกจากนี้ยังตรวจพบสารวัตถุอันตราย

การตรวจพบสารตกคาง จํานวนสารตกคางท่ีตรวจพบ จํานวน
ตัวอยาง 
ทั้งหมด ชนิดสาร กลุมสาร 

ชวงปริมาณ 
ที่ตรวจพบ 
(mg/kg) 

ตํ่า 
กวา 
MRL 

สูง
กวา  
MRL 

ไมมี
MRL 

วัตถุ
อันตราย 
ชนิดท่ี 4 

1.  methamidophos 0.01-0.15 - - - 6 
2.  mevinphos 0.03-0.15 - - - 2 
3.  monocrotophos 0.08 - - - 1 
4. chlorpyrifos 0.01-0.82 22 1 12 - 
5.  profenofos 0.01-1.85 17 2 1 - 
6.  malathion 0.05-0.17 4 - - - 
7.  omethoate 0.11-0.42 - - 2 - 
8.  dimethoate 0.07-7.08 3 1 1 - 
9.  dichlorvos 0.07 - - 1 - 
10.  epn 0.02 - - 2 - 
11.  diazinon 0.01-0.05 - - 4 - 
12.  ethion 

Organophosphate 

0.03-0.76 8 - - - 
13.  dicofol Organochlorine 0.01-3.5 2 - 58 - 
14. cyhalothrin 0.01-0.21 - - 11 - 
15. cyfluthrin 0.12 - - 1 - 
16.  deltamethrin 0.03 - - 1 - 
17.  cypermethrin 0.01-5.41 70 16 13 - 

1,698 

18. fenvalerate 

Pyrethroid 

0.11 - - 1 - 
126 20 108 9  

รวมทั้งส้ิน 
263 
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ชนิดที่ 4 ที่ประกาศหามมิใหมีการผลิต นําเขา สงออก และครอบครองตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 คือ methamidophos, mevinphos และ monocrotophos ซึ่งเปนสารกลุม organophosphate ในพริก 
คะนา ผักกวางตุง และ ผักกาดขาว จํานวน 9 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.53 ของตัวอยางทั้งหมด โดยสารพิษ
ดังกลาวหากเขาสูรางกายจะมีพิษตอระบบประสาท โดยยับย้ังการทํางานของเอนไซม acetyl cholinesterase 
ทําใหการสงสัญญาณประสาทในสมองเส่ือมลง สงผลตอระบบการเคล่ือนไหวและการทํางานของระบบหายใจ 
และอาจเสียชีวิตไดเนื่องจากระบบหายใจถูกกด (จันทรทิพย, 2544) อยางไรก็ตามการตรวจพบสารที่เปนวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 4 แสดงใหเห็นวาปจจุบันยังมีการลักลอบผลิต นําเขา หรือจําหนายแมจะมีการประกาศหาม ซึ่ง
การตกคางในผลผลิตอาจเกิดจากการปลอมปนสารดังกลาวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั่วไป โดยเกษตรกรไดซื้อ
มาใชโดยรูเทาไมถึงการณ ทั้งนี้เมื่อมีการตรวจพบการตกคางของสารที่เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  ในพื้นที่ภาคใต
ตอนลาง จะมีการแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สวนควบคุมพืชตามพระราชบัญญัติ  สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 หรือผูตรวจแปลง GAP สําหรับหาสาเหตุของการปนเปอนตอไป โดยหากเกิดจากการ
ปลอมปนในสารเคมีที่วางขายตามทองตลาด หรือเกษตรกรลักลอบใช จะมีการตรวจจับและดําเนินคดีตาม
กระบวนการทางกฎหมายตอไป   
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 จากการวิเคราะหสารพิษตกคางในพืชจากระบบการผลิต GAP ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 สามารถสรุปขอมูลได ดังนี้ 
 1. จํานวนชนิดสารตกคางที่ตรวจพบในพืชมีทั้งหมด 18 ชนิดสาร โดยมีชวงปริมาณที่ตรวจพบดังนี้  
methamidophos (0.01-0.15 mg/kg), mevinphos (0.03-0.15 mg/kg), monocrotophos (0.08 mg/kg), 
chlorpyrifos (0.01-0.82 mg/k), profenofos (0.01-1.85 mg/kg), malathion (0.05-0.17 mg/kg), omethoate 
(0.11mg/kg), dimethoate (0.07-7.08 mg/kg), dichlorvos (0.07 mg/kg), epn (0.02 mg/kg), diazinon 
(0.01-0.05 mg/kg), ethion (0.03-0.76 mg/kg), dicofol (0.01-3.50 mg/kg), cyhalothrin (0.01-0.21 mg/kg), 
cyfluthrin (0.12 mg/kg), deltamethrin (0.03 mg/kg), cypermethrin (0.01-5.41 mg/kg) และ fenvalerate 
(0.11 mg/kg) โดยชนิดสารท่ีตรวจพบมาก 3 อันดับแรก ไดแก cypermethrin, dicofol และ chlorpyrifos  
 2. สมเปนพืชที่มีรอยละการตรวจพบสารตกคางมากสุด ถึงรอยละ 71.43 จากตัวอยางสมทั้งหมด สวนพริก
เปนพืชที่ตรวจพบจํานวนชนิดสารตกคางมากที่สุด คือ 12 ชนิด โดย 3 อันดับแรก ไดแก cypermethrin, chlorpyrifos 
และ profenofos  
 3. ตรวจพบสารที่เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จํานวน 3 ชนิด ซึ่งทั้งหมดเปนสารกลุม organophosphate 
คือ monocrotophos, methamidophos และ mevinphos ในพริก คะนา ผักกวางตุง และ ผักกาดขาว 
 4. พืชที่ตรวจพบสารตกคางมีจํานวนทั้งส้ิน 17 ชนิด คือ สม พริก แตงกวา คะนา ผักกวางตุง มะเขือ
เปราะ ถ่ัวฝกยาว แตงโม สมโอ ฟกเขียว บวบ แตงราน ผักบุง ผักกาดขาว เห็ดฟาง เห็ดนางฟา และฝร่ัง โดยสม 
ผักกวางตุง คะนา ถ่ัวฝกยาว และพริก ถือเปนพืชกลุมที่มีความเสี่ยงจากการตกคางของสารพิษที่ใชในกระบวนการผลิต 
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เนื่องจากตรวจพบสารตกคางที่มีคาสูงกวา MRL หรือเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ดังนั้นอาจตองมีการเฝาระวัง
กระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกษตรกรมีความรูและความเขาใจในกระบวนการผลิตอยางถูกตองตอไป 
 5. การตรวจพบสารพิษตกคางจากพืชที่ไดจากระบบการผลิตพืช GAP ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง 
พบวาปริมาณสวนมากยังอยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบรโิภค  
 6. หนวยงานและเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับระบบ GAP ตองแนะนําเกษตรกรใหมีความเขาใจมาก
ย่ิงขึ้นในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางเหมาะสม เพื่อใหมีความปลอดภัยแกตัวเกษตรกรเอง และพืชที่ไดจาก
กระบวนการผลิตตามระบบ GAP มีความเส่ียงตอการตกคางของสารเคมีทางการเกษตรลดนอยลง สงผลให
ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพเปนที่นาเชื่อถือตอผูบริโภค และมีมาตรฐานท่ีดีเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและ
ตางประเทศ  
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