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บทคัดยอ
การตรวจติดตามสารพิษตกคางในพืชผักผลไมที่ผานการรับรองระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในปงบประมาณ 25512552 และ 2554 ไดสุมเก็บตัวอยางปละ 200
ตัวอยาง พบวาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ตรวจพบมากที่สุดคือ ไซเปอรเมทรินรองลงมาคือ คลอไพริฟอส,เดลตา
เมทริน,เฟนวาเรอเรต,ไตรอะโซฟอส,ไดเมทโทเอท,แลมบดา-ไซฮาโลทริน,โปรฟโนฟอส, ไซฟลูทรินและไดอะซิ
นอนตามลําดับ ปริมาณที่พบอยูในชวง0.01 ถึง 6.84 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมโดยป 2551 พบสารพิษตกคาง 78
ตัวอยาง คิดเปน 39 เปอรเซ็นต และพบปริมาณสารพิษตกคางเกินคา MRL42 ตัวอยาง คิดเปน 21 เปอรเซ็นต
ชนิดพืชที่พบปริมาณสารพิษตกคางเกินคา MRL คือ พริก มะมวง มะเขือเทศ กวางตุงและผักกาดขาว ป
2552 พบสารพิษตกคาง 56 ตัวอยาง คิดเปน 28 เปอรเซ็นต และพบปริมาณสารพิษตกคางเกินคา MRL ใน
กวางตุง 1 ตัวอยาง คิดเปน 0.5 เปอรเซ็นตสําหรับป 2554 พบสารพิษตกคาง 82 ตัวอยาง คิดเปน 41
เปอรเซ็นต และพบปริมาณสารพิษตกคางเกินคา MRL ในพริก 1 ตัวอยาง คิดเปน 0.5 เปอรเซ็นต เพื่อใหผัก
ผลไมของไทยมีคุณภาพดีและปลอดภัยมากขึ้นเกษตรกรควรตระหนัก ถึง อันตรายของสารกําจัดศัตรูพืช
ขณะเดียวกันเจาหนาที่ควรทํางานเชิง รุก ในการใหคําแนะนําการใชสารกําจัดศัตรูพืชที่ถูก ตองและติดตาม
ตรวจสอบอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: สารเคมีกําจัดศัตรูพืช, สารพิษตกคาง, เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP), ภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
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Abstract
The objective of this study aims to monitor pesticide residues in Vegetables and
Fruits,certifiedGood Agricultural Practice (GAP) in Upper Northeast Thailand.Monitored in
fiscal year 2008, 2009 and 2011 (200samplesper year). The most frequently found pesticides
were cypermethrinfollowed by chlorpyrifos, deltamethrin, fenvalerate, triazophos,
dimethoate, lamda-cyhalothrin,profenofos, cyfluthrin and diazinon respectively (ranging from
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0.01 to 6.84 mg kg-1). Pesticide residues were found in Vegetables and Fruits in 2008,there
were 78 samples (39 percent) and greater than the MRL 42 samples (21 percent). Kinds of
vegetables and Fruits are peppers, mango, tomato, Chinese cabbage and lettuce. In
2009,there were 56 samples (28 percent) and greater than the MRL 1 samples (0.5 percent).
A kind of vegetable is Chinese cabbage. In 2011, there were 82 samples (41 percent) and
greater than the MRL 1 samples (0.5 percent). A Kind of vegetable is peppers. However,for
good quality and food safety of Thai fruits and vegetables, farmers should be aware of the
dangers of chemical pesticides. Meanwhile, authorities should work proactively to advise the
use of chemical pesticides correctly and monitored continuously.
Keywords: Pesticide, Pesticide Residues,Good Agricultural Practice (GAP), Upper Northeast
Thailand
บทนํา
การคาของตลาดโลกปจจุบันมีการแขงขันในดานคุณภาพเพิ่มมากขึ้นและการสงสินคาออกไปจําหนาย
ยังตางประเทศตองอยูภายใตกฎระเบียบที่กําหนดในระดับ มาตรฐานสากลโดยตอ งคํานึงถึงความปลอดภัย
ปญหาสารพิษตกคางยังมีผลกระทบตอการสงออกสินคาทางการเกษตรที่เปนรายไดของประเทศอีกดวย การ
ดําเนินการรับรองแหลงผลิตของเกษตรกรเปนหนึ่งในมาตรการความปลอดภัยดานพืช โดยการสนับสนุนให
เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(Good Agricultural Practice, GAP) และออก
ใบรับรองแปลงผลิตพืช GAP (ใบรับรอง Q) ใหแกแปลงเกษตรกรที่มีระบบเกษตรดีที่เหมาะสม โดยที่การ
รับรองแปลงผลิตของเกษตรกรเปนการสรางมาตรฐานและคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร เกษตรดีที่เหมาะสม
เปนแนวทางในการทําเกษตรกรรม เพื่อใหไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามกําหนด คุมคาตอการลงทุน มีความ
ปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และไมทําใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่ง จะเปนการลดปญ หาสารพิษตกคางในผลผลิตทางการเกษตรจากการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชที่ไมถูก ตอ ง ขาดการระมัดระวัง ซึ่ง ปญ หาสารพิษตกคางมีผ ลกระทบสุขภาพของเกษตรกรและ
ผูบริโภคผักและผลไมที่มีสารพิษตกคางดังกลาว ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นจะ
แสดงอาการเชน กลามเนื้อออ นแรง วิงเวียนศีรษะ หนามืด อาเจียน ทองรวง เปนตน ระยะยาวจะแสดง
อาการ เชน ประสาทสัมผัสและการเคลื่อ นไหวบกพรอ ง เกิดความผิดปกติทางกายภาพของตอ มไทรอยด
นอกจากนี้ยังมีรายงานวาสารปองกันกําจัดแมลงบางชนิดมีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็ง1,2,3 เชน มะเร็งตอม
ลูกหมาก มะเร็งตับออน มะเร็งเตานม มะเร็งผิวหนัง เปนตน
ดังนั้นกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จึงได
ทําการศึกษาชนิดและปริมาณของสารพิษตกคางในพืชผักผลไมหลังการรับรองระบบ GAP เพื่อใหไดขอมูลการ
ปนเปอนของสารพิษที่ตกคางในผลผลิตทางการเกษตรที่ดําเนินการผลิตภายใตร ะบบ GAP ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งขอมูลที่ไดจะนําไปใชประเมินความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรจาก
ระบบการผลิตพืช GAP
วัตถุประสงค
1. ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประเมินความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรจากระบบการผลิตพืช GAP
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2. ขอมูลที่ไดนําไปเผยแพรใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ทราบสถานการณการตกคางของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในผลิตผลทางการเกษตรและเขาไปตรวจติดตามการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรหลัง
การรับรอง GAP อีกทั้งรณรงคใหมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย และเพื่อใหผูบริโภคมี
สุขภาพดีและปลอดภัยในการบริโภคผลิตผลทางการเกษตร
วิธีการศึกษา
1. วางแผนการทดลองเพื่อดําเนินการสํารวจและสุมตัวอยางผักผลไมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนรวมทั้งสิ้น 600 ตัวอยาง ในปงบประมาณ 2551, 2552 และ 2554 โดยแตละปงบประมาณเก็บ
ตัวอยางปละ 200 ตัวอยาง แบงกลุมตัวอยางผัก ผลไม จาก 3 แหลงที่มา ไดแก
1.1 แปลงเกษตรกรที่ผานการรับรองระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) จํานวน 100 ตัวอยาง (100
แปลง)
1.2 แหลงรวบรวมผลผลิตจากแปลงเกษตรกรที่ผานการรับรองระบบ GAP จํานวน 50 ตัวอยาง
1.3 แหลงจําหนายผลผลิตที่ผานการรับรองระบบ GAP(ผลผลิตที่มีสัญลักษณ Q) จํานวน 50
ตัวอยาง
2.ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางจากแปลงเกษตรกร แหลงรวบรวมผลผลิต และแหลงจําหนายผลผลิต
โดยสุมเก็บตัวอยางตามคูมือการเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหสารพิษตกคาง4
3. การวิเคราะหสารพิษตกคาง
สกัดสารพิษตกคาง ตามวิธี Steinwandter5 แลวนําสารละลายที่ไดไปวิเคราะหสารพิษกลุมออรกาโน
ฟอสเฟต ดวยเครื่อง GC โดยใชหัวตรวจ FPD และนําสารละลายที่ไดไปขจัดสิ่งปนเปอนแลวนําไปวิเคราะหหา
สารพิษตกคางกลุมออรกาโนคลอรีนและกลุมไพรีทรอยด ดวยเครื่อง GC โดยใชหัวตรวจ ECD
4. วิเคราะหผล
นําคาที่ไดจากเครื่อง GC มาเปรียบเทียบกับคาความปลอดภัยที่เรียกวา คากําหนดพิษตกคางสูงสุด
หรือ Maximum Residue Limit (MRLs) ของ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มก
อช.9002-25516 และ MRLs ของ Codex7
5. สรุปขอมูลและทํารายงาน
ผลการศึกษา
หองปฏิบัติการวิเคราะหสารพิษตกคาง กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัย
และพั ฒ นาการเกษตรเขตที่ 3 จั ง หวั ด ขอนแก น ดํ า เนิ น การสุ ม เก็ บ ตั ว อย า งผั ก ผลไม ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปงบประมาณ 2551, 2552 และ 2554 มาวิเคราะหหาสารพิษตกคาง 3 กลุม
คือ กลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมออรกาโนคลอรีน และกลุมไพรีทรอยด แลวนํามาเปรียบเทียบกับคาความ
ปลอดภัย (คากําหนดพิษตกคางสูงสุด หรือ Maximum Residue Limit, MRLs) ผลการวิเคราะหสารพิษ
ตกคางแบงตามแหลงที่มาของตัวอยาง มีดังนี้
1) ตัวอยางจากแปลงเกษตรกรที่ผานการรับรองระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) สุมผัก ผลไม จํานวน
300 ตัวอยาง จาก 300 แปลง โดยมีพืช 11 ชนิด ประกอบดวยกวางตุง กะหล่ําปลี คะนา ตนหอม ผักกาด
เขียวปลี พริก มะเขือเทศ หนอไมฝรั่ง มะขามหวาน มะมวง และสับปะรด ผลการวิเคราะหพบสารพิษตกคาง
จํานวน 112 ตัวอยาง คิดเปน 37.3 เปอรเซ็นต(ตารางที่ 1) โดยพบสารพิษตกคางเกินคา MRL 26 ตัวอยาง
คิดเปน 8.7 เปอรเซ็นต ชนิดพืชที่พบสารพิษตกคางเกินคา MRL ประกอบดวยพริก และมะมวง ชนิดของ
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วัตถุมีพิษที่ตกคางเกินคา MRL คือ cypermethrin และ deltamethrin สวนชนิดพืชที่ไมพบสารพิษตกคาง
ประกอบดวย กวางตุง คะนา ตนหอม ผักกาดเขียวปลี หนอไมฝรั่ง มะขามหวานและสับปะรด
2) ตัวอยางจากแหลงรวบรวมผลผลิตจากแปลงเกษตรกรที่ผานการรับรองระบบ GAP จํานวน 150
ตัวอยาง ซึ่งแหลงรวบรวมผลผลิตในเขต สวพ.3 จะรวบรวมผลผลิตคละทั้งผลผลิตที่ไดรับการรับรองและไมได
รับการรับรอง GAP โดยมีพืช 15 ชนิดประกอบดวย กวางตุง กะหล่ําปลี ขิง คะนา ขึ้นฉาย แตงกวา ถั่วฝกยาว
ผักกาดขาว พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ หนอไมฝรั่ง แตงโม มะขามหวาน และมะมวง ซึ่งผลการตรวจสอบ
พบสารพิษตกคางจํานวน 88 ตัวอยางคิดเปน 58.7 เปอรเซ็นต(ตารางที่ 2) โดยพบสารพิษตกคางเกินคา MRL
15 ตัวอยางคิดเปน 10 เปอรเซ็นต ชนิดพืชที่พบสารพิษตกคางเกินคา MRL ประกอบดวยกวางตุง พริก และ
มะมวง ชนิดของวัตถุมีพิษที่ตกคางเกินคา MRL คือ chlorpyrifos และ deltamethrin ชนิดพืชที่ไมพบ
สารพิษตกคางประกอบดวย ขิง ขึ้นฉาย แตงกวา มะเขือเปราะ หนอไมฝรั่ง แตงโม และมะขามหวาน
3) ตัวอยางจากแหลงจําหนายผลผลิตที่ผานการรับรองระบบ GAP(ผลผลิตที่มีสัญลักษณ Q) จํานวน
150 ตัวอยาง โดยวางจําหนายตามหางสรรพสินคาตางๆ สุมเก็บตัวอยางพืชทั้งหมด 28 ชนิด ประกอบดวย
กวางตุง กะเพรา กะหล่ําปลี คะนา ขึ้นฉาย แครอท ตนหอม แตงกวา ถั่วแขก ถั่วฝกยาว บวบหวาน ปวยเลง
ผัก กาดขาว ผัก กาดหอม ผัก กาดหางหงส ผัก โขม ผั ก บุง จีน พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือมว ง
หนอไมฝรั่ง โหระพา แตงโม ฝรั่ง มะมวง มะละกอ และสับปะรด ผลการตรวจสอบพบสารพิษตกคางจํานวน
16 ตัวอยางคิดเปน 10.7 เปอรเซ็นต(ตารางที่ 3) โดยพบสารพิษตกคางเกินคา MRL 3 ตัวอยางคิดเปน 2
เปอรเซ็นต ชนิดพืชที่พบสารพิษตกคางเกินคา MRL ประกอบดวยกะหล่ําปลี ผักกาดขาวและมะเขือเทศ
ชนิดของวัตถุมีพิษที่ตกคางเกินคา MRL คือ chlorpyrifos และ deltamethrin ชนิดพืชที่ไมพบสารพิษตกคาง
ประกอบดวย กะเพรา ขึ้นฉาย แครอท ตนหอม ถั่วแขก ถั่วฝกยาว บวบหวาน ปวยเลง ผักกาดหอม ผักโขม
ผักบุงจีน มะเขือมวง หนอไมฝรั่ง โหระพา แตงโม ฝรั่ง มะมวง มะละกอ และสับปะรด
ชนิดสารที่ตรวจพบมากที่สุดคือ cypermethrin จํานวน 104 ตัวอยาง(ตารางที่ 4) รองลงมาคือ
chlorpyrifos 77 ตัวอยาง, deltamethrin 65 ตัวอยาง, fenvalerate 7 ตัวอยาง, triazophos 4 ตัวอยาง,
dimethoate 3 ตัวอยาง, lamda-cyhalothrin 3 ตัวอยาง, profenofos 2 ตัวอยาง, cyfluthrin 1 ตัวอยาง
และ diazinon 1 ตัวอยาง
cypermethrin เปนสารปองกันกําจัดแมลงกลุมไพรีทรอยด ที่มีความเปนพิษในระดับพิษปานกลาง8
(Moderately Hazardous class II) เปนสารที่เกษตรกรนิยมใชมาก ในป พ.ศ.2553 เปนสารกําจัดแมลงที่มี
ปริมาณนําเขาลําดับที่ 4 มีปริมาณนําเขาสูงถึง 860,357 กิโลกรัม มีมูลคา 267 ลานบาท9 cypermethrin ใช
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิดเชน หนอนเจาะสมอฝาย หนอนใยผัก หนอนกระทูผัก หนอนผีเสื้อ
หนอนกอ มอด และเพลี้ยจักจั่นมะมวง ซึ่งในการใช cypermethrin ควรใชดวยความระมัดระวังเนื่องจากมี
ความเปนพิษกับผึ้ง ปลา และสัตวน้ํา
chlorpyrifos เปนสารปองกันกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟต ที่มีความเปนพิษในระดับพิษปาน
8
กลาง (Moderately Hazardous class II) เปนพิษโดยการกินและการสัมผัส มีความเปนพิษรุนแรงตอผึ้ง ตัว
ห้ํา ตัวเบียนและสัตวปาทั่วไป ในป พ.ศ.2553 เปนสารกําจัดแมลงที่มีปริมาณนําเขาสูงที่สุด มีปริมาณนําเขา
สูงถึง 1,896,617 กิโลกรัม มีมูลคา 272 ลานบาท9
deltamethrin เปนสารปองกันกําจัดแมลงกลุมไพรีทรอยด ที่มีความเปนพิษในระดับพิษปานกลาง
(Moderately Hazardous class II) เปนสารที่ใชปองกันกําจัดแมลงในพืชหลายชนิด เชน ปองกันกําจัดเพลี้ย
จักจั่นในมะมวง ปองกันกําจัดหนอนใยผักในพืชตระกูลกะหล่ํา ปองกันกําจัดหนอนกระทูในพริก และปองกัน
กําจัดหนอนเจาะสมอฝายในมะเขือเทศ
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จากผลการวิเคราะหเมื่อแยกผลรายปงบประมาณ พบวาปงบประมาณ 2551 พบสารพิษตกคางเกิน
คา MRL 42 ตัวอยางคิดเปน 21 เปอรเซ็นต(ตารางที่ 5) แตปงบประมาณป 2552 พบสารพิษตกคางเกินคา
MRL 1 ตัวอยางคิดเปน 0.5 เปอรเซ็นต สวนปงบประมาณ 2554 พบสารพิษตกคางเกินคา MRL 1 ตัวอยาง
คิดเปน 0.5 เปอรเ ซ็นต จะเห็นไดวาจํานวนตัวอยางที่พบสารพิษตกคางเกินคา MRL ลดลง เนื่องจาก
หองปฏิบัติการไดนําขอมูลจากการวิเคราะหในป 2551 แจงเตือนแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหเขาไปติดตามใน
แปลงเกษตรกรอยางเขมงวดสงผลใหปงบประมาณ 2552 และ 2554 จํานวนตัวอยางที่พบสารพิษตกคางเกิน
คา MRL ลดลงอยางเห็นไดชัด เปนผลจากการทํางานของเจาหนาที่โครงการ ที่เขาไปใหคําแนะนําที่ถูกตอง
และเหมาะสมแกเกษตรกรที่ขอรับ รองแปลงตามระบบ GAP ทําใหเกษตรกรมีความรูในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชไดอยางถูกตองและปลอดภัย
จากผลการวิเคราะหแยกตามแหลงที่มาของตัวอยางพบวาตัวอยางที่มาจากแหลงรวบรวมผลผลิตพบ
สารพิษตกคางสูงสุดคือ 58.7 เปอรเซ็นตและพบสารพิษตกคางเกินคา MRL สูงที่สุดคือ 10 เปอรเซ็นต(ตาราง
ที่ 6) เนื่องจากเปนจุดรวบรวมผลผลิตคละทั้งไดรับและไมไดรับการรับรอง GAP ทําใหผลการวิเคราะหพบ
เปอรเซ็นตสารพิษตกคางสูงที่สุด ในขณะที่แปลงปลูกพบสารพิษตกคาง 37.3 เปอรเซ็นตและพบสารพิษ
ตกคางเกินคา MRL 8.7 เปอรเซ็นต สวนแหลงจําหนายผลผลิตพบสารพิษตกคาง 10.7 เปอรเซ็นตและพบ
สารพิษตกคางเกินคา MRL 2 เปอรเซ็นต
เมื่อ สัง เกตเปอรเ ซ็นตก ารพบสารพิษตกคางเกินคา MRL ในแตละแหลงที่มาพบวาตัวอยางที่พ บ
สารพิษตกคางเกินคา MRL มีแนวโนมลดลงในแตละปงบประมาณ ซึ่งตัวอยางจากแปลงปลูกจากที่พบสารพิษ
ตกคางเกินคา MRL 25 เปอรเซ็นตในปงบประมาณ 2551 ลดลงเหลือ 1 เปอรเซ็นตในปงบประมาณ 2554
เชนเดียวกับตัวอยางจากแหลงรวบรวมผลผลิตและแหลงจําหนายผลผลิตจากที่พบสารพิษตกคางเกินคา MRL
28 และ 6 เปอรเซ็นตในปงบประมาณ 2551 ลดลงเหลือ 0 เปอรเซ็นตในปงบประมาณ 2554 แสดงวา
คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น

การประชุ ม วิ ช าการระบบเกษตรแห ง ชาติ ครั้ ง ที่ 7 | 317

ตารางที่ 1 ชนิดพืชที่พบสารพิษตกคางจากการสุมเก็บตัวอยางจากแปลงปลูกหลังการรับรอง GAP
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปงบประมาณ 2551, 2552 และ 2554
ชนิดพืช

จํานวน
ตัวอยาง
ที่ตรวจ

จํานวน
ตัวอยาง
ที่พบ
สารพิษตกคาง

1. กะหล่ําปลี
2. พริก

1
42

1
26

3. มะเขือเทศ

58

18

4. มะมวง

154

67

5. อื่นๆ
188
0
รวม
300
112(37.3%)
1/
คา ไทย MRL ของ chlorpyrifos ในพริก = 0.5 มก./กก.
2/
คา ไทย MRL ของ deltamethrin ในพริก = 0.5 มก./กก.
3/
คา ไทย MRL ของ cypermethrin ในมะมวง = 0.5 มก./กก.
4/
คา ไทย MRL ของ deltamethrin ในมะมวง = 0.5 มก./กก.

ชนิดสาร
ที่พบ
(จํานวนตัวอยางที่พบ)
dimethoate
chlorpyrifos(17)
cyfluthrin(1)
cypermethrin(9)
deltamethrin(8)
lamda-cyhalothrin(2)
chlorpyrifos(13)
cypermethrin(14)
triazophos(2)
chlorpyrifos(12)
cypermethrin(25)
deltamethrin(29)
fenvalerate(7)
triazophos(2)
lamda-cyhalothrin(1)
ไมพบ
-

ปริมาณ
สารพิษตกคาง
(มก./กก.)
0.16
0.01-3.45
0.02
0.02-0.45
0.54-0.99
0.01, 0.02
0.01- 0.07
0.01-0.25
0.01
0.01-0.20
0.01-6.84
0.11-1.34
0.03-0.53
0.03,0.04
0.03
ไมพบ
-

จํานวน
ตัวอยาง
ที่เกินคา MRLs
0
11/
0
0
82/
0
0
0
0
0
0
33/
144/
0
0
0
26(8.7%)
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ตารางที่ 2 ชนิดพืชที่พบสารพิษตกคางจากการสุมเก็บตัวอยางจากแหลงรวบรวมผลผลิต ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปงบประมาณ 2551 2552 และ 2554
ชนิดพืช

จํานวน
ตัวอยาง
ที่ตรวจ

จํานวนตัวอยาง
ที่พบสารพิษ
ตกคาง

1. กวางตุง

2

2

2. กะหล่ําปลี
3. คะนา
4. ถั่วฝกยาว

3
2
3

1
1
2

5. ผักกาดขาว

1

1

6. พริก

10

8

7. มะเขือเทศ

41

24

8. มะมวง

66

49

9. อื่นๆ
62
0
รวม
150
88(58.7%)
1/
คา Codex MRL ของ chlorpyrifos ในกวางตุง =1 มก./กก.
2/
คา ไทย MRL ของ deltamethrin ในพริก = 0.5 มก./กก.
3/
คา ไทย MRL ของ deltamethrin ในมะมวง = 0.5 มก./กก.

ชนิดสาร
ที่พบ
(จํานวนตัวอยางที่พบ)
chlorpyrifos(2)
cypermethrin(2)
Cypermethrin
Chlorpyrifos
chlorpyrifos(2)
cypermethrin(1)
chlorpyrifos
cypermethrin
lamda-cyhalothrin
chlorpyrifos(5)
cypermethrin(4)
deltamethrin(3)
chlorpyrifos(13)
cypermethrin(18)
dimethoate(2)
profenofos(1)
chlorpyrifos(9)
cypermethrin(22)
deltamethrin(22)
ไมพบ
-

ปริมาณ
สารพิษตกคาง
(มก./กก.)
0.34, 6.43
0.31, 1.53
0.03
0.06
0.01, 0.03
0.01
0.04
0.01
0.01
0.01-0.02
0.07-0.13
0.49-0.58
0.02-0.15
0.02-0.09
0.02
0.03
0.01-0.07
0.01-0.04
0.33-0.88
ไมพบ
-

จํานวน
ตัวอยาง
ที่เกินคา MRLs
11/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22/
0
0
0
0
0
0
123/
0
15(10%)
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ตารางที่ 3 ชนิดพืชที่พบสารพิษตกคางจากการสุมเก็บตัวอยางจากแหลงจําหนายผลผลิตหลังการรับรอง GAP
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปงบประมาณ 2551, 2552 และ 2554
ชนิดพืช

จํานวน
ตัวอยาง
ที่ตรวจ

จํานวน
ตัวอยาง
ที่พบสารพิษตกคาง

1. กวางตุง

15

3

2. กะหล่ําปลี
3. คะนา
4. แตงกวา
5. ผักกาดขาว

15
10
11
15

1
1
2
2

6.พริก

4

2

7.มะเขือเทศ

10

3

ชนิดสาร
ที่พบ
(จํานวนตัวอยางที่พบ)
cypermethrin(2)
deltamethrin(1)
profenofos
diazinon
cypermethrin
deltamethrin
chlorpyrifos
chlorpyrifos(2)
cypermethrin(1)
cypermethrin(2)
deltamethrin(1)
cypermethrin
ไมพบ
-

8.มะเขือเปราะ
4
1
9.อื่นๆ
134
0
รวม
150
16(10.7%)
1/
คา ไทย MRL ของ profenofos ในกะหล่ําปลี = 1 มก./กก.
2/
คา ไทย MRL ของ deltamethrin ในผักกาดขาวปลี = 0.5 มก./กก.
3/
คา ไทย MRL ของ deltamethrin ในมะเขือเทศ = 0.3 มก./กก.

ปริมาณ
สารพิษตกคาง
(มก./กก.)
0.02, 0.14
0.15
1.08
0.02
0.01, 0.02
0.46, 0.97
0.16
0.05, 0.25
0.58
0.07, 0.08
0.32
0.04
ไมพบ
-

จํานวน
ตัวอยาง
ที่เกินคา MRLs
0
0
11/
0
0
12/
0
0
0
0
13/
0
0
3 (2%)

ตารางที่ 4 แสดงชนิดสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ตรวจพบในผัก ผลไมหลังการรับรอง GAP ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปงบประมาณ 2551, 2552 และ 2554
ชนิดสาร
Cypermethrin
Chlorpyrifos
Deltamethrin
Fenvalerate
Triazophos
Dimethoate
lamda-cyhalothrin
Profenofos
Cyfluthrin
Diazinon

กลุมสาร
ไพรีทรอยด
ออรกาโนฟอสเฟต
ไพรีทรอยด
ไพรีทรอยด
ออรกาโนฟอสเฟต
ออรกาโนฟอสเฟต
ไพรีทรอยด
ออรกาโนฟอสเฟต
ไพรีทรอยด
ออรกาโนฟอสเฟต

จํานวนตัวอยางที่

ปริมาณที่พบ

พบ

(มก./กก.)

จํานวนตัวอยางที่พบสาร
เกินคา MRL

104
77
65
7
4
3
3
2
1
1

0.01-6.84
0.01-6.43
0.11-1.34
0.03-0.53
0.01-0.04
0.02-0.16
0.01-0.03
0.03, 1.08
0.02
0.02

3
2
38
0
0
0
0
1
0
0
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหสารพิษตกคางในผัก ผลไมหลังการรับรอง GAP ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปงบประมาณ 2551, 2552 และ 2554
ปงบประมาณ

จํานวนตัวอยางทั้งหมด
(ตัวอยาง)

2551
2552
2554

200
200
200

ผลการวิเคราะห (เปอรเซ็นต)
ไมพบสารพิษ
ที่พบสารพิษ
122 (61%)
144 (72%)
118 (59%)

78 (39%)
56 (28%)
82 (41%)

จํานวนตัวอยางที่
พบสารเกินคา MRL
(เปอรเซ็นต)
42 (21%)
1 (0.5%)
1 (0.5%)

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหสารพิษตกคางในผัก ผลไมหลังการรับรอง GAP ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปงบประมาณ 2551, 2552 และ 2554 โดยแยกตามแหลงที่มา
ของตัวอยาง
แหลงที่สุมตัวอยาง

จํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด(ตัวอยาง)

จํานวนตัวอยาง
ไมพบสารพิษ

ที่

จํานวนตัวอยาง

จํานวนตัวอยางที่

ที่พบสารพิษ

พบสารเกินคา
MRL

(เปอรเซ็นต)
1.แปลงปลูก
2551
2552
2554
รวม
2.แหลงรวบรวมผลผลิต
2551
2552
2554
รวม
3.แหลงจําหนายผลผลิต
2551
2552
2554
รวม

100
100
100
300

53 (53%)
79 (79%)
56 (56%)
188(62.7%)

47 (47%)
21 (21%)
44 (44%)
112(37.3%)

25 (25%)
0
1 (1%)
26(8.7%)

50
50
50
150

25 (50%)
22 (44%)
15 (30%)
62(41.3%)

25 (50%)
28 (56%)
35 (70%)
88(58.7%)

14 (28%)
1 (2%)
0
15(10%)

50
50
50
150

43 (86%)
44 (88%)
47 (94%)
134(89.3%)

7 (14%)
6 (12%)
3 (6%)
16(10.7%)

3 (6%)
0
0
3(2%)

วิจารณและสรุปผล
จากการตรวจติดตามผลผลิตจากแปลงที่ไดรับการรับรอง GAP จํานวนทั้งหมด 600 ตัวอยาง ผลการ
วิเคราะหพบวา
1. ตัวอยางที่สุมจาก 3 แหลง คือ แปลงปลูก แหลงรวบรวมผลผลิต และแหลงจําหนายผลผลิต พบวา
แหลงที่พบสารพิษตกคางมากที่สุดคือ แหลงรวบรวมผลผลิต โดยพบเปอรเซ็นตจํานวนตัวอยางที่พบสารพิษ
ตกคางและเปอรเซ็นตจํานวนตัวอยางที่พบสารพิษตกคางเกินคา MRL สูงที่สุด เนื่องจากเปนจุดรวบรวม
ผลผลิตคละทั้งจากแปลงที่ไดรับและไมไดรับการรับรอง GAP ซึ่งถามีแหลงรวบรวมเฉพาะผลผลิตที่ไดรับการ
รับรอง GAP คาเปอรเซ็นตจํานวนตัวอยางที่พบสารพิษตกคางนาจะต่ําลง และถาสามารถควบคุมคุณภาพ
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ผลผลิตใหไดตามมาตรฐานการสงออกอาจมีบริษัทผูสงออกเขามารับซื้อซึ่งจะทําใหเกษตรกรไดมูลคาสินคาเพิ่ม
สูงขึ้น
2. ชนิดของสารที่พบตกคางมากที่สุดคือ cypermethrin, chlorpyrifos และ deltamethrin ซึ่งเปน
สารปองกันกําจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดแมลงไดดีและราคาไมแพง
3. จากการตรวจสอบยังพบสารเคมีในการเกษตรตกคางในผลผลิตเกินคาความปลอดภัย แสดงวา
เกษตรกรบางรายยังคงมีการใชสารปองกันกําจัดแมลงไมเหมาะสม ดังนั้นเจาหนาที่ผูเกี่ยวของควรใหความ
สนใจในการติดตาม ควบคุม การใชสารปองกันกําจัดแมลงอยางเขม งวด อีกทั้งตองรณรงคใหเ กษตรกรใช
เทคโนโลยีกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือสงเสริมการใชสารสกัดจากธรรมชาติในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
แทนการใชสารเคมี
4. จากผลการตรวจสอบ ในปงบประมาณ 2551, 2552 และ 2554 พบวาตัวอยางที่พบสารพิษ
ตกคางเกินคา MRL มีแนวโนมลดลงจาก 21 เปอรเซ็นต เหลือ 0.5 เปอรเซ็นตแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของ
ผลผลิตที่สูงขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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