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การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้เพื่อการรับรองระบบการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

Analysis of pesticide residues in vegetables and fruits for the certification 
of Good Agricultural Practice in upper Northeast Thailand 
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บทคัดย่อ: การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด ณ ห้องปฏิบัติการ ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ระหว่างปี 2554 ถึง 
2556 ท�าการวิเคราะห์สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม (ออร์กาโนฟอสเฟต, ออร์กาโนคลอรีน, คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์)  
จ�านวน 36 ชนิด ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ  และเครื่องไฮเปอร์ฟอร์แมนลิควิดโครมาโทกราฟ  ในตัวอย่างผักและ
ผลไม้จากแปลงที่ขอรับรอง GAP พบว่าชนิดสารพิษที่พบมากที่สุด คือ คลอไพริฟอส รองลงมา คือ ไซเปอร์เมทริน,  
เมโทมลิ และ คาร์บารลิ ตามล�าดบั  โดยใน ปี 2554 จากตวัอย่างจ�านวน 905 ตวัอย่าง ตรวจพบสารพษิตกค้าง 173 ตวัอย่าง 
(19.1%)  และพบปริมาณเกินค่า MRL 13 ตัวอย่าง (1.4%) พืชที่พบสารพิษเกินค่า MRL คือ กะหล�่าปลี ขึ้นฉ่าย ถั่วฝักยาว 
ผักกาดขาวปลี ผักชี พริก มะเขือ มะม่วง ล�าไย และหอมแบ่ง ส�าหรับในปี 2555 จากตัวอย่างจ�านวน 1,027 ตัวอย่าง ตรวจ
พบสารพษิตกค้าง  272 ตวัอย่าง (26.5%) และพบปรมิาณเกนิค่า MRL 18 ตวัอย่าง (1.8%)  พชืทีพ่บสารพษิเกนิค่า MRLคอื 
กะหล�่าดอก ขึ้นฉ่าย แตงกวา พริก  มะม่วง ลิ้นจี่ และหอมแบ่ง และในปี 2556 จากตัวอย่างจ�านวน 1,103 ตัวอย่าง ตรวจ
พบสารพิษตกค้าง 332 ตัวอย่าง (30.1%) และพบปริมาณเกินค่า MRL 24 ตัวอย่าง (2.2 %)  พืชที่พบสารพิษเกินค่า MRL 
คือ กะหล�่าดอก ขึ้นฉ่าย คะน้า ผักชี ผักแพว พริก  มะนาว มะม่วง  มันแกว เห็ด และหอมแบ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผักผล
ไม้ของไทยมคีณุภาพดแีละปลอดภยัมากขึน้ เกษตรกรควรตระหนกัถงึอนัตรายของสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื ขณะทีเ่จ้าหน้าที่
ภาครัฐควรท�างานในเชิงรุกในการให้ค�าแนะน�าการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
ค�ำส�ำคัญ: สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช, สารพิษตกค้าง, การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช 

ABSTRACT: The objective of this study aims to analysis of pesticide residues in vegetables and fruits for the 
certification of Good Agricultural Practice for Food Crop in upper Northeast Thailand (11 provinces).  A total of  
36 pesticides from four different chemical groups (organochlorine, organophosphate, carbamate and pyrethroid) were 
analyzed during the years 2011 to 2013 by gas chromatography and high performance liquid chromatography. The most 
frequently found pesticides were chlorpyrifos followed by cypermethrin, methomyl and carbaryl respectively. Pesticide 
residues were found in vegetables and fruits 173 samples (19.1%) and greater than the MRL 13 samples (1.4%) from 
905 samples in 2011.  Kinds of vegetables and fruits that found pesticide residue were cabbage, celery, yard long beans, 
Chinese cabbage, celery, chili, eggplant, mango, and longan and spring onion. In 2012, pesticide residues were found 
in vegetables and fruits 272 samples (26.5%) and greater than the MRL 18 samples (1.8%) in 1,027 samples.  Kinds of 
vegetables and fruits that found pesticide residues were cauliflower, celery, cucumbers, chili, mango, lychee and spring 
onion. In 2013, pesticide residues were found in vegetables and fruits 332 samples (30.1%) and greater than the MRL 24 
samples (2.2%) in 1,103 samples. Kinds of vegetables and fruits that found pesticide residue were cauliflower, celery, kale, 
coriander, Vietnamese coriander, lemon, mango, yam bean, chili, mushrooms and spring onion.  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 
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บทน�ำ

 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช  
(GAP) เป็นระบบที่ช่วยสร้างมาตรฐาน และควบคุม
คณุภาพผลผลติทางการเกษตร เพือ่ให้ได้สนิค้าเกษตร
และอาหารทีป่ลอดภยั มคีณุภาพ มคีวามปลอดภยัต่อ
เกษตรกรและผู้บริโภค สามารถน�าทรัพยากรมาใช้ให้
เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุ และไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่
แวดล้อม  GAP มข้ีอก�าหนดทีต้่องตรวจสอบปัจจยัการ
ผลติและสิง่แวดล้อม ได้แก่ แหล่งน�้า พืน้ทีป่ลกู การใช้
วตัถอุนัตรายทางการเกษตร การรกัษาคณุภาพผลผลติ 
การเก็บผลผลิต และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การ
เก็บรักษา การขนย้ายผลผลิต และการบันทึกข้อมูล
อย่างเป็นระบบ  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550) 
ขณะทีย่งัมคีวามกงัวลเกีย่วกบัสารพษิตกค้างทัง้ในผกั
และผลไม้  เนือ่งจากแนวโน้มการใช้สารเคมกี�าจดัศตัรู
พืชมี เพิ่ มขึ้ นทุกป ี  (ส�านักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร, 2556) หากเกษตรกรปฏบิตัติามข้อก�าหนด
ของระบบ GAP จะช่วยลดปัญหาสารพิษตกค้างใน
ผลผลติทางการเกษตรได้ และจะได้รบัการรบัรองแหล่ง
ผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ภายใต้
สัญลักษณ์ Q

การตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษ
ตกค้างในผักและผลไม้ที่ขอรับรอง GAP เป็นขั้นตอน
ส�าคัญ ที่จะให้ข้อมูลได้ว่าการใช้วัตถุอันตรายทางการ
เกษตรของเกษตรเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้
เกษตรกรต้องไม่ใช้สารพิษที่ประกาศยกเลิกการใช้ไป
แล้ว และการใช้ต้องใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามค�า
แนะน�าของกรมวิชาการเกษตร  สารพิษที่ใช้ต้องมี
ปรมิาณการตกค้างไม่เกนิค่ามาตรฐานความปลอดภยั
โดยเทียบกับค่า Maximum Residues Limit (MRL) 
งานวเิคราะห์สารพษิตกค้าง ส�านกัวจิยัและพฒันาการ
เกษตรเขตที่ 3 (สวพ.3) ได้ท�าการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงของ
เกษตรกรที่ขอรับรอง GAP ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย 
สกลนคร หนองคาย หนองบัวล�าภู และอุดรธานี เพื่อ
น�าข้อมูลสารพิษตกค้างไปใช้ในการพิจารณาให้การ

รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และใช้เป็นข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างในพื้นที่ได้

วิธีกำรศึกษำ

กำรเก็บตัวอย่ำง ผู้ตรวจแปลงประจ�าจังหวัด 
ท�าการสุ ่มเก็บตัวอย ่างผักหรือผลไม ้จากแปลง
เกษตรกรที่ขอรับรอง GAP โดยเก็บตัวอย่างตามข้อ
ก�าหนดวิธีการสุ่มและเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์
สารพิษตกค้าง (กองวัตถุมีพิษการเกษตร, 2545) เพื่อ
ส่งห้องปฏบิตักิาร สวพ.3 การเกบ็ตวัอย่างพชืจะเกบ็ใน
ระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเก็บให้ได้ปริมาณตาม
เกณฑ์ก�าหนดของแต่ละพืช บรรจุตัวอย่างในถุง
พลาสติกใสปิดปากถุง ติดฉลากแสดงรายละเอียด
ตัวอย่างอย่างชัดเจน กรอกข้อมูลที่จ�าเป็นในใบค�าขอ
วิเคราะห์ เก็บรักษาตัวอย่างภายใต้อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส และน�าตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการทันที หลัง
จากนั้นห้องปฏิบัติการจะท�าการชักตัวอย่าง ตามวิธี
มาตรฐาน มกอช. 9025-2551 (ส�านักงานมาตรฐาน
สนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต,ิ 2551) การวเิคราะห์
สารพษิตกค้างในผกัและผลไม้ประยกุต์ใช้วธิสีกดัแบบ 
QuEChERS (Anastassiades et al., 2003) ท�าการ
วเิคราะห์สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื 4 กลุม่ ได้แก่ ออร์กาโน
ฟอสเฟต(organophosphate)  ออร์กาโนคลอรีน (or-
ganochlorine) คาร์บาเมท (carbamate) และ  
ไพรีทรอยด์ (pyrethroid) จ�านวน 36 ชนิดสารโดยใช้
เครื่อง GC และ HPLC

สำรเคมี เฮกเซน (hexane)PR grade, เอทิล  
อะซีเตท (ethyl acetate)PR grade, อะซีโตไนไตรท์ 
(acetonitrite) HPLC grade, โซเดยีมคลอไรด์ (sodium 
chloride: NaCl ), แมกนีเซียมซัลเฟต แอนไฮดรัส 
(Magnesium sulfate anhydrous: anhydrous 
MgSO

4
 ), พเีอสเอ (primary secondary amine: PSA), 

เมทานอล (methanol) HPLC grade  และ กรดอะซี
ติก (Acetic acid)  AR grade.

เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องแก๊สโครมาโท
กราฟ (Gas Chromatograph: GC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 
6890N ตัวตรวจวัดชนิด Micro Electron Capture 
Detector (µECD) และ Flame Photometric Detector 
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(FPD), เครื่องไฮเปอร์ฟอร์แมนลิควิดโครมาโทกราฟ  
(high performance liquid chromatography : HPLC) 
ยีห้่อ Agilent ตวัตรวจวดัชนดิ Fluorescence Detector 
(FLD) ร่วมกับเครื่อง Post-Column Derivatization, 
เครื่องชั่งละเอียด (+ 0.001 กรัม Mettler Toledo PB 
303- S และ + 0.0001 กรัม Mettler Toledo AB 204-
S), เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge, Napco 2028R)
เครื่องเป่าระเหยด้วยไนโตรเจน (N

2
-Evaporator), 

เครือ่งผสมสาร (Vertex mixer Model VX-100), เครือ่ง
ย่อยตวัอย่าง  (Robot coupe), อปุกรณ์ส�าหรบัการสกดั
สาร และ เครื่องแก้ววัดปริมาตร

ขั้นตอนกำรเตรียมตัวอย่ำง น�าตัวอย่างมาหั่น
และบดละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน ชั่งตัวอย่าง 15 กรัม 
ใน  centrifuge tube ขนาด 50 มิลลิลิตร (มล.) เติม 
1% acetic acid in acetonitrile 15 มล. ปิดฝาแล้ว
เขย่าด้วยมือ และ vertex mixer อย่างละ 1 นาที แล้ว
เติม NaCl 1 กรัม   และ anhydrous MgSO

4
  4 กรัม 

เขย่าด้วยมือ และ vertex mixer ประมาณ 2 นาที หลัง
จากผสมกันดีแล้วน�าไป centrifuge เพื่อแยกชั้นที่
ความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที  จากนั้นดูด
ส่วนใสด้านบน (aliquot) 6 มล. ใส่ลงใน centrifuge 
tube ขนาด 15 มล. ที่มี anhydrous MgSO

4
  900 

มิลลิกรัม (มก.) และ PSA 150 มก. ปิดฝา เขย่าด้วย
มือ และ vertex mixer อย่างละ 1 นาที จากนั้นน�าไป 
centr i fuge อีกครั้ ง  เพื่อแยกของแข็งออกจาก
สารละลาย และจากนั้นน�า aliquot ไปลดปริมาตรจน
เกือบแห้งด้วย N

2
- Evaporator ปรับปริมาตรด้วย 

solvent (hexane, ethyl acetate) 1 มล. น�าสารละลาย
ใส่ใน vial และน�าไปตรวจวเิคราะห์ด้วยเครือ่ง GC เพือ่
ตรวจหาสารพิษกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟต  ออร์กาโน
คลอรนี และไพรทีรอยด์ ส่วนทีจ่ะน�าไปวเิคราะห์หาสาร
พิษกลุ่ม  คาร์บาเมท จะเติม methanol  2 มล. แล้วน�า
สารละลายทีไ่ด้ไปผ่าน nylon syringe filter ก่อนน�าไป
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC  

กำรวิเครำะห์ผล หากพบสารพิษตกค้างใน
ตัวอย่างจะมี peak หรือสัญญาณ โครมาโทแกรม ขึ้นที่ 
retention time เดียวกับสารมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์
จะทราบชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างเป็นหน่วย 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) โดยจะเทียบพื้นที่ peak 

ของตัวอย่าง กับ calibration curve ของสารมาตรฐาน 
ปริมาณสารพิษตกค้างที่พบจะน�าไปเทียบกับค่า MRL 
มกอช.9002-2551, มกษ.9002-2556 (ส�านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2556), 
Codex MRL (FAO and WHO, 2010) หรือประเทศคู่
ค้าเพือ่ประเมนิความปลอดภยั หากผลการวเิคราะห์พบ
ว่าตวัอย่างผลผลติจากแปลงใดมปีรมิาณสารพษิตกค้าง
เกินค่า MRL แปลงนั้นจะไม่ได้รับการรับรอง GAP

ผลกำรศึกษำ

ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้
เพื่อรับรอง GAP ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
11 จงัหวดั ณ ห้องปฏบิตักิาร ส�านกัวจิยัและพฒันาการ
เกษตรเขตที่ 3 ระหว่างปี 2554 ถึง 2556 พบว่าใน ปี 
2554 จากตัวอย่างผักและผลไม้จ�านวน 905 ตัวอย่าง 
ตรวจพบสารพิษตกค้าง 173 ตัวอย่าง (19.1%)  และ
พบปริมาณเกินค่า MRL 13  ตัวอย่าง (1.4%) ชนิดพืช
ที่ตรวจพบสารพิษเกินค่า MRL คือ กะหล�่าปลี ขึ้นฉ่าย 
ถั่วฝักยาว ผักกาดขาวปลี ผักชี มะเขือ หอมแบ่ง พริก 
มะม่วง และ ล�าไย 

ชนิดสารพิษกลุ่ม carbamate  ที่พบได้แก่ carbo-
sulfan, carbofuran, methomyl และ carbaryl ชนดิสาร
พิษกลุ่ม organophosphate ที่พบได้แก่ chlorpyrifos, 
diazinon, triazophos, parathion-methyl, pirimiphos-
methyl, methidathion, ethion, profenofos และ 
dimethoat  ส่วนชนิดสารพิษกลุ่ม pyrethroid ที่พบ 
ได้แก่ cypermethrin และ beta-cyfluthrin  สารพิษ
ตกค้างที่พบมากที่สุด ได้แก่ chlorpyrifos รองลงมาคือ 
cypermethrin, triazophos,  methidathion, diazinon, 
pirimiphos-methyl, profenofos, methomyl, dimeth-
oate และ carbaryl ตามล�าดับ ดังแสดงใน Table 1 

ชนิดสารพิษตกค้างในบัญชีเฝ้าระวังของกรม
วิชาการเกษตร (Watch list) ได้แก่ methidathion พบ
ในขึ้นฉ่าย และพริก, methomyl พบในองุ ่น และ 
ถัว่ฝักยาว, carbofuran พบในข้าวโพด และ มะเขอืเทศ 
ได้ตรวจพบสารพิษที่ห้ามใช้ทางการเกษตรได้แก่ 
parathion-methyl ส�าหรบัพชืทีต่รวจพบสารพษิตกค้าง
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มากที่สุด (นับจากชนิดสารที่ตรวจพบ) พืชผักได้แก่ 
พริก รองลงมาคือ มะเขือเทศ กะหล�่าปลี  และ ขึ้นฉ่าย 
ตามล�าดับ, ผลไม้ได้แก่ ส้มโอ รองลงมาคือ ลิ้นจี่ และ
พุทรา ตามล�าดับ ส่วนชนิดพืชที่ตรวจไม่พบสารพิษ
ตกค้าง ได้แก่ ถั่วแขก น�้าเต้า บวบ ชะพลู ผักสลัด ผัก
บุ้ง ผักหวานบ้าน ผักแพว ฟักทอง มะละกอ มะรุม 
มันแกว มันฝรั่ง ส้มเปลือกล่อน วอเตอร์เครส สับปะรด 
และ หน่อไม้ฝรั่ง 

ในปี 2555 จากตวัอย่างผกัและผลไม้จ�านวน 1,027 
ตวัอย่าง ตรวจพบสารพษิตกค้าง  272 ตวัอย่าง (26.5%) 
และพบปริมาณเกินค่า MRL 18 ตัวอย่าง (1.8%) ชนิด
พืชที่ตรวจพบสารพิษเกินค่า MRL คือ กะหล�่าดอก 
ขึ้นฉ่าย แตงกวา พริก หอมแบ่ง มะม่วง และ ลิ้นจี่ 

ชนดิสารพษิกลุม่ carbamate  ทีพ่บได้แก่ carbo-
sulfan, carbofuran, oxamyl, 3-hydroxy-carbofuran, 
methomyl และ carbaryl ชนิดสารพิษกลุ่ม organo-
phosphate ที่พบได้แก่ chlorpyrifos, diazinon, tria-
zophos, pirimiphos-methyl, EPN, ethion, profeno-
fos และ dimethoat  ส่วนชนดิสารพษิกลุม่ pyrethroid 
ที่พบ ได้แก่ cypermethrin และ lambda-cyhalothrin  
สารพิษตกค้างที่พบมากที่สุด ได้แก่ chlorpyrifos รอง
ลงมาคือ cypermethrin, profenofos, methomyl, 
carbaryl, triazophos,  ethion, dimethoate, carbo-
sulfan, lambda-cyhalothrin และ pirimiphos-methyl 
ตามล�าดับ ดังแสดงใน Table 2

ชนิดสารพิษตกค้างในบัญชี Watch list ได้แก่ 
methomyl พบใน กะหล�่าปลี กะหล�่าดอก พริก แตงโม 
ลิ้นจี่ มะม่วง และ ละมุด, oxamyl พบใน พริก และ 
มะม่วง, carbofuran พบใน ลิ้นจี่, EPN พบในมะเขือ
เทศ ขณะทีต่รวจไม่พบสารพษิทีห้่ามใช้ทางการเกษตร 
ส�าหรบัพชืทีต่รวจพบสารพษิตกค้างมากทีส่ดุ (นบัจาก
ชนิดสารที่ตรวจพบ) พืชผัก ได้แก่ พริก รองลงมาคือ 
มะเขือเทศ กะหล�่าดอก กะหล�่าปลี และ คะน้า ตาม
ล�าดับ, ผลไม้ได้แก่ มะม่วง รองลงมาคือ ลิ้นจี่ และ 
พุทรา ตามล�าดับ ส่วนชนิดพืชที่ตรวจไม่พบสารพิษ
ตกค้าง ได้แก่ กระเจีย๊บ กระเพรา กรนีโอ๊ค คอส กยุช่าย 
แคนตาลปู ชะอม ตะไคร้ น�า้เต้า บรอ็คโคลี ่บวบ บตัเต
อร์เฮด ผักชี ผักบุ้ง ปวยเล้ง ผักหวาน ฟักทอง ฟักแฟง 
มะนาว มะรุม มะละกอ มันแกว มันฝรั่ง สตรอว์เบอร์รี่ 

ส้ม สับปะรด และ โอบะ
ในปี 2556 จากตัวอย่างจ�านวน 1,103 ตัวอย่าง 

ตรวจพบสารพิษตกค้าง 332 ตัวอย่าง (30.1%) และ
พบปริมาณเกินค่า MRL 24 ตัวอย่าง (2.2 %) ชนิดพืช
ทีต่รวจพบสารพษิเกนิค่า MRLคอื กะหล�า่ดอก ขึน้ฉ่าย 
คะน้า ผักชี ผักแพว พริก มะนาว มะม่วง มันแกว เห็ด 
และ หอมแบ่ง 

ชนดิสารพษิกลุม่ carbamate  ทีพ่บได้แก่ carbo-
furan, methomyl และ carbaryl ชนิดสารพิษกลุ่ม 
organophosphate ทีพ่บได้แก่ chlorpyrifos, prothio-
fos, triazophos, profenofos และ ethion ส่วนชนิด
สารพิษกลุ่ม pyrethroid ที่พบ ได้แก่ cypermethrin, 
permethrin, lambda-cyhalothrin และ beta-cy-
fluthrin  สารพิษตกค้างที่พบมากที่สุด ได้แก่ chlorpy-
rifos รองลงมาคือ cypermethrin, methomyl, carba-
ryl, profenofos, prothiofos, carbofuran และ 
carbosulfan ตามล�าดับ ดังแสดงใน Table 3

ชนิดสารพิษตกค้างในบัญชี Watch list ได้แก่ 
methomyl พบใน บร็อคโคลี่ กะหล�่าดอก แตงโม พริก 
แก้วมังกร คะน้า มะม่วง เห็ด และ หอมแบ่ง, carbo-
furan พบใน มะเขือเทศ หอมแบ่ง คะน้า และ พริก 
ขณะที่ตรวจไม่พบสารพิษที่ห้ามใช้ทางการเกษตร 
ส�าหรบัพชืทีต่รวจพบสารพษิตกค้างมากทีส่ดุ (นบัจาก
ชนิดสารที่ตรวจพบ) พืชผักได้แก่ พริก รองลงมาคือ 
คะน้า เห็ด และ มะเขือเทศ ตามล�าดับ, ผลไม้ได้แก่ 
มะม่วง รองลงมาคือ ล�าไย ตามล�าดับ ส่วนชนิดพืชที่
ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง ได้แก่ กระเทียม กระเพรา 
กุยช่าย ข้าวโพด ขิง คะแยง ชะอม แตงไทย ทุเรียน 
ชะพล ูผกักาดหอม ผกับุง้ มะเขอื มะละกอ แมงลกั สต
รอว์เบอร์รี่ ส้มเปลือกล่อน เสาวรส องุ่น และ โอบะ

ใ น ก า ร ต ร ว จ พ บ ส า ร พิ ษ ต ก ค ้ า ง เ กิ น ค ่ า 
MRLจากแปลงทีข่อรบัรอง GAP ชนดิพชืทีต่รวจพบสาร
พิษตกค้างเกินค่า MRL ส่วนใหญ่ คือ พริก รองลงมา
คอื มะม่วง หอมแบ่ง และผกัตระกลูกะหล�่า ตามล�าดบั 
แปลงในพื้นที่จังหวัดที่พบสารพิษตกค้างเกินค่า 
MRLในผลผลิตบ่อยครั้งที่สุด คือ ชัยภูมิ เลย ขอนแก่น 
นครพนม และหนองคายตามล�าดับ (แสดงใน Table 
4) อย่างไรกต็ามแปลงทีต่รวจพบสารพษิตกค้างเกนิค่า 
MRL จะไม่ผ่านการรับรอง GAP  
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ชนิดสารพิษกลุม carbamate  ที่พบไดแก carbofuran, methomyl และ carbaryl ชนิดสารพิษกลุม 
organophosphate ที่พบไดแก chlorpyrifos, prothiofos, triazophos, profenofos และ ethion สวนชนิดสารพิษกลุม 
pyrethroid ที่พบ ไดแก cypermethrin, permethrin, lambda-cyhalothrin และ beta-cyfluthrin  สารพิษตกคางที่พบมาก
ที่สุด ไดแก chlorpyrifos รองลงมาคือ cypermethrin, methomyl, carbaryl, profenofos, prothiofos, carbofuran และ 
carbosulfan ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 3 

ชนิดสารพิษตกคางในบัญชี Watch list ไดแก methomyl พบใน บร็อคโคลี่ กะหลํ่าดอก แตงโม พริก แกวมังกร 
คะนา มะมวง เห็ด และ หอมแบง, carbofuran พบใน มะเขือเทศ หอมแบง คะนา และ พริก ขณะที่ตรวจไมพบสารพิษที่
หามใชทางการเกษตร สําหรับพืชที่ตรวจพบสารพิษตกคางมากท่ีสุด (นับจากชนิดสารที่ตรวจพบ) พืชผักไดแก พริก 
รองลงมาคือ คะนา เห็ด และ มะเขือเทศ ตามลําดับ, ผลไมไดแก มะมวง รองลงมาคือ ลําไย ตามลําดับ สวนชนิดพืชที่
ตรวจไมพบสารพิษตกคาง ไดแก กระเทียม กระเพรา กุยชาย ขาวโพด ขิง คะแยง ชะอม แตงไทย ทุเรียน ชะพลู 
ผักกาดหอม ผักบุง มะเขือ มะละกอ แมงลัก สตรอวเบอรร่ี สมเปลือกลอน เสาวรส องุน และ โอบะ 

ในการตรวจพบสารพิษตกคางเกินคา MRLจากแปลงที่ขอรับรอง GAP ชนิดพืชที่ตรวจพบสารพิษตกคางเกินคา 
MRL สวนใหญ คือ พริก รองลงมาคือ มะมวง หอมแบง และผักตระกูลกะหลํ่า ตามลําดับ แปลงในพื้นที่จังหวัดที่พบ
สารพิษตกคางเกินคา MRLในผลผลิตบอยคร้ังที่สุด คือ ชัยภูมิ เลย ขอนแกน นครพนม และหนองคายตามลําดับ (แสดงใน 
Table 4) อยางไรก็ตามแปลงที่ตรวจพบสารพิษตกคางเกินคา MRL จะไมผานการรับรอง GAP   

 
Table 1 Pesticide residues found in vegetables and fruits in upper Northeast Thailand in 2011 

Kinds  of sample 

Total 
number 

of 
sample 

Pesticide residues  
found 

Detected pesticides (mg/kg) 
Number  

of sample > MRL 
Broccoli 6 2 0 chlorpyrifos (0.06-0.08), diazinon (0.02) 
Cabbage 24 6 1 cypermethrin (0.03), diazinon (0.2-0.32), triazophos  (0.02), 

chlorpyrifos ( 2.2)b 
Cantaloupe 2 1 0 chlorpyrifos (0.01) 
Celery 8 3 1 chlorpyrifos (0.02-0.47)b, parathion-methyl (0.04), pirimiphos-methyl 

(0.06), methidathion (0.05) 
Chili 217 70 1 chlorpyrifos (0.01-0.55)a, carbosulfan (0.12-0.19), profenofos (0.02-

0.84), cypermethrin  (0.03-0.28), pirimiphos-methyl (0.02), ethion 
(0.51), carbaryl (0.02), triazophos (0.01-0.09), methidathion (0.01-
1.62) 

Chinese cabbage 1 1 1 chlorpyrifos (1.09)b 
Coriander 8 3 2 pirimiphos-methyl (0.01-0.02), chlorpyrifos  (0.10-1.77)c 
Corn 14 1 0 carbofuran (0.04) 
Cucumber 16 2 0 cypermethrin (0.02) 
Egg plant 18 3 2 diazinon (0.43)c, triazophos (0.07)c, chlorpyrifos  (0.01) 
Ginger 35 3 0 chlorpyrifos (0.01-0.06) 
Grape 1 1 0 methomyl (0.18) 
Guava 10 4 0 chlorpyrifos (0.02-0.07), cypermethrin  (0.01-0.02) 
Jujube 18 9 0 cypermethrin(0.01-0.38),chlorpyrifos(0.03-0.5),dimethoat (0.06) 
Kale 15 4 0 chlorpyrifos (0.03-0.08) 
Lettuce 6 2 0 chlorpyrifos (0.08), cypermethrin (0.01) 
Longan 37 10 1 chlorpyrifos  (0.01-0.07), cypermethrin(0.47-2.14)a 
Lychee 3 3 0 chlorpyrifos  (0.01), diazinon (0.12), dimethoat (0.09) 
Mango 80 5 1 chlorpyrifos  (0.02-0.08)c 
Mint 3 1 0 chlorpyrifos  (0.17) 
Pummelo 17 5 0 pirimiphos-methyl(0.08), chlorpyrifos(0.01-0.02), cypermethrin (0.06) 
Spring onion 4 2 1 cypermethrin ( 0.08-1.21)a 
Sweet basil 8 2 0 pirimiphos-methyl(0.01),chlorpyrifos(0.02), cypermethrin(0.02) 
Tomato 162 25 0 chlorpyrifos (0.01-0.50), carbofuran (0.10), cypermethrin (0.01-0.08), 

carbaryl(0.03), triazophos (0.01), beta-cyfluthrin (0.05) 
Water melon 32 3 0 chlorpyrifos (0.03-0.04), triazophos (0.02) 
Yard long bean 18 4 1 chlorpyrifos (0.01-2.43)b, methomyl (0.54) 

aACFS  MRL,  bCodex MRL,  c EU MRL,   *Limit of detection 0.001 mg/kg    
 
 

Table 2  Pesticide residues found in vegetables and fruits in upper Northeast Thailand in 2012 

Kinds  of sample 

Total 
number 

of 
sample 

Pesticide residues  
found 

Detected pesticides (mg/kg) 
Number  
of sample > MRL 

Cabbage 23 9 0 methomyl(0.44),cypermethrin(0.01-0.06),chlorpyrifos(0.01-0.20) 
Cauliflower 5 5 1 methomyl(0.08-0.75),carbaryl(0.10-0.15),chlorpyrifos(0.02-0.27)b 
Celery 9 2 1 chlorpyrifos (0.04-0.07)a 
Chili 276 96 6 cypermethrin(0.01-0.25), chlorpyrifos (0.01-0.96)a, pirimiphos-

methyl(0.01), profenofos(0.01-0.04), ethion (0.01-8.88)a, oxamyl 
(0.06), carbofuran(0.02),carbosulfan(0.02),methomyl(0.01-0.02) 

Corn 56 1 0 cypermethrin (0.02) 
Cucumber 44 2 1 carbaryl (4.31)a, triazophos (0.02) 
Dragon fruit 14 4 0 cypermethrin (0.05-0.3),  chlorpyrifos (0.02) 
Egg plant 7 1 0 chlorpyrifos (0.01) 
Ginger 35 3 0 chlorpyrifos (0.01-0.02) 
Guava 7 4 0 cypermethrin (0.03-0.06), chlorpyrifos (0.03-0.07) 
Jujube 23 22 0 cypermethrin (0.01-1.25), chlorpyrifos (0.06-0.25),  ethion (0.47), 

lambda-cyhalothrin (0.01) 
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Grape 1 1 0 methomyl (0.18) 
Guava 10 4 0 chlorpyrifos (0.02-0.07), cypermethrin  (0.01-0.02) 
Jujube 18 9 0 cypermethrin(0.01-0.38),chlorpyrifos(0.03-0.5),dimethoat (0.06) 
Kale 15 4 0 chlorpyrifos (0.03-0.08) 
Lettuce 6 2 0 chlorpyrifos (0.08), cypermethrin (0.01) 
Longan 37 10 1 chlorpyrifos  (0.01-0.07), cypermethrin(0.47-2.14)a 
Lychee 3 3 0 chlorpyrifos  (0.01), diazinon (0.12), dimethoat (0.09) 
Mango 80 5 1 chlorpyrifos  (0.02-0.08)c 
Mint 3 1 0 chlorpyrifos  (0.17) 
Pummelo 17 5 0 pirimiphos-methyl(0.08), chlorpyrifos(0.01-0.02), cypermethrin (0.06) 
Spring onion 4 2 1 cypermethrin ( 0.08-1.21)a 
Sweet basil 8 2 0 pirimiphos-methyl(0.01),chlorpyrifos(0.02), cypermethrin(0.02) 
Tomato 162 25 0 chlorpyrifos (0.01-0.50), carbofuran (0.10), cypermethrin (0.01-0.08), 

carbaryl(0.03), triazophos (0.01), beta-cyfluthrin (0.05) 
Water melon 32 3 0 chlorpyrifos (0.03-0.04), triazophos (0.02) 
Yard long bean 18 4 1 chlorpyrifos (0.01-2.43)b, methomyl (0.54) 

aACFS  MRL,  bCodex MRL,  c EU MRL,   *Limit of detection 0.001 mg/kg    
 
 

Table 2  Pesticide residues found in vegetables and fruits in upper Northeast Thailand in 2012 

Kinds  of sample 

Total 
number 

of 
sample 

Pesticide residues  
found 

Detected pesticides (mg/kg) 
Number  
of sample > MRL 

Cabbage 23 9 0 methomyl(0.44),cypermethrin(0.01-0.06),chlorpyrifos(0.01-0.20) 
Cauliflower 5 5 1 methomyl(0.08-0.75),carbaryl(0.10-0.15),chlorpyrifos(0.02-0.27)b 
Celery 9 2 1 chlorpyrifos (0.04-0.07)a 
Chili 276 96 6 cypermethrin(0.01-0.25), chlorpyrifos (0.01-0.96)a, pirimiphos-

methyl(0.01), profenofos(0.01-0.04), ethion (0.01-8.88)a, oxamyl 
(0.06), carbofuran(0.02),carbosulfan(0.02),methomyl(0.01-0.02) 

Corn 56 1 0 cypermethrin (0.02) 
Cucumber 44 2 1 carbaryl (4.31)a, triazophos (0.02) 
Dragon fruit 14 4 0 cypermethrin (0.05-0.3),  chlorpyrifos (0.02) 
Egg plant 7 1 0 chlorpyrifos (0.01) 
Ginger 35 3 0 chlorpyrifos (0.01-0.02) 
Guava 7 4 0 cypermethrin (0.03-0.06), chlorpyrifos (0.03-0.07) 
Jujube 23 22 0 cypermethrin (0.01-1.25), chlorpyrifos (0.06-0.25),  ethion (0.47), 

lambda-cyhalothrin (0.01) 
Kale 10 2 0 profenfos(0.16-0.31),cypermethrin(0.04),chlorpyrifos(0.01-0.05) 
Leek 10 5 0 carbosulfan (0.01-0.05) 
Longan 31 15 0 cypermethrin (0.12-0.25), chlorpyrifos (0.01-0.10) 
Lychee 9 9 2 cypermethrin(0.06-0.15),chlorpyrifos(0.02-0.14),diazinon(0.01), 

dimethoat(0.04),carbofuran(0.07), carbaryl(0.05-1.03)a, 
methomyl(0.11)c 

Mango 170 38 5 cypermethrin (0.03-0.10), chlorpyrifos (0.01-0.54), pirimiphos-methyl 
(0.01-0.02), profenofos (0.01), carbaryl (0.01-0.13), oxamyl (0.15), 
methomyl (0.02-0.17)c 

Orange 3 3 0 cypermethrin(0.53), chlorpyrifos(0.01-0.02), dimethoat(0.05-0.33) 
Pakchoi 7 5 0 dimethoat (0.03-0.08), cypermethrin (0.02) 
Pummelo 6 2 0 chlorpyrifos (0.01-0.02) 
Rambutan 9 7 0 chlorpyrifos (0.01-0.06) 
Sapodilla 2 1 0 methomyl (0.17) 
Spring onion 8 2 1 cypermethrin (0.05-1.91)a 
Sweet basil 3 2 0 cypermethrin (0.03), chlorpyrifos (0.02) 
Thai muskmelon 2 1 0 chlorpyrifos (0.03) 
Tomato 104 28 0 cypermethrin(0.01-0.17) ,chlorpyrifos(0.01-0.05), EPN (0.01-0.02), 

lambda-cyhalothrin(0.02), 3-hydroxy- carbofuran (0.03) 
Water melon 30 3 0 chlorpyrifos (0.01-0.02), methomyl (0.03) 
Yard long bean 11 1 0 chlorpyrifos (0.01) 

aACFS  MRL,  bCodex MRL,  c EU MRL, *Limit of detection 0.001 mg/kg 
 
 

 
Table 3  Pesticide residues found in vegetables and fruits in upper Northeast Thailand in 2013 

Kinds  of sample 

Total 
number 

of 
sample 

Pesticide residues  
found 

Detected pesticides (mg/kg) 
Number  

of sample > MRL 
Asparagus 18 1 0 chlorpyrifos (0.06) 
Broccoli 5 1 0 methomyl (0.44) 
Cabbage 16 2 0 chlorpyrifos (0.02), cypermethrin (0.05) 
Cantaloupe 2 2 0 cypermethrin (0.08-0.09) 
Cauliflower 7 6 1 methomyl (0.39-0.88), chlorpyrifos (0.03-2.72)b 
Celery 14 10 2 chlorpyrifos(0.03-4.38)b, profenofos(0.05),cypermethrin(0.06-1.2) 
chili 181 76 7 carbaryl (0.07), chlorpyrifos(0.01-0.73)a, methomyl (0.02), 

carbofuran (0.03-0.04), cypermethrin(0.03-1.87)a, prothiofos (2.44), 
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profenofos (0.02-1.34), ethion (0.32), triazophos (0.07) 
Chinese cabbage 6 3 0 cypermethrin (0.06), chlorpyrifos (0.04-0.2) 
Coriander 8 2 1 chlorpyrifos (0.17-3.54)c 
Cucumber 64 13 0 chlorpyrifos (0.01-0.06), cypermethrin (0.08) 
Dragon fruit 16 5 0 methomy (0.03), chlorpyrifos (0.03), cypermethrin (0.06) 
Egg plant 6 2 0 chlorpyrifos (0.05) 
Gourd 15 3 0 cypermethrin (0.03), cabaryl (0.07-0.12) 
Groundnut 9 2 0 chlorpyrifos (0.01) 
Guava 8 4 0 chlorpyrifos (0.01-0.04) 
Jujube 37 32 0 chlorpyrifos (0.02-0.31), cypermethrin (0.02-0.51) 
Kale 28 7 4 cypermethrin (0.06-0.64), methomyl (0.06), carbofuran (0.05), 

profenofos (0.14-0.42)b, chlorpyrifos (0.02) 
Lettuce 2 1 0 permethrin (0.23) 
Lime 3 3 1 chlorpyrifos (0.09-1.09)b 
Longan 30 7 0 chlorpyrifos (0.04-0.71), cypermethrin(0.68), carbosulfan (0.07) 
Lychee 4 2 0 chlorpyrifos (0.01-0.06) 
Mango 170 53 0 chlorpyrifos(0.03-0.79),carbaryl(0.01-0.33),methomyl(0.02-0.6), 

cypermethrin(0.01-0.11),prothiofos(0.03-0.08),triazophos (0.06) 
Mushrooms 8 6 1 chlorpyrifos(0.03-0.04),cypermethrin(0.07), methomyl(1.1) d, 

carbaryl(0.12) 
Pakchoi 9 1 0 l-cyhalothrin (0.12), cypermethrin (0.67) 
Vietnamese 
coriander 

4 2 1 chlorpyrifos(0.06-0.92)e 

Rambutan 20 10 0 chlorpyrifos (0.02-0.05) 
Spring onion 16 3 1 carbofuran(0.01-0.05)c, methomyl (0.11) 
Sweet basil 8 1 0 chlorpyrifos (0.05) 
Tomato 132 53 0 chlorpyrifos (0.01-0.09), cypermethrin(0.02-0.39), carbofuran (0.01), 

beta-cyfluthrin (0.03) 
Water melon 35 4 0 methomyl (0.04), chlorpyrifos (0.01-0.03) 
Yam bean 14 14 4 chlorpyrifos (0.04-0.06)a 
Yard long bean 16 1 0 chlorpyrifos (0.02) 

 aACFS  MRL,  bCodex MRL,  c EU MRL, d Korea MRL,  eJapan MRL *Limit of detection 0.001 mg/kg 
 
 
Table 4   Pesticide residues greater than the MRL found in fruit and vegetable in upper Northeast Thailand in 
               2011-2013 
Year / 

Province 
2011 2012 2013 

Vegetable/Fruit pesticide Vegetable/Fruit pesticide Vegetable/Fruit pesticide 

Kale 10 2 0 profenfos(0.16-0.31),cypermethrin(0.04),chlorpyrifos(0.01-0.05) 
Leek 10 5 0 carbosulfan (0.01-0.05) 
Longan 31 15 0 cypermethrin (0.12-0.25), chlorpyrifos (0.01-0.10) 
Lychee 9 9 2 cypermethrin(0.06-0.15),chlorpyrifos(0.02-0.14),diazinon(0.01), 

dimethoat(0.04),carbofuran(0.07), carbaryl(0.05-1.03)a, 
methomyl(0.11)c 

Mango 170 38 5 cypermethrin (0.03-0.10), chlorpyrifos (0.01-0.54), pirimiphos-methyl 
(0.01-0.02), profenofos (0.01), carbaryl (0.01-0.13), oxamyl (0.15), 
methomyl (0.02-0.17)c 

Orange 3 3 0 cypermethrin(0.53), chlorpyrifos(0.01-0.02), dimethoat(0.05-0.33) 
Pakchoi 7 5 0 dimethoat (0.03-0.08), cypermethrin (0.02) 
Pummelo 6 2 0 chlorpyrifos (0.01-0.02) 
Rambutan 9 7 0 chlorpyrifos (0.01-0.06) 
Sapodilla 2 1 0 methomyl (0.17) 
Spring onion 8 2 1 cypermethrin (0.05-1.91)a 
Sweet basil 3 2 0 cypermethrin (0.03), chlorpyrifos (0.02) 
Thai muskmelon 2 1 0 chlorpyrifos (0.03) 
Tomato 104 28 0 cypermethrin(0.01-0.17) ,chlorpyrifos(0.01-0.05), EPN (0.01-0.02), 

lambda-cyhalothrin(0.02), 3-hydroxy- carbofuran (0.03) 
Water melon 30 3 0 chlorpyrifos (0.01-0.02), methomyl (0.03) 
Yard long bean 11 1 0 chlorpyrifos (0.01) 

aACFS  MRL,  bCodex MRL,  c EU MRL, *Limit of detection 0.001 mg/kg 
 
 

 
Table 3  Pesticide residues found in vegetables and fruits in upper Northeast Thailand in 2013 

Kinds  of sample 

Total 
number 

of 
sample 

Pesticide residues  
found 

Detected pesticides (mg/kg) 
Number  

of sample > MRL 
Asparagus 18 1 0 chlorpyrifos (0.06) 
Broccoli 5 1 0 methomyl (0.44) 
Cabbage 16 2 0 chlorpyrifos (0.02), cypermethrin (0.05) 
Cantaloupe 2 2 0 cypermethrin (0.08-0.09) 
Cauliflower 7 6 1 methomyl (0.39-0.88), chlorpyrifos (0.03-2.72)b 
Celery 14 10 2 chlorpyrifos(0.03-4.38)b, profenofos(0.05),cypermethrin(0.06-1.2) 
chili 181 76 7 carbaryl (0.07), chlorpyrifos(0.01-0.73)a, methomyl (0.02), 

carbofuran (0.03-0.04), cypermethrin(0.03-1.87)a, prothiofos (2.44), 
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Bueng kan - - Chili 
Mango 

chlorpyrifos 
methomyl 

- - 

Chaiya 
phum 

Yard long bean 
Mango 

chlorpyrifos 
chlorpyrifos 

Cauliflower 
Spring onion 
Lychee 
 

Chlorpyrifos 
cypermethrin 
methomyl 
carbaryl 

Chili 
 

cypermethrin 

Kalasin Egg plant triazophos 
diazion 

Mango methomyl - - 

Khon Kaen Cabbage 
Celery 

chlorpyrifos 
chlorpyrifos 

Chili 
 

ethion Celery 
Coriander 

chlorpyrifos 
chlorpyrifos 

Loei Coriander 
Longan 

chlorpyrifos 
cypermethrin 

Mango methomyl Celery 
Chili 
Vietnamese 
coriander 

chlorpyrifos 
chlorpyrifos 
chlorpyrifos 

Mukdahan - - - - Cauliflower 
Lime 

chlorpyrifos 
chlorpyrifos 

Nakhon 
Phanom 

Chinese 
cabbage 
Spring onion 

chlorpyrifos 
 
cypermethrin 

Chili 
 

chlorpyrifos Yam bean 
Spring onion 

chlorpyrifos
carbofuran 

Nong Bua 
Lam Phu 

- - - - Kale 
Mushrooms 

profenofos
methomyl 

Nong Khai Chili chlorpyrifos Chili ethion Chili chlorpyrifos
cypermethrin 

Sakon 
Nakhon 

- - - - Chili chlorpyrifos

Udon Thani - - Celery 
Cucumber 

chlorpyrifos
carbaryl 

Chili cypermethrin

 

สรุปและวิจารณ 
การตรวจสอบสารพิษตกคางในผักและผลไมจากแปลงท่ีขอรับรอง GAP ระหวางป 2554 ถึง 2556 ในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา รอยละการตรวจพบสารพิษตกคาง และ รอยละสารพิษตกคางเกินคา MRL มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น และมีจํานวนเกษตรกรที่ใหความสนใจขอรับรอง GAP เพิ่มมากข้ึน อยางไรก็ตาม วัชราพร และคณะ (2554) 
รายงานวาการตรวจสอบสารพิษตกคางในผลผลิตหลังการรับรอง GAP ในป 2551, 2552 และ 2554 ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบวาสารพิษตกคางเกินคา MRL มีแนวโนมลดลง โดยในป 2551 พบสารพิษตกคางเกินคา 
MRL ถึง 21% กระทั่ง ป 2552 และ 2554 ลดลงเปน 0.5% และ 0.5% ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงการรักษาคุณภาพ GAP 
ที่ดีขึ้น  

เกษตรกรท่ีขอรับรอง GAP ยังคงนิยมใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรอยางแพรหลาย จําเปนอยางย่ิงที่ภาครัฐ
จะตองทํางานเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการใชสารพิษเหลานี้ใหเกิดความปลอดภัยตอเกษตรกร และ

profenofos (0.02-1.34), ethion (0.32), triazophos (0.07) 
Chinese cabbage 6 3 0 cypermethrin (0.06), chlorpyrifos (0.04-0.2) 
Coriander 8 2 1 chlorpyrifos (0.17-3.54)c 
Cucumber 64 13 0 chlorpyrifos (0.01-0.06), cypermethrin (0.08) 
Dragon fruit 16 5 0 methomy (0.03), chlorpyrifos (0.03), cypermethrin (0.06) 
Egg plant 6 2 0 chlorpyrifos (0.05) 
Gourd 15 3 0 cypermethrin (0.03), cabaryl (0.07-0.12) 
Groundnut 9 2 0 chlorpyrifos (0.01) 
Guava 8 4 0 chlorpyrifos (0.01-0.04) 
Jujube 37 32 0 chlorpyrifos (0.02-0.31), cypermethrin (0.02-0.51) 
Kale 28 7 4 cypermethrin (0.06-0.64), methomyl (0.06), carbofuran (0.05), 

profenofos (0.14-0.42)b, chlorpyrifos (0.02) 
Lettuce 2 1 0 permethrin (0.23) 
Lime 3 3 1 chlorpyrifos (0.09-1.09)b 
Longan 30 7 0 chlorpyrifos (0.04-0.71), cypermethrin(0.68), carbosulfan (0.07) 
Lychee 4 2 0 chlorpyrifos (0.01-0.06) 
Mango 170 53 0 chlorpyrifos(0.03-0.79),carbaryl(0.01-0.33),methomyl(0.02-0.6), 

cypermethrin(0.01-0.11),prothiofos(0.03-0.08),triazophos (0.06) 
Mushrooms 8 6 1 chlorpyrifos(0.03-0.04),cypermethrin(0.07), methomyl(1.1) d, 

carbaryl(0.12) 
Pakchoi 9 1 0 l-cyhalothrin (0.12), cypermethrin (0.67) 
Vietnamese 
coriander 

4 2 1 chlorpyrifos(0.06-0.92)e 

Rambutan 20 10 0 chlorpyrifos (0.02-0.05) 
Spring onion 16 3 1 carbofuran(0.01-0.05)c, methomyl (0.11) 
Sweet basil 8 1 0 chlorpyrifos (0.05) 
Tomato 132 53 0 chlorpyrifos (0.01-0.09), cypermethrin(0.02-0.39), carbofuran (0.01), 

beta-cyfluthrin (0.03) 
Water melon 35 4 0 methomyl (0.04), chlorpyrifos (0.01-0.03) 
Yam bean 14 14 4 chlorpyrifos (0.04-0.06)a 
Yard long bean 16 1 0 chlorpyrifos (0.02) 

 aACFS  MRL,  bCodex MRL,  c EU MRL, d Korea MRL,  eJapan MRL *Limit of detection 0.001 mg/kg 
 
 
Table 4   Pesticide residues greater than the MRL found in fruit and vegetable in upper Northeast Thailand in 
               2011-2013 
Year / 

Province 
2011 2012 2013 

Vegetable/Fruit pesticide Vegetable/Fruit pesticide Vegetable/Fruit pesticide 



438 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

สรุปและวิจำรณ์

การตรวจสอบสารพษิตกค้างในผกัและผลไม้จาก

แปลงที่ขอรับรอง GAP ระหว่างปี 2554 ถึง 2556 ใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ร้อยละ

การตรวจพบสารพษิตกค้าง และ ร้อยละสารพษิตกค้าง

เกินค่า MRL มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีจ�านวน

เกษตรกรที่ให้ความสนใจขอรับรอง GAP เพิ่มมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม วัชราพร และคณะ (2554) รายงาน

ว่าการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตหลังการ

รบัรอง GAP ในปี 2551, 2552 และ 2554 ในพืน้ทีภ่าค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน พบว่าสารพษิตกค้างเกนิ

ค่า MRL มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2551 พบสารพิษ

ตกค้างเกนิค่า MRL ถงึ 21% กระทัง่ ปี 2552 และ 2554 

ลดลงเป็น 0.5% และ 0.5% ตามล�าดับ แสดงให้เห็น

ถึงการรักษาคุณภาพ GAP ที่ดีขึ้น 

เกษตรกรที่ขอรับรอง GAP ยังคงนิยมใช้วัตถุ

อันตรายทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย จ�าเป็นอย่าง

ยิง่ทีภ่าครฐัจะต้องท�างานเชงิรกุเพือ่สร้างความรูค้วาม

เข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สารพิษเหล่านี้ให้เกิดความ

ปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค ร่วมทั้งต่อสิ่ง

แวดล้อม สนบัสนนุให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยกี�าจดัศตัรู

พืชแบบผสมผสาน หรือส่งเสริมการใช้สารสกัดจาก

ธรรมชาติในการป้องกันก�าจัดศัตรูพืชแทนการใช้วัตถุ

อันตรายทางการเกษตรที่มีความเป็นพิษสูง 

ในปี 2554 ได้ตรวจพบวัตถุอันตรายทางการ

เกษตรชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายและประกาศ

ห้ามใช้ คือ parathion- methyl ซึ่งประกาศห้ามใช้เมื่อ

ปี 2547 เนื่องมีพิษเฉียบพลันสูง (ศูนย์ข้อมูลวัตถุ

อันตรายและเคมีภัณฑ์, 2554) แม้ในปี 2555 และ 

2556 จะตรวจไม่พบวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิด

ดังกล่าว แต่อาจมีการลักลอบน�ามาใช้ทางการเกษตร

ได้จึงจ�าเป็นต้องติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

การตรวจพบสารพิษในบัญชี Watch list ซึ่งเป็น

สารพษิทีม่รีะดบัความเป็นพษิสงู (WHO, 2012) ในช่วง

ปี 2554 ถึง 2556 จ�าเป็นต้องแนะน�าให้เกษตรใช้สาร

พิษเหล่านี้อย่างระมัดระวังหรือเลือกใช้สารชนิดอื่น

ทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสารพิษที่อาจจะ

เกิดขึ้น โดยเฉพาะ methomyl และ carbofuran ที่ยัง

นิยมใช้อย่างกว้างขวาง 

ค�ำขอบคุณ

ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการการเกษตร

จังหวัด ทั้ง10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน

บนส�านักวิจัยและพัฒนาการการเกษตรเขตที่ 3 ที่ช่วย

อ�านวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง และขอ

ขอบคุณ ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ที่กรุณาช่วย

ตรวจบทคัดย่อ 
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