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บทคัดย่อ 
จากการตรวจติดตามสารพิษตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงท่ีผ่านการรับรองรองระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

(GAP) ในเขตพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ไดแ้ก่ ตรัง สตูล พทัลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง
เดือนกนัยายน 2558 มีการสุ่มเก็บตวัอย่างผลผลิตเพ่ือวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งทางการเกษตรทั้งหมด 1,148  
ตวัอย่าง จากพืช 33 ชนิด เป็นตวัอย่างจากแปลงผลิต 673 ตวัอย่าง จุดรวบรวม 200 ตวัอย่าง และจุดจ าหน่าย 275 ตวัอย่าง โดย
วิเคราะห์สารพิษตกคา้ง 3 กลุ่มสาร คือ กลุ่ม organophosphates จ านวน 26 ชนิดสาร สารกลุ่ม organochlorines จ านวน 4 ชนิดสาร 
สารกลุ่ม pyrethroids จ านวน 7 ชนิดสาร ใชว้ิธีการวิเคราะห์ท่ีดดัแปลงมาจากวิธีของ Steinwandter H. พบการตกคา้งของสารพิษ
ในตวัอย่างจากแปลงผลิต จุดรวบรวม และจุดจ าหน่าย จ านวน 64, 44 และ 49 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.51, 22 และ 17.82 ของ
จ านวนตวัอย่างพืชทั้งหมดในแต่ละแหล่งตามล าดบั จากขอ้มูลการวิเคราะห์พบการตกคา้งของสารพิษ 18 ชนิดสาร ไดแ้ก่ 
chlorpyrifos, diazinon, dicrotophos, ethion, EPN, profenofos, malathion, omethoate, profenofos, prothiophos, pirimiphos-ethyl, 
triazophos, dicofol, cyfluthrin, cyhalothrin, cypermethrin, deltamethrin และ fenvalerate โดยชนิดสารพิษตกคา้งท่ีพบมากท่ีสุด 3 
อนัดบั ไดแ้ก่ chlorpyrifos คิดเป็นร้อยละ 6.36 cypermethrin ร้อยละ 5.66 และ ethion ร้อยละ 1.31 ส่วนใหญ่พบในตวัอย่างพริก 
และไม่พบสารท่ีเป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 เม่ือน าขอ้มูลชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งท่ีตรวจพบมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐาน หรือ ค่า MRLs โดยใชเ้กณฑพิ์จารณาเรียงล าดบั ดงัน้ี Thai MRLs, Codex MRLs และประเทศคู่คา้ ไดแ้ก่ EU MRLs 
และ Japan MRLs ตามล าดบั พบตวัอย่างท่ีมีการตกคา้งของสารพิษเกินค่า MRLs จากแปลงผลิต จุดรวบรวม และจุดจ าหน่าย 
จ านวน 2, 22 และ 20 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.3, 11 และ 7.27 ของตวัอย่างวิเคราะห์ทั้งหมดตามล าดบั โดยแปลงผลิตมีชนิดพืช
ท่ีพบการตกคา้งเกินค่า MRLs 1 ชนิดพืช ไดแ้ก่ ฝร่ัง จุดรวบรวมพบ 5 ชนิดพืช ไดแ้ก่ กวางตุง้ แตงกวา ผกักาดขาว พริก และ
ฝร่ัง จุดจ าหน่ายพบ 5 ชนิดพืช ไดแ้ก่ กวางตุง้ คะนา้ แตงกวา มะเขือ และพริก ขอ้มูลจากการวิเคราะห์พบว่า ผลผลิตท่ีไดจ้าก
แปลงผลิตหลงัการรับรองระบบ GAP ส่วนมากมีปริมาณการตกคา้งของสารพิษต ่ากว่าค่า MRLs คือ ผลผลิตปลอดภยัต่อการ
บริโภค นอกจากน้ียงัมีร้อยละการตกคา้งของสารพิษทางการเกษตรนอ้ยกว่าตวัอย่างพืชจากจุดรวบรวมและจุดจ าหน่าย เป็นไป
ไดว้า่ผลผลิตพืชเม่ือเกบ็เก่ียวจากแปลงผลิตมายงัจุดรวบรวมและจุดจ าหน่าย อาจมีการปะปนกบัผลผลิตจากแปลงท่ีไม่ไดผ้ลิต
ตามระบบ GAP การศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งทางการเกษตรในผลผลิตพืชในเขตพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง สะทอ้นให้
เห็นถึงมาตรฐานการใชว้ตัถุมีพิษทางการเกษตรของเกษตรกรหลงัไดรั้บการรับรองแปลงตามระบบ GAP ว่ายงัคงถูกตอ้งและ
ปลอดภยัตามค าแนะน าในการผลิตพืช 
ค าส าคญั : สารพิษตกคา้งทางการเกษตร, ระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม, pesticide residues, Good Agricultural Practices,  GAP 

                                                 
1 กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต  ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8  จงัหวดัสงขลา 
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ค าน า  
 ปัจจุบันทัว่โลกให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตอาหารจากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ โดยเน้นความ
ปลอดภยัของอาหารต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค มาตรการความปลอดภยัดา้นอาหารจึงมีความเขม้งวดมากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศท่ีเป็นสมาชิกองค์การคา้โลกท่ีไดก้ าหนดกฎระเบียบและมาตรการต่างๆภายใตเ้ขต
การคา้เสรี ใหเ้ป็นการผลิตสินคา้เกษตรท่ีปลอดภยัตามมาตรฐานสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช นอกจากน้ียงัมี
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและมาตรการตลอดเวลา เพ่ือรองรับสถานการณ์ต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
ประเทศไทยจึงตอ้งติดตามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละตอ้งปรับตวัดา้นการผลิตสินคา้
เกษตรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และไม่ให้การใช้เร่ืองความปลอดภยัดา้น
อาหารมาเป็นเหตุในการกีดกนัทางการค้าระหว่างประเทศได้ ดงันั้นเพ่ือให้บรรลุหลกัหลกัการดา้นความ
ปลอดภยัอาหารตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค รวมถึงตอ้งสามารถทวนสอบยอ้นกลบัทราบแหล่งท่ีมาของ
อาหารได ้กรมวิชาการเกษตรซ่ึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดา้นพืช จึงไดใ้หค้วามส าคญักบักระบวนการผลิตพืช
ตั้งแต่ในแปลงผลิต โดยเนน้การปฏิบติัการทางเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) 
โดยเฉพาะการลดการใชส้ารเคมี เพ่ือไม่ใหส้ารเคมีก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่มนุษย ์สตัว ์และส่ิงแวดลอ้ม  
 การปฏิบติัการทางเกษตรท่ีดีส าหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) เป็นระบบท่ีช่วยสร้าง
มาตรฐานและควบคุมการจดัการกระบวนการผลิตพืชอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ไดผ้ลิตผลท่ีปลอดภยัจากสารพิษ 
ปลอดจากศัตรูพืช และมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภค รวมทั้ งสามารถน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการปฏิบติัตามระบบ GAP มีขอ้ก าหนดท่ีตอ้ง
ตรวจสอบ ไดแ้ก่ น ้า พ้ืนท่ีปลูก การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตร การจดัการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อน
การเกบ็เก่ียว การเกบ็เก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว การพกัผลิตผลการขนยา้ยในแปลงปลูกและการเก็บ
รักษา สุขลกัษณะส่วนบุคคล การบนัทึกขอ้มูลและการตรวจสอบ (มาตรฐานสินคา้เกษตร, 2556)  
 การตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งทางการเกษตรจากกระบวนการผลิตพืช ในพืชผกั
และผลไมท่ี้ขอการรับรองแปลงผลิต จากโครงการ GAP เป็นอีกขั้นตอนท่ีส าคญั ท าใหไ้ดข้อ้มูลการใชส้ารเคมี
ทางการเกษตรของเกษตรกรว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ ทั้งน้ีเกษตรกรตอ้งไม่ใชส้ารเคมีท่ีประกาศยกเลิก
การใช ้และตอ้งใชส้ารเคมีอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยสารเคมีท่ีใชใ้น
กระบวนการผลิตพืชจะตอ้งมีปริมาณการตกคา้งไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย ซ่ึงเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการ GAP และไดป้ฏิบติัตามระบบ หลงัจากผ่านการประเมินจะไดใ้บรับรองแปลงผลิตพืช (ใบรับรอง Q) 
และหลงัจากเกษตรกรไดรั้บการรับรองแปลงผลิตแลว้ ยงัคงมีการติดตามกระบวนการผลิตเป็นระยะ เพ่ือให้
แน่ใจว่าเกษตรกรยงัคงมีการปฏิบติัการทางเกษตรท่ีดีส าหรับพืชอย่างสม ่าเสมอ การสุ่มเก็บตวัอย่างจากแปลง
ผลิตท่ีหลงัผา่นการรับรอง GAP เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งทางการเกษตร จึงเป็นอีก
กระบวนการหน่ึงท่ีใชติ้ดตามและประเมินว่าเกษตรกรว่ายงัคงมีการใชส้ารเคมีอย่างเหมาะสมในกระบวนการ
ผลิตหรือไม่ งานวิจยัคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้การตรวจสอบสารพิษตกคา้งทางการเกษตรในผลผลิตของเกษตรกร จาก
แปลงหลงัผ่านการรับรองแปลง GAP รวมทั้งผลผลิตจากจุดรวบรวม และจุดจ าหน่ายในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้
ตอนล่าง 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตรัง สตูล พทัลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าประเมินว่า
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เกษตรกรยงัคงมีการรักษามาตรฐานการผลิตพืชใหป้ลอดภยัจากสารเคมีตกคา้งหรือไม่ หลงัจากผ่านการรับรอง
แปลง GAP จากกรมวิชาการเกษตร   
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  
 เคร่ืองมือส าหรับใชวิ้เคราะห์ ไดแ้ก่ เคร่ือง Gas Chromatography (GC) ยี่หอ้ Agilent technologies 
model 6890N ประกอบดว้ย หัวตรวจวดัชนิด  Flame Photometric Detector (FPD) และหัวตรวจวดัชนิด 
Electron Capture Detector (ECD), เคร่ืองชัง่ความละเอียดในการอ่านค่า ±0.01กรัม (Mettler Toledo PB1502-S) 
และ ±0.0001 กรัม (Mettler Toledo 285), เคร่ืองป่ันเหว่ียง (IKA T25 basic), Rotary Evaporator (Buchi R-200), 
เคร่ืองเป่าระเหยดว้ยไนโตรเจน (N-EVAPTM 112), เคร่ืองย่อยตวัอย่าง (Robot coupe R201 Ultra E) และเคร่ือง
แกว้วดัปริมาตรท่ีผา่นการสอบเทียบ 

การศึกษาเร่ิมจากการสุ่มเกบ็ตวัอยา่งผกัและผลไมจ้ากแปลงของเกษตรกรท่ีผ่านการรับรองระบบ GAP 
จุดรวบรวม และจุดจ าหน่าย ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนตุลาคม 2558 ในพ้ืนท่ี 7 จงัหวดัภาคใต้
ตอนล่าง ไดแ้ก่ สงขลา สตูล ตรัง พทัลุง ยะลา นราธิวาส และปัตตานี โดยสุ่มเก็บตวัอย่างตามคู่มือการเก็บ
ตวัอยา่งเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกคา้ง (กองวตัถุมีพิษการเกษตร, 2545) การสกดัสารพิษตกคา้งจากตวัอย่างใชวิ้ธีท่ี
ดดัแปลงมาจาก Steinwondter (1985) วิเคราะห์สารทั้งส้ิน 37 ชนิดสาร จากกลุ่ม organophosphate จ านวน 26 
ชนิดสาร ไดแ้ก่ azinphos-methyl, acephate, azinphos-ethyl, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, diazinon, 
dichlorvos, dicrotophos, dimethoate, EPN, ethion, fenitrothion, malathion, methamidophos, methidathion, 
mevinphos, monocrotophos, omethoate, parathion-ethyl, parathion-methyl, phosalone, pirimiphos-ethyl, 
pirimiphos-methyl, profenofos, prothiophos และ triazophos สารกลุ่ม Organochlorines จ านวน 4 ชนิดสาร 
ไดแ้ก่ endosulfan sulfate,  α-endosulfan, - endosulfan และ dicofol สารกลุ่ม Pyrethroids จ านวน 7 ชนิดสาร 
ไดแ้ก่ deltamethrin bifenthrin, cyfluthrin, cyhalothrin, permethrin, cypermethrin และ fenvalerate โดยสารกลุ่ม 
organophosphate ใชต้วัตรวจวดัส าหรับวิเคราะห์สารพิษตกคา้ง ชนิด Flame Photometric Detector (FPD) สาร
กลุ่ม Organochlorines และ Pyrethroids ใชต้วัตรวจวดัชนิด Electron Capture Detector (ECD) การรายงานผล
วิเคราะห์ใชห้น่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) และเปรียบเทียบปริมาณสารตกคา้งท่ีปลอดภยัโดยใชเ้กณฑ์
ก าหนดค่าระดบัปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในอาหารท่ียอมรับให้มีได้ในแต่ละพืช (Maximum Residue 
Limits; MRLs) ไดแ้ก่ Thai MRLs (มกษ. 9002-2556), Codex MRLs และประเทศคู่คา้ ไดแ้ก่ EU MRLs และ 
Japan MRLs ตามล าดบั 
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

1. ตวัอย่างที่ตรวจวเิคราะห์ 
  ไดด้ าเนินการสุ่มตวัอยา่งเพ่ือตรวจติดตามการตกคา้งของสารพิษตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตร โดย
ไดสุ่้มตวัอยา่งจาก 3 แหล่ง ไดแ้ก่ แปลงผลิตท่ีผา่นการรับรองรองระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) จุดรวบรวม
ผลผลิต และจุดจ าหน่ายผลผลิต ในเขตพ้ืนท่ี 7 จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ไดแ้ก่ ตรัง สตูล พทัลุง สงขลา ยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2558 จ านวนทั้งส้ิน 1,148  ตวัอย่าง โดย



876 

เป็นตวัอย่างจากแปลงผลิต 673 ตวัอย่าง จุดรวบรวมผลผลิต 200 ตวัอย่าง และจุดจ าหน่ายผลผลิต 275 ตวัอย่าง 
รวมทั้งส้ิน 33 ชนิดพืช จ านวนตวัอย่างท่ีสุ่มวิเคราะห์แต่ละชนิดพืชมีดงัน้ี กวางตุง้ (47 ตวัอย่าง), ข่า (20 
ตวัอย่าง), ขา้วโพดฝักอ่อน (19 ตวัอย่าง), ขา้วโพด (45 ตวัอย่าง), คะนา้ (24 ตวัอย่าง), ตะไคร้ (29 ตวัอย่าง), 
แตงกวา (25 ตวัอย่าง), โตว้เหม่ียว (35 ตวัอย่าง), ถัว่ฝักยาว (38 ตวัอย่าง), บวบ (31 ตวัอย่าง), ผกักาดขาว (17 
ตวัอย่าง), ผกัโขม (16 ตวัอย่าง), ผกับุง้ (23 ตวัอย่าง), ผกัหวาน (33 ตวัอย่าง), ผกัเหลียง (39 ตวัอย่าง), ไผ่หวาน 
(11 ตวัอย่าง), มะเขือ (27 ตวัอย่าง), พริก (121 ตวัอย่าง), มะนาว (48 ตวัอย่าง), วอเตอร์เครส (35 ตวัอย่าง), เห็ด 
(20 ตวัอย่าง), แกว้มงักร (15 ตวัอย่าง), เงาะ (30 ตวัอย่าง), แตงโม (45 ตวัอย่าง), ทุเรียน (43 ตวัอย่าง), ฝร่ัง (33 
ตวัอย่าง), มะละกอ (40 ตวัอย่าง), มงัคุด (60 ตวัอย่าง), ลองกอง (65 ตวัอย่าง), ล าไย (31 ตวัอย่าง), ส้มโอ (32 
ตวัอยา่ง), สละ (26 ตวัอยา่ง) และสบัปะรด (25 ตวัอยา่ง) (ตารางท่ี 1)  
  2. ผลการวเิคราะห์สารพษิตกค้างในตวัอย่างพืช 
  จากผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างพืช 1,148 ตวัอย่าง พบการตกคา้งของสารพิษในตวัอย่างทั้งส้ิน 157 
ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 13.68 ของจ านวนตวัอยา่งพืชทั้งหมด โดยแต่ละแหล่งของตวัอย่าง ไดแ้ก่ แปลงผลิต จุด
รวบรวมผลผลิต และจุดจ าหน่ายผลผลิต พบการตกคา้ง 64, 44 และ 49 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.51, 22 และ 
17.82 ของจ านวนตวัอย่างพืชทั้งหมดในแต่ละแหล่ง ตามล าดบั (แผนภูมิท่ี 1) และเม่ือพิจารณาในแต่ละแหล่ง
ของตวัอยา่ง พบชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้ง ดงัน้ี  
  2.1 ผลการวเิคราะห์สารพษิตกค้างในตวัอย่างพืชที่สุ่มเกบ็จากแปลงผลติ   
  จากตวัอย่างวิเคราะห์ 673 ตวัอย่าง 33 ชนิดพืช ตรวจพบการตกคา้ง 64 ตวัอย่าง จาก 17 ชนิดพืช โดย
แต่ละชนิดพืชตรวจพบจ านวนการตกคา้ง ดงัน้ี กวางตุง้ (2 ตวัอย่าง), ขา้วโพด (2 ตวัอย่าง), คะนา้ (1 ตวัอย่าง), 
แตงกวา (1 ตวัอย่าง), ถัว่ฝักยาว (1 ตวัอย่าง), บวบ (3 ตวัอย่าง), ผกักาดขาว (1 ตวัอย่าง), ผกับุง้ (1 ตวัอย่าง), 
ผกัหวาน (2 ตวัอยา่ง), มะเขือ (2 ตวัอยา่ง), พริก (32 ตวัอยา่ง), มะนาว (30 ตวัอย่าง), เห็ด (1 ตวัอย่าง), ทุเรียน (1 
ตวัอยา่ง), ฝร่ัง (8 ตวัอยา่ง), ล  าไย (2 ตวัอยา่ง) และ สม้โอ (4 ตวัอยา่ง) โดยชนิดพืชท่ีตรวจพบสารตกคา้งมากสุด 
2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ฝร่ัง และพริก โดยฝร่ัง ตรวจพบทั้งหมด 8 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53 ของจ านวนตวัอย่าง
ฝร่ังทั้งหมด และพริก ตรวจพบทั้งหมด 32 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนตวัอยา่งพริกทั้งหมด (ตารางท่ี 2) 
  ชนิดสารพิษตกคา้งท่ีตรวจพบทั้งหมดมี 11 ชนิดสาร ช่วงปริมาณดงัน้ี chlorpyrifos (0.01-0.42 mg/kg), 
ethion (0.01-0.36 mg/kg), profenofos (0.09-0.51 mg/kg), malathion (0.1 mg/kg), prothiophos (0.07 mg/kg), 
pirimiphos-ethyl (0.1-0.21 mg/kg), dicofol (0.19-0.34 mg/kg), cyfluthrin (0.05 mg/kg), cypermethrin (0.01-
0.59 mg/kg), deltamethrin (0.03-0.04 mg/kg) และ fenvalerate (0.03 mg/kg) ชนิดสารพิษตกคา้งท่ีพบมากสุด 2 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ chlorpyrifos และ cypermethrin โดยพบจ านวน 27 และ 19 ตวัอย่าง ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 
และส่วนใหญ่พบตกคา้งในพริก โดย chlorpyrifos พบตกคา้งในพริกจ านวน 12 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15 ของ
จ านวนตวัอย่างพริกทั้งหมด และ cypermethrin พบตกคา้งในพริก จ านวน 9 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.25 ของ
จ านวนตวัอย่างพริกทั้งหมด และชนิดพืชท่ีตรวจพบจ านวนชนิดสารตกคา้งมากสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ พริก 
และฝร่ัง โดยพริก ตรวจพบทั้งหมด 5 ชนิดสาร ช่วงปริมาณดงัน้ี chlorpyrifos (0.01-0.42 mg/kg), profenofos 
(0.09-0.51 mg/kg), ethion (0.01-0.36 mg/kg), dicofol (0.19-0.34 mg/kg) และ cypermethrin (0.01-0.59 mg/kg) 
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ส่วนฝร่ัง ตรวจพบทั้งหมด 4 ชนิดสาร ช่วงปริมาณดงัน้ี chlorpyrifos (0.02-0.03 mg/kg), profenofos (0.05 
mg/kg), prothiophos (0.07 mg/kg) และ cypermethrin (0.02-0.2 mg/kg) (ตารางท่ี 2)  
  ผลการวเิคราะห์สารพษิตกค้างในตวัอย่างพืชที่สุ่มเกบ็จากจุดรวบรวมผลผลติ   
  จากตวัอย่างวิเคราะห์ 200 ตวัอย่าง 33 ชนิดพืช ตรวจพบการตกคา้ง 44 ตวัอย่าง จาก 10 ชนิดพืช โดย
แต่ละชนิดพืชตรวจพบจ านวนการตกคา้ง ดงัน้ี กวางตุง้ (4 ตวัอย่าง), คะนา้ (2 ตวัอย่าง), แตงกวา (2 ตวัอย่าง), 
บวบ (2 ตวัอยา่ง), ผกักาดขาว (3 ตวัอย่าง), พริก (19 ตวัอย่าง), มะนาว (3 ตวัอย่าง), ทุเรียน (1 ตวัอย่าง), ฝร่ัง (6 
ตวัอย่าง) และ ส้มโอ (2 ตวัอย่าง) ชนิดพืชท่ีตรวจพบสารตกคา้งมากสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มะนาว และพริก 
โดยมะนาว ตรวจพบในทุกตวัอยา่งท่ีสุ่มเก็บวิเคราะห์ และพริก ตรวจพบทั้งหมด 19 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 95 
ของจ านวนตวัอยา่งพริกทั้งหมด (ตารางท่ี 3)  
  ชนิดสารพิษตกคา้งท่ีตรวจพบทั้งหมดมี 11 ชนิดสาร ช่วงปริมาณดงัน้ี chlorpyrifos (0.01-1.01 mg/kg), 
dicrotophos (9.96-10.45 mg/kg), ethion (0.02-0.36 mg/kg), EPN (0.82-0.92 mg/kg), malathion (0.32 mg/kg), 
pirimiphos-ethyl (0.02 mg/kg), profenofos (0.07-0.51 mg/kg), triazophos (0.07-0.13 mg/kg), dicofol (0.19-
0.34 mg/kg), cyhalothrin (0.05-0.19 mg/kg) และ cypermethrin (0.01-2.35 mg/kg) ชนิดสารพิษตกคา้งท่ีพบ
มากสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ chlorpyrifos และ cypermethrin โดยพบจ านวน 32 และ 24 ตวัอย่าง ตามล าดบั 
(ตารางท่ี 5) และส่วนใหญ่พบตกคา้งในพริก โดย chlorpyrifos พบตกคา้งในพริกจ านวน 13 ตวัอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 65 ของจ านวนตวัอย่างพริกทั้งหมด และ cypermethrin พบตกคา้งในพริก จ านวน 12 ตวัอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของจ านวนตวัอยา่งพริกทั้งหมด และชนิดพืชท่ีตรวจพบจ านวนชนิดสารตกคา้งมากสุด 2 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ พริก และกวางตุง้ โดยพริก ตรวจพบทั้ งหมด 7 ชนิดสาร ช่วงปริมาณดังน้ี chlorpyrifos (0.01-0.42 
mg/kg), profenofos (0.09-0.51 mg/kg), ethion (0.02-0.36 mg/kg), triazophos (0.07-0.13 mg/kg), dicofol (0.19-
0.34 mg/kg), cyhalothrin (0.05-0.19 mg/kg) และ cypermethrin (0.01-0.39 mg/kg) ส่วนกวางตุง้ ตรวจพบ
ทั้งหมด 4 ชนิดสาร ช่วงปริมาณดงัน้ี chlorpyrifos (0.6-2.01 mg/kg), dicrotophos (9.96-10.45 mg/kg), EPN 
(0.82-0.92 mg/kg) และ cypermethrin (1.25-2.35 mg/kg)  (ตารางท่ี 3)  
  ผลการวเิคราะห์สารพษิตกค้างในตวัอย่างพืชที่สุ่มเกบ็จากจุดจ าหน่ายผลผลติ     
  จากตวัอย่างวิเคราะห์ 275 ตวัอย่าง 33 ชนิดพืช ตรวจพบการตกคา้ง 49 ตวัอย่าง จาก 13 ชนิดพืช โดย
แต่ละชนิดพืชตรวจพบจ านวนการตกคา้ง ดงัน้ี กวางตุง้ (8 ตวัอย่าง), ข่า (1 ตวัอย่าง), คะนา้ (2 ตวัอย่าง), 
แตงกวา (2 ตวัอย่าง), บวบ (3 ตวัอย่าง), ผกักาดขาว (1 ตวัอย่าง), ผกัหวาน (1 ตวัอย่าง ), มะเขือ (5 ตวัอย่าง), 
พริก (14 ตวัอยา่ง), มะนาว (15 ตวัอยา่ง), ทุเรียน (1 ตวัอย่าง), ฝร่ัง (3 ตวัอย่าง) และ ส้มโอ (3 ตวัอย่าง) ชนิดพืช
ท่ีตรวจพบสารตกคา้งมากสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กวางตุง้ และพริก โดยกวางตุง้ ตรวจพบทั้งหมด 8 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 66.67 ของจ านวนตวัอย่างกวางตุง้ทั้งหมด และพริก ตรวจพบทั้งหมด 14 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของจ านวนตวัอยา่งพริกทั้งหมด (ตารางท่ี 4)    
  ชนิดสารพิษตกคา้งท่ีตรวจพบทั้งหมดมี 12 ชนิดสาร ช่วงปริมาณดงัน้ี chlorpyrifos (0.01-2.01 mg/kg), 
diazinon (0.03 mg/kg), EPN (0.33 mg/kg), ethion (0.12-0.21 mg/kg), malathion (0.02-0.05 mg/kg), omethoate 
(1.48-1.54 mg/kg), profenofos (0.07-0.63 mg/kg), dicofol (0.74-2.44 mg/kg),  cyhalothrin (0.02-0.19 mg/kg), 
cypermethrin (0.01-4.31 mg/kg), deltamethrin (0.02-0.45 mg/kg) และ fenvalerate (0.02-0.03 mg/kg) ชนิด
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สารพิษตกคา้งท่ีพบมากสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ chlorpyrifos และ cypermethrin โดยพบ จ านวน 14 และ 22 
ตวัอยา่ง ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) และชนิดพืชท่ีตรวจพบจ านวนชนิดสารตกคา้งมากสุด 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ พริก 
และมะนาว โดยพริก ตรวจพบทั้งหมด 8 ชนิดสาร ช่วงปริมาณดงัน้ี chlorpyrifos (0.01-0.48 mg/kg), profenofos 
(0.05-0.63 mg/kg), ethion (0.14-0.21 mg/kg), dicofol (0.72-2.44 mg/kg), cyhalothrin (0.05-0.19 mg/kg), 
cypermethrin (0.01-0.23 mg/kg) และ fenvalerate (0.02-0.03 mg/kg) ส่วนมะนาว ตรวจพบทั้งหมด 4 ชนิดสาร 
ช่วงปริมาณดงัน้ี chlorpyrifos (0.01-0.08 mg/kg), malathion (0.02-0.05 mg/kg), profenofos (0.01 mg/kg) และ 
ethion (0.12 mg/kg)  (ตารางท่ี 3)  
  3. ปริมาณสารพษิตกค้างในตวัอย่างพืชกบัเกณฑ์มาตรฐาน  
  เม่ือน าชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งทางการเกษตรท่ีตรวจวิเคราะห์ได ้(ตารางท่ี 7)  เปรียบเทียบกบั
เกณฑม์าตรฐาน พบการตกคา้งของสารเกินค่า MRLs จ านวน 8 ชนิดสาร จาก 43 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.74 
ของตวัอยา่งวิเคราะห์ทั้งหมด เรียงล าดบัจากจ านวนตวัอย่างท่ีมีการตกคา้งเกินค่า MRLs จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
cypermethrin จ านวน 13 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.13 chlorpyrifos จ านวน 12 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.04  
cyhalothrin จ านวน 9 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.78  EPN,  omethoate, profenofos และ triazophos ชนิดสารละ
จ านวน 2 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของแต่ละชนิดสาร และ dicofol จ านวน 1 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.09 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 8) โดยไม่มีการตรวจพบการตกคา้งของสารเคมีท่ีเป็น วอ.4 ในทุกตวัอยา่ง 
 จากผลการวิเคราะห์สารพิษตกคา้งจากตวัอย่างท่ีสุ่มเก็บทั้ง 3 แหล่ง จะพบว่าพืชท่ีมีความเส่ียงสูงใน
การตรวจพบสารเคมีตกคา้งทางการเกษตร ไดแ้ก่ พริก ฝร่ัง กวางตุง้ และมะนาว โดยเฉพาะพริก จะพบจ านวน
ตวัอย่างท่ีมีการตกคา้งและจ านวนชนิดของสารเคมีท่ีตกคา้งมากกว่าพืชชนิดอ่ืน สะทอ้นให้เห็นถึงเกษตรกรมี
การใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในพริกหลายหลายชนิด ทั้งน้ีเน่ืองจากพริกเป็นพืชท่ีมีศตัรูพืชและโรค
จ านวนมาก ตอ้งมีการดูแลรักษาโดยการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชตั้งแต่เร่ิมเพาะปลูกจนกระทัง่ก่อนเก็บ
เก่ียวผลผลิต นอกจากน้ีจากขอ้มูลยงัแสดงให้เห็นว่าในเขตภาคใตต้อนล่าง เกษตรกรมีการใชส้ารเคมีป้องกนั
ก าจดัศตัรูหลากหลายชนิด ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีตรวจพบมากถึง 18 ชนิดสาร แต่ท่ีตรวจพบการตกคา้งบ่อยคร้ัง 
ไดแ้ก่ chlorpyrifos และ cypermethrin (ตารางท่ี 6) โดยเฉพาะในพริก อาจเป็นไปไดว้่า สารทั้งสองชนิดน้ีเป็นท่ี
นิยมใชก้ าจดัแมลงศตัรูพืช เน่ืองจากมีขายอย่างแพร่หลายในเขตภาคใตต้อนล่าง สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยั
ของวชัราพร และคณะ (2554) เร่ือง การศึกษาชนิดและปริมาณของสารพิษตกคา้งในพืชผกัผลไมใ้นเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนหลงัการรับรองระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) โดยไดต้รวจติดตามสารพิษ
ตกคา้งในพืชผกัผลไมท่ี้ผ่านการรับรองระบบ GAP ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2550 ถึงเดือนกนัยายน 2554 จ านวน 200 ตวัอยา่ง พบสารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีตรวจพบการตกคา้งมากสุด 
2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ cypermethrin และ chlorpyrifos เช่นเดียวกบัรายงานการวิจยัของจินตนาและพนิดา (2553) 
เร่ือง การเฝ้าระวงัปริมาณสารพิษตกคา้งในพริก โดยสุ่มเก็บตวัอย่างพริกจากทุกภาคของประเทศไทยในช่วง
เดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคม 2552 ท าการวิเคราะห์ตวัอย่างพริก 107 ตวัอย่าง จากผลวิเคราะห์พบชนิด
สารพิษตกคา้งท่ีพบบ่อยคร้ัง ไดแ้ก่ cypermethrin และ chlorpyrifos ขณะท่ีสุธินี และคณะ (2558) บริการตรวจ
วิเคราะห์พริกใหก้บัผูต้รวจประเมินแปลงเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในช่วงเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน
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กนัยายน 2556 ทั้งส้ิน 2,029 ตวัอย่าง พบสารพิษตกคา้งมากสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ chlorpyrifos, profenofos, 
cypermethrin, triazophos และ deltamethrin  
 การพบสารพิษตกคา้งทางการเกษตรในตวัอย่างพืชจากแปลงผลิตหลงัผ่านการรับรอง GAP นั้น เกิด
จากการใชส้ารเคมีท่ีไม่ถูกตอ้ง โดยใชม้ากกว่าค าแนะน าหรือตามท่ีฉลากก าหนด แมจ้ะสุ่มเก็บตวัอย่างในระยะ
ปลอดภยัต่อการตกคา้งของสารท่ีฉีดพ่น จึงท าใหต้รวจพบสารพิษตกคา้งทางการเกษตรในปริมาณท่ีมากเกินค่า 
MRLs ซ่ึงไม่ปลอดภยัต่อการน ามาบริโภค อย่างไรก็ตามจ านวนตวัอย่างท่ีตรวจพบการตกคา้งเกินค่า MRLs ใน
แต่ละชนิดสารยงัอยู่ในเกณฑท่ี์ต ่า คือ นอ้ยกว่าร้อยละ 2 ของตวัอย่างวิเคราะห์ทั้งหมด นอกจากน้ียงัพบว่า
ตวัอย่างท่ีเก็บจากจุดรวบรวมและจุดจ าหน่าย มีการตกคา้งของสารเคมีทั้งในส่วนของชนิดสารและปริมาณ ท่ี
มากกว่าตวัอย่างท่ีเก็บจากแปลงผลิต GAP โดยในแปลงผลิต GAP พบการตกคา้งท่ีเกินค่า MRLs เพียง 2 ชนิด
สาร จาก 2 ตวัอยา่ง ขณะท่ีจุดรวบรวม พบการตกคา้งเกินค่า MRLs ของสารจ านวน 5 ชนิดสาร จาก 22 ตวัอย่าง 
และจุดจ าหน่าย ตรวจพบจ านวน 6 ชนิดสาร จาก 19 ตวัอย่างตามล าดบั (ตารางท่ี 7) เป็นไปไดว้่าจุดรวบรวม
และจุดจ าหน่ายผลผลิต อาจมีการคละกนัของผลผลิตจากแปลงผลิตท่ีไดรั้บและไม่ไดรั้บการรับรองแปลง GAP 
จึงท าให้ผลการวิเคราะห์ตรวจพบชนิดสารและปริมาณการตกคา้งของสารเคมีจากกระบวนการผลิตสูงกว่า 
แสดงใหเ้ห็นวา่หากเกษตรกรยงัคงรักษามาตรฐานการผลิตตามระบบ GAP ผลผลิตท่ีไดน้อกจากจะมีคุณภาพท่ี
ดีแลว้ ยงัปลอดภยัต่อการตกคา้งของสารเคมีจากกระบวนการผลิตอีกดว้ย และจากขอ้มูลการวิเคราะห์ทั้งหมด
สะทอ้นใหเ้ห็นว่าเกษตรกรในเขตภาคใตต้อนล่างส่วนใหญ่ หลงัจากไดรั้บการรับรองแปลง GAP ยงัคงรักษา
มาตรฐานการผลิตตามระบบ GAP และมีการใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอยา่งถูกวิธี ส่งผลใหผ้ลผลิต
ท่ีไดส่้วนใหญ่ยงัคงปลอดภยัต่อการน ามาบริโภค  

 จากผลการด าเนินงานจะเห็นไดว้่า การสุ่มตวัอย่างเพ่ือน ามาวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้ง
ทางการเกษตร เป็นเพียงมาตรการหน่ึงท่ีท าให้เกิดความปลอดภยัดา้นพืชเพ่ิมข้ึน แต่การพฒันาระบบการผลิต
และการตรวจสอบพืชใหมี้ความน่าเช่ือถือยงัคงเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ีนอกจากท าใหไ้ม่ถูกน ามาใชเ้ป็นขอ้อา้งหรือ
การกีดกนัทางการคา้แลว้ ยงัสามารถเพ่ิมความเช่ือมัน่ในสินคา้เกษตรโดยเฉพาะผลผลิตท่ีมาจากแปลงท่ีผ่านการ
รับรอง GAP ว่ามีความปลอดภยัทั้งต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ซ่ึงการควบคุมมาตรฐานการผลิตควรเร่ิมตั้งแต่
กระบวนการต่างๆในแปลงผลิต จนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภค โดยเฉพาะขั้นตอนการปลูกพืชในแปลงผลิต เป็น
ขั้นตอนท่ีมีการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชจ านวนมาก  
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  ภาพที่ 1    จ านวนตวัอยา่งพืชท่ีพบสารพิษตกคา้งทางการเกษตร ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553  
   ถึงเดือนกนัยายน 2558  
 

ตารางที่ 1    ชนิดพืชและจ านวนตวัอยา่งท่ีสุ่มวิเคราะห์สารพิษตกคา้งทางการเกษตรจากแปลงผลิต  
                             จุดรวบรวม และจุดจ าหน่าย ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2558                                        

ชนิดพืช 
จ านวนตัวอย่าง
วิเคราะห์ทั้งหมด 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละแหล่ง 

แปลงผลติ จุดรวบรวม จุดจ าหน่าย 
1. กวางตุง้ 47 25 10 12 
2. ข่า 20 14 5 1 
3. ขา้วโพดฝักอ่อน 19 12 2 5 
4. ขา้วโพด 45 30 5 10 
5. คะนา้ 24 15 4 5 
6. ตะไคร้ 29 14 10 5 
7. แตงกวา 25 10 10 5 
8. โตว้เหม่ียว 35 15 10 10 
9. ถัว่ฝักยาว 38 25 8 5 
10. บวบ 31 16 5 10 
11. ผกักาดขาว 17 10 5 2 
12. ผกัโขม 16 10 2 4 
13. ผกับุง้ 23 10 3 10 
14. ผกัหวาน 33 20 3 10 

 

แหล่งของตัวอย่าง 

จ านวนตัวอย่าง 
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ชนิดพืช 
จ านวนตัวอย่าง
วิเคราะห์ทั้งหมด 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละแหล่ง 
แปลงผลติ จุดรวบรวม จุดจ าหน่าย 

15. ผกัเหลียง 39 30 3 6 
16. ไผ่หวาน 11 6 2 3 
17. มะเขือ 27 15 3 9 
18. พริก 121 80 20 21 
19. มะนาว 48 30 3 15 
20. วอเตอร์เครส 35 15 10 10 
21. เห็ด 20 10 5 5 
22. แกว้มงักร 15 10 1 4 
23. เงาะ 30 15 5 10 
24. แตงโม 45 30 5 10 
25. ทุเรียน 43 30 5 8 
26. ฝร่ัง 33 15 8 10 
27. มะละกอ 40 25 5 10 
28. มงัคุด 60 40 10 10 
29. ลองกอง 65 40 10 15 
30. ล าไย 31 16 5 10 
31. ส้มโอ 32 15 7 10 
32. สละ 26 15 6 5 
33. สับปะรด 25 10 5 10 
รวม 1,148 673 200 275 
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 ตารางที่ 2   ชนิดพืชท่ีพบสารพิษตกคา้งจากการสุ่มเกบ็ตวัอยา่งจากแปลงผลิต GAP หลงัการรับรอง 
                                  ระบบในเขตพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2558 

ชนิดพืช 
จ านวนตวัอย่าง ผลการวเิคราะห์ 

ค่า 
MRLs 

จ านวนตวัอย่าง 

วเิคราะห์ พบสารพษิ ชนิดสาร /จ านวน ปริมาณ    เกนิค่า ไม่มค่ีา 
ทั้งหมด ตกค้าง ตวัอย่างทีพ่บ (mg/kg) MRLs MRLs 

1. กวางตุง้ 25 2 chlorpyrifos /2 0.01-0.16 1/1 0 - 
2. ขา้วโพด 30 2 deltamethrin /2 0.03-0.04 0.05/1 0 - 
   fenvalerate /1 0.03 0.1/1  0 - 
3. คะนา้ 15 1 chlorpyrifos /1 0.27 1/2 0 - 
4. แตงกวา 10 1 chlorpyrifos /1 0.04 0.05/3 0 - 
5. ถัว่ฝักยาว 25 1 cypermethrin /1 0.04 0.7/1 0 - 
6. บวบ 16 3 chlorpyrifos /1 0.07 - - 1 
   cypermethrin /2 0.01-0.03 - - 2 
7. ผกักาดขาว 10 1 cyfluthrin /1 0.05 0.3/3 0 - 
8. ผกับุง้ 10 1 cypermethrin /1 0.02 - - 1 
9. ผกัหวาน 20 2 cypermethrin /2 0.05-0.06 - - 2 
10. มะเขือ 15 2 cypermethrin /2 0.01-0.02 0.03/3 0 - 
11. พริก 80 32 chlorpyrifos /12 0.01-0.42 0.5/1 0 - 
   profenofos /3 0.09-0.51 5/1 0 - 
   ethion /5 0.01-0.36 3/1 0 - 
   dicofol /2 0.19-0.34 1/2 0 - 
   cypermethrin /9 0.01-0.59 1/1 0 - 
12. มะนาว 30 1 malathion /1 0.1 2/3 0 - 
   chlorpyrifos /2 0.01-0.17 0.3/3 0 - 
13. เห็ด 10 1 chlorpyrifos /1 0.01 0.01/4 0 - 
14. ทุเรียน 30 1 cypermethrin /1 0.01 1/3 0 - 
15. ฝร่ัง 15 8 chlorpyrifos /5 0.02-0.03 0.05/3 0 - 
   profenofos /1 0.05 0.01/3 1 - 
   prothiophos /1 0.07 - - 1 
   cypermethrin /2 0.02-0.2 0.05/3 1 - 
16. ล าไย 16 2 chlorpyrifos /2 0.03-0.04 0.5/1 0 - 
17. สม้โอ 15 4 Pirimiphos-ethyl /2 0.1-0.21 - - 2 
   profenofos /3 0.1-0.17 2/1 0 - 

รวม 64 - - - 2 9 
          

         หมายเหตุ      /1  /2  /3  /4   เป็นค่า MRLs ของ THAI, CODEX, EU และ JAPAN ตามล าดบั 
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ตารางที่ 3    ชนิดพืชท่ีพบสารพิษตกคา้งจากการสุ่มเกบ็ตวัอย่างจากจุดรวบรวมผลผลิตในเขต  
                                  พ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2558 

ชนิดพืช 
จ านวนตวัอย่าง ผลการวเิคราะห์ 

ค่า 
MRLs 

จ านวนตวัอย่าง 

วเิคราะห์ พบสารพษิ ชนิดสาร /จ านวน ปริมาณ เกนิค่า ไม่มค่ีา 
ทั้งหมด ตกค้าง ตวัอย่างทีพ่บ (mg/kg) MRLs MRLs 

1. กวางตุง้ 10 4 chlorpyrifos /4 0.6-1.01 0.5/1 4 - 
   dicrotophos/2 9.96-10.45 - - 2 
   EPN /2 0.82-0.92 0.1/4  2 - 
   cypermethrin /4 1.25-2.35 1/1 4 - 
2. คะนา้ 4 2 chlorpyrifos /2 0.05-0.33 1/2 0 - 
   cypermethrin /2 0.43-0.52 1/1 0 - 
3. แตงกวา 10 2 chlorpyrifos /2 0.01-0.06 0.05/3 1 - 
4. บวบ 5 2 cypermethrin /2 0.01-0.03 - - 2 
5. ผกักาดขาว 5 3 chlorpyrifos /3 0.59-1.29 0.5/1 3 - 
   cypermethrin /3 0.29-0.83 1/1 0 - 
6. พริก 20 19 chlorpyrifos /13 0.01-0.42 0.5/1 0 - 
   profenofos /4 0.09-0.51 5/1 0 - 
   ethion /6 0.02-0.36 3/1 0 - 
   triazophos /2 0.07-0.13 0.01/3 2 - 
   dicofol /3 0.19-0.34   1/2 0 - 
   cyhalothrin /5 0.05-0.19 0.1 5 - 
   cypermethrin /12 0.01-0.39 1/3 0 - 
7. มะนาว 3 3 ethion /1 0.12 1/1 0 - 
   malathion /1 0.32 7/2 0 - 
   pirimiphos-ethyl /1 0.02 - - 1 
8. ทุเรียน 5 1 cypermethrin /1 0.06 1/3 0 - 
9. ฝร่ัง 8 6 chlorpyrifos /6 0.02-0.16 0.05/3 1 - 
10. สม้โอ 7 2 chlorpyrifos /2 0.02-0.07 0.3/3 0 - 
   profenofos /1 0.07 2/1 0 - 

รวม 44 - - - 22 5 
         หมายเหตุ      /1  /2  /3  /4   เป็นค่า MRLs ของ THAI, CODEX, EU และ JAPAN ตามล าดบั 
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       ตารางที่ 4   ชนิดพืชท่ีพบสารพิษตกคา้งจากการสุ่มเกบ็ตวัอยา่งจากจุดจ าหน่ายผลผลิตในเขต  
                                 พ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2558 

ชนิดพืช 
จ านวนตวัอย่าง ผลการวเิคราะห์ 

ค่า 
MRLs 

จ านวนตวัอย่าง 

วเิคราะห์ พบสารพษิ ชนิดสาร /จ านวน ปริมาณ    เกนิค่า ไม่มค่ีา 
ทั้งหมด ตกค้าง ตวัอย่างทีพ่บ (mg/kg) MRLs MRLs 

1. กวางตุง้ 12 8 chlorpyrifos /4 0.04-2.01 0.5/1 2 - 
   profenofos /1 0.22 0.5/1 0 - 
   cyhalothrin /1 0.02 0.3/1  0 - 
   cypermethrin /6 0.25-4.31 1/1 3 - 
2. ข่า 1 1 chlorpyrifos /1 0.01 1/1 0 - 
3. คะนา้ 5 2 profenofos /1 0.52 0.5/1 1 - 
   deltamethrin /1 0.45 2/3 0 - 
   cypermethrin /3 0.37-4.28 0.5/1 2 - 
4. แตงกวา 5 2 chlorpyrifos /2 0.03-0.07 0.05/3 1 - 
5. บวบ 10 3 chlorpyrifos /1 0.05 - - 1 
   cypermethrin /2 0.07-0.09 - - 2 
6. ผกักาดขาว 2 1 diazinon /1 0.03 0.05/1 0 - 
7. ผกัหวาน 10 1 cypermethrin /1 0.33 - - 1 
8. มะเขือ 9 5 EPN /1 0.33 - 0 1 
   omethoate /2 1.48-1.54 0.02/3 2 - 
   cypermethrin /3 0.05-0.19 0.03/1 3 - 
9. พริก 21 14 chlorpyrifos /4 0.01-0.48 0.5/1 0 - 
   profenofos /4 0.05-0.63 5/1 0 - 
   ethion /2 0.14-0.21 3/3 0 - 
   dicofol /2 0.72-2.44 1/2 1 - 
   cyhalothrin /5 0.05-0.20 0.1/3 4 - 
   cypermethrin /6 0.01-0.23 1/1 0 - 
   deltamethrin /2 0.02-0.07 0.1/1 0 - 
   fenvalerate /2 0.02-0.03 0.05/1 0 - 
10. มะนาว 15 5 chlorpyrifos /2 0.01-0.08 1/2 0 - 
   malathion /2 0.02-0.05 7/3 0 - 
   profenofos /1 0.01 0.05/1 0 - 
   ethion /1 0.12 1/1 0 - 
11. ทุเรียน 8 1 cypermethrin /1 0.01 1/3 0 - 
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             ตารางที่ 4  (ต่อ)   ชนิดพืชท่ีพบสารพิษตกคา้งจากการสุ่มเกบ็ตวัอยา่งจากจุดจ าหน่ายผลผลิตใน 
                             เขตพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2558  

ชนิดพืช 

จ านวนตวัอย่าง ผลการวเิคราะห์ 
ค่า 

MRLs 

จ านวนตวัอย่าง 

วเิคราะห์ พบสารพษิ ชนิดสาร /จ านวน ปริมาณ    เกนิค่า ไม่มค่ีา 

ทั้งหมด ตกค้าง ตวัอย่างทีพ่บ (mg/kg) MRLs MRLs 
12. ฝร่ัง 10 3 chlorpyrifos /1 0.03 0.05/3 0 - 
   omethoate /1 0.14 0.02/3 0 - 
   cypermethrin /2 0.01-0.03 0.05/3 0 - 
13. สม้โอ 10 3 malathion /3 0.02-0.08 0.2/1 0 - 
   profenofos /1 0.07 2/1 0 - 

รวม 49 - - - 19  
         หมายเหตุ     /1  /2  /3  /4  /5  เป็นค่า MRLs ของ THAI, CODEX, EU, JAPAN และ KOREA ตามล าดบั 

 

 ตารางที่ 5    ชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งทางการเกษตรท่ีพบในตวัอยา่ง จ านวน 1,148 ตวัอยา่ง  
จากแปลงผลิต GAP หลงัการรับรอง จุดรวบรวม และจุดจ าหน่าย ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้
ตอนล่าง ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2558  

แหล่ง 
ตวัอย่าง 

ชนิดสาร จ านวนตวัอย่าง 
ที่พบสารพษิตกค้าง  

ร้อยละของการพบ
สารพษิตกค้าง 

ปริมาณที่พบ  
(mg/kg) 

     

แปลงผลติ chlorpyrifos 27 2.35 0.01-0.42 
 ethion 5 0.44 0.01-0.36 
 profenofos 7 0.61 0.09-0.51 
 malathion 1 0.09 0.1 
 prothiophos 1 0.09 0.07 
 pirimiphos-ethyl 2 0.17 0.1-0.21 
 dicofol 2 0.17 0.19-0.34 
 cyfluthrin 1 0.09 0.05 
 cypermethrin  19 1.66 0.01-0.59 
 deltamethrin  2 0.17 0.03-0.04 
 fenvalerate 1 0.09 0.03 
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 ตารางที่ 5  (ต่อ)  ชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งทางการเกษตรท่ีพบในตวัอยา่ง จ านวน  
   1,148 ตวัอยา่ง จากแปลงผลิต GAP หลงัการรับรอง จุดรวบรวม และจุดจ าหน่าย  
                                            ในเขตพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2558 

แหล่ง 
ตวัอย่าง 

ชนิดสาร จ านวนตวัอย่าง 
ที่พบสารพษิตกค้าง  

ร้อยละของการพบ
สารพษิตกค้าง 

ปริมาณที่พบ  
(mg/kg) 

     

จุดรวบรวม chlorpyrifos 32 2.79 0.01-1.01 
 dicrotophos 2 0.17 9.96-10.45 
 ethion 7 0.61 0.02-0.36 
 EPN 2 0.17 0.82-0.92 
 malathion 1 0.09 0.32 
 pirimiphos-ethyl 1 0.09 0.02 
 profenofos 5 0.44 0.07-0.51 
 triazophos 2 0.17 0.07-0.13 
 dicofol 3 0.26 0.19-0.34 
 cyhalothrin 5 0.44 0.05-0.19 
 cypermethrin 24 2.09 0.01-2.35 
     
     

จุดจ าหน่าย chlorpyrifos 14 1.22 0.01-2.01 
 diazinon 1 0.09 0.03 
 EPN 1 0.09 0.33 
 ethion 3 0.26 0.12-0.21 
 malathion 2 0.17 0.02-0.05 
 omethoate 2 0.17 1.48-1.54 
 profenofos 7 0.61 0.01-0.63 
 dicofol 2 0.17 0.74-2.44 
 cyhalothrin 6 0.52 0.02-0.19 
 cypermethrin 22 1.92 0.01-4.31 
 deltamethrin 3 0.26 0.02-0.45 
 fenvalerate 2 0.17 0.02-0.03 
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 ตารางที่ 6    ชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งทางการเกษตรท่ีพบในตวัอยา่ง จ านวน 1,148  
  ตวัอยา่ง ในเขตพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน 
  กนัยายน 2558  

ชนิดสาร 
จ านวนตวัอย่าง 

ที่พบสารพษิตกค้าง  
ร้อยละของการพบ
สารพษิตกค้าง 

ปริมาณที่พบ  
(mg/kg) 

1. chlorpyrifos 73 6.36 0.01-2.01 
2. diazinon 1 0.09 0.03 
3. dicrotophos 2 0.17 9.96-10.45 
4. ethion 15 1.31 0.01-0.36 
5. EPN 3 0.26 0.33-0.92 
6. profenofos 7 0.61 0.09-0.51 
7. malathion 4 0.35 0.02-0.32 
8. omethoate 2 0.17 1.48-1.54 
9. profenofos 12 1.05 0.07-0.51 
10. prothiophos 1 0.09 0.07 
11. pirimiphos-ethyl 3 0.26 0.02-0.21 
12. triazophos 2 0.17 0.07-0.13 
13. dicofol 7 0.61 0.19-2.44 
14. cyfluthrin 1 0.09 0.05 
15. cyhalothrin 11 0.96 0.02-0.19 
16. cypermethrin  65 5.66 0.01-4.31 
17. deltamethrin  5 0.44 0.02-0.45 
18. fenvalerate 3 0.26 0.02-0.03 
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 ตารางที่ 7    ชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งเกินค่า MRLs ในตวัอยา่ง ท่ีสุ่มเกบ็จากแปลงผลิต 
  หลงัผา่นการรับรอง GAP จุดรวบรวม และจุดจ าหน่าย จ านวน 1,148 ตวัอยา่ง   

                                     ในเขตภาคใตต้อนล่าง ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2558  

ชนิดสาร 
ตวัอย่าง 

เกนิค่า MRLs 
(ร้อยละ) 

ชนิดพืช 
 

ตวัอย่าง 
ปริมาณ 
ที่พบ 

(mg/kg) 

ค่า MRLs 

เกนิค่า 
เกณฑ์ 

ปริมาณ 
(mg/kg) 

MRLs แต่ 
ละชนิดพืช 

       

แปลงผลติ GAP       
cypermethrin 1 (0.09) ฝร่ัง 1 0.01-0.20 0.05 Thai 
profenofos 1 (0.09) ฝร่ัง 1 0.05 0.01 EU 
        
       

จุดรวบรวม       
chlorpyrifos 9 (0.78) กวางตุง้ 4 0.60-2.01 0.5 Thai 
  แตงกวา 1 0.01-0.06 0.05 EU 
  ผกักาดขาว 3 0.59-1.29 0.5 Thai 
  ฝร่ัง 1 002-0.16 0.05 Thai 
cyhalothrin 5 (0.43) พริก 5 0.05-0.19 0.1 Thai 
cypermethrin 4 (0.35) กวางตุง้ 4 1.25-2.35 1 Thai 
EPN 2 (0.17) กวางตุง้ 2 0.82-0.92 0.1  Japan 
triazophos 2 (0.17) พริก 2  0.07-0.13 0.01 EU 
       
       

จุดจ าหน่าย        
cypermethrin 8 (0.70) กวางตุง้ 3 0.25-4.31 1 Thai 
  คะนา้ 2 0.37-4.28 0.5 Thai 
  มะเขือ 3 0.05-0.19 0.03 Thai 
cyhalothrin 4 (0.35) พริก 4 0.05-0.20 0.1 EU 
chlorpyrifos 3 (0.26) กวางตุง้ 2 0.04-2.01 0.5 Thai 
  แตงกวา 1 0.03-0.07 0.05 EU 
omethoate 2 (0.17) มะเขือ 2 1.48-1.54 0.02 EU 
dicofol 1 (0.09) พริก 1 0.72-2.44 1 Codex 
profenofos 1 (0.09) คะนา้ 1 0.52 0.5 Thai 
       

รวม 43 (3.74)      



889 

 ตารางที่ 8    ชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งเกินค่า MRLs ในตวัอยา่งผลผลิตท่ีสุ่มวิเคราะห์  
  จ านวน 1,148 ตวัอยา่ง ในเขตภาคใตต้อนล่าง ระหวา่งเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน 
  กนัยายน 2558  

ชนิดสาร 

ตวัอย่าง 
เกนิค่า 
MRLs 
(ร้อยละ) 

ชนิดพืช 
 

ตวัอย่าง 
ปริมาณ 
ที่พบ 

(mg/kg) 

ค่า MRLs 

เกนิค่า 
เกณฑ์ 

ปริมาณ 
(mg/kg) 

MRLs แต่ 
ละชนิดพืช 

       

cypermethrin 13 (1.13) กวางตุง้ 7 0.25-4.31 1 Thai 
  คะนา้ 2 0.37-4.28 0.5 Thai 
   ฝร่ัง 1 0.01-0.2 0.05 Thai 
  มะเขือ 3 0.05-0.19 0.03 Thai 
chlorpyrifos  12 (1.04) กวางตุง้ 6 0.04-2.01 0.5 Thai 
  แตงกวา 2 0.01-0.07 0.05 EU 
  ผกักาดขาว 3 0.59-1.29 0.5 Thai 
  ฝร่ัง 1 0.02-0.16 0.05 EU 
cyhalothrin 9 (0.78) พริก 9 0.05-0.20 0.1 EU 
EPN 2 (0.17) กวางตุง้ 2 0.82-0.92 0.1  Japan 
omethoate 2 (0.17) มะเขือ 2 1.48-1.54 0.02 EU 
profenofos 2 (0.17) ฝร่ัง 1 0.05 0.01 EU 
  คะนา้ 1 0.52 0.5 Thai 
triazophos 2 (0.17) พริก 2  0.07-0.13 0.01 EU 
dicofol 1 (0.09) พริก 1 0.72-2.44 1 Codex 
       

รวม 43 (3.74)      
 

สรุปผลการทดลอง 
จากการตรวจติดตามการตกค้างของสารพิษทางการเกษตรในตวัอย่างพืชท่ีสุ่มเก็บจากแปลงของ

เกษตรกรท่ีผา่นการรับรอง GAP จุดรวมรวม และจุดจ าหน่าย ในเขตภาคใตต้อนล่าง 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตรัง สตูล 
พทัลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2558 จ านวนทั้งหมด 
1,148 ตัวอย่าง จากพืช 33 ชนิด ท าการวิเคราะห์สารพิษตกค้างทางการเกษตร 3 กลุ่มสาร คือ กลุ่ม 
organophosphates จ านวน 26 ชนิดสาร สารกลุ่ม organochlorines จ านวน 4 ชนิดสาร และสารกลุ่ม pyrethroids 
จ านวน 7 ชนิดสาร โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ท่ีดดัแปลงมาจากวิธีของ Steinwandter  (Steinwandter H, 1985) ผล
การวิเคราะห์สรุปไดด้งัน้ี  
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 1. ตวัอยา่งวิเคราะห์ท่ีสุ่มจากทั้ง 3 แหล่ง คือ แปลงของเกษตรกรท่ีผ่านการรับรอง GAP จุดรวมรวม 
และจุดจ าหน่าย พบวา่ ตวัอยา่งจากแปลงของเกษตรกรท่ีผ่านการรับรอง GAP มีร้อยละการตรวจพบสารตกคา้ง
ทางการเกษตร นอ้ยกว่าจุดรวบรวม และจุดจ าหน่าย อีกทั้งตวัอย่างท่ีน ามาวิเคราะห์ส่วนใหญ่แมจ้ะมีการตรวจ
พบสารตกคา้งทางการเกษตร แต่กอ็ยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัต่อการน ามาบริโภค คือ มีค่าสารตกคา้งทางการเกษตร
นอ้ยกว่าค่า MRL ขณะท่ีจุดรวบรวมและแหล่งจ าหน่าย ตรวจพบสารตกคา้งในระดบัท่ีไม่ปลอดภยัในการ
บริโภค คือ มีค่าสารตกคา้งมากกว่าค่า MRL มากกว่าตวัอย่างจากแปลงของเกษตรกรท่ีผ่านการรับรอง GAP 
แสดงใหเ้ห็นวา่ เกษตรกรท่ีแปลงผลิตไดผ้า่นการรับรองแปลง GAP แลว้ ยงัคงมีการรักษามาตรฐานการผลิตให้
มีความปลอดภยัจากการตกคา้งของสารเคมีทางการเกษตร หรือหากมีการตกคา้งก็อยู่ในระดบัท่ีปลอดภยัต่อการ
บริโภค นอกจากน้ีอาจเป็นไปได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรจากจุดรวบรวมและจุดจ าหน่าย มีการปะปนกัน
ระหว่างผลผลิตจากแปลง GAP ท่ีมีกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิต และผลผลิตจากแปลงท่ียงัไม่ไดเ้ขา้
โครงการ GAP ซ่ึงอาจมีผลผลิตท่ีผลิตจากกระบวนการท่ีไม่ปลอดภยัจากการใชส้ารเคมีทางการเกษตร จึงท าให้
ตรวจพบสารตกคา้งท่ีสูงกวา่ระดบัความปลอดภยัมากกวา่  

 2. ชนิดสารตกคา้งท่ีพบจากทั้ง 3 แหล่ง คือ แปลงของเกษตรกรท่ีผ่านการรับรอง GAP จุดรวมรวม 
และจุดจ าหน่าย ส่วนใหญ่เป็นสารป้องกนัและก าจดัแมลงศตัรูพืช โดยชนิดสารท่ีตรวจพบการตกคา้งมากท่ีสุด 
2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ chlorpyrifos และ cypermethrin อีกทั้งยงัตรวจพบการตกคา้งเกินค่าความปลอดภยั หรือ มีค่า
มากกว่า MRL มากเป็น 2 อนัดบัแรกเช่นเดียวกนั ซ่ึงสารเคมีทั้ง 2 ชนิดน้ีเป็นสารป้องกนัก าจดัแมลงท่ีมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงได้ดี ราคาไม่แพง หาซ้ือได้ง่ายในร้านขายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรทัว่ไป 
เกษตรกรจึงนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย สารพิษตกคา้งชนิดอ่ืนท่ีตรวจพบ ไดแ้ก่ diazinon, dicrotophos, ethion, 
EPN, profenofos, malathion, omethoate, profenofos, prothiophos, pirimiphos-ethyl, triazophos, dicofol, 
cyfluthrin, cyhalothrin, deltamethrin และ fenvalerate 

 3. จากผลการวิเคราะห์ท่ีมีการตรวจพบสารเคมีตกค้างทางการเกษตรในผลผลิตเ กินค่าความ
ปลอดภยั หรือ มีค่ามากกวา่ MRL นั้น แสดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรบางรายยงัคงมีการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง
ศตัรูพืชอย่างไม่เหมาะสม ดงันั้นเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งควรให้ความสนใจในการติดตาม ควบคุมการใช้สาร
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชให้ถูกตอ้ง เหมาะสม และเขม้งวดยิ่งข้ึน รวมทั้งให้ความรู้และรณรงค์ให้เกษตรกรใช้
สารชีวภาพทดแทนการใชส้ารเคมี หรือการใชเ้ทคโนโลยีก าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน หากมีการระบาดของ
แมลงศตัรูพืชในระดบัท่ีไม่มากนกั อย่างไรก็ตามในการเก็บตวัอย่างคร้ังน้ีตรวจไม่พบสารเคมีตกคา้งท่ีเป็นวตัถุ
อนัตรายชนิดท่ี 4 (วอ.4) ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีไดป้ระกาศหา้มมิใหมี้การผลิต น าเขา้ ส่งออก และครอบครองตาม
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2551 
แสดงใหเ้ห็นวา่มาตรการการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตรายของกรมวิชาการเกษตร 
ไดผ้ลดีในพ้ืนภาคใตต้อนล่าง  

 4. ชนิดพืชท่ีจดัเป็นกลุ่มเส่ียงสูงท่ีควรติดตามการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตในพ้ืนท่ีภาคใต้
ตอนล่างอยา่งใกลชิ้ด มีทั้งส้ิน 7 ชนิด ไดแ้ก่ กวางตุง้ คะนา้ แตงกวา ผกักาดขาว ฝร่ัง พริก และมะเขือ เน่ืองจาก
เป็นชนิดพืชท่ีมีการตรวจพบสารเคมีตกคา้งทางการเกษตรจากกระบวนการผลิตอยู่ในระดบัท่ีเกินค่าความ
ปลอดภยั นอกจากน้ีมีพืชอีก 5 ชนิด ไดแ้ก่ บวบ ผกัหวาน ผกับุง้ มะนาว และส้มโอ ท่ีควรมีการเฝ้าติดตามการ
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ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตบา้งหรือสุ่มตรวจติดตามเป็นระยะ เน่ืองจากมีการตรวจพบสารเคมีตกคา้ง
ทางการเกษตร แต่ปริมาณสารเคมีการตรวจพบยงัอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั   
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