
ประเด็นขาวสารพิษตกคางในผักผลไม : “ความจริงเปนเชนไร และ มกอช. ดําเนินการอยางไร”

จากประเด็นขาวการตรวจสอบพบสารพิษตกคางในสินคาเกษตรจากหางคาปลีกและตลาดสด
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดประสานทางเจาหนาท่ีของ THAI-PAN เพ่ือ
ขอขอมูลผลการตรวจสอบ รวมถึงขอมูลท่ีจําเปนอ่ืน เพ่ือประโยชนในการจัดการและดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป ซ่ึงทาง มกอช. ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก THAI-PAN ในการใหขอมูลดังกลาว ท่ีแสดงผล
การตรวจสอบสารพิษตกคางจากสินคาเกษตร จํานวน 11 ชนิด ไดแก คะนา ถ่ัวฝกยาว พริกแดง ผักชี กะเพรา
สมจีน สมสายน้ําผึ้ง ฝรั่ง แตงโม แอปเปล และสตรอเบอรี่ ซ่ึงไดจากหางคาปลีกและตลาดสด จํานวนรวม
ท้ังหมด 118 ตัวอยาง ซ่ึงพบวาจํานวนตัวอยางท่ีตรวจวิเคราะหนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งผักและผลไมท่ี
แสดงเครื่องหมายรับรอง Q ท่ีมีการตรวจวิเคราะหเพียง 8 ตัวอยาง จากผักผลไม 8 ชนิด ชนิดละ 1 ตัวอยาง
สวนผักผลไมท่ัวไปท่ีไมแสดงเครื่องหมายรับรอง Q ตรวจวิเคราะห 11 ชนิด ชนิดละ 5 – 13 ตัวอยาง รวม
110 ตัวอยาง ดังนั้น ผลการวิเคราะหนี้ ถือเปนการใหขอมูลในเบื้องตน วา ผักผลไมใดมีแนวโนมจะมีการ
ปนเปอนสารพิษชนิดใดมาก แตจํานวนตัวอยางผักและผลไมแตละชนิดนอย ทําใหไมสามารถสรุปไดวาจะเปน
ตัวแทนของผักและผลไม โดยเฉพาะท่ีแสดงเครื่องหมายรับรอง Q ท่ีคนไทยบริโภคไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ การรายงานขาวท่ีผานมาจึงอาจสรางความตื่นตระหนกและความม่ันใจใหแกผูบริโภคมากเกินควร

เม่ือเทียบผลการวิเคราะหคาปริมาณสารพิษตกคางท่ีวิเคราะหไดกับคามาตรฐานท่ีประกาศโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(มกษ. 9002-2556) ซ่ึงโดยหลักการประเมินหรือเปรียบเทียบคานั้น มาตรฐานดังกลาวกําหนดใหคาท่ีตรวจพบ
ตองไมเกินคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด(maximum residue limit: MRL) ท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน และ
นอกเหนือจากนั้น คือ หากมาตรฐานฉบับนี้ไมไดกําหนดไว คาท่ีตรวจพบตองไมเกินคาMRL ท่ีกําหนดไวโดย
โคเด็กซ (Codex) ซ่ึงหลายทานทราบกันอยูแลววา มาตรฐานอาหารของโคเด็กซเปนมาตรฐานท่ีองคการ
การคาโลก (World Trade Organization: WTO)กําหนดใหใชอางอิงในกรณีเกิดขอพิพาททางการคาดังนั้น
การสืบคนขอมูลคามาตรฐานท่ีนํามาใชอางอิงหรือเปรียบเทียบเพ่ือแปลผลใหถูกตอง จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง
เพ่ือปองกันไมใหเกิดการแปลผลและตีความขอมูลท่ีผิด ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการสื่อสารและรับขอมูลท่ีไม
ถูกตอง ซ่ึงเปนประเด็นท่ีละเอียดออนอยางมากตอความรูสึกและการสรางความตื่นตระหนกแกผูบริโภค ท้ังนี้
ขอมูลค ามาตรฐานตาม มกษ. 9002-2556สามารถสืบคนไดจาก http://www.acfs.go.th/standard/
download/MAXIMUM_RESIDUE_LIMITS_new.pdf สวนคามาตรฐานของ Codex ทานสามารถสืบคนขอมูล
ไดจากเว็ปไซดของ Codex ดังนีh้ttp://www.codexalimentarius.org/

กอนจะชี้แจงผลการตรวจสอบ ขอสรางความเขาใจเก่ียวกับคําท่ีกลาวถึงกอนนะครับ คําแรก“MRL
หรือ Maximum Residue Limit”เปนคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีกําหนดใหมีไดในสินคาเกษตร โดยทาง
มกอช. กําหนดคา MRL โดยอางอิงขอมูลคา MRL ท้ังของ Codex และ Aseanโดยจะกอนจะกําหนดคาใดๆ



-2-

จะตองทําการประเมินความเสี่ยง ตามแนวทางท่ีกําหนดโดย Codex กอน โดยใชขอมูลการบริโภคอาหารของ
คนไทยในการประเมิน จึงยืนยันไดวา คา MRL ท่ีประกาศใน มกษ. 9002-2556เปนคาท่ีปลอดภัยสําหรับ
ผูบริโภคคนไทยและอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลทางวิทยาศาสตรสอดคลองตามหลักสากล อีกคําหนึ่งคือ
“LOQหรือ Limit of Quantitation”เปนคาความเขมขนต่ําสุดท่ีวิเคราะหไดในเชิงปริมาณ หรือเปนคาท่ี
หองปฏิบัติการสามารถวิเคราะหไดในท่ีนี้จะกลาวใหเขาใจงายๆ คือ ในการวิเคราะหไมสามารถบอกคาท่ี
แนนอนไดในระดับท่ีมีความเขมขนต่ํากวา LOQ นั่นเองดังนั้น สมมติวา ในการวิเคราะหสารตกคางนั้นมีระดับ
ของ LOQ อยูท่ี 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (mg/kg) การรายงานผลการวิเคราะหท่ีพบคาท่ี 0.04, 0.03 หรือ
0.01 mg/kg จะรายงานเปน <0.05 mg/kg (หรือ <LOQ) ซ่ึงในทางสากลถือวามีคาต่ํามากและไมเกินคา
มาตรฐาน

ทีนี้ลองดูผลการตรวจสอบหลังจากทาง มกอช. ไดพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลตาม มกษ. 9002-2556
อยางท่ีกลาวไปแลวกอนหนานี้กันบางนะครับ คือ จากขอมูลสินคาเกษตรท่ีไมไดแสดงเครื่องหมายรับรองQ
ท้ังหมด 110 ตัวอยาง พบความจริงท่ีวา มีตัวอยางท่ีมีคาปริมาณสารตกคางเกินคามาตรฐาน จํานวน 41
ตัวอยาง หรือประมาณ 37% ซ่ึงในจํานวนนี้รายงานวาคาท่ีพบอยูในระดับท่ีนอยกวา LOQ (<LOQ) ถึง 17
ตัวอยาง ท้ังนี้ หากใชแนวคิดตามสากล โดยถือวาตัวอยางท่ีพบคานอยกวา LOQ เปนคาท่ีต่ํามากและไมผิด
มาตรฐาน นั่นหมายความวา จะมีตัวอยางท่ีเกินคามาตรฐานอยู 28 ตัวอยาง คิดเปน 22% นอกจากนี้หาก
พิจารณาสาเหตุจะพบวา จาก 41 ตัวอยางท่ีมีคาปริมาณสารตกคางเกินคามาตรฐานท่ีมีคาปริมาณสารตกคาง
เกินคามาตรฐาน (นับรวมท่ีมีคานอยกวา LOQ ดวย)แบงเปนท้ังกรณีท่ีพบคาวิเคราะหเกินคา MRL ท่ีกําหนด
ไว และกรณีท่ีพบคาวิเคราะหไมเปนไปตามมาตรฐานเนื่องจากการไมมีคากําหนดท้ังใน มกษ. 9002-2556
และใน Codex ซ่ึงทาง มกอช. พบวา สาเหตุจากกรณีหลังมีจํานวนตัวอยางสูงถึง 29 ตัวอยาง โดยเปนคาท่ีพบ
อยูในระดับท่ีนอยกวา LOQ (<LOQ) ถึง 16 ตัวอยาง สําหรับกลุมสินคาเกษตรท่ีแสดงเครื่องหมายรับรอง Q
ท้ั ง 8 ตั ว อ ย า ง  ไ ด แ ก  ค ะ น า  ถ่ั ว ฝ ก ย า ว  พ ริ ก แ ด ง  ผั ก ชี  ก ะ เ พ ร า ฝ รั่ ง  แ ต ง โ ม  แ ล ะ
สตรอเบอรี่ ชนิดละ 1 ตัวอยางนั้น พบวา มีท้ังหมด 4 ตัวอยาง คือ ผักชี กะเพรา ฝรั่ง และแตงโม ท่ีพบวามีคา
สารตกคางท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน (มกษ. 9002-2556) โดยสินคาแตงโมพบคาอยูในระดับท่ีนอยกวา LOQ
(<LOQ) ท้ังหมดนี้เนื่องจากมีคากําหนดท้ังใน มกษ. 9002-2556 และใน Codex

สําหรับสาเหตุท่ีการแปลผลของ มกอช. และ THAI-PAN ท่ีรายงานมากอนหนานี้มีความแตกตางกัน
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของขอมูลคามาตรฐานของCodex ท่ีนํามาใชเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบใน
กรณีท่ี มกษ. 9002-2556 ไมไดกําหนดไว ซ่ึงอาจยังเขาใจไมตรงกันเนื่องจาก Codex มีการกําหนดคาโดยอิง
กลุมสินคานอกเหนือจากการกําหนดเฉพาะรายสินคานั้นดวย จึงอาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนไดวา Codex
ไมไดมีการกําหนดคา แตจริงๆ แลวมีการกําหนด ยกตัวอยางเชน สาร cypermethrin ในคะนา ท่ีในความเปน
จริง Codex กําหนดคา MRL ในสินคา Leafy vegetables (ซ่ึงมีคะนาอยูในพืชกลุมนี้ดวย) ท่ีระดับ 0.7
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mg/kgดังนั้น หากการใชคามาตรฐานอางอิงท่ีระดับ 0.7 mg/kg กับคามาตรฐานอางอิงในระดับท่ีไมมีการ
กําหนดคาหรือไมพบ จึงทําใหผลท่ีแสดงมีความแตกตางกันดวย

อยางไรก็ดี หากจะพิจารณาตามหลักสถิติแลว การเก็บตัวอยาง จํานวนตัวอยาง และวิธีการเก็บ
ตัวอยางตองมีความเหมาะสม เพ่ือใหไดตัวอยางท่ีเปนตัวแทนท่ีดีของสินคานั้น และตองมีการปองกันการ
ปนเปอนขาม (cross-contamination) ของสารตกคางในทุกข้ันตอนดวย ซ่ึงจะเห็นไดวา ตัวอยางผักผลไมท่ี
แสดงเครื่องหมายรับรอง Q มีจํานวนนอยมาก (8 ตัวอยาง) แตละชนิดมีเพียง 1 ตัวอยาง เม่ือเทียบกับจํานวน
ผักผลไมท่ีไมไดแสดงเครื่องหมายรับรอง Q (110 ตัวอยาง) ซ่ึงแตละชนิดมีจํานวนนอยเชนกัน และอยางท่ี
กลาวไปแลววา ในทางสถิติไมสามารถนํามาเปนตัวแทนของผักและผลไมท่ีคนไทยบริโภคได นอกจากนี้ มกอช.
ไดทําการสํารวจเก็บตัวอยางวิเคราะหสารพิษตกคางในผักผลไมท้ังท่ีแสดงเครื่องหมาย Q และไมแสดง
เครื่องหมาย Q โดยใชท้ังวิธีตรวจดวยชุดทดสอบและวิธีมาตรฐานในหองปฏิบัติการประกอบกัน ในป 2557 ได
สํารวจ 500 ตัวอยาง พบการปนเปอนในระดับท่ีเกินคามาตรฐานเพียง 4% สําหรับสินคาท่ีแสดงเครื่องหมาย
รับรอง Q และ 8% สําหรับสินคาท่ัวไปท่ีไมแสดงเครื่องหมายรับรอง Q ซ่ึงผลการวิเคราะหคอนขางสอดคลอง
กับการสํารวจโดยหนวยงานอ่ืน เชน กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข อยางไรก็ตาม มกอช.
ขอขอบคุณ THAI-PAN ท่ีชวยตรวจสอบอีกทางหนึ่งและสงขอมูลมาให มกอช.

ท้ังนี้ หลังจากการทบทวนขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับจาก THAI-PAN แลว มกอช. ไมไดละเลยกับปญหา
ท่ีเกิดข้ึน และมีแผนท่ีจะดําเนินการแกไขปญหาเก่ียวกับมาตรฐานใน 2 ประเด็น คือ

1. การพิจารณากําหนดเกณฑในประเด็นท่ีพบคาปริมาณสารตกคาง < LOQ วา ถือวาไมเปนไป
ตามมาตรฐานหรือไม เนื่องจากปจจุบันยังไมมีกฎหมายระบุเกณฑพิจารณาไวชัดเจน ซ่ึง มกอช.
จะประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาประเด็นนี้ตอไป

2. จากท่ีกลาวมากอนหนานี้ จะเห็นวา ปญหาท่ีพบสวนใหญ ประมาณ 73% ของตัวอยางท่ีพบวา
ไมเปนไปตามมาตรฐาน เกิดเนื่องจากยังไมมีการกําหนดคา MRL ท้ังนี้ เปนเพราะผักเหลานี้
จัดเปนพืชรอง (minor crop) ท่ีมีการคาระหวางประเทศนอย ทําใหโคเด็กซยังไมกําหนดคา
MRL ซ่ึงปญหานี้พบไดท้ังในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงอีกหลายประเทศ ซ่ึง มกอช.
จะรับเรื่องนี้ไปพิจารณา โดยดําเนินการจัดกลุมพืช หรือทําการศึกษาขอมูล residue trial
เพ่ือใหมีคําแนะนําและสามารถกําหนดคา MRL ได โดยคาดหวังวาสุดทายแลวจะมีคา MRL
ครอบคลุมชนิดของพืชอาหารใหมากท่ีสุด

สําหรับสินคาท่ีแสดงเครื่องหมายรับรอง Q และพบวามีปญหานั้น มกอช. ไดแจงผลการตรวจวิเคราะห
สารพิษตกคางของสินคาเหลานี้ใหกรมวิชาการเกษตรทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของจะเรงดําเนินการ
และมีแผนท่ีจะเครงครัดการเฝาระวังและควบคุมสินคาเกษตรท่ีแสดงเครื่องหมาย Q ในระดับจังหวัด รวมถึง
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การดําเนินการกํากับดูแลสินคาเกษตรท่ีแสดงเครื่องหมาย Q ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน พรบ. มาตรฐาน
สินคาเกษตร พ.ศ. 2551 และฉบับท่ี 2 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2556 ดวย

ท้ังนี้ มกอช. ไดเล็งเห็นวา การบรูณาการรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการชวยกันใน
การติดตามเฝาระวังสินคาเกษตรเปนสิ่งสําคัญ ท่ีจะชวยใหระบบการควบคุมคุณภาพของสินคามีประสิทธิภาพ
มากข้ึน จึงมีความยินดีอยางยิ่งท่ีภาคเอกชน รวมถึงสํานักงานคุมครองผูบริโภคจะรวมมือกับ มกอช. และกรม
อ่ืนๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการตรวจสอบสินคาเกษตร เพ่ือชวยกันวิเคราะหและแกไขปญหา
และสรางความเชื่อม่ันใหกับผูบริโภค โดยเฉพาะดานความปลอดภัยซ่ึงเปนเปนเปาหมายหลักของการทํางาน
ดานการมาตรฐาน ดังนั้น มกอช. พรอมประสานกับ THAI-PAN และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและความรูความเขาใจเก่ียวกับการเก็บตัวอยาง การวิเคราะหและการแปลผลการตรวจ
วิเคราะหโดยการอางอิงกับมาตรฐาน MRL ของไทยตอไป
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