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ตัวเลขจากการนับการแจ้งเตือนในระบบ RASFF (6 กุมภาพันธ์ 2554)

5 ประเทศที่มีการตรวจพบสารเคมีเกษตรตกค้างในผักผลไม้ส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรปมากที่สุด

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

  10 กุมภาพันธ์ 2554 

วิกฤตสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ความเป็นจริงจากมุมมองของสหภาพยุโรป 

 

 

จากมาตรการแบนตัวเองในการ
ส่งออกพืชผัก 16 ชนิดไปยังกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป (อีย)ู และต่อมาได้เปล่ียนเป็น
มาตรการตรวจเช็คคุณภาพผักและผลไม้
ส่งออก 100% ของกรมวิชาการเกษตร 
ในช่วงต้นปี 2554 ได้บ่งช้ีถึงวิกฤตเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารที่
ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กรณีการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่
เกินค่ามาตรฐาน (MRLs) ซ่ึงท าให้เกิดผล
กระทบต่อสุขภาพ  และผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจการส่งออกผักผลไม้ของไทยไปยัง
สหภาพยุโรป ที่มีมูลค่ากว่า 58 ล้านยูโร 
(2,785 ล้านบาท) ต่อปี1 อีกทั้งยังส่งผลต่อ
ความเช่ือมั่นของประเทศผู้น าเข้าอ่ืนๆ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น  

 
                                                             
1 ข้อมูลปี 2552 จาก EUROSTAT/COMEXT เม่ือ 15 
มิถุนายน 2553 

 

วิกฤตปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ น ได้ ถู ก ส่ ง
สัญญาณจากสหภาพยุโรปตลอดหลายปีที่
ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวิเคราะห์
จากฐานข้อมูลของระบบเตือนภัยด้าน
อาหาร (Rapid Alert System for Food 
and Feed: RASFF) ที่มีการบันทึกข้อมูล
การตรวจพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในผักที่ส่งมายังสหภาพยุโรป พบว่า ปัญหา
สารเคมีการเกษตรตกค้างในผักและผลไม้
ของไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดย
จ านวนการแจ้งเตือนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในปี 2553 ได้เพิ่มสูงกว่าสถิติในปี 
2552 เกือบ 3 เท่าตัว แซงหน้าจ านวนการ
แจ้งเตือนของสหภาพยุโรปต่อประเทศตุรกี 
และประเทศไทยได้กลายเป็น แชมป์ ผู้
ส่งออกผักผลไม้ที่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป  

   



 

 

 

 

 

 

 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่าประเทศไทยมี
การส่งออกพืชผักและผลไม้ไปยังสหภาพ
ยุโรปในปริมาณน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับข้อมูลการส่งออกของประเทศอ่ืนๆที่ มี
ความรุนแรงของปัญหาสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างที่ใกล้เคียงหรือน้อยกว่า เช่น 
ไทยมีปริมาณการส่งออกผักและผลไม้
ประมาณ 27,000 ตัน ในขณะที่ตุรกีส่งออก 
1,249,000 ตัน2 (สูงกว่าไทยถึง 46 เท่า) แต่
กลับมีการพบสารเคมีตกค้างในปี 2553 
น้อยกว่า ส่วนจีนซ่ึงเป็นประเทศที่มีการ
ผลิตและใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในปริมาณ
สูงต่อปี และมีปริมาณการส่งออกผักและ
ผลไม้ไปยังสหภาพยุโรปประมาณ 800,000 
ตัน3 (สูงกว่าไทย 29 เท่า) แต่กลับพบการ
ตรวจพบสารเคมีเกษตรตกค้างเพียง 1 ครั้ง
ในปี 2552 และ 2 ครั้งเท่านั้นในปี 2553 

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกตรวจพบ
จากพืชผักส่งออกของไทยในปี 2553 มีถึง 
23 ชนิด โดยสารเคมีที่พบมากที่สุดคือ 
omethoate ที่มีการพบถึง 9 ครั้ง รองลงมา
คือ dimethoate และ indoxacarb 6 ครั้ง 
ส่วน carbofuran และdicrotophos ซ่ึงมี
พิษร้ายแรงนั้นถูกตรวจพบมากถึง  5 ครั้ง 
และที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือ ในปี 2552 ยังมี
การตรวจพบสาร EPN ที่ไม่เคยมีการ
อนุญาตให้จดทะเบียนในสหภาพยุโรปเลย
ถึง 7 ครั้ง 
                                                             
2 EUROSTAT/COMEXT เม่ือ 15 มิถุนายน  2553 
3 EUROSTAT/COMEXT อ้างแล้ว 

 

รายงา
นของ
สหภาพ
ยุโรป 
สะท้อน
ปัญหา
ระบบ 

การควบคุมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
ไทย 

การพบการตกค้างของสารเคมี
เกษตรในปริมาณมากของผักและผลไม้
ส่งออกของไทย ท าให้หน่วยงาน Food and 
Veterinary Office ของสหภาพยุโรป จัดส่ง
คณะเจ้าหน้าที่มายังประเทศไทย เพื่อ
ประเมินมาตรการการจัดการและควบคุม
ปัญหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง โดยมี
การเดินมายังประเทศไทยครั้งแรกในช่วงต้น
ปี  2549 และได้ ระบุ ไว้ ในรายงาน
DG(SANCO)/8002/2006–MR Final ถึง
การควบคุมการตลาดและการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในประเทศไทยว่า ยังขาด
ความเข้มงวด ไม่มีระบบการจดบันทึก และ
ไม่มีการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง  

ในรายงานดังกล่าว ยังได้กล่าวถึง
ความหละหลวมในการควบคุมระบบการ
ขึ้นทะเบียนการค้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซ่ึง
ในปี 2549 มีจ านวนกว่า 16,900 ทะเบียน
จากสารออกฤทธ์ิประมาณ 400 ชนิด และ
อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชใหม่ประมาณ 2,500-4,850 ครั้งต่อ
ปี นับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา4

  

 
 

                                                             
4 ปัจจุบัน ไทยมีทะเบียนการค้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และสารออกฤทธิ์รวมกว่า 27,000 รายการ  



 

คณะท างานดังกล่าวยังได้วิพากษ์ 
วิจารณ์การท างานของกรมวิชาการเกษตร
ที่ขาดแผนการที่ชัดเจนและเพียงพอในการ
ควบคุมการตลาดและการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
แม้ว่าจะได้รับค าอธิบาย5 แต่ก็ไม่เพียงพอ
และไม่มีอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะท า
ให้คณะท างานดังกล่าวมั่นใจต่อมาตรการ
และการแก้ปัญหาจากฝ่ายไทย 

ในส่วนของผู้ค้าปลีกสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชนั้น ส่วนใหญ่พึ่งพาข้อมูลจากแผ่น
พับโฆษณาสินค้าของบริษัทขายสารเคมีใน
การแนะน าผลิตภัณฑ์ต่อเกษตรกรมากกว่า
จากการฝึกอบรมโดยหน่วยงานรัฐ  ในกรณี
ที่มีการท าผิดกฎระเบียบ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่
จะรายงานต่อหัวหน้าของตน แต่มิได้มี
ระบบการจดบันทึกใดๆ การจ าหน่าย
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในประเทศไทยจึงไม่มี
การควบคุมที่ ชัดเจนแต่อย่างใด ยกเว้น
กรณีที่มีการตรวจพบการน าเข้าผลิตภัณฑ์
เคมีเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐาน ณ จุดน าเข้า 
เ ท่ า นั้ น  ที่ ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร จ ะ ถู ก ยึ ด
ใบอนุญาตการน าเข้า 

ข้อสรุปส าคัญจากการประเมินผล
ของคณะท างานจากสหภาพยุโรปคือ การที่
ประเทศไทยมีระบบตรวจสอบหาสาร
ตกค้างในพืชผักที่จ ากัด มีการตรวจสอบ
เพียงพื ช เศรษฐกิ จบางรายการ  และ
วิเคราะห์หาสารเคมีเกษตรตกค้างไม่กี่ชนิด 
อีกทั้งยังมีช่องโหว่ในกลไกการควบคุมทั้ง
การให้ข้อมูลต่อเกษตรกร การค้าสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช รวมถึงการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายที่หละหลวม ส่งผลให้มีการขึ้น
ทะเบียนสารก าจัดศัตรูพืชเป็นจ านวนมาก 

 
                                                             
5กรมวิชาการเกษตรได้ให้ค าตอบในประเด็นนี้โดยชี้ถึง
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ให้มีการตรวจร้านค้า
สารเคมีเกษตรอย่างน้อยหนึ่งคร้ังต่อปี และการข้ึน
ทะเบียนวัตถุอันตรายตามกฎหมาย 

ส าหรับการเดินทางเข้ามาประเมิน
ระบบการควบคุมปัญหาสารเคมีเกษตร
ตกค้างของคณะท างานของสหภาพยุโรป
ค รั้ ง ที่ ส อ ง ใ น ช่ ว ง ต้ น ปี  2551 นั้ น 
คณะท างานเห็นความก้าวหน้าบางส่วน 
เช่น การจัดฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
(stakeholders) และการพัฒนาและเพิ่ม
ระบบการควบคุมเกษตรกรผู้ใช้ โรงบรรจุ
ผักส่งออก และผู้ส่งออก6 แต่ความก้าวหน้า
ดังกล่าวก็มิ ได้ท าให้ท าให้ปัญหาการ
ปนเปื้อนของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชลดลงแต่
อย่างใด  เพราะหากพิจารณาเฉพาะ
ช่วงเวลาที่คณะผู้ตรวจจากสหภาพยุโรป
เดินทางมาตรวจสอบในครั้งแรกจนถึงครั้งที่
สอง มีการตรวจพบสารเคมีตกค้างถึง 24 
ครั้ง โดยสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่พบนั้น 
ล้วนแล้วแต่มีพิษภัยร้ายแรงแทบทั้งส้ิน 

แม้ว่าจะมีการระบุถึงปัญหาด้าน
ทะเบียนสารเคมีเกษตรในรายงานครั้งก่อน 
แต่คณะท างานของสหภาพยุโรปยังพบว่า 
กรมวิชาการเกษตรยังคงปล่อยให้มีการขึ้น
ทะเบียนการค้าสารเคมีก า จัดศัตรูพืช
เพิ่มขึ้น 3,400 ทะเบียน รวมเป็นจ านวน
สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดเป็น 19,300 
ทะเบียนในปี 2551  

ยิ่งไปกว่านั้น สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ที่ตรวจพบในผักส่งออกจากประเทศไทย 
ยังมีการพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ได้ห้าม
ใช้ในประเทศหรือห้ามใช้ในพืชบางชนิด  
และยังไม่มีการก าหนดค่า MRLs ส าหรับ
การตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
ให้ครอบคลุมพืชผักหลากชนิดในตลาด
ภายในประเทศ 

 
 
 

                                                             
6 DS(SANCO) 2008-7840 – MR Final 



 

ความอ่อนแอของระบบการควบคุม
การขึ้นทะเบียน การควบคุมผู้จัดจ าหน่าย 
และการขาดการให้ความรู้และข้อมูลที่
เพียงพอต่อเกษตรกร ท าให้ไม่น่าแปลกใจที่
การประเมินระบบการควบคุมปัญหาของ
ไทยโดยคณะท างานของสหภาพยุโรปครั้งที ่
3 ในเดือนมีนาคม 2553 ยังคงพบช่องโหว่
และความหละหลวมในระบบการควบคุม7 
ซ่ึงทางคณะผู้ประเมินจากสหภาพยุโรปได้
ระบุอย่างชัดเจนว่ากรมวิชาการเกษตรและ
โรงบรรจุผักส่งออกให้ข้อมูลต่อเกษตรกรไม่
เพี ยงพอที่ จะป้องกันการตกค้างของ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เกินค่า EU MRLs 

 
บทสรุป 

ปัญหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชก าลัง
อยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดู
จากตัวเลขการแจ้งเตือน ผักและผลไม้
ปนเปื้อนสารเคมีของสหภาพยุโรปที่พบว่า
สินค้าจากประเทศไทยมีจ านวนสูงที่สุดใน
โลก ทั้งๆที่มีปริมาณการส่งออกผักผลไม้ที่
น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  
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ปัญหาของสารเคมีตกค้างในผัก
ผลไม้ส่งออกยุโรปคือสัญญาณเตือนภัย
ของวิกฤตเรื่องความไม่ปลอดภัยในอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่
ส่งผลกระทบทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค
คนไทย 

 สังคมไทยควรแปรค าเตือนและ
มุมมองของสหภาพยุโรปเพื่อน ามาเป็น
จุดเริ่มต้นในการปฏิรูประบบการควบคุม
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่
การท างานของหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ บริษัทสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ผู้ค้าปลีก รวมถึงเกษตรกร และ
ผู้บริโภคอย่างตลอดสาย 

ทั้งนี้ มิใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการส่งออกเท่านั้น แต่เพื่อ
ฟื้ น ฟู สุ ข ภ าพและคุณภาพ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนคนไทยทุกคน 
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