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 มลรัฐแคลิฟอรเนีย : พบสารเคมีตกคางในผักและผลไมในระดับต่ําหรือเปนศูนย 

 

 

  เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2564 หนวยงานควบคุมสารกําจัดศัตรูพืชแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย 

(California Department of Pesticide Regulation: DPR) ได เผยแพรผลการเก็บตัวอยางและทดสอบ

สารเคมีตกคางในผักและผลไมท่ีจําหนายในมลรัฐแคลิฟอรเนียในป 2562 ซ่ึงยืนยันวาสวนใหญอยูในระดับต่ํา

หรือไมมีเลย โดยผลการตรวจสอบพบวารอยละ 96 ของตัวอยางผักและผลไมสดท่ีนักวิทยาศาสตรของ DPR 

รวบรวมในป 2562 ไมมีสารเคมีตกคางในระดับท่ีสามารถตรวจจับได หรือมีในปริมาณต่ํากวาเกณฑความ

ปลอดภัยหรือระดับท่ียอมรับได (tolerance) ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอม (EPA) ของ

สหรัฐอเมริกา 

  มลรัฐแคลิฟอรเนียไดชื่อวาเปนมลรัฐท่ีมีความเขมงวดในการควบคุมสารกําจัดศัตรูพืชตกคาง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในผักและผลไมสดไมวาจะนําเขาจากตางประเทศหรือปลูกในมลรัฐแคลิฟอรเนียก็ตาม โดยมี

หนวยงานควบคุมสารกําจัดศัตรูพืชของรัฐแคลิฟอรเนียเปนผูดําเนินการโปรแกรมการตรวจสอบสารพิษตกคาง

ในแคลิฟอรเนีย (CPRMP) ซ่ึงเปนโปรแกรมตรวจสอบสารเคมีตกคางท่ีเกาแกของมลรัฐ และสามารถตรวจสอบ

ไดครอบคลุมท่ีสุดแหงหนึ่งของสหรัฐฯ โดยเจาหนาท่ีจะทําการเก็บตัวอยางสินคาผักและผลไมสดท้ังท่ีปลูกใน

ประเทศและนําเขา และนําไปทดสอบสารเคมีตกคางซ่ึงยึดตามมาตรฐาน tolerance ท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

คุมครองสิ่งแวดลอมของรัฐบาลกลาง ซ่ึงหมายถึง ระดับการตกคางสูงสุดของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีระบุไวตาม

กฎหมายท่ีอนุญาตในอาหารของมนุษยหรือสัตวในสหรัฐอเมริกา ตามประมวลกฎหมายของรัฐบาลกลางบทท่ี 

40 ตอนท่ี 180 ซ่ึงไดแสดงระดับของสารตกคางท่ียอมรับไดและวิธีการวิเคราะหสินคาเกษตรสดสําหรับการ

ทดสอบสารเคมีตกคาง 

  สําหรับสาระสําคัญของการสํารวจและทดสอบสารเคมีตกคางในผักและผลไมท่ีจําหนายในมลรัฐ

แคลิฟอรเนียในป 2562 มีดังนี้ 

ขอบเขตการสํารวจและการทดสอบ 

  จํานวนตัวอยางผักและผลไมท่ีเก็บรวบรวมมีท้ังหมด 3,274 ตัวอยาง จากผูผลิต 28 ประเทศ 

ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยท่ีจํานวนตัวอยางท่ีเก็บอยูระหวาง 1 - 4 ตัวอยาง จําแนกเปนผักและผลไม 124 ชนิด 

ซ่ึงรวมท้ังผักและผลไมเมืองรอน เชน มะมวง เงาะแกวมังกร ลําไย ฝรั่ง เปนตน  
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  แหลงเก็บรวบรวบตัวอยาง หนวยงาน DPR รวบรวมตลอดท้ังปจากแหลงท่ีมีการจําหนาย บรรจุ

หรือแจกจายสินคาเกือบ 500 แหงท่ัวท้ังมลรัฐ ไดแก รานคาสง รานคาปลีก ศูนยกระจายสินคา และตลาด

กลางแจงตางๆ เชน ตลาดของเกษตรกร  

  การทดสอบวิเคราะหตัวอยาง ดําเนินการท่ีหองปฏิบัติการของศูนยเคมีวิเคราะหของสํานักงาน

อาหารและการเกษตรแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย (California Department of Food and Agriculture: CDFA) 

เพ่ือทําการทดสอบสารกําจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืช โดยหองปฏิบัติการนี้ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 17025 ซ่ึงสามารถวิเคราะหตัวอยางสารกําจัดศัตรูพืชและผลิตภัณฑยอยสลายของสารกําจัด

ศัตรูพืชเกือบ 500 ชนิด และมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซ่ึงเปนมาตรฐานสําหรับความสามารถของ

หองปฏิบัติการท่ัวโลก 

วิธีการสํารวจและเก็บตัวอยาง 

  เจาหนาท่ีของหนวยงาน CPRMP จะสุมตัวอยางผักและผลไมนานาชนิดในสถานท่ีจําหนาย บรรจุ

หรือแจกจาย แมการสุมตัวอยางสินคามิไดใชวิธีการสุมตัวแทนตามหลักสถิติสําหรับอัตราการตกคางของสาร

กําจัดศัตรูพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง สินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือแหลงกําเนิดสินคาแหลงใดแหลงหนึ่ง แตสินคา

ตัวอยางท่ีเลือกจะข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก  

• ผักและผลไมท่ีมีการบริโภคมากในกลุมทารกและเด็ก 

• ผักและผลไมท่ีใชสารฆาแมลงท่ีระบุวาเปนสารกอมะเร็งหรือมีพิษตอระบบสืบพันธุ 

• ผักและผลไมท่ีสะทอนรูปแบบการบริโภคท่ีแตกตางในกลุมชาติพันธุและเศรษฐกิจและสังคม 

• ผักและผลไมท่ีมีประวัติการตรวจพบสารเคมีตกคางท่ีผิดกฎหมาย 

  ดังนั้น จํานวนตัวอยางของสินคาท่ีระบุอาจไมมากพอท่ีจะทําใหเปนขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับระดับ

สารเคมีตกคางสําหรับปริมาณสินคาท้ังหมดในการคา 

ผลการทดสอบ 

• จําแนกตามตัวอยาง 

  1. จากตัวอยางผักและผลไมท้ังหมด 3,274 ตัวอยาง จาก 28 ประเทศ พบวา รอยละ 96 

(3,137 ตัวอยาง) ถูกตองตามกฎหมาย โดยรอยละ 39 ไมพบสารเคมีตกคาง และรอยละ 57 พบสารตกคางท่ี

ในปริมาณท่ีต่ํากวาคา tolerance ของ EPA (ภาพท่ี 1)   

  2. ประมาณรอยละ 4 ของตัวอยางท้ังหมด (หรือ 137 ตัวอยาง) มีสารตกคางท่ีผิดกฎหมาย 

ไดแก สารบางชนิดท่ีหามใชกับพืช หรือมีระดับของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีอนุญาตใหใชตกคางเกินเกณฑมาตรฐาน

ความปลอดภัยท่ีกําหนดโดย EPA (ภาพท่ี 1)   
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  3. รอยละ 83 ของตัวอยางท่ีละเมิดกฎหมาย เปนการละเมิดเก่ียวกับการตรวจพบสารเคมี

ตกคางท่ีไมอนุญาตใหใชกับพืช หรือไมไดมีการกําหนดคา tolerance ไว ซ่ึงหมายความวา หากตรวจพบไมวา

ในระดับใดก็ตามก็ถือวาผิดกฎหมาย 

• จําแนกตามแหลงกําเนิด 

  1. รอยละ 50 (1,607 ตัวอยาง) เปนผักและผลไมท่ีผลิตในสหรัฐฯ รอยละ 49 (1,607 

ตัวอยาง) เปนสินคาท่ีนําเขา และสวนท่ีเหลือรอยละ 1 (26 ตัวอยาง) ไมสามารถระบุแหลงท่ีมาไดเนื่องจากไม

มีขอมูลระบุบนหีบหอ (ภาพท่ี 2)   

  2. สารตกคางท่ีผิดกฎหมายสวนใหญอยูในผักและผลไมท่ีนําเขา คิดเปนรอยละ 82 หรือ จํานวน 

113 ตัวอยางจาก 137 ตัวอยางสินคาท่ีมีสารตกคางผิดกฎหมาย (ภาพท่ี 3)  

  3. อัตราการละเมิดของตัวอยางท่ีนําเขาสูงกวาตัวอยางท่ีผลิตในประเทศถึง 5 เทา โดยผักและ

ผลไมท่ีผลิตในสหรัฐฯ พบสารตกคางเพียงรอยละ 1.4 ในขณะท่ีผักและผลไมท่ีนําเขาจากตางประเทศ พบสาร

ตกคางรอยละ 7.0 สารตกคางท่ีผิดกฎหมายพบในสินคาท่ีนําเขามาจาก 10 ประเทศ โดยผักและผลไมท่ีนําเขา

จากเวียดนามมีสารตกคางในสัดสวนสูงท่ีสุดถึงรอยละ 67 (ตารางท่ี 1) 

• จําแนกตามประเภทผักและผลไม 

  จากจํานวนประเภทตัวอยางผักและผลไมสดจํานวน 124 ชนิด พบวา มีสารตกคางในผักและ

ผลไม 48 ชนิด ผักและผลไมนําเขาท่ีมีจํานวนการละเมิดสูงสุด ไดแก แกวมังกร 25 ตัวอยาง ตามดวยผลไม 

chayote 9 ตัวอยาง และมะเขือเทศ 9 ตัวอยาง (ภาพท่ี 4) 

• ผักและผลไมอินทรีย 

  ตามกฎระเบียบ USDA อนุญาตใหใชสารกําจัดศัตรูพืชบางชนิดในการทําเกษตรอินทรีย 

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑอินทรียท่ีไดรับการรับรองอาจมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอ่ืนตกคางไดแตตองนอยกวารอยละ 

5 ของมาตรฐาน tolerance ของ EPA ซ่ึงกําหนดไวสําหรับสินคาท่ีท่ัวไป  

  ท้ังนี้ ผลการทดสอบตัวอยางผักและผลไมสดอินทรีย มีท้ังหมด 262 ตัวอยางท่ีทดสอบ (รอยละ 

69 ผลิตในสหรัฐฯ และรอยละ 31 นําเขา) และมีเพียง 3 ตัวอยางเทานั้นท่ีมีสารตกคางท่ีผิดกฎหมายซ่ึง EPA 

ไมไดกําหนดคา tolerance ไว (ผลิตในแคลิฟอรเนีย 2 ตัวอยาง และนําเขาจากเม็กซิโก 1 ตัวอยาง)   

• การประเมินความเสี่ยงดานอาหาร 

  ฝายประเมินสุขภาพมนุษย (Human Health Assessment Branch: HHA) ของ DPR เปนผู

ประเมินสารเคมีตกคางท่ีผิดกฎหมายท่ีอาจมีความเสี่ยงตอสุขภาพ หากประเมินแลวพบวามีความเสี่ยง DPR จะ
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นําสินคาท่ีมีความเสี่ยงท้ังหมดออกจากชองทางการคา และแจงใหหนวยงานสาธารณสุขของมลรัฐแคลิฟอรเนีย 

และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ไดทราบ  

  สําหรับป 2562 หนวยงาน HHA ไดประเมินวามีผักและผลไมจํานวน 18 ตัวอยาง (ผักและ

ผลไม 13 ชนิด จาก 4 ประเทศ) ท่ีมีความเสี่ยงตอสุขภาพตอผูบริโภค (ตารางท่ี 2) โดยมีการตรวจพบการ

ตกคางของสารผิดกฎหมายชื่อวา ออรกาโนฟอสเฟต (organophosphates) หรือ คารบาเมต (carbamates) 

ขอบเขตอํานาจและการบังคับใชกฎหมายของ DPR 

  เม่ือพบการตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีผิดกฎหมาย หนวยงาน DPR จะนําผักและผลไมท่ีผิด

กฎหมายออกจากชองทางการคาทันที นอกจากนี้ หากเจาของสินคามีผักและผลไมคลายคลึงกันท่ีมาจากแหลง

เดียวกัน DPR จะกักกันสินคาล็อตเหลานั้น เวนแตการทดสอบในหองปฏิบัติการในภายหลังจะระบุวาปราศจาก

สารตกคางท่ีผิดกฎหมาย นอกจากนี้  DPR ยังติดตามชองทางการกระจายผักและผลไมท่ีผิดกฎหมายโดยการ

ติดตอตัวแทนจําหนายท่ัวแคลิฟอรเนีย กําหนดเขตกักบริเวณ และทําการสุมตัวอยางและทดสอบเพ่ิมเติม 

รวมท้ังการตรวจสอบยอนกลับเพ่ือติดตามท่ีมาของพืชท่ีตองสงสัยผานชองทางการคาตั้งแตชั้นวางของในราน 

ไปจนถึงผูสงสินคา ผูนําเขา หรือผูปลูก 

  ตัวอยางเชน ในป 2562 หนวยงาน DPR ไดกําหนดบทลงโทษทางแพงปรับจํานวน 175,435 

เหรียญสหรัฐ กับบริษัท Marquez Produce, Inc.  ผูจัดจําหนายผักและผลไมสด ซ่ึงตั้งอยูท่ีเมืองเวอรนอน 

(Vernon) มลรัฐแคลิฟอรเนีย เนื่องจากการละเมิดหลายประการเก่ียวกับการนําเขาและการจําหนายผักและ

ผลไมท่ีมีสารเคมีตกคางอยางผิดกฎหมาย   

  อีกกรณีหนึ่ง หนวยงาน DPR ไดเปรียบเทียบปรับผูปลูกสตรอเบอรรี่ในมลรัฐแคลิฟอรเนียจํานวน 

2 ราย ซ่ึงตรวจพบวาผักและผลไมมีรองรอยการตกคางของยาฆาแมลงซ่ึงไมไดข้ึนทะเบียนเพ่ือใชกับสตรอเบอร

รี่ โดย DPR ตรวจพบผลสตรอเบอรรี่ระหวางการสุมตัวอยางท่ีรานขายของชําท่ีเมืองเฟรสโน (Fresno) นอกจาก

การเก็บคาปรับแลว DPR ยังสั่งใหทําลายผลเบอรรี่ท่ีปนเปอนซ่ึงอาจจะนําไปจําหนายใหกับผูบริโภคจํานวน 4 

ตัน นอกจากนี้ คณะกรรมการการเกษตรของมณฑลซานตาบารบารายังไดสั่งใหเกษตรกรผูปลูกยุติเก็บเก่ียวสต

รอเบอรรี่ในไรเนื้อท่ี 11 เอเคอร อีกดวย 

  กิจกรรมอีกสวนหนึ่งของการบังคับใชกฎหมาย คือ เจาหนาท่ี DPR จะดําเนินการหารือกับธุรกิจท่ี

พบวามีการละเมิดซ่ึงโดยปกติจะเปนผูนําเขาหรือผูปลูก เพ่ือใหคําปรึกษาเก่ียวกับวิธีดําเนินธุรกิจท่ีสามารถ

ปองกันการจําหนายผลิตผลท่ีผิดกฎหมายในอนาคต 
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ภาพที่ 1  ผลการสํารวจสารเคมีตกคางในผักและผลไมในมลรัฐแคลิฟอรเนียลาสุดป 2562 

 
ที่มา: California Department of Pesticide Regulations 

 

ภาพท่ี 2  แผนภูมิการเก็บตัวอยางสินคาตามแหลงกําเนิดสินคา 

 

 
ที่มา: California Department of Pesticide Regulations 
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ภาพท่ี 3 จํานวนสารตกคางท่ีผิดกฎหมายท่ีตรวจพบแยกตามแหลงกําเนิดสินคา 

 

 
ที่มา: California Department of Pesticide Regulations 

 

 

ตารางที่ 1 จํานวนประเทศและตัวอยางผักผลไมที่ละเมดิกฎหมายแยกตามประเทศแหลงกําเนิด 

ประเทศแหลงกําเนิด จํานวนตัวอยางที่ผดิ
กฎหมาย 

จํานวนตัวอยาง % ตัวอยางที่ผดิ
ระเบียบ 

 
ที่มา: California Department of Pesticide Regulations 
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ภาพที่ 4  ผลการตรวจสอบสารตกคางในผักและผลไม 124 รายการ 
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ตารางที่ 2  สารเคมีตกคางที่ผิดกฎหมายที่ระบุวาอาจมีความเส่ียงตอสุขภาพในป 2562 
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พฤษภาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา: https://www.cdpr.ca.gov/docs/enforce/residue/resi2019/rsfr2019.htm 
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