
   

รายงานเรื่อง สรุปผลการเข้าพบกับหน่วยงาน California Department of Pesticide Regulation 
(CDPR), Enforcement Branch 

วันที่เข้าพบ 19 พฤศจิกายน 2556 

สถานที ่ 130 South Chaparral Ct., Ste. I30, Anaheim, CA 92808 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือรับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ระดับรัฐบาลกลาง (Federal) นโยบายและมาตรการด้านการตรวจติดตามสารก าจัดศัตรูพืช
ตกค้าง  

ผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐฯ  
1. Mr. Jahan Motakef, Environmental Program Manager I, California 

Department of Pesticide Regulation (CDPR) 
2. Mr. Ed Williams, Deputy Director, Pest Exclusion and Produce Quality 

Bureau, County of Los Angeles, Department of Agricultural 
Commissioner/Weights and Measures 

3. Mr. Robert E. Smice, Deputy Agricultural Commissioner/Sealer Pest 
Exclusion and Produce Quality Bureau, County of Los Angeles, Department 
of Agricultural Commissioner/Weights and Measures 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย 
1. นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจ าสถานกงสุลใหญ่           

ณ นครลอสแอนเจลิส 
2. นางวรีพร โพธิ์จีน เจ้าหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ด้านการเกษตร  

ผลการเข้าพบหน่วยงาน 

Mr. Jahan  Motakef  ต าแหน่ง Environmental Program Manager ประจ าส านักงาน CDPR      
ส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย Mr. Ed Williams และ Mr. Robert E. Smice ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นของลอสแอนเจลิส                
(Los Angeles County) ได้ร่วมกันบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของ CDPR โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ คือ           
1) ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของ CDPR 2) ปริมาณสารตกค้างและการก าหนดระดับที่ยอมรับได้             
3) การก ากับดูแลเรื่องสารตกค้างในผลผลิตอาหารของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ 4) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
แบบใหมใ่นการตรวจสอบสารตกค้าง พร้อมกับไดต้อบข้อซักถามต่างๆ  ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

1. ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของ CDPR  

มลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นมลรัฐที่มีกฎระเบียบที่ครอบคลุมและเข้มงวดที่สุดในเรื่องการใช้สารก าจัดศัตรูพืช     
โดยหน่วยงาน CDPR ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียท าหน้าที่ควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎระเบียบในระดับรัฐ เช่น 
California Food and Agricultural Code (FAC) ซึ่งก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนในการบรรจุ ขนส่ง หรือ
จ าหน่ายผลิตผล (Produce) ที่มีการตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐาน 
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ตั้งแต่ปี 2532 ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีการเก็บตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร (Produce) มาวิเคราะห์สาร
ก าจัดศัตรูพืชตกค้างแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 12,500 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Multi-residue screens 
ซึ่งสามารถวิเคราะห์สารตกค้างแบบคัดกรองได้มากกว่า 200 ชนิด หน่วยงาน CDPR ได้ถูกจัดตั้งขึ้นใน        
ปี 2534 โดยเป็นการแยกออกมาจากหน่วยงาน California Department of Food and Agriculture 
(CDFA) ซึ่ง CDPR ได้จัดท าข้อตกลงกับหน่วยงาน Center for Analytical Chemistry ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สังกัด CDFA ที่มีห้องปฏิบัติการเพ่ือท าหน้าที่วิเคราะห์สารตกค้าง  

ปัจจุบัน CDPR มีส านักงานตั้งอยู่ใน  3 ภูมิภาคของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แก่ ส านักงานส่วนภูมิภาคที่ 1 
ตั้งอยู่ ณ เมือง Sacramento ดูแลในเขตภาคทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ส านักงานส่วนภูมิภาคที่ 2 ตั้งอยู่ 
ณ เมือง Fresno ดูแลในส่วนของภาคกลาง และส านักงานส่วนภูมิภาคที่ 3  ตั้งอยู่ ณ เมือง Anaheim ดูแล
ในส่วนของภาคใต้ซึ่งครอบคลุมนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง ทั้งสามหน่วยงานจะปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานระดับท้องถิ่น (County) ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 58 เขต โดยมีการจัดตั้งเป็น
หน่วยงาน County Agricultural Commissioners จ านวน 54 แห่ง (County ขนาดเล็กจะจัดตั้งส านักงาน
ร่วมกัน) หน่วยงานระดับท้องถิ่นจะท าหน้าที่สืบหาสาเหตุ (Investigate) กรณีที่มีการตรวจพบสารก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐานโดย CDPR 

นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา หน่วยงานก ากับดูแลหรือ Enforcement Branch ของ CDPR ซึ่งมีอยู่ 3 สาขา
ดังกล่าวข้างต้น เก็บตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชตกค้างรวมแล้วจ านวน 
3,000 – 3,600 ตัวอย่าง โดยใช้ห้องปฏิบัติการของ CDFA ที่ตั้งอยู่ในเมือง Sacramento และ Anaheim 
เป็นผู้วิเคราะห์ ปัจจุบันห้องปฏิบัติของ CDFA สาขา Anaheim ใช้เครื่องมือ LC-MS-MS ในการวิเคราะห์   
สารตกค้าง และจะติดตั้งเครื่องมือ GC-MS-MS ในปี 2557 ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นและสามารถ
วิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชได้คราวละไม่น้อยกว่า 300 ชนิด 

CDPR มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้   

- ขึ้นทะเบียน ผู้ผลิตสารก าจัดศัตรูพืชในแคลิฟอร์เนียจะต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ CDPR ซึ่ง
ต้องเป็นสารที่หน่วยงานระดับรัฐบาลกลางคือ Environmental Protection Agency (EPA) 
อนุญาตให้ใช้กับพืชที่ก าหนด และมีการก าหนดระดับสารตกค้างสูงสุดไว้แล้วด้วย CDPR จะท า
การสุ่มตรวจตามร้านค้าโดยไม่มีการบอกล่วงหน้า เพ่ือตรวจสอบการจ าหน่ายสารก าจัดศัตรูพืชที่
ไม่ได้รับอนุญาต 

- การจ าหน่าย  ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สารก าจัดศัตรูพืชจะต้องไดร้ับใบอนุญาตจาก CDPR 

- การใช้งาน  เมื่อมีการใช้สารก าจัดศัตรูพืชจะต้องมีการปิดฉลาก (ก าหนดโดย EPA)  ต้องได้รับ
ใบอนุญาตซึ่งออกโดยส านักงานในเขตการปกครองท้องที่ (County) มีการอบรมการใช้อุปกรณ์
ประจ าปี และมีการสุ่มตรวจสอบโดยหน่วยงานระดับ County  
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2) ปริมาณสารตกค้างและการก าหนดระดับท่ียอมรับได้ 

หน่วยงาน EPA ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับรัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานระดับสารตกค้างที่ยอมรับได้หรือ 
Tolerances หรือที่เรียกว่า MRLs (Maximum Residue Limits) โดยที่ Residues คือ ปริมาณสารตกค้าง   
ที่ตรวจพบในผลผลิตทางการเกษตร ส่วน Tolerances คือ ปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่ยอมให้มีได้            
โดยมีหน่วยงาน Pesticide Data Program ภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เป็นผู้ประเมินผลแล้วว่าเป็น
ระดับที่มีความปลอดภัยต่อทารก เด็ก และกลุ่มที่มีความอ่อนไหวอ่ืนๆ ในแต่ละมลรัฐอาจมีการก าหนด
มาตรฐานที่เข้มงวดกว่าได้ หากกลุ่มผู้บริโภคในมลรัฐนั้น ๆ มีความเสี่ยงสูงต่อสารตกค้างเหล่านั้นมากกว่าที่
อ่ืนๆ 

3) การก ากับดูแลเรื่องสารตกค้างในผลผลิตอาหารของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  

CDPR จัดท าโปรแกรมการตรวจติดตามภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียหรือ California State Residue 
Monitoring Program โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ออกท าการสุ่มตรวจตัวอย่างผลผลิตในแหล่งต่างๆ ทุกสัปดาห์     
ณ ร้านค้าส่งและปลีก ศูนย์กระจายสินค้าของซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ตลาดเกษตรกร (Farmer’s market) 
โดยในปี 2555 มีการสุ่มตรวจได ้3,535 ตัวอย่าง จากสินค้ามากกว่า 130 ชนิด โดยจะเน้นสินค้าประเภท
อาหารส าหรับเด็ก สินค้าที่มีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สินค้าที่เคย มีปัญหา และสินค้าที่ต้องการข้อมูล           
การตรวจสอบจะด าเนินการทั้งผลผลิตในประเทศและจากการน าเข้า โดยร้อยละ 70 เป็นการตรวจสอบ
ผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐฯ  และร้อยละ 30 จากสินค้าน าเข้า โดยแยกเป็นผลผลิตจากเม็กซิโก จีน 
และอ่ืนๆ จ านวนร้อยละ 15, 5 และ 10 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3,535 ตัวอย่าง ในปี 2555 
พบว่า ไม่พบสารตกค้างร้อยละ 57.2 พบสารตกค้างในปริมาณที่ยอมรับได้ตามกฎหมายร้อยละ 39.2 และ
พบสารตกค้างทีเ่กินมาตรฐานหรือสารที่ผิดกฎหมายร้อยละ 3.6  

เมื่อตรวจพบสินค้าที่มีสารตกค้างเกินมาตรฐานหรือผิดกฎหมาย จะสั่งระงับการจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวใน   
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งต้นตอของสินค้า มีจดหมายเตือนไปยังผู้จัดหาสินค้านั้น 
(Suppliers) ในสหรัฐฯ อาจมีการแจ้งไปยังหน่วยงาน Food and Drug Administration (FDA) พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลการตรวจสอบประจ าปีในเว็บไซต์ของ CDPR และด าเนินโทษปรับแก่ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 

4) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบใหม่ในการตรวจสอบสารตกค้าง 

CDPR จะจัดส่งตัวอย่างที่สุ่มเก็บไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของ CDFA หรือ Center for Analytical 
Chemistry ที่ตั้งอยู่ ในเมือง Sacramento และ Anaheim ของรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ละตัวอย่างจะถูก
วิเคราะห์คัดกรองส าหรับสารตกค้างชนิดต่างๆ (Multi-residues screens) จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก ่

- Organophalogen pesticides (via GC/ECD) 
- Organophosphate pesticides (via GC/FPD) 
- N-methylcarbamate pesticides (via HPLC) 

ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดจะถูกวิเคราะห์คัดกรองด้วยเครื่อง LC/MS/MS  ในปี 2557 ห้องปฏิบัติการ
ที่ Anaheim จะติดตั้งเครื่องมือ GC/MS/MS เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และเพ่ิมปริมาณชนิดสาร
ตกค้างที่วิเคราะห์ได้มากกว่า 300 ชนิด 
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การหารือเรื่องการสุ่มตรวจผลไม้น าเข้าจากประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐฯ ได้หารือและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเกษตรฯ เกี่ยวกับปัญหาสารตกค้างใน
ผลไม้ที่น าเข้า ดังนี้   

1. ตอบข้อซักถามจากฝ่ายไทยที่ว่า ผลไม้ไทยที่ผ่านการตรวจสอบ (Pre-clearance Program) โดย
หน่วยงานภายใต้ USDA ของสหรัฐฯ ณ ประเทศไทยมาแล้ว เหตุใดจึงต้องถูกตรวจสอบอีกเม่ือสินค้ามาถึง
สหรัฐฯ    

ผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯ ชี้แจงว่า สหรัฐฯ มีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบที่แตกต่างกัน 
เช่น FDA จะตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้านอาหาร เช่น จุลินทรีย์ และสารตกค้าง ในขณะที่ USDA จะ
ตรวจสอบการป้องกันการแพร่กระจายของโรคพืชและศัตรูพืชในผลิตผลทางการเกษตร โดยที่ทั้งสองหน่วยงานเป็น
หน่วยงานระดับรัฐบาลกลาง ซึ่งจะตรวจสอบในช่วงที่มีการน าเข้าและเป็นผู้อนุญาตการน าเข้า ในขณะที่  CDPR 
เป็นหน่วยงานระดับมลรัฐ ท าหน้าที่ตรวจสอบการตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืชในผลผลิตทางการเกษตรที่น าเข้า
แล้วหรือผลิตผลทางการเกษตรที่ผลิตภายในประเทศ ดังนั้น ถึงแม้สินค้าจะผ่านการ Pre-clearance จากประเทศ
ต้นทางมาแล้ว ซึ่งเน้นการท าลายหรือก าจัดศัตรูพืช จึงไม่ครอบคลุมด้านความปลอดภัยอาหาร ส่วน FDA ถึงแม้
เป็นผู้อนุญาตการน าเข้าด้านความปลอดภัยอาหาร แต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบสินค้าน าเข้าทุ กรุ่นก่อนการอนุญาตให้
น าเข้าได้ CDPR จึงได้จัดท าโปรแกรมการตรวจติดตามสารตกค้างจากสารก าจัดศัตรูพืชนี้ขึ้น 

2. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ หรือ Treatment ในการป้องกันการติดต่อแพร่ระบาดของโรค
แมลงที่ USDA ก าหนดให้แต่ละประเทศปฏิบัติแตกต่างกัน เช่น การฉายรังสี การอบไอน้ า หรือการใช ้      
ความเย็นว่าพิจารณาจากหลักเกณฑ์อะไร เนื่องจากการ Treatment บางอย่างท าให้สินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลไม้ได้รับความเสียหายหรือคุณภาพด้อยลง  

ผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯ ชี้แจงว่า กฎระเบียบดังกล่าวก าหนดขึ้นตามการพิจารณาความเสี่ยงชนิดของแมลง
และโรคพืช ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆ สามารถขอ
เจรจาหรือเสนอให ้USDA พิจารณาทบทวนวิธีปฏิบัติที่ก าหนดให้ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกรณีๆ ไปได้ 

3. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรที่น าเข้า รวมถึงการแจ้งผล
วิเคราะห์เมื่อตรวจพบสารตกค้าง และการแจ้งผลวิเคราะห์ไปยัง FDA 

เจ้าหน้าที่ CDPR อธิบายว่า หน่วยงานมีข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับฤดูกาลของผลไม้น าเข้า จึงสุ่มเก็บ
ตัวอย่างตามฤดูกาล โดยจะพิจารณาการตรวจพบสารตกค้างในอดีตของผู้น าเข้าด้วย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากโกดัง
เก็บสินค้าน าเข้า ตลาดค้าส่งและปลีก และซุปเปอร์มาเก็ต การสุ่มเก็บตัวอย่างจะไม่มีการอายัดสินค้าไว้ระหว่างรอ
ผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์จะใช้เวลาไม่เกิน 36 ชั่วโมง หากพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะแจ้งไปยังผู้
ครอบครองสินค้านั้น และสืบหาสินค้ารุ่นเดียวกันที่เหลืออยู่เพ่ือห้ามจ าหน่าย โดยอาจส่งคืนประเทศต้นทางหรือ
ท าลาย ซึ่งตามกฎหมายของมลรัฐจะมีโทษปรับด้วย ทั้งนี้ CDPR อาจจัดส่งข้อมูลให้กับ FDA และ USDA ก็ได้     
แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานเหล่านี้ กรณีที่ตรวจไม่พบสารตกค้างเกินมาตรฐาน จะไม่มีการแจ้งผล
วิเคราะห์ให้ผู้ประกอบการรับทราบ หากผู้ประกอบการสงสัยในการเข้าเก็บตัวอย่างว่ามีการน าตัวอย่างไปวิเคราะห์
จริงหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามมายังหน่วยงาน CDPR ได้โดยตรง 
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เจ้าหน้าที่ CDPR ให้ค าแนะน าว่า เพ่ือป้องกันปัญหาสินค้าถูกปฏิเสธ กักกัก หรือท าลาย เกษตรกรหรือ    
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่ต้องการส่งสินค้ามาจ าหน่ายยังสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ควรตรวจสอบ
ให้แน่ชัดว่าสารเคมีชนิดใดเป็นสารต้องห้าม หรือสามารถใช้ได้ในพืชชนิดใดบ้าง รวมถึงปริมาณสารตกค้างสูงสุดที่
ยอมรับได้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของ EPA (www.epa.gov) หรือเข้าไปสืบค้น
โดยตรงไดเ้ว็บไซต์ด้านล่าง โดยสามารถเลือกชนิดพืชและค่า MRLs ของสารแต่ละชนิดที่ต้องการทราบได ้ 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?SID=2227fc9d3c395065949ac0e8d9de5334&page=simple   
  

 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
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