กรุงเทพฯ 27 มีนาคม 2558
นักวิจัยเครื อข่ ายเตือนภัยสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืช หรื อ
Thai-PAN เสนอให้ มีการทบทวน
วิธีการล้ างผัก ชีก้ ารล้ างโดยใช้ นํา้ ส้ มสายชูมีประสิทธิภาพมากกว่ าการใช้ ด่างทับทิมและเบคกิง้
โซดา เตือนวิธีการล้ างทุกวิธีมีข้อจํากัด ล้ างสารที่ตกค้ างมากได้ ไม่ ถงึ ครึ่ง ต้ องแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุ
ไปพร้ อมกัน
ที่ศนู ย์ประชุมสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มูลนิธิชีววิถี
(BIOTHAI) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ ได้ จดั ประชุมวิชาการสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชประจําปี 2558 โดยในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ซึง่ เป็ นวันที่สองของการประชุม ได้ มีการจัดการแถลง
ข่าวเกี่ยวความรู้เรื่ องการล้ างผัก โดยนางสาวอังคณา ราชนิยม ได้ เปิ ดเผยผลการศึกษาซึง่ รวบรวมงาน
ศึกษาเกี่ยวกับการล้ างจากต่างประเทศและประเทศไทยมาสังเคราะห์ โดยเริ่ มต้ นจากการวิเคราะห์วา่ มี
สารพิษชนิดใดตกค้ างในผักและผลไม้ มากที่สดุ ของประเทศไทยบ้ าง พบว่า สารที่พบการตกค้ างมากที่สดุ 6
อันดับแรกได้ แก่ ไซเปอร์ เมทริ น( Cypermethrin) คลอไพรี ฟอส (Chlorpyrifos) โปรฟี โนฟอส (Profenofos)
โอเมโธเอท (Omethoate) คาร์ โบฟูราน (Carbofuran) และเมโทมิล (Methomyl)
นางสาวอังคณาสรุปผลจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการล้ างผักและผลไม้ สําหรับ ลดสาร
กําจัดศัตรูพืชที่ตกค้ างบ่อยในประเทศไทยเรี ยงตามลําดับประสิทธิภาพในการล้ างมีดงั ต่อไปนี ้
1) การล้ างด้ วยนํ ้าส้ มสายชู เป็ นวิธีการที่ดีที่สดุ เพราะลดสารที่ตกค้ างมากที่สดุ ได้ 48% สารลําดับ
ที่สองได้ 87% และสารลําดับที่สามได้ 32-85%
2) การล้ างด้ วยด่างทับทิมและโซเดียมไบคาร์ บอเนตได้ ผลใกล้ เคียงกันมากโดยด่างทับทิมลดสาร
ตกค้ างมากที่สดุ ได้ 20% สารตกค้ างอันดับสองได้ 87% และลดสารตกค้ างอันดับที่สามได้ 18-83% การ
ล้ างด้ วยโซเดียมไบคาร์ บอเนตลดสารที่ตกค้ างมากที่สดุ ได้ เพียง 8% ลําดับสองได้ 87% ลําดับสามได้ 42 %
4) การล้ างด้ วยนํ ้าสะอาดและนํ ้าเกลือให้ ผลใกล้ เคียงกัน โดยการล้ างด้ วยนํ ้าในสารไซเปอร์ เมทริ น
ทําได้ ดีกว่านํ ้าเกลือเล็กน้ อย ขณะที่ในสารลําดับที่สองนันการล้
้
างด้ วยนํ ้าเกลือให้ ผลดีกว่าเล็กน้ อย ส่วน
สารอื่นๆ ที่เหลือให้ ผลใกล้ เคียงกัน
โดยเครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชได้ ให้ คําแนะนําในการล้ างผักผลไม้ สําหรับประชาชนที่
สามารถลดสารเคมีให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้ มี 3 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้

1. ล้ างด้ วยนํ ้าไหลเพื่อขจัดคราบของดิน สิ่งสกปรก แบคทีเรี ย และเชื ้อต่างๆ ตลอดจนสารพิษ
บางส่วน
2. แช่ผกั และผลไม้ ในนํ ้าส้ มสายชู นาน 10-15 นาที ถ้ าไม่มีนํ ้าส้ มสายชูก็อาจใช้ นํ ้าด่างทับทิมหรื อ
โซเดียมไบคาร์ บอเนตอย่างใดอย่างหนึง่ ก็ได้ แต่ประสิทธิภาพจะน้ อยกว่าการใช้ นํ ้าส้ มสายชู
3. ล้ างด้ วยนํ ้าสะอาดหรื อนํ ้าไหลเพื่อชะล้ างนํ ้าส้ มสายชู และสารเคมีบางส่วนออก
“จากผลการศึกษาพบว่า การล้ างในทุกวิธียงั มีการตกค้ างของสารเคมีที่พบบ่อยมากที่สดุ ในอันดับ
แรกคือไซเปอร์ เมทริ นสูงค่อนข้ างมาก โดยวิธีการล้ างที่ดีที่สดุ ยังสามารถลดการตกค้ างได้ ประมาณครึ่งหนึง่
เท่านัน้ ส่วนคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่ แนะนําว่าการใช้ โซเดียมไบคาร์ บอเนต
หรื อเบคกิ ้งโซดาจะสามารถลดการตกค้ างได้ 90-95 เปอร์ เซ็นต์แล้ วแต่ชนิดผักนัน้ ไม่สอดคล้ องกับรายงาน
นี ้”
“การล้ างเป็ นเพียงวิธีการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าของผู้บริ โภคเท่านัน้
วิธีการที่ดีที่สดุ เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริ โภค นอกเหนือจากการเลือกซื ้อผลผลิตจากเกษตรอินทรี ย์ คือ การยกเลิกสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ตกค้ าง
บ่อย และมีพิษทังเฉี
้ ยบพลันสูง เช่น คาร์ โบฟูราน เมโทมิล และมีพิษภัยเรื อ้ รัง เช่น คลอไพรี ฟอส เป็ นต้ น โดย
นอกเหนือจากประกาศยกเลิกการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีอนั ตรายร้ ายแรงแล้ ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ต้ องดําเนินการให้ มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัดไปพร้ อมๆ กันด้ วย” นางสาวอังคณากล่าว
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