ผลการวิเคราะห์ สารเคมีตกค้ างจากแปลงปลูกกล้ วยจีน
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช(Thai-PAN)
6 สิงหาคม 2559
การเข้ ามาลงทุนปลูกและทําการค้ ากล้ วยหอมของกลุม่ ทุนจีนในพื ้นที่ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ซึง่ มีพื ้นที่รวมประมาณ 2,750 ไร่โดยเป็ นการปลูกกล้ วยหอมเขียวเชิงเดี่ยว ในพื ้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อส่งออก
การผลิตกล้ วยดังกล่าวต้ องใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของดิน
และนํ ้าในพื ้นที่ใกล้ เคียง รวมทังผลกระทบที
้
่มีตอ่ เกษตรกรหรื อแรงงานที่เกี่ยวข้ องกับการปลูก การดูแล
รักษา การใช้ สารเคมีหลังการเก็บเกี่ยว ก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ
เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)ได้ ร่วมกับอนุกรรมการสิทธิชมุ ชนและฐาน
ทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ ดาํ เนินการเก็บตัวอย่างของกล้ วย ดิน และนํ ้า จาก
แปลงปลูกกล้ วยของห้ างหุ้นส่วนพญาเม็งรายจํากัด อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ระหว่างการเข้ าไป
ตรวจสอบติดตามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2559 และได้ จดั ส่ง
ตัวอย่างดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้ างโดยห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการรับรองตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การเก็บตัวอย่ าง
การเก็บตัวอย่างกล้ วยจํานวน 3 ตัวอย่าง ประกอบไปด้ วย กล้ วยหวีขนาดเล็กซึง่ ยังไม่เติบโตเต็มที่
จากแปลงปลูก กล้ วยที่เก็บเกี่ยวแล้ วแต่มีขนาดเล็กไม่ได้ มาตรฐานสําหรับการส่งออก และกล้ วยที่เก็บเกี่ยว
แล้ วขนาดสมบูรณ์สําหรับการส่งออกประเภทละ 1 ตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกจาก 7 จุด แล้ วนํามาผสมจนเป็ นเนื ้อเดียวกันจํานวน 1 ตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างนํ ้าจากแปลงปลูกจํานวน 3 ตัวอย่าง จากบ่อนํ ้าบรรจุสารเคมีสําหรับจุม่ กล้ วยหลังการ
เก็บเกี่ยวเพื่อเตรี ยมบรรจุลงกล่อง บ่อนํ ้าเปล่าสําหรับล้ างกล้ วย และนํ ้าจากแหล่งนํ ้าบริเวณแปลงปลูก
อย่างละ 1 ตัวอย่าง
2. ผลการตรวจ
โดยสรุป ผลการวิเคราะห์พบว่ากล้ วยที่มีขนาดตามมาตรฐานการส่งออกพบสารกําจัดเชื ้อรา
Prochlorazตกค้ างในระดับ 0.02 mg./kg. ซึง่ ตํา่ กว่าค่ามาตรฐาน(CODEX กําหนดไว้ ที่ 7.0 mg./kg.)
พบสารกําจัดศัตรูพืชตกค้ างในดิน 2 ชนิด ได้ แก่สารกําจัดวัชพืชGlyphosate พบตํา่ กว่า 0.03

mg./kg.และสารกําจัดเชื ้อราPropiconazoleพบในระดับ 0.13 mg./kg.
นํ ้าจากแปลงปลูกพบ Propiconazole 16 µg./l. ซึง่ เป็ นสารที่พบการตกค้ างในดินจากแปลงปลูก
เช่นเดียวกัน
ในขณะที่นํ ้าในบ่อบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อจุม่ ก่อนการบรรจุกล่องส่งออก พบสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชทังหมด
้
5 ชนิด เป็ นสารกําจัดแมลง 1 ชนิด คือ Fipronilพบในระดับ 0.4 µg./l.และสาร
ป้องกันและกําจัดโรคพืช 4 ชนิด ได้ แก่ Difenoconazoleปริ มาณ 1.7µg./l.สาร Carbendazimปริ มาณ 1.2
µg./l. สาร Prochlorazปริ มาณ 5.2 µg./l. และ Thiophanate Methyl ปริ มาณ 2.1 µg./l.
รายละเอียดผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง
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3. วิเคราะห์ ผลการตรวจ
การตรวจครัง้ นี ้เป็ นการตรวจเพื่อสํารวจผลเบื ้องต้ นโดยใช้ จํานวนตัวอย่างน้ อยและช่วงเวลาของ
การสุม่ ตรวจเพียงช่วงเดียวอีกทังเป็
้ นการเข้ าไปตรวจสอบที่ได้ นดั หมายผู้ประกอบการไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
ดังนันผลการตรวจที
้
่พบสารตกค้ างในกล้ วยตามตารางผลการวิเคราะห์จงึ ยังไม่สามารถสรุปว่าผลผลิต
กล้ วยจะไม่มีสารเคมีตกค้ าง

กรณีการตรวจสอบพบสารตกค้ างในดิน
2 ชนิดนัน้ เป็ นผลการตรวจที่ใช้ ห้องปฏิบตั กิ ารในประเทศ
ซึง่ มีข้อจํากัดที่สามารถตรวจสอบสารได้ ประมาณ 30 ชนิดเท่านัน(เนื
้ ่องจากการตรวจแบบครอบคลุมต้ อง
เสียค่าใช้ จา่ ยค่อนข้ างสูง) ดังนันควรดํ
้
าเนินการจัดส่งตัวอย่างดินและนํ ้าไปตรวจโดยใช้ ห้องปฏิบตั กิ ารที่
สามารถตรวจวิเคราะห์สารได้ เป็ นจํานวนมากต่อไป การตรวจวิเคราะห์ครัง้ นี ้เป็ นการเก็บตัวอย่างดินจาก
พื ้นที่การปลูกกล้ วยผ่านไปเพียง 2 ปี ดังนันเชื
้ ่อว่าเมื่อมีการปลูกกล้ วยในระยะยาวติดต่อกันหลายๆปี อาจมี
การสะสมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในดินมากกว่านี ้
อย่างไรก็ตามการพบไกลโฟเสทซึง่ เป็ นสารที่องค์การอนามัยโลกกําหนดให้ เป็ นสารที่นา่ จะก่อ
มะเร็ง(ชัน้ 2A) บ่งชี ้ว่าปั ญหาการตกค้ างของสารเคมีในดินและนํ ้าควรเป็ นเรื่ องที่ต้องเฝ้าระวังและติดตาม
ใกล้ ชิดต่อไป เพราะสารเคมีที่ก่อมะเร็ งไม่ควรตกค้ างในดินและนํ ้าเลย
ผลการตรวจครัง้ นี ้ชี ้ว่ามีการใช้ สารป้องกันและกําจัดเชื ้อราหลายชนิด โดยเฉพาะในบ่อจุม่ สารเคมี
เพื่อเตรี ยมการบรรจุและส่งออก เมื่อมีการปลูกและส่งออกกล้ วยเป็ นจํานวนมากจนเต็มพื ้นที่ หรื อมีการ
ปลูกติดต่อกันนานหลายปี สารเคมีดงั กล่าวจะถูกสะสมในดินและไหลชะล้ างไปยังแม่นํ ้าอิงและสะสมในนํ ้า
ใต้ ดนิ ซึง่ จะกระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื ้นที่ใกล้ เคียงและประชาชนที่อยูป่ ลายนํ ้าในที่สดุ

