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ความ(ไม่)รู้เร่ืองการล้างผัก  
สถานการณ์ปนเป้ือนของสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช 

และการทบทวนวิธีการล้างผักผลไม้ที่เหมาะสม 
 

โดย เครือข่ายเตือนภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืช 

 

 ปัญหาการตกค้างของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในผกัและผลไม้เกินระดบัมาตรฐานเป็นปัญหาท่ีสัง่สม

มานานและปัจจบุนัยงัไมส่ามารถแก้ปัญหานีใ้ห้อยูใ่นระดบัท่ีควรจะเป็นได้ สะท้อนจากผลการตรวจพบการ

ตกค้างในผลผลิตทางเกษตรของหลายหนว่ยงาน ปัญหาการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชจงึไมไ่ด้เป็นปัญหา

ของภาคการผลิตหรือเกษตรกรเทา่นัน้ แตเ่ป็นปัญหาสําคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผู้บริโภคและประชาชนทกุคน 

โดยข้อมลูการสุม่ตรวจเลือด ของสํานกัโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคมุโรค พบวา่

กลุม่ผู้บริโภคซึง่ไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชกลบัมีสารเคมีตกค้างอยูใ่นระดบั

เส่ียงถึงไมป่ลอดภยัสงูกวา่กลุม่เกษตรกร 

 ความรู้เก่ียวกบัการล้างผกัและผลไม้เป็นทางออกเฉพาะหน้าท่ีผู้บริโภคสามารถลดผลกระทบจาก

ปัญหาสารเคมีกําจดัศตัรูพืชได้ในระดบัหนึง่ อยา่งไรก็ตามได้เกิดคําถามขึน้ในกลุม่ผู้บริโภควา่สําหรับการ

บริโภคในครัวเรือนนัน้ ต้องล้างผกัและผลไม้อยา่งไรให้ปลอดภยัจากสารพิษตกค้าง และวิธีการล้างด้วย

นํา้เปลา่หรือสารตา่งๆ ท่ีใช้อยูอ่ยา่งแพร่หลายในปัจจบุนันัน้แตกตา่งกนัอยา่งไร และสามารถลดปริมาณ

สารพิษได้จริงหรือไม ่อาทิ การล้างด้วยนํา้เปลา่, สารละลายดา่งทบัทิม (KMnO4), สารละลายเกลือ  

(NaCl), สารละลายกรดนํา้ส้ม (นํา้ส้มสายช)ู acetic acid และสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต (เบค็กิง้

โซดาหรือผงฟ)ู (NaHCO3) 

ในขณะเดียวกนั ผู้บริโภคก็ควรทราบด้วยวา่วิธีการล้างหลากหลายวิธีนัน้มีข้อจํากดัอะไรบ้าง และ

สารชนิดใดท่ีไมส่ามารถลดการตกค้างโดยวิธีการล้าง ซึง่จะทําให้ผู้บริโภคสามารถหาทางออกในการ

บริโภคผกัและผลไม้ได้อยา่งปลอดภยัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึง่รวมถึงการมีสว่นร่วมในการขบัเคล่ือน

ทางนโยบายเก่ียวกบัการจดัการเร่ืองสารเคมีกําจดัศตัรูพืชด้วย 

 

1. คาํแนะนําการล้างผักโดยกระทรวงสาธารณสุข : โซเดียมไบคาร์บอเนตล้างได้มากท่ีสุด 

นํา้ส้มสายชูอันดับสอง นํา้สะอาดอันดับสาม ส่วนการล้างด้วยด่างทับทมิและเกลือป่นล้างออกได้

น้อยท่ีสุด 

กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสขุ ได้

แนะนําวิธีลดสารพิษตกค้างจากสารป้องกนักําจดัแมลงไว้ 9 วิธี (ตารางแนบ 1) โดยวิธีท่ีสามารถลด

ปริมาณสารพิษตกค้างได้สงูสดุคือการล้างด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 90-95 เปอร์เซ็นต์ 

รองลงมาคือสารละลายนํา้ส้มสายช ู60-84 เปอร์เซ็นต์ การให้นํา้ไหลผา่นหรือแชนํ่า้สะอาด 2 5-72 
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เปอร์เซ็นต์ สารละลายดา่งทบัทิม  35-43 เปอร์เซ็นต์ และสารละลายเกลือ 27-38เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั 

แล้วแตช่นิดของผกั (รูปท่ี 1) 

รูปท่ี 1 แสดงความสามารถในการลดปริมาณสารพิษตกค้าง (เปอร์เซ็นต์) ด้วยการล้าง 5 วิธี 

 

ที่มา: กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ, 2553 
 

อยา่งไรก็ตามมีความจําเป็นต้องตรวจสอบคําแนะนําดงักลา่ววา่ยงัเหมาะสมอยูห่รือไม ่ภายใต้

สถานการณ์ของปัญหาการตกค้าง และความรู้ใหม่ๆ  ท่ีได้จากการวิจยัเก่ียวกบัการล้างผกัของประเทศไทย

และตา่งประเทศ 
 

2. วิธีการล้างแต่ละวิธีล้างสารพษิตกค้างแต่ละชนิดได้ไม่เท่ากัน 

 จากการประมวลงานศกึษา พบวา่การล้างแตล่ะวิธีสามารถล้างสารพิษตกค้างออกได้ไมเ่ทา่กนั 1   

ตวัอยา่งเชน่ 

2.1 การล้างโดยให้นํา้สะอาดไหลผ่านลดโปรฟีโนฟอสได้มากสุด และนํา้ส้มสายชูลดไซเปอร์

เมทรินได้มากท่ีสุด (แต่วิธีท่ีล้างได้มากท่ีสุดล้างออกประมาณคร่ึงหน่ึงเท่านัน้)  

สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ และคณะ, 2558 ได้ทดลองวิธีลดปริมาณสารพิษตกค้างด้วยการล้าง 4 วิธี 

คือ 1) การให้นํา้ไหลผา่น  2) การล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 3) การล้างด้วยนํา้ส้มสายช ูและ 

4) การล้างด้วยดา่งทบัทิม (KMnO4) พบวา่ การให้นํา้ไหลผา่นเป็นวิธีท่ีสามารถลดการตกค้างของโปรฟีโน

ฟอสในคะน้าได้มากท่ีสดุ 54 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต ใช้นํา้ส้มสายช ูและใช้ดา่ง

ทบัทิม ตามลําดบั ขณะท่ีการใช้นํา้ส้มสายชเูป็นวิธีท่ีสามารถลดการตกค้างของ ไซเปอร์เมทรินได้มากท่ีสดุ 48 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ใช้ดา่งทบัทิม การให้นํา้ไหลผา่นและใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต ตามลําดบั  

2.2 การล้างหลายวิธีล้างคาร์บาริลได้ดีใกล้เคียงกัน (90%)  

Klinhom Halee and Methawiwat, 2008 ทดลองลดปริมาณสารพิษตกค้างด้วยการล้าง 5 วิธี คือ 1) 

การใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)  2) การใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) 3) การใช้ดา่งทบัทิม (KMnO4) 4) 

การใช้กรดนํา้ส้ม acetic acid และ 5) การใช้นํา้สะอาด พบวา่การใช้ดา่งทบัทิมสามารถลดปริมาณเมโทมิลและ

_____________________ 
1 ในบางกรณีแปรผนัไปตามชนิดของผกัและผลไม้ด้วย 
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คาร์บาริลท่ีตกค้างได้มากท่ีสดุ คดิเป็น 48 เปอร์เซ็นต์ และ 93 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั รองลงมาคือ 

โซเดียมคลอไรด์  (NaCl), โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3), กรดนํา้ส้มและนํา้สะอาด ตามลําดบั (รูปท่ี 2) 

(สอดคล้องกบังานศกึษาของเอนก หาลี และคณะ, 2013) 
 

รูปท่ี 2 เปรียบเทียบความสามารถในการลดปริมาณสารพิษตกค้าง 4 ชนิดในคะน้าด้วยการล้าง 5 วิธี 

 

ที่มา: สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ และคณะ, 2558/ Klinhom et al., 2008 
 

2.3 การล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนต นํา้ส้มสายชู และด่างทับทมิ สามารถล้างคลอไพรีฟอส

ได้ดใีกล้เคียงกัน (87%) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:Satpathy et al. 2012 

เปรียบเทียบความสามารถในการลดสารพิษตกค้างคลอไพรีฟอสด้วยวิธีการล้าง 5 วิธีในพืช 6 ชนิด 

 
 

 

 

ที่มา:Satpathy et al. 2012 
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5-14% 

2.4 การล้างด้วยนํา้ส้มสายชู สามารถล้างไซเพอร์เมทรินได้ประมาณคร่ึงหน่ึง (48%) ส่วน

การล้างด้วยนํา้สะอาดได้ผลรองลงมา (10-49%) ส่วนวิธีการอ่ืนๆ ได้ผลค่อนข้างน้อย 

 

ที่มา:Dikshit AK.,2001/Kadian et al.,2001/สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ และคณะ 2558 
 

2.5 การล้างหลายวิธีล้างเมโทมิลได้ประมาณคร่ึงหน่ึงใกล้เคียงกัน (40-50%) 

 
         ที่มา:Klinhom et al. 2008 

 

2.6 การล้างด้วยนํา้ส้มสายชู นํา้สะอาด ด่างทับทมิ และเกลือแกงให้ผลในการล้างสาร 

โปรฟีโนฟอสใกล้เคียงกันอยา่งไรก็ตามผลการศกึษาในประเทศไทยพบวา่การล้างด้วยนํา้ไหลและ

โซเดียมไบคาร์บอเนตในคะน้าดีกวา่การล้างด้วยนํา้ส้มสายชแูละดา่งทบัทิม เปรียบเทียบการล้างสาร

โปรฟีโนฟอส ของ 2 งานศกึษา 

 

 

  

 

 

 
 

 

เปรียบเทียบการล้างสาร ไซเพอร์เมทริน โดยนกัวิจยัหลายคณะ 

การศกึษาในคะน้าของสมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ และคณะ 2558 
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3. สารพษิอะไรตกค้างมากท่ีสุดในผักและผลไม้ 

เพ่ือเปรียบเทียบวา่คําแนะนําในการล้างผกัท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร เราจําเป็นต้องทราบ

สถานะของปัญหาการปนเปือ้นของสารพิษประเภทตา่งๆท่ีตกค้างในผกัและผลไม้ โดยรายงานนีไ้ด้ใช้ผล

การตรวจสอบและเฝ้าระวงัของ 3 หนว่ยงาน คือ สํานกังานมาตรฐานเกษตรและอาหารแหง่ชาต(ิมกอช.) 

ระบบการเตือนภยัอาหารและอาหารสตัว์ ( RASFF) ของสหภาพยโุรป และเครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีกําจดั

ศตัรูพืช (Thai-PAN) โดยคดัเลือกจากข้อมลูการตกค้างลา่สดุ 2 ปี (2556-2557) ยกเว้นของเครือขา่ยเตือน

ภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชท่ีใช้ข้อมลูผลการตรวจปี 2557-25582 

การจดัอนัดบัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชท่ีตกค้างมากท่ีสดุ ทําโดยการรวมจํานวนตวัอยา่งการพบการ

ตกค้างเกินคา่มาตรฐานของสารแตล่ะชนิดนํามารวมกนั แล้วเรียงตามลําดบัตามชนิดของสารท่ีสุม่พบมาก  

ท่ีสดุไลล่งไปสูส่ารชนิดท่ีสุม่พบน้อยท่ีสดุ พบวา่สารท่ีพบมากท่ีสดุ 6 อนัดบัแรก ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน  

คลอไพรีฟอส โปรฟีโนฟอส โอเมทโธเอท คาร์โบฟรูาน และเมโทมิล ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

สารเคมีท่ีพบการตกค้างมากท่ีสดุในผกัและผลไม้ 

อนัดบั ช่ือสาร มกอช. 2556-57 ThaiPAN 2557-58 RASFF 2556-57 รวม 

(จํานวน ต.ย.) (จํานวน ต.ย.) (จํานวน ต.ย.) 

1 ไซเพอร์เมทริน 61 33 0 94 

2 คลอร์ไพริฟอส 65 24 2 91 

3 โพรฟีโนฟอส 28 11 3 42 

4 โอเมโทเอต 17 4 4 25 

5 คาร์โบฟรูาน 7 10 3 20 

6 เมโทมิล 9 6 4 19 

7 คาร์เบนดาซิม 0 19 0 19 

8 อีไทออน 14 0 1 15 

9 โพรไทโอฟอส 6 1 3 10 

    

    

การศกึษาในผกัหลายชนิดของ Radwan et al.,2005 

______________________________________________ 

2มกอช.สุม่ตรวจสารตกค้างจากตวัอยา่งผกัและผลไม้รวม 800 ตวัอยา่ง จากทัว่ประเทศจากแปลง GAP ไทยแพนสุม่ตรวจ 216 ชนิดในตลาดโมเดิร์นเทรดและ

ตลาดสดทัว่ประเทศ สว่นของ RASFF เป็นการสุม่ตรวจผกัและผลไม้สง่ออกจากประเทศท่ีพบในตลาดยโุรป (ไมท่ราบจํานวนการสุม่ตรวจ) 
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10 แลมด้า-ไซฮาโลทริน 8 2 0 10 

11 ไดอะซินอน 6 3 1 10 

12 ไดเมโทเอต 5 1 3 9 

13 ไดโครโตฟอส 6 0 0 6 

14 ไบเฟนทริน 3 3 0 6 

15 ไตรอะโซฟอส 3 2 0 5 

16 โมโนโครโตรฟอส 4 0 0 4 

17 ฟีโนบคูาร์บ 1 2 0 3 

18 ฟิโพรนิล 0 0 3 3 

19 คาร์บาริล 1 0 2 3 

20 ไดโนทีฟแูรน 0 0 2 2 

 

 
 

4. คาํแนะนําในการล้างผักท่ีควรแนะนําสาํหรับปัญหาการล้างผักและผลไม้ในประเทศไทย 

 เม่ือคํานงึถึงปัญหาของการตกค้างและความรู้จากงานวิจยัเก่ียวกบัการล้างผกัจากการประมวล

ของเครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชโดยการคดัเลือกงานวิจยัจากตา่งประเทศ (จํานวน 9 บทความ) 

และจากในประเทศ (จํานวน 3 บทความ) ทัง้นีโ้ดยได้สงัเคราะห์ความสามารถในการล้างผกั โดยให้

ความสําคญักบัวิธีการล้างท่ีสามารถล้างสารตกค้างมากท่ีสดุ 6 อนัดบัแรก แล้วเปรียบเทียบโดยการถ่วง

นํา้หนกัจากเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการล้างกบัความถ่ีของจํานวนตวัอยา่งท่ีมีการพบการตกค้างของ

สารชนิดตา่ง ทําให้ทราบวา่ วิธีการท่ีดีท่ีสดุเก่ียวกบัการล้างผกัภายใต้บริบทของปัญหาการตกค้างใน
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ประเทศไทยและความรู้เก่ียวกบัการล้างผกั(ทัง้จากตา่งประเทศและในประเทศ)ท่ีผู้บริโภคสามารถนําไป

ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม สามารถสรุปได้ดงัปรากฏในแผนภาพตอ่ไปนี ้

 
หมายเหต ุ:การล้างด้วยนํา้สะอาด ผ่านวิธีนํา้ไหล หรือวิธีแช ่

ประสิทธิภาพในในการล้างผกัและผลไม้สําหรับลดสารกําจดัศตัรูพืชท่ีตกค้างบอ่ยในประเทศไทย เรียง

ตามลําดบัประสิทธิภาพในการล้าง  มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การล้างด้วยนํา้ส้มสายช ูเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสดุ เพราะลดสารท่ีตกค้างมากท่ีสดุได้ 48 % สารลําดบั

ท่ีสองได้ 87% และสารลําดบัท่ีสามได้ 32-85%  

2) การล้างด้วยดา่งทบัทิมและโซเดียมไบคาร์บอเนตได้ผลใกล้เคียงกนัมาก 

โดยดา่งทบัทิมลดสารตกค้างมากท่ีสดุได้ 20 % สารตกค้างอนัดบัสองได้ 87 % และลดสารตกค้าง

อนัดบัท่ีสามได้ 18-83%   

3) การล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตลดสารท่ีตกค้างมากท่ีสดุได้เพียง 8 % ลําดบัสองได้ 87% 

ลําดบัสามได้ 42 % 

4) การล้างด้วยนํา้สะอาดและนํา้เกลือให้ผลใกล้เคียงกนั โดยการล้างด้วยนํา้ในสารไซเปอร์เมทริน 

ทําได้ดีกวา่นํา้เกลือเล็กน้อย ขณะท่ีในสารลําดบัท่ีสองนัน้การล้างด้วยนํา้เกลือให้ผลดีกวา่เล็กน้อย สว่น

สารอ่ืนๆ ท่ีเหลือให้ผลใกล้เคียงกนั 
 

จากแผนภาพด้านบน ทําให้เห็นข้อจํากดัของการล้างผกัได้อยา่งชดัเจนวา่การล้างในทกุวิธียงัมีการ

ตกค้างของสารเคมีท่ีพบบอ่ยมาท่ีสดุในอนัดบัแรกคือไซเปอร์เมทรินสงูคอ่นข้างมาก โดยวิธีการล้างท่ีดีท่ีสดุ

ยงัสามารถล้างการตกค้างได้ประมาณคร่ึงหนึง่เทา่นัน้ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัคําแนะนําแรกของกองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค สํานกังานคณะกรรมการ

อาหารและยา แนะนําวา่การใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบคกิง้โซดาจะสามารถลดการตกค้างได้ 90-95 
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เปอร์เซ็นต์ แล้วแตช่นิดผกันัน้ ไมส่อดคล้องกบัรายงานนี ้เพราะเม่ือเปรียบเทียบแล้ว มีประสิทธิภาพในการ

ล้างสารเคมีท่ีตกค้างบอ่ย ได้น้อยกวา่นํา้ส้มสายช ู 
 

สว่นการทดลองเก่ียวกบัสารอ่ืนๆ ท่ีพบในลําดบัท่ี 7 เป็นต้นไป พบวา่มีการศกึษาน้อยมาก ยกเว้น

คาร์บาริล ซึง่เป็นสารท่ีพบการตกค้างในลําดบัท่ี 19  ดงัสรุปในแผนภาพ 

 
  

 จากการประมวลงานศกึษาข้างต้น คําแนะนําของเครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืชเพ่ือให้

สามารถลดสารเคมีให้ได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีเป็นไปได้ จงึมีคําแนะนํา 4  ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ล้างด้วยนํา้ไหลเพ่ือขจดัคราบของดนิ สิ่งสกปรก แบคทีเรีย และเชือ้ตา่งๆ ตลอดจนสารพิษ

บางสว่น 

2. แชผ่กัและผลไม้ในนํา้ส้มสายช ูนาน 10-15 นาที ถ้าไมมี่นํา้ส้มสายชก็ูอาจใช้ นํา้ดา่งทบัทิม หรือ

โซเดียมไบคาร์บอเนตอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้(แตค่วามสามารถในการล้างสารไซเปอร์เมทรินซึง่เป็น

สารท่ีตกค้างมากครัง้ได้คอ่นข้างน้อย) 

3. ล้างด้วยนํา้สะอาดหรือนํา้ไหลเพ่ือชะล้างนํา้ส้มสายช ู หรือดา่งทบัทิม และโซเดียมไบคาร์บอเนต

และสารเคมีบางสว่นออก 

ที่มา : Phani-Kumr et.al, 2000/Klinhom et.al., 2000/Binda & Kalra,1973 
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อยา่งไรก็ตามพงึทราบวา่ ในความเป็นจริงนัน้มีการตรวจพบการตกค้างของสารเคมีกําจดัศตัรูพืช

ในพืชแตล่ะชนิดมากกวา่ 2 ชนิด ตวัอยา่งเชน่ มีการพบสารตกค้างในคะน้ามากถึง 12 ชนิด และ 7 ชนิดมี

ปริมาณการตกค้างสงูกวา่คา่ MRLs (สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ และคณะ, 2558) คําแนะนําและความรู้ในการ

ล้างผกัจงึเป็นคําแนะนําโดยทัว่ไปและภายใต้ข้อจํากดัของความรู้เทา่ท่ีมีอยูเ่ทา่นัน้ 

 

5. การปอกเปลือกและปัญหาการตกค้างของสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชประเภทดูดซึม 

 ผลไม้ประเภทปอกเปลือกได้สามารถลดการตกค้างของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชได้มากกวา่สําหรับ

สารเคมีจํานวนหนึง่  เชน่ จากการศกึษาการตกค้างของสารกลุม่ออร์แกโนฟอสเฟต ในแอปเปิล้ (Rawn DF et 

al., 2008) พบวา่การล้างและปอกเปลือกสามารถลดปริมาณสารตกค้างลงได้ 74.5-97.9 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ี

การล้างเพียงอยา่งเดียวสามารถลดปริมาณสารเคมีลงได้เพียง 13.5-28.7 เปอร์เซ็นต์เทา่นัน้ 

แตจ่ากข้อมลูการสํารวจ พฤตกิรรมผู้บริโภคในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 1,179 คน 

ชว่งเดือน ต.ค. 2557- ม.ค.2558 ของเครือขา่ยเตือนภยัสารเคมีกําจดัศตัรูพืช พบวา่ 74 เปอร์เซ็นต์  ของผกัท่ี

ผู้บริโภคนิยมจํานวน 50 ชนิด และ 18.12 เปอร์เซ็นต์ ของผลไม้ท่ีผู้บริโภคนิยมจํานวน 37 ชนิด เป็นผกั และ

ผลไม้ท่ีบริโภคโดยไมป่อกเปลือก 

 นอกจากนีย้งัพบวา่แม้ประเภทของสารเคมีกําจดัศตัรูพืชท่ีตกค้างมีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ

สารกําจดัศตัรูพืชทัง้หมด เป็นสารประเภทดดูซมึ แตก่ลบัคดิเป็นสดัสว่นท่ีทําให้เกิดความเส่ียงในการบริโภค

สงูถึง 60 เปอร์เซ็นต์ (Chuck Benbrook, 2008)  การศกึษาดงักลา่วสอดคล้องกบัข้อมลูของสถาบนัเพ่ือความ

ปลอดภยัด้านอาหารและสขุภาพ (IFSH), สถาบนัเทคโนโลยีแหง่รัฐอิลลินอยส์ และเครือขา่ยเตือนภยัสารเคมี
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กําจดัศตัรูพืช ซึง่พบวา่สารพิษท่ีตกค้างเกินคา่มาตรฐาน  51 เปอร์เซ็นต์ เป็นสารประเภทดดูซมึ ท่ีสามารถซมึ

เข้าสูเ่นือ้ในผกัและผลไม้ได้  

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 เม่ือพิจารณาคําตอบของคําถามท่ีวา่ต้องล้างผกัและผลไม้อยา่งไรจงึจะปลอดภยัจาก

สารพิษตกค้าง จากข้อมลูข้างต้นเห็นได้ชดัวา่ เราไมมี่วิธีการล้างสําเร็จรูป ความสามารถในการลดปริมาณ

สารพิษตกค้างในผกัและผลไม้ นัน้ขึน้อยูก่บั 3 ปัจจยัหลกัท่ีสมัพนัธ์กนัคือ ชนิดของผลผลิต วิธีการล้าง 

และชนิดของสารพิษท่ีตกค้าง ซึง่เป็นเร่ืองยากท่ีผู้บริโภคจะสามารถรู้ได้วา่ผกัหรือผลไม้ท่ีซือ้มานัน้ มีการใช้

สารเคมีกําจดัศตัรูพืชในการผลิตและตกค้างในผลผลิตก่ีชนิด และมีปริมาณการตกค้างของสารพิษชนิด

ตา่งๆ เทา่ไหร่ เพ่ือเลือกวิธีลดปริมาณสารพิษตกค้างนัน้ๆได้อยา่งเหมาะสม 

6.2 การล้างยงัเป็นทางออกเฉพาะหน้าของผู้บริโภค แตห่นว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรปรับปรุง

คําแนะนําการล้างผกัให้เหมาะสมมากขึน้ รวมทัง้มีความจําเป็นต้องมีการศกึษาเพิ่มเตมิ หรือทําการ

ทดลองเพิ่มเตมิ เพราะมีสารท่ีตกค้างในลําดบัต้นๆหลายชนิดยงัไมมี่การศกึษาเร่ืองการล้าง อีกทัง้ยงัไมไ่ด้

มีการตรวจสอบสารตกค้างของหนว่ยงานตา่งๆอยา่งเพียงพอ เชน่ คาร์เบนดาซิม เป็นต้น 

6.3 วิธีการท่ีดีท่ีสดุเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค นอกเหนือจากการเลือกซือ้ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ 

คือการยกเลิกสารเคมีกําจดัศตัรูพืชท่ีตกค้างบอ่ย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงสารเคมีใน 2 กลุม่คือ 

- คลอไพรีฟอส  คาร์โบฟรูาน เมโทมิล ซึง่เป็นสารเคมีท่ีนอกจากเป็นอนัตรายร้ายแรงตอ่ทัง้

เกษตรกรและผู้บริโภคแล้ว ยงัพบบอ่ยมากในผกัและผลไม้ (แม้วา่ปัจจบุนัยงัไมมี่การอนญุาตให้

ขึน้ทะเบียนสารคาร์โบฟรูาน และเมโทมิล แตย่งัพบการตกค้างในลําดบัท่ี 5 และ 6 ตามลําดบั) 

- สารเคมีประเภทดดูซมึซึง่ล้างออกได้ยากจนถึงไมส่ามารถล้างออกได้  เชน่   เมโทมิลและคาร์เบน

ดาซิม เป็นต้น 

 

ทัง้นี ้การประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืชท่ีมีอนัตรายร้ายแรงแล้ว หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ต้องดําเนินการให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัดไปพร้อมๆ กนัด้วย 
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ตารางแนบ 1  

แสดงวิธีลดสารพิษตกค้างจากสารป้องกนักําจดัแมลง 9 วิธี 

วิธีลดสารพิษตกค้างจากสารป้องกันกาจัดแมลง ปริมาณสารพิษที่ลดลง 

(ขึน้อยู่กับชนิดผักและผลไม้) 

1. ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบ็คกิง้โซดา) 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้าอุน่ 1 กะละมงั (20 ลติร) 

แช่นาน 15 นาที แล้วนําไปล้างด้วยน้าสะอาดหลาย ๆ ครัง้ 

 

90-95 % 

2. ใช้น้าส้มสายชท่ีูมีกรดน้าส้มความเข้มช้น 5 % ผสมกบัน้าในอตัราสว่น 1:10 เพ่ือให้

เหลอืความเข้มข้น 0.5 % (เช่น ถ้าน้าส้มสายช ู 1 ถ้วยตวง ให้เติมน้าอีก 10 ถ้วยตวง

เป็นต้น) แช่นาน 10-15 นาที แล้วล้างด้วยน้าสะอาด 

 

60-84% 

3. ล้างผกัโดยให้ “น้าไหลผา่น ”โดยเด็ดผกัเป็นใบ ๆ ใสต่ะแกรงโปร่งเปิดน้าให้แรง

พอประมาณ ใช้มือช่วยคลีใ่บผกั ล้างนาน 2 นาที 

 

25-63 % 

4. ลอกหรือปอกเปลอืกชัน้นอกของผกัออกทิง้ เด็ดผกัเป็นใบ ๆ แล้วแช่น้าสะอาด นาน 

5- 15 นาที 

27-72 % 

5. ต้มหรือลวกผกัด้วยน้าร้อน 48-50 % 

6. ใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 1 ช้อนชา ผสมน้า 4 ลติร แช่นาน 10 นาที แล้วล้างด้วย

น้าสะอาด 

35-50 % 

7. ใช้ดา่งทบัทิม 20-30 เกลด็ ผสมน้า 4 ลติร แช่นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้าสะอาด 35-43 % 

8. แช่น้าซาวข้าว นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้าสะอาด 35 – 43 % 

9. ใช้เกลอืป่น 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้า 4 ลติร แช่นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน้าสะอาด 27– 38 % 

ท่ีมา:กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา , 2553 
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