สารเคมีกาํ จัดศัตรู พชื ตกค้ างในอาหารท้ องถิน
ดร. สุภาพร ใจการุณ
ดร. สังวาล สมบูรณ์
ดร. สามารถ วันชะนะ
ผศ.ดร. อัจฉราพร ภักดี
นพ. ประกิต เชื .อชม
อุบล อยูห่ ว้ า

บทคัดย่ อ
ผลการศึกษาผลกระทบด้ านนิ เ วศวิ ทยาจากการใช้ ส ารฆ่าแมลง carbofuran, dicrotophos,
methomyl และ EPN ในกลุ่ม 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้ แก่ อุบลราชธานี อํานาจเจริ ญ ยโสธร และศรี สะ
เกษ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างสิงมีชีวิต จํานวน 7 ชนิด ได้ แก่ ใบย่านาง ผักขะแยง จิ .งหรี ด ตักU แตน ปูนา ปลา
และตัวอ่อนของแมลงปอ ชนิดละ 100 ตัวอย่าง รวมทังหมด
.
700 ตัวอย่าง จากแปลงปลูกพืช 6 ชนิด ได้ แก่
ข้ าว, พริ ก, แตงโม, มะเขือ, คะน้ า, ถัวฝั กยาว นํ าตัวอย่างสิงชี วิตที เก็ บได้ มาสกัดและตรวจสอบด้ วยชุด
ตรวจสารฆ่ าแมลงตกค้ างกลุ่ม Organophosphate และ Carbamate
(GT testkit®) ของ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แล้ วนําตัวเลขทีได้ มาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติพรรณนา ผล
การศึกษาพบว่า การตกค้ างของสารฆ่าแมลงในกลุ่ม Organophosphate และ Carbamate ในพื .นที 4
จังหวัดมีค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะในจิ .งหรี ดพบการปนเปื อ. นหรื อพบสารตกค้ างมากทีสุดถึงร้ อยละ 90 ของ
ตัวอย่าง รองลงมาคือ ตักU แตน (ร้ อยละ 89) นอกจากนี .พบการตกค้ างในผักพื .นบ้ านค่อนข้ างสูงเช่นกันคือ
ผักขะแยงและย่านาง (ร้ อยละ 71 และ 86 ตามลําดับ) ดังนันการตกค้
.
างของสารเคมีดงั กล่าวมีโอกาสทีจะ
เข้ าสูร่ ่างกายมนุษย์และตกค้ าง โดยผ่านทางห่วงโซ่อาหารทีหลายคนมัน ใจว่าเป็ นอาหารทีปลอดภัย
คําสําคัญ: ผักพื .นบ้ าน, สารพิษตกค้ าง, อาหารไม่ปลอดภัย
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ประเทศไทยจัดเป็ นประเทศเกษตรกรรมซึงมีการเพาะปลูกพืชอาหารหลายประเภท ทังเพื
. อบริ โภค
ในประเทศและส่งออก ดังนัน. คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรจึงมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศและสุขภาพของผู้บริ โภคในวงกว้ าง ปั จจุบนั การผลิตพืชอาหารหลายชนิด กํ าลัง
ประสบปั ญหาการปนเปื อ. นของสารพิษ อันเกิดจากการตกค้ างของสารเคมีทีใช้ ทางการเกษตร เนืองจาก
เกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดียวซึงเป็ นการผลิตเชิงการค้ าในปริ มาณมาก ต้ องมีการดูแลอย่างเข้ มข้ น และ
จําเป็ นต้ องพึงพาสารเคมี ทางการเกษตรในปริ มาณสูง เพื อลดความเสียงจากความเสี ยหายของผลผลิต
ดังนันผู
. ้ บริ โภคทีต้องการหลีกเลียงจากปั ญหาการได้ รับสารพิษตกค้ างในผลิตผลทางการเกษตรจึงได้ หนั มา
บริ โภคอาหารหรื อพืชพรรณทีได้ มาจากธรรมชาติแทน ประกอบกับกระแสความนิยมและการตืนตัวเรื อง
สุขอนามัย หรื อความนิยมในการบริ โภคอาหารตามแนวธรรมชาติทีมีคณ
ุ ค่าทางสมุนไพร เช่น ผักพื .นบ้ าน
หรื ออาหารท้ องถิน และต้ องการบริ โภคผักทีปลอดภัยจากสารเคมี
ผักพื .นบ้ าน (Indigenous Vegetables) หมายถึง พืชผักในท้ องถิน ทีหาง่าย ปลูกง่าย โดยมากขึ .น
เองตามป่ าเขา หนองบึง หรื อเป็ นพืชผักทีนํามาปลูกเพือความสะดวกในการเก็บมาบริ โภค มีประโยชน์ตอ่
สุขภาพ ทีเรี ยกว่าสมุนไพรใช้ สําหรับสร้ างภูมิค้ มุ กัน จะบริ โภคตามฤดูกาลสร้ างความสมดุลให้ กบั ร่ างกายที
ประกอบด้ วยธาตุทงั . 4 (ธาตุไฟ ลม นํ .า และดิน) ทีสําคัญ ผักพื .นบ้ านเป็ นไม้ พื .นเมือง เป็ นสายพันธุ์ทีแข็งแรง
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทย ไม่จําเป็ นต้ องใช้ สารเคมีในการควบคุมและ
กําจัดศัตรูพืช ทําให้ เราได้ บริ โภคพืชผักทีปลอดภัยจากสารเคมี ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเร่ งการเจริ ญเติบโต (ชิด
ชนก, 2548) ผักพื .นบ้ านไทยมีความหลากหลายอย่างน้ อย 250 ชนิด เป็ นพืชทีเจริ ญเติบโตในท้ องถินและ
นํามาปรุ งเป็ นอาหารพื .นบ้ านตามวัฒนธรรมอาหารของท้ องถิน มีคณ
ุ ค่า 4 ด้ านสําคัญ คือคุณค่าด้ านภูมิ
ปั ญญาท้ องถิน คุณค่าด้ านสุขภาพ คุณค่าด้ านความมัน คงทางอาหารและระบบนิเวศน์ และคุณค่าด้ าน
เศรษฐกิจ คนท้ องถินยังคงเก็บหา ปลูก และบริ โภคผักพื .นบ้ านและอาหารพื .นบ้ านอย่างต่อเนือง และมี
การศึกษาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้ องถินเกี ยวกับผักพื น. บ้ าน เพื อสร้ างประโยชน์และความนิยมต่อการ
บริ โภคผักพื .นบ้ านให้ กว้ างขวางยิงขึ .น (สํานักการแพทย์พื .นบ้ านไทย, 2554) นอกจากนี .ยังพบว่าผักพื .นบ้ าน
เกียวข้ องกับวัฒนธรรมหลายๆ ด้ าน เช่น วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารพื .นบ้ าน วัฒนธรรมด้ านภาษา และ
วัฒนธรรมด้ านความเชือ ค่านิยม ประเพณีและพิธีกรรม สําหรับสถานการณ์การใช้ ประโยชน์ผกั พื .นบ้ าน
ในปั จจุบนั พบว่ามีแนวโน้ มลดลง ทังนี
. .เนื องจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิ จ และการประกาศเขต
อุทยานแห่งชาติ ทําให้ พื .นทีทีสามารถหาเก็บผักพื .นบ้ านมีน้อยลง (มลิมาศ และคณะ, 2553) รวมถึงปั ญหา
พื .นที การเกษตรเชิงเดียวหรื อพื .นที ปลูกพื ชเศรษฐกิ จได้ ขยายรุ กลํ า. พื .นที ทีเป็ นป่ าธรรมชาติ จนเกิดการ
ปนเปื อ. นของสารเคมีทีใช้ ในการรักษาผลผลิตทางการเกษตรลุกลามเข้ าไปในพืชผักท้ องถินทีอยู่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงในทีสุด จนอาจเป็ นอันตราย ไม่เหมาะสําหรับนํามาบริ โภค และกรณีทีมีการส่งเสริ มให้ ปลูกผัก
พื .นบ้ านในรูปแบบเชิงการค้ า ทียอ่ มมีวตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรเข้ ามาเกียวข้ องในสถานการณ์ทีมีศตั รู พืช
เข้ ามาทําลายผลผลิต ทําให้ ผกั พื .นบ้ านบางชนิดถูกมองว่าไม่ใช่ผกั ธรรมชาติอีกต่อไป
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ปั ญหาการปนเปื อ. นของสารเคมีทีใช้ ในการเกษตรไม่ได้ มีผลกระทบเฉพาะต่อพืชผักพื .นบ้ านเท่านัน.
สัตว์หรื อสิงมีชีวิตทีอาศัยอยู่ในบริ เวณทีมีการใช้ สารเคมีทางการเกษตรก็ได้ รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึง
เป็ นเรื องทีน่ากังวลและควรตระหนักเป็ นอย่างยิง หากมีการตกค้ างและสะสมของสารพิษในห่วงโซ่อาหาร
เช่นแมลง ตักU แตน กุ้ง หอย ปู ปลา เมือเรานําสิงมีชีวิตเหล่านี .มาเป็ นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร สารพิษ
ตกค้ างดังกล่าวก็ถ่ายเทมาสูผ่ ้ คู นตามปริ มาณอาหารทีเราบริ โภคเข้ าไป
การศึกษาวิจยั ภายใต้ ชดุ โครงการ การศึกษาผลกระทบของสารเคมี carbofuran, dicrotophos,
methomyl และ EPN ด้ านนิเวศวิทยาและสุขภาพเพือหาทางเลือกให้ กับเกษตรกรในสังคมไทย
โครงการย่อย การศึกษาผลกระทบด้ านนิเวศวิทยา จากการใช้ สารเคมี carbofuran, dicrotophos,
methomyl และ EPN ของคณะนักวิจยั ทีมาจากสหสาขาแบบบูรณาการ จากหลายสถาบันการศึกษา ได้
ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างสิงมีชีวิตและพืชผักพื .นบ้ านจากพื .นที 4 จังหวัด ได้ แก่ อุบลราชธานี อํานาจเจริ ญ
ยโสธร และศรี สะเกษ ทีมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด (ตารางที 1) ทีเกษตรกรได้ ให้ ข้อมูลว่ามีการใช้ หรื อ
เคยใช้ สารฆ่าแมลงทัง. 4 ชนิด เพื อประเมินปริ มาณการปนเปื อ. นของสารพิษตกค้ างในสิงมีชีวิตและผัก
พื .นบ้ าน
สิงมีชีวิตและผักพื .นบ้ านทีส่มุ เก็บมี 7 ชนิด ได้ แก่ ใบย่านาง ผักขะแยง จิ .งหรี ด ตักU แตน ปูนา ปลา
ขนาดเล็ก และตัวอ่อนของแมลงปอ ชนิดละ 100 ตัวอย่าง รวมทังหมด
.
700 ตัวอย่าง นํามาสกัดและตรวจ
วิเคราะห์โดยใช้ ชดุ ทดสอบ GT test kit ® ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีการ
ตกค้ างของสารฆ่าแมลงในกลุ่ม organophosphate และ carbamate ในพื น. ที จังหวัดอุบลราชธานี
อํานาจเจริ ญ ยโสธร และศรี สะเกษ ค่อนข้ างสูง โดยพบว่าจิง. หรี ดมี การปนเปื อ. นหรื อพบสารตกค้ างมาก
ทีสดุ ถึงร้ อยละ 90 ของจํานวนตัวอย่าง รองลงมาคือ ตักU แตน ร้ อยละ 89 (ตารางที 2) สาเหตุทีพบการ
ตกค้ างในสิงมีชีวิตทังสองชนิ
.
ดสูงสุด เนืองจากแมลงทังสองชนิ
.
ดอาศัยและหากินอยู่ในแปลงปลูกพืช จึงมี
โอกาสได้ สัมผัสกับสารฆ่าแมลงค่อนข้ างสูง อีกทังแมลงดั
.
งกล่าวมีขนาดรู ปร่ างโตกว่าแมลงศัตรู พืช จึงมี
ความทนทานมากกว่าด้ วย นอกจากนี ก. ารตรวจพบสารฆ่าแมลงตกค้ างค่อนข้ างสูงในผักพื น. บ้ าน คื อ
ผักขะแยงและย่านาง (ร้ อยละ 71 และ ร้ อยละ 86 ตามลําดับ) นัน. เป็ นสัญญาณเตือนให้ ทราบว่า ผัก
พื .นบ้ านที เคยได้ ชือว่า สด สะอาด ปลอดภัย และมี คุณค่า เริ มจะไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผักขะแยงที
ส่งออกไปต่างประเทศ (สหภาพยุโรป) จําเป็ นต้ องมีใบรับรองการตรวจพบสารฆ่าแมลงตกค้ างและการ
ปนเปื อ. นจุลินทรี ย์ (กรมวิชาการเกษตร, 2554) มากกว่านันการศึ
.
กษาวิจยั ในครัง. นี .พบการตกค้ างของสาร
ฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphate และ carbamate ในตัวอย่างสิงมีชีวิตและผักพื .นบ้ านมากกว่าร้ อยละ
63-88 หรื อมากกว่าร้ อยละ 50 ของตัวอย่างทีสมุ่ เก็บมา (ภาพที 1)
ผักขะแยงสุ่มเก็บได้ จากนาข้ าวที เจ้ าของแปลงได้ ให้ ข้อมูลว่า มี การใช้ สารฆ่าแมลง carbofuran
เพี ยง 1 ครั ง. ในช่วงต้ นฤดูเ พื อป้องกันการเข้ าทํ าลายของหนอนกอข้ าว และเพลี ย. กระโดดสี นํา. ตาล
(ประมาณ 1 เดือนก่อนการสุม่ เก็บตัวอย่าง) ส่วนย่านาง เก็บตัวอย่างได้ จากบริ เวณรอบๆ แปลงปลูกพืช ที
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ยื นยัน ว่ามี การใช้ สารฆ่าแมลง และส่วนใหญ่ เ กษตรกรก็ เ ก็ บไปบริ โภคในครั วเรื อน นันแสดงว่าอาหาร
ท้ องถินของคนอีสานเหล่านี . ทีมีสารฆ่าแมลงปนเปื อ. นอยู่ มีโอกาสเข้ าสู่ร่างกายมนุษย์อย่างหลีกเลียงไม่ได้
หรื อบางกรณี อาจไม่ร้ ู ตัวด้ วยซํ .า เนืองจากคนอีสานมักนิยมบริ โภคอาหารท้ องถินมาก ดังนันโอกาสที
.
จะ
สะสมสารพิษในร่ างกายก็มีมากตามไปด้ วย และนับได้ ว่าเป็ นกรณีทีกระทบต่อความมัน คงทางอาหารของ
ชุมชน ซึง ความหมายของความมัน คงทางอาหารของชุมชน หมายถึง การมีอาหารกินอย่างเพียงพอตลอด
ปี โดยให้ ความสําคัญกับการพึงตนเองด้ านอาหาร สิทธิ ในการเข้ าถึงฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน การ
เป็ นเจ้ าของปั จจัยการผลิต และระบบการผลิตอาหารทียงั ยืน อาหารทีบริ โภคต้ องปลอดภัย มีโภชนาการ มี
ตลาดทีเป็ นธรรม มีรายได้ ทีเพียงพอ มัน คง และมีส่วนร่ วมในการควบคุมดูแล รวมถึงการสร้ างความเป็ น
ธรรมและยัง ยืนในระบบอาหาร (สภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551)
ตารางที 1 พืนK ทีเก็บตัวอย่ างและชนิดพืชทีปลูก
จังหวัด
พืนK ทีเก็บตัวอย่ าง
ยโสธร
อําเภอคําเขือนแก้ ว
ศรี สะเกษ
อําเภอยางชุมน้ อย
อํานาจเจริ ญ
อําเภอเมือง
อุบลราชธานี
อําเภอเมือง
อําเภอเขืองใน

แปลงพืชทีเก็บตัวอย่ าง
ถัว ฝั กยาว, ข้ าว
พริ ก
แตงโม
พืชตระกูลกะหลํา (คะน้ า)
มะเขือ

ตารางที 2 ชนิดและจํานวนของตัวอย่ างสิงมีชีวิตทีเก็บและจํานวนทีพบสารเคมีในพืนK ทีจังหวัด
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร และศรี สะเกษ
ตัวอย่ างสิงมีชีวิต
จํานวนทีเก็บ
จํานวนทีตรวจ Mean ± S.D.
95% CI
ตัวอย่ างทังK หมด
พบสารเคมี
ใบย่านาง
100
86
ผักขะแยง
100
71
จิ .งหรี ด
100
90
75.43 ± 5.13 62.87 - 87.98
ตักU แตน
100
89
ปูนา
100
75
ปลาขนาดเล็ก
100
57
ตัวอ่อนของแมลงปอ
100
60
รวม
700
528

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี 2555
15 – 16 พฤศจิกายน 2555

30

ภาพที 1 ร้ อยละตัวอย่ างทีส่ ุมพบสารตกค้ างในแต่ ละจังหวัด (N=20)
ผลจากการศึกษาสรุ ปได้ ว่า สารฆ่าแมลง carbofuran, dicrotophos, EPN และ methomyl ที
เกษตรกรใช้ ในแปลงปลูกพื ชหลัก มี การตกค้ างและปนเปื .อนในสิงมี ชีวิตและผักพื น. บ้ าน ซึงเป็ นอาหาร
ท้ องถิ นของคนอี สาน ดังนันมี
. โอกาสสูงมากที จะเข้ าไปสะสมในร่ างกายของมนุษย์ โดยผ่านทางการกิ น
อาหารทีทกุ คนคาดหวังว่าปลอดภัยทีสดุ ซึง สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยและผลกระทบจากกระบวนการ
ผลิตพืชเหล่านี . จากการสังเกตพบว่ามีหลายปั จจัยทีทําให้ เกิดการปนเปื อ. นและตกค้ างในพืชผักพื .นบ้ านและ
อาหารท้ องถินดังนี .
1. แหล่งนํ .าทีใช้ เกษตรกรใช้ แหล่งนํ .าทีอยู่ใกล้ หรื อไหลผ่านเขตเกษตรกรรมทีมีการใช้ สารเคมี ทํา
ให้ มีการสะสมของสารเคมีในแหล่งนํ .านัน. ได้ นอกจากนี .นํ า. ทีได้ มาจากชลประทานยังขาดการวิเคราะห์
คุณภาพนํ .า และไม่มีการตรวจวิเคราะห์แหล่งนํ .านันๆ
. เพือตรวจหาสารปนเปื อ. น อาจทําให้ สารเคมีจากการ
ผลิตพืชชนิดอืนสามารถสัมผัสกับพืชผักพื .นบ้ านและสิงมีชีวิตทีเป็ นอาหารได้ โดยตรง
2. ลักษณะพื .นทีเพาะปลูก การใช้ พื .นทีเพือปลูกพืชซํ .าในแปลงเดิมแปลงทําให้ ง่ายต่อการเกิดการ
ทําลายของศัตรู พืช เช่น โรคพืช และแมลง ทียงั สะสมในพื .นที นอกจากนันพื
. .นทีเพาะปลูกของเกษตรกรอยู่
ใกล้ กบั แปลงข้ างเคียงทีมีการใช้ สารเคมีโดยไม่มีวิธีป้องกันการปนเปื อ. นสารเคมีจากแปลงใกล้ เคียง
3. การใช้ สารเคมีของเกษตรกรยังมีการนําสารเคมีทีกรมวิชาการเกษตรได้ กําหนดให้ เป็ นสารต้ อง
เฝ้าระวังคือ carbofuran, dicrotophos, methomyl และ EPN นอกจากนี .เกษตรกรนิยมใช้ สารกํ าจัด
ศัตรู พื ชหลายชนิ ดผสมในถัง พ่นเดี ยวกันซึง อาจทํ าให้ ประสิ ทธิ ภ าพในการกํ าจัดศัตรู พื ชของสารกํ าจัด
ศัตรูพืชลดลง
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4. ข้ อมูลเกียวกับสารเคมีทีใช้ ในเรื องของประสิทธิภาพและรู ปแบบการใช้ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ รับ
จากผู้ทีเ คยใช้ ม าก่ อ น และจากร้ านค้ า จํ าหน่ายสารเคมี แต่ไ ม่ ค่อ ยได้ รับข้ อมูล เรื องของอันตรายและ
วิธีการใช้ อย่างปลอดภัย
ถึงแม้ ว่ากระแสความต้ องการบริ โภคอาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ ดูเหมือนจะเป็ นเรื องทีมา
แรงและได้ รับความนิยมจากผู้บริ โภคมากพอสมควร โดยเฉพาะชนชันกลางในเมื
.
องทีมีกําลังซื .อ แต่ภายใต้
หีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ทีบอกไว้ ว่า ผักปลอดสารพิษนันสิ
. นค้ าภายในเป็ นอย่างทีโฆษณาไว้ หรื อไม่ ไม่ เคยมีการ
ตรวจสอบ หรื อแม้ แต่คนในชนบทเองทีมีแหล่งทรัพยากรทีสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ได้ ซึงมีความ
มัน ใจมาตลอดว่า ผักพืนK บ้ านอาหารท้ องถิน.....กิน (ไม่ ) ปลอดภัย หรื อไม่?
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