สภาพความเสียงในอาหารกลุ
่ยงในอาหารกลุม
 ธัญพืช ถัว
่ เมล็ด
และผลิตภัณฑ
การผลิตอาหารในกลุ่มธัญพืช ถัวเมล็
 ดและผลิตภัณฑ์ซงึ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าว
สาลี ถัว ลิส ง ถัว เหลือ งและผลิต ภัณ ฑ์ข องไทยนั น* จากการวิจ ัย พบว่ า มีค วามเสีย งทีจ ะเกิด
อันตรายทางด้านเคมีมากทีส ดุ ซึง ชนิดอันตรายทีม คี วามเสีย ง 3 ลําดับแรกได้แก่
1. อันตรายจากสารพิ ษจากเชือรา
ได้แ ก่ อะฟลาท็อ กซิน (Aflatoxin) พบในถั วลิส งและผลิต ภัณ ฑ์ ข้า วกล้อ ง
นอกจากนัน* ยังพบโอกาสเสีย งจากสารพิษฟู โมนิซิน (Fumonisins) ในขนมขบเคี*ยวจากแป้ง
ข้าวโพด สารโอคราท็อกซิน (Ochratoxin) ในผลิตภัณฑ์ถวลิ
ั  สงและผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้อง ข้าว
มัน ปู ข้า วสาลี ข้า วโอ๊ ต ข้า วฟ่ า ง ข้า วบาร์ เ ล่ ย์ ลู ก เดือ ย และเม็ด บัว และสารซีร าลีโ นน
(Zearalenone) ในข้าวโพดและผลิตภัณฑ์
โดยสารพิษทัง* สามชนิดนี*แม้มไิ ด้มกี ารตรวจ
วิเคราะห์ในประเทศไทยอย่างจริงจัง เนืองจากขาดความชํานาญและเครืองมือในการวิเคราะห์
แต่มแี นวโน้ มทีควรตรวจติดตามสารพิษเหล่านี*อย่างต่อเนือง เนืองจากสารพิษเหล่านี*อาจเป็ น
ั
ปญหาเงื
อ นไขความปลอดภัยในวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์อาหารได้ในอนาคต
2. อันตรายจากสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืช
ได้แก่ Aldrin, Dieldrin, Endrin, DDT, Alpha-BHC, Heptachlor &
heptachlorepoxide และ Lindance อาหารหรือผลิตภัณฑ์ทเี สีย ง ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวนึง แป้ง
ข้าวเจ้า ขนมจีน เต้าหูแ้ ข็ง ฟองเต้าหู้ ซีอว*ิ เต้าเจีย* ว ถั วเมล็ดแห้งและนมถัวเหลื
 อง
3. อันตรายทางกายภาพ
เป็ นอันตรายจากสิง แปลกปลอมต่าง ๆ เช่น แมลงและชิน* ส่วนขนหรือเส้นผม มูล
สัตว์ เศษสิง ปนเปื* อนทีต ดิ มากับวัตถุดบิ
เช่น แป้งข้าวเจ้า เส้นหมี ขนมอบกรอบ ก๋วยเตีย9 ว
ข้าวโพด ข้าวสาลี บะหมีส าํ เร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากข้าวอืน ๆ ซึง ก่อให้เกิดปญั หากักกันสินค้า
เนืองจากบ่งบอกว่าผลิตหรือแปรรูปอย่างไม่ถกู สุขลักษณะ
นอกจากนัน* อาหารกลุ่มธัญพืช ถัวเมล็
 ดและผลิตภัณฑ์ ยังพบอันตรายทางเคมีที
เกิดขึน* โดยไม่ได้ตงั * ใจระหว่างกระบวนการผลิตหรือแปรรูป ได้แก่ สาร 3-monochloropropane1,2 diol (3-MPCD) ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากถั วเหลือง และมีอนั ตรายทางเคมีทเี กิดขึน*
ระหว่างกระบวนการผลิตหรือแปรรูปทีมสี าเหตุของการปนเปื* อนมาจากการขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ หรือแม้กระทังการกระทํ

าลงไปโดยตัง* ใจ ได้แก่ การตกค้างของ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตีย9 ว เส้นหมี วุน้ เส้น
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ั หากัก กัน สิน ค้า และมีแ นวโน้ ม เพิม ขึ*น
และโซเดีย มเบนโซเอตในขนมจีน ซึง ก่ อ ให้เ กิด ป ญ
อันตรายทางเคมีทมี ลี ําดับรองลงมาคือ สารก่อภูมแิ พ้โดยเฉพาะไกลโคโปรตีน (Glycoprotein)
ในถัวลิ
 สงและผลิตภัณฑ์
อย่างไรก็ตามอันตรายชนิดหลังนี*ยงั ไม่มกี ารศึกษาอย่างจริงจังใน
ประเทศไทย
อันตรายทีมีความเสียงที ควรตรวจติ ดตาม
อันตรายทีม คี วามเสีย งทีพ บในอาหารกลุ่มธัญพืช ถัวเมล็
 ดและผลิตภัณฑ์ ทีค วรติดตาม
ได้แก่ การตกค้างของแคดเมียมในข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ขนมขบเคีย* ว ซอสปรุงรส บะหมี
และบะหมีก งึ สําเร็จ รูป การตกค้างของตะกัวและปรอทในบะหมี

แ ละบะหมีก งึ สํา เร็จรูป และ
อันตรายทางชีวภาพจากจุลนิ ทรียท์ เี ป็ นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารซึงเกิดขึน* เป็ นครัง* คราว
ได้แก่ การปนเปื* อนของเชือ* B. cereus ในมักกะโรนีและข้าวผัด การปนเปื* อนของเชื*อ
Staphylococcus aureus ในขนมทีม แี ป้ง ถัว งา เป็ นองค์ประกอบและการปนเปื* อนของเชื*อ
E.coli ในขนมจีนและเครืองดืมธัญญาหารชนิดผง

แหล่งทีมา : โครงการวิเคราะห์ปญั หาสภาพความเสีย งในห่วงโซ่อาหารทีม ตี ่อผูบ้ ริโภค.
โดยคณะผูว้ จิ ยั จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทย์ คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมประมง,
2547
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