สภาพความเสีย
่ งในอาหารกลุม
 ผัก ผลไมและผลิตภัณฑ
การผลิตผัก ผลไม้สดของไทย จากการวิจยั พบว่ามีความเสียงทีจะเกิดอันตรายทีสําคัญ
ดังนี อันตรายทางเคมีได้แก่ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพชื

สภาพความเสียงในผัก ผลไม้สด
ผักสด
ชนิ ด ของผัก ทีบริโ ภคในประเทศและพบสารตกค้า งในปริม าณสูง ได้แ ก่ ผัก คะน้ า
กะหลําปลี กะหลําดอก และผักกาดขาว โดยชนิด สารเคมีทพบตกค้
ี
า งเป็ นส่ว นใหญ่ ได้แ ก่
Carbofuran, Carbosulfan, Cypermethrin และ Methamidophos
ผลไม้สด
ผลไม้สดทีบริโภคในประเทศพบว่า ส้มเขียวหวาน องุน่ และแตงโม มีสารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพชื ตกค้างมาก โดยมีจุดเสียง คือ ขัน ตอนการเพาะปลูกและการปฏิบตั กิ ่อนและหลัง
การเก็บเกียว ในขณะทีผลไม้ชนิดอืนๆ เช่น สับปะรด พบการตกค้างของ สารไนเตรท ซึงมี
สาเหตุจากการใส่ป๋ ุยไนโตรเจนในปริมาณทีมากเกินไป โดยมีจุดเสียงคือ ขันตอนการเพาะปลู

ก
สํา หรับ ลํา ไยพบการตกค้า งของ สารซัล เฟอร์ไ ดออกไซด์ จากการรมควัน เพือให้
เปลือกแห้งและแข็ง ทนทานต่อการขนส่งและป้องกันการเน่ าเสีย โดยมีจุดเสียงคือ การปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกียว ส่วนสินค้าผัก ผลไม้สดนําเข้ามีสารเคมีตกค้างทีควรตรวจติดตาม ได้แก่ องุ่น
ส้ม แอปเปิล สาลีและแครอท
สําหรับอันตรายด้านชีวภาพในผักผลไม้สดทีสําคัญ คือ เชือ E .coli ในข้าวโพดฝกั
อ่อนหลังจากการกรีดเปลือกออกจากฝกั

สภาพความเสียงในผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้

การผลิตผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้ของไทยนัน พบปญั หาการกักกันสินค้าผักผลไม้แช่เย็น/แช่
แข็ง มีสาเหตุเนืองมาจากปนเปื อนสิงแปลกปลอม นอกจากนัน ยังพบการตกค้างของสารเคมี
กําจัดศัตรูพชื การปนเปื อนของเชือ จุลนิ ทรียเ์ ป็ นครัง คราว โดยมีจุดเสียงคือ วัตถุดบิ ผักผลไม้
สด การเพาะปลูก นําใช้ในการชลประทาน และนําใช้ในโรงงาน
ผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้แห้ง
พบว่าอันตรายด้านเคมีทสํี าคัญ ได้แก่ การเติมสีผสมอาหารทีห้ามใช้ และการใช้สาร
ฟอกสี ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในปริมาณทีสูงเกินกว่ามาตรฐานกําหนด ชนิดของผลิตภัณฑ์ผกั
ผลไม้แห้งทีมีความเสียงมาก ได้แก่ พริกปน่ นอกเหนือจากการเติมสีแล้วพบความเสียงจาก
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สารพิษ อะฟลาท็อกซิ น โดยมีจุดเสียงคือ วัตถุดบิ ทีมีการปนเปื อนเชือ รา การปฏิบตั หิ ลังการ
เก็บเกียวไม่เหมาะสม นอกจากนียงั ตรวจพบเชือ ก่อโรค Clostridium perfringens ใน
ผลิตภัณฑ์พริกป่น ซึงมีจุดเสียงจากกระบวนการผลิตไม่ถกู สุขลักษณะ
ผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้ดองและแช่อิม
พบว่ามีความเสียงจากอันตรายทางเคมี ได้แก่ การเติมสารเคมีทห้ี ามใช้ เช่น บอแรกซ์
รวมทัง การใช้วตั ถุเจือปนอาหารในปริมาณทีสูงเกินกว่ามาตรฐานกําหนด เช่น สารฟอกสี สาร
กันเสียต่าง ๆ เช่น กรดเบนโซอิ กและซอร์บิก ชนิดอาหารในกลุ่มทีมีความเสียงคือ หน่ อไม้
ดอง ผักกาดดอง มะม่วงดอง ขิงดอง กระชายดอง จุดเสียง คือ กระบวนการแปรรูป
ผลิ ตภัณฑ์ผกั ผลไม้บรรจุกระป๋อง
พบว่าชนิดอาหารทีมีโอกาสเสียง ได้แก่ หน่ อไม้ป8ี ป หน่ อไม้กระป๋อง ข้าวโพดฝกั อ่อน
กระป๋อง เห็ดกระป๋อง โดยมีจุดเสียงคือ กระบวนการผลิตทีฆ่าเชือด้วยความร้อนทีใช้อุณหภูม ิ
และเวลาไม่เพียงพอ
นําผัก ผลไม้
พบว่าตรวจพบสาร ไนไตรท์/ ไนเตรท ตกค้างในนํ าผักผลไม้หลายชนิด เช่น นํ า
สับ ปะรด นํ า องุ่น นํ า ส้ม นํ าลิน จี นํ า มะม่วง โดยมีจุ ดเสียงคือ การเพาะปลูก มีการใช้ป๋ ุ ยใน
ปริมาณสูงเกินไปจนตกค้างในวัตถุดิบผักผลไม้ เมือนํ ามาแปรรูปจึงพบตกค้างอยู่ในนํ าผลไม้
ดังกล่าว นอกจากนียงั มีการตรวจพบเชือจุลนิ ทรีย์ Coliform และ E. Coli ในนําผลไม้ทไม่
ี
ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ เช่น นําสัมคัน นํ าฝรังคัน สด โดยมีจุดเสียงคือ กระบวนการแปรรูปทีไม่
ถูกสุขลักษณะ

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