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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปี 2559 
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการใช้สารรมฟอสฟีนกับเมล็ดถั่วเขียว 

2. โครงการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการใช้สารรมฟอสฟีนกับเมล็ดถั่วเขียว 

 กิจกรรม  - 
3. ชื่อการทดลอง ศึกษาขบวนการจัดการวัตถุดิบของผู้ประกอบการผลิตแป้งและวุ้นเส้นที่มี 

  ผลกระทบต่อสารพิษตกค้างในเมล็ดและแป้งถั่วเขียว  

Study on material handling processes for producing mungbean 

flour and toxic residue impacts on grain and flour 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

 หัวหน้าการทดลอง สุวิมล  ถนอมทรัพย์1/ 

 ผู้ร่วมงาน  ชูชาติ  บุญศักดิ์2/  สุมนา  งามผ่องใส2/   จิราลักษณ์  ภูมิไธสง2/    
อารดา  มาสริ2/   เชาวนาถ  พฤทธิเทพ2/ ปวีณา  ไชยวรรณ2์/  

    ใจทิพย์  อุไรชื่น3/  ขวัญตา  มีกลิ่น4/  จิตติรัตน์  ชูชาต5ิ/ 
5. บทคัดย่อ 

จากปัญหาของผู้ประกอบการผลิตแป้งและวุ้นเส้นจากเมล็ดถั่วเขียว ที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้รับ
ซื้อแป้งในต่างประเทศว่าพบสารอะลูมิเนียม (Aluminium) ปะปนในแป้งถั่วเขียวที่ส่งออกไปจ าหน่ายโดย
ไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นจึงต้องศึกษาขบวนการผลิตและการแปรรูปถั่วเขียวตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูป
ให้ผู้บริโภค โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจโดยการสืบค้นข้อมูล ท าการศึกษาในปี 2558-2559 
โดยการออกส ารวจ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในปลายฤดูฝนปี 2558 และครั้งที่ 2 ในฤดูฝนปี 2559  โดยสอบถาม
และสุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาปริมาณอะลูมิเนียมตกค้างในดิน แหล่งน้ า ต้นถั่วเขียว เมล็ดถั่วเขียว แป้งถั่วเขียว 
จากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก ผู้รวบรวมเมล็ด และโรงงานแปรรูปถั่วเขียว พบว่า เมล็ด
ถั่วเขียวจากแปลงเกษตรกรมีค่าอะลูมิเนียมตกค้างสูงสุด 257.04 mg/kg แต่ยังต่ ากว่าค่ามาตรฐานอาหาร 
Codex ที่ก าหนดไว้ (พืชตระกูลถั่ว ก าหนดต้องมีอะลูมิเนียมแอมโมเนียมซัลเฟตได้สูงสุดไม่เกิน 520 
mg/kg) ส่วนเมล็ดถั่วเขียวจากผู้รวบรวมและโรงงานแปรรูปมีค่าอะลูมิเนียมตกค้าง 5.49 -71.01 mg/kg 
ในส่วนแป้งถั่วเขียวที่โรงงานแปรรูปมีค่าอะลูมิเนียมตกค้าง 3 -11 mg/kg ซึ่งเป็นปริมาณอะลูมิเนียม
ตกค้างที่ต่ ามาก  
 
1/ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
2/ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 
3/ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่วและแปรรูปผลิตผลเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
4/ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
5/ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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6. ค าน า 
ถั่วเขียวผิวมันจัดอยู่ในกลุ่มพืชตระกูลถั่วที่ผลิตใช้ในประเทศ ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการบริโภค

โดยตรง และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร องค์ประกอบทางเคมี ในเมล็ดประกอบด้วย แป้ง 40-45% 
โปรตีน 20-25% ความชื้น 10%  เยื่อใย 4-5% มีความต้องการใช้ภายในประเทศประมาณ 200,000 ตัน
ต่อปี โดยจ านวนดังกล่าวมีประมาณการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ ใช้ส าหรับเพาะถั่วงอก 
70,000 ตัน ท าวุ้นเส้น 50,000 ตัน ท าแป้งถั่วเขียว 20,000 ตัน ท าขนม 30,000 ตัน ใช้บริโภคโดยตรง 
10,000 ตัน และใช้ส าหรับท าเมล็ดพันธุ์ 15,000 ตัน มีเหลือส่งออกเล็กน้อย อุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเขียวเป็น
วัตถุดิบที่ส าคัญได้แก่ อุตสาหกรรมวุ้นเส้น ซึ่งตลาดภายในประเทศมีการบริโภควุ้นเส้นปีละประมาณ 
25,000-33,000 ตัน  มูลค่าการตลาดประมาณ 25,000 ล้านบาท ปัจจุบันโรงงานผลิตวุ้นเส้นที่ขึ้น
ทะเบียนโรงงานมีจ านวน 15 ราย โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ 3 ราย ประกอบด้วย บริษัทสิทธินันท์จ ากัด 
บริษัทอุตสาหกรรมวุ้นเส้นไทยจ ากัด และบริษัทไทยวาฟู้ดโปรดักส์จ ากัด  ส าหรับตลาดส่งออกวุ้นเส้นมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2549 ปริมาณการส่งออกเท่ากับ 3,001 ตัน มูลค่า 314.59 ล้าน
บาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2550) ในปี 2557 ได้รับแจ้งจากบริษัทสิทธินันท์จ ากัด เรื่องแป้งถั่วเขียวที่
ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศได้รับการร้องเรียนว่า พบ สารอะลูมิเนียม (Aluminium) ปะปนในแป้งที่
ส่งออกไปจ าหน่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ ข้อสันนิษฐานในเบื้องต้น การปนเปื้อนอาจมาจากการใช้สารรม 
ฟอสฟีน (Aluminium phosphine) เพ่ือก าจัดแมลงที่ติดมากับเมล็ดถั่วเขียวในโรงเก็บ ซึ่งมีการใช้อัตรา
การรมที่สูงและรมจ านวนหลายครั้งต่อปี เนื่องจากขบวนการผลิตแป้งถั่วเขียวและวุ้นเส้นในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการมีการน าเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตและแปรรูป สามารถผลิตได้  
ครั้งละมากๆ จึงจ าเป็นต้องหาวัตถุดิบมาเก็บส ารองไว้ให้เพียงพอต่อการผลิต เช่น บริษัทสิทธินันท์จ ากัด มี
ก าลังการผลิตต่อวัน ต้องใช้เมล็ดถั่วเขียวปริมาณ 100 ตัน โรงเก็บเมล็ดถั่วเขียวเป็นไซโลขนาดใหญ่ 
สามารถเก็บเมล็ดถั่วเขียวได้ครั้งละเป็นจ านวนมาก มีการใช้สารอะลูมิเนียมฟอสไฟด์ ในการรมเมล็ด  
ถั่วเขียวเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ให้ใช้สารอะลูมิเนียม
ฟอสไฟด์ (56%TB) อัตรา 2-3 เม็ด ต่อเมล็ดถั่วเขียว 1 ตัน รมเมล็ดนาน 5-7 วัน โดยใช้ผ้าพลาสติกหนา 
0.2 มิลลิเมตร ปิดคลุมกองเมล็ดถั่วเขียว แล้วใช้ถุงทรายทับชายผ้าเพ่ือเก็บกักก๊าซ  และภายหลังการรม
เสร็จแล้ว สารรมที่ใช้แล้วจะสลายตัวเป็นผงให้น าไปฝังดิน  สารฟอสฟีน เป็นสารรมที่อยู่ในรูปของ
อะลูมิเนียมฟอสไฟด์ และแมกนีเซียมฟอสไฟด์ ซึ่งสารดังกล่าวสามารถฆ่าแมลงในระยะตัวอ่อนและตัว  
เต็มวัยเกือบทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว แต่แมลงในระยะไข่และระยะดักแด้มีอัตราการหายใจต่ าต้องใช้เวลา
รมนานกว่าปกติ ในระหว่างการรมสารอะลูมิเนียมฟอสไฟด์และแมกนีเซียมฟอสไฟด์จะท าปฏิกิริยากับ 
ไอน้ าในอากาศ สลายตัวเป็นก๊าซพิษ (PH3) และทิ้งเศษผงของสารรมไว้ สารรมฟอสฟีนผลิตออกมาหลาย
รูปแบบ ได้แก่ แบบเม็ด (tablet และ pellet) แบบถุง แบบแผ่น และแบบแผ่นพับต่อกันเป็นสาย ส าหรับ
รูปแบบถุงหรือแผ่นพับ จะใช้รมกับผลิตผลประเภทแป้ง ใบยาสูบ และผลิตผลที่ไม่ต้องการให้เศษผงที่
เหลือของสารรมฟอสฟีน เข้าไปปนเปื้อนกับผลิตผล ผลตกค้างของสารอะลูมิเนียมในอาหาร จากรายงาน
ของประเทศจีนได้ประกาศค่าตกค้างสูงสุด ของอะลูมิเนียมในอาหารจากแป้ง (Flour foods) ต้องตรวจ
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พบไม่ เกิน 100 mg/kg ส่วนมาตรฐานอาหาร Codex พบว่า ในส่วนสารพิษตกค้างอะลูมิ เนียม
แอมโมเนียมซัลเฟตในอาหารจ าพวกผัก รวมถึงเห็ด พืชหัว พืชตระกูลถั่ว ซอสถั่วเหลือง น้ าส้มสายชู 
น้ าเกลือ มีสารอะลูมิเนียมแอมโมเนียมซัลเฟตได้สูงสุดไม่เกิน 520 mg/kg อย่างไรก็ตามการปนเปื้อนของ
สารอะลูมิเนียมอาจมาจากแหล่งอ่ืนร่วมด้วย ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาโดยการสืบค้นข้อมูลร่วมกับบริษัท
ดังกล่าว เพ่ือหาสาเหตุของการปนเปื้อนของสารอะลูมิเนียม พร้อมออกส ารวจแหล่งผลิตและแหล่งเก็บ
รวบรวมผลผลิตถั่วเขียว จนถึงการส่งเมล็ดถั่วเขียวเข้าสู่โรงงาน รวมถึงขบวนการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียว
ของโรงงานก่อนส่งเข้าขบวนการแปรรูป ในทุกขั้นตอน  

 

7. วิธีด าเนินการ 
การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ งส ารวจ (survey research) และสืบค้น  (documentary 

research)  ตลอดจนสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการผลิตแป้งและวุ้นเส้นถั่วเขียว 
 1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
  1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการสืบค้นข้อมูลอิเลคทรอนิคส์การค้นคว้า
จากรายงานและเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐและเอกชน  
  1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการสัมภาษณ์ หรือสอบถามผู้เกี่ยวข้องกับ
การผลิตแป้งและวุ้นเส้นถั่วเขียว ได้แก่ เกษตรกร พ่อค้าผู้รวบรวม และโรงงานแปรรูป  นอกจากนี้ยังเก็บ
สุ่มตัวอย่างที่คาดว่าจะมีผลต่อสารพิษตกค้าง เช่น ดินปลูก ต้นถั่วเขียว แหล่งน้ า เมล็ดถั่วเขียว และแป้ง 
ถั่วเขียว เป็นต้น การด าเนินการโดยประชุมวางแผนกับโรงงานที่ตรวจพบสารพิษตกค้าง สอบถามแหล่ง
ผลิตถั่วเขียวที่มีความเสี่ยงในการตรวจพบสารพิษตกค้าง แหล่งรวบรวมที่รับผลผลิตมาจากกลุ่มเกษตรกร
ที่มีความเสี่ยง วิธีการด าเนินการผลผลิตของโรงงานที่ได้รับมาจากแหล่งรวบรวม โดยจัดท าแบบฟอร์มการ
สัมภาษณ์ ท าการศึกษาจ านวน 2 ปี ออกส ารวจ 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ปลายฤดูฝนปี 2558 และครั้งที่ 2 
ฤดูฝนปี 2559 และเข้าไปด าเนินการสัมภาษณ์และสุ่มตัวอย่างจ านวน 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 ในปลายฤดูฝนปี 
2558 และ ครั้งท่ี 2 ในฤดูฝนปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตารางด าเนินงาน 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นสัมภาษณ ์ การสุ่มตัวอย่าง 

คร้ังที่ 1  
ส.ค.-ต.ค. 2558 
คร้ังที่ 2  
เม.ย.-มิ.ย. 2559  
 

เกษตรกรที่ปลูก 
ถั่วเขียวในฤดูแล้ง 

- - แหล่งเมล็ดพันธุ ์
- - ประวัติแปลงปลูก 
- - วิธีการปลูกและการดูแลรักษา 
- - การใช้สารเคมีส าหรับผลิตถั่วเขียว 
- - การเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
- - แหล่งน้ าที่ใช ้
- - สภาพแวดล้อมบริเวณแปลงปลูก 
-  

- - ดินที่ใชป้ลูก 
- - ต้นถั่วเขยีว 
- - เมล็ดถั่วเขียว 
- - แหล่งน้ าที่ใช ้
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ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นสัมภาษณ ์ การสุ่มตัวอย่าง 

คร้ังที่ 1  
พ.ย.-ธ.ค. 2558 
คร้ังที่ 2  
ก.ค.-ส.ค. 2559  
 

แหล่งรวบรวม - - วิธีการจัดซื้อและการรวบรวม 
- - วิธีการเก็บรักษาและการใชส้ารเคมีป้องกันก าจัด

แมลง 
- - วธิีการขนส่ง 
- - สภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งรวบรวม 

เมล็ดระหว่างการ
รวบรวมและเก็บ
รักษา 

คร้ังที่ 1  
ม.ค.-ก.พ. 2559 
คร้ังที่ 2  
ก.ย.-ต.ค. 2559  
 

โรงงานแปรรูป - - วิธีการรับวัตถุดิบและเก็บรวบรวม 
- - วิธีการเก็บรักษาและการใชส้ารเคมีป้องกันก าจัด

แมลง 
- - ขั้นตอนการแปรรูปตั้งแต่เมล็ดถั่วเขียว เป็นแป้ง

ถั่วเขียวและเป็นวุ้นเสน้ถั่วเขียว 
- - ศึกษาจุดเสี่ยงในโรงงานที่คาดว่าเป็นแหล่ง

ปนเปื้อนถั่วเขียว 
- - สภาพแวดล้อมบริเวณโรงงานแปรรูป 

- เมล็ดถั่วเขียว
ระหว่างการเก็บ
รักษาในโรงงาน 
- เมล็ดถั่วเขียวก่อน
แปรรูป 
- แป้งถั่วเขียว 
- วุ้นเส้นถั่วเขียว 

 

1.3  การสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล 
  การสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย  

1. เจ้าของหรือเกษตรกร ที่เป็นแหล่งผลิตถั่วเขียวซึ่งเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่
โรงงาน จ านวน  20 ราย โดยขอข้อมูลแหล่งผลิตที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษในเมล็ดถั่วเขียว
จากโรงงาน  

2. แหล่งรวบรวมผลผลิตหรือพ่อค้ารวบรวม ที่เป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดถั่วเขียว
จากเกษตรกรป้อนเข้าสู่โรงงาน จ านวน 3 แหล่งรวบรวม โดยขอข้อมูลแหล่งรวบรวมที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนสารพิษในเมล็ดถั่วเขียวจากโรงงาน 

3. โรงงานหรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตแป้งและวุ้นเส้นถั่วเขียว ที่มี
ปัญหาการตรวจพบสารพิษตกค้าง จ านวน 1 โรงงาน โดยสอบการจัดการด้านการแปรรูป ตั้งแต่ขบวนการ
น าถั่วเขียวเข้าสู่โรงงาน ขบวนการจัดเก็บและดูแลรักษาถั่วเขียวในโรงงาน การแปรรูปถั่วเขียวเป็นแป้ง 
การแปรรูปแป้งเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น วุ้นเส้นสด วุ้นเส้นแห้ง เป็นต้น โดยสุ่มตรวจเมล็ดถั่วเขียวที่เก็บรักษา 
แป้งและวุ้นเส้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์สารพิษตกค้าง  

2. การรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน 
  ก. ภาคสนาม กรอบค าถาม ที่จัดท าเป็นแนวทางเพ่ือสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมาย และ 
จัดวางแนวทางในการสุ่มตัวอย่างที่น ามาวิเคราะห์สารพิษตกค้าง  
  ข. ในส านักงาน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
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3. การประมวลผลและรายงานผล 
3.1 ข้อมูลการจัดการของเจ้าของหรือเกษตรกรที่เป็นแหล่งผลิตถั่วเขียวป้อนเข้าสู่โรงงาน 

เพ่ือแก้ไขป้องกันการเกิดสารพิษตกค้างในถั่วเขียวระหว่างการปลูก 
3.2 ข้อมูลการจัดการของแหล่งรวบรวมที่เป็นแหล่งผลิตถั่วเขียวป้อนเข้าสู่โรงงาน เพ่ือ

แก้ไขป้องกันการเกิดสารพิษตกค้างในถั่วเขียวระหว่างการรวบรวม 
3.3 ข้อมูลการจัดการของผู้ประกอบการผลิตแป้งและวุ้นเส้นถั่วเขียว โรงงาน เพื่อแก้ไข

ป้องกันการเกิดสารพิษตกค้างในถั่วเขียวระหว่างการการจัดเก็บถ่ัวเขียว การแปรรูปแป้งและวุ้นเส้น  
  3.4 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์
เชิงคุณภาพ น าเสนอเชิงบรรยาย 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง 

1. เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว  
1.1 เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว ในปลายฤดูฝน ปี 2558 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พ้ืนที่อ าเภอ 

บึงสามพัน วิเชียรบุรี และหนองไผ่ จ านวน 15 ราย มีการปลูกถั่วเขียวในระบบการปลูกพืชตามหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้เมล็ดพันธุ์จากพ่อค้าท้องถิ่น อัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ การดูแลรักษาถั่วเขียวใช้
ฮอร์โมนและปุ๋ยเกร็ด พ่นทางใบร่วมกับสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ประมาณ 2-3 ครั้งต่อฤดูปลูก สารเคมีที่
ใช้ได้แก่ คลอไพริฟอส อะบาเมกติน ไซเปอร์เมทริน คาร์โบซัลแฟน เป็นต้น แหล่งน้ าใช้น้ าฝนเป็นหลัก  
การเก็บเกี่ยว ใช้รถเก่ียวนวดถั่วเขียวในช่วงที่ฝักแก่เปลี่ยนเป็นสีด าประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ บางพ้ืนที่มี
การพ่นสารเคมีพาราควอทเพ่ือให้ใบถั่วเขียวแห้ง ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเกษตรกร 
ไม่มีพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกค้างของสารอะลูมิเนียม  

ผลการสุ่มตัวอย่างดิน ต้นถั่วเขียว และแหล่งน้ า เพ่ือวิเคราะห์สารอะลูมิเนียม พบว่า ทั้ง 
3 อ าเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดินมีค่าสารอะลูมิเนียมอยู่ระหว่าง 3.56-13.49 mg/kg ด้านแหล่งน้ า พบว่า
แปลงที่ 2 ของต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ มีค่าสารอะลูมิเนียมสูงสุด 15.393 mg/kg เนื่องจากน้ า
มีลักษณะขุ่นมากกว่า ขณะทีแ่ปลงอ่ืนๆ มีค่าสารอะลูมิเนียมอยู่ระหว่าง 0.056-0.370 mg/kg ส่วนของต้น
ถั่วเขียวมีค่าอะลูมิเนียมอยู่ระหว่าง 22.9-99.7 mg/kg ส่วนของรากอยู่ระหว่าง 49.1-112.2 mg/kg และ
ส่วนของเมล็ดถั่วเขียวอยู่ระหว่าง 12.75-103.59 mg/kg (ตารางท่ี 1) 

1.2 เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว ในฤดูฝน ปี 2559 ที่จังหวัดลพบุรี ในเขตอ.บ้านหมี่ 
จ านวน 2 ราย จังหวัดอุทัยธานีจ านวน 4 ราย คือ อ.ห้วยคต 1 ราย อ.สว่างอารมณ์ 1 ราย และ อ.บ้านไร่ 
2 ราย จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ใน เขต อ.ไพศาลี 2 ราย และจังหวัดชัยนาท อยู่ใน อ.สรรพยา 1 ราย มีการ
ปลูกถั่วเขียวก่อนการปลูกข้าวหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้เมล็ดพันธุ์จากพ่อค้าและหน่วยงานของ 
กรมวิชาการเกษตร อัตราปลูก 5-8 กิโลกรัมต่อไร่ การดูแลรักษาลักษณะคล้ายกับเกษตรกรที่ปลูกปลาย
ฤดูฝน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวโดยใช้รถเกี่ยวนวดไม่ใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว 
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเกษตรกร พบว่า ไม่มีพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกค้างของสารอะลูมิเนียม  
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ผลการสุ่มตัวอย่างดิน ต้นถั่วเขียว และแหล่งน้ า เพ่ือวิเคราะห์สารอะลูมิเนียม พบว่า 
ดินจากทุกจังหวัดมีค่าสารอะลูมิเนียมอยู่ระหว่าง 3.40-6.59 mg/kg แหล่งน้ าจาก ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ มี
ค่าสารอะลูมิเนียมสูงสุด 9.4079 mg/kg เนื่องจากน้ ามีลักษณะขุ่น จังหวัดอ่ืนอยู่ระหว่าง 0.0042-0.5390 
mg/kg ส่วนของต้นถั่วเขียวมีค่าอะลูมิเนียมอยู่ระหว่าง 2.90-99.62 mg/kg ส่วนของรากอยู่ระหว่าง 
3.55-70.96 mg/kg และส่วนของเมล็ดอยูร่ะหว่าง 0-257.04 mg/kg (ตารางที่ 2) 

2. ข้อมูลจากแหล่งรวบรวม หรือพ่อค้าคนกลาง 
  2.1 แหล่งรวบรวมที่ 1 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ในปี 2558 และปี 2559 มีปริมาณ
เมล็ดถั่วเขียวผิวมันและผิวด าจากผลผลิตในฤดูแล้ง ที่ผู้ประกอบการรวบรวมได้ประมาณ 4,000 ตันต่อปี 
ผลผลิตจากฤดูฝนประมาณ 2,000 ตันต่อปี และผลผลิตจากฤดูปลายฝนประมาณ 5,000 ตันต่อปี เมล็ด
ถั่วเขียวที่รับซื้อมาจะถูกรวบรวมและพักไว้ไม่เกิน 3 เดือน ก็จะส่งจ าหน่ายให้กับโรงงานเพ่ือให้มีพ้ืนที่
รองรับเมล็ดที่จะเข้ามาใหม่ ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องเก็บเมล็ดถั่วเขียว ผู้ประกอบการจะรมสารเคมีอะลูมิเนียม
ฟอสไฟด์ โดยใช้อัตราเมล็ดถั่วเขียว 1 ตัน ต่อสารรม 1 เม็ด และหมั่นตรวจสอบกองเมล็ดถั่วเขียว โดยจะ
รมซ้ าไม่เกิน 2 เดือนต่อครั้ง แต่ละกองจะไม่รมสารเกิน 3 ครั้ง เนื่องมีปัญหาคุณภาพเมล็ดและต้นทุนสูง 
ส่วนเมล็ดถั่วเขียวที่สุ่มตรวจสารอะลูมิเนียมในปี 2558 และ 2559 เป็นเมล็ดถั่วเขียวผิวมันที่ไม่ผ่านการรม
สารเคมีมาก่อน โดยปี 2558 มีค่าอะลูมิเนียมอยู่ระหว่าง 11.95-14.39 mg/kg ส่วนปี 2559 มีค่า
อะลูมิเนียมอยู่ระหว่าง 5.49-68.65 mg/kg (ตารางที่ 3) 
  2.2 แหล่งรวบรวมที่ 2 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ในปี 2558 และปี 2559 รวบรวม
รับซื้อทั้งเมล็ดถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวด า ส าหรับถั่วเขียวผิวมันหลังรับซื้อจะท าการตากลดความชื้น
และจ าหน่ายต่อให้โรงงานทันที เมล็ดบางส่วนที่เห็นว่ามีคุณภาพดีจะเก็บรักษาไว้เพ่ือจ าหน่ายเป็นเมล็ด
พันธุ์ให้กับเกษตรกรในฤดูปลูกถัดไป ส่วนถั่วเขียวผิวด าผู้ประกอบการจะตากและท าเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับ
เกษตรกรในฤดูถัดไปและบางส่วนจ าหน่ายให้ผู้ประกอบการเพาะถั่วงอก ส่วนที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ 
ผู้ประกอบการจะบรรจุเมล็ดถั่วเขียวในกระสอบใยสังเคราะห์สีขาวบรรจุ 30 กิโลกรัม และกระสอบป่าน
บรรจุ 100 กิโลกรัม  

ในระหว่างการเก็บรักษาจะรมสารเคมี โดยใช้อัตรากองถั่วเขียวจ านวน 100 กระสอบ ใช้
สารรมอะลูมิเนียมฟอสไฟด์จ านวน 5 เม็ด ระยะเวลาในการรมไม่เกิน 2 เดือน เมื่อส ารวจพบแมลงศัตรูใน
โรงเก็บจะรมซ้ าทันที โดยจะรมไม่เกิน 2-3 ครั้งต่อกองเมล็ด เพราะถ้ารมมากกว่านี้เมล็ดถั่วเขียวจะไม่งอก 
ผู้ประกอบการเรียกว่า เมล็ดตาย ส่วนเมล็ดถั่วเขียวที่สุ่มตรวจสารอะลูมิเนียมในปี 2558 และ 2559 เป็น
เมล็ดถั่วเขียวผิวด าซึ่งมีทั้งผ่านและไม่ผ่านการรมสารเคมีมาก่อน โดยปี 2558 มีค่าอะลูมิเนียมอยู่ระหว่าง 
26.85-27.51 mg/kg ส่วนปี 2559 มีค่าอะลูมิเนียมสูงกว่าอยู่ระหว่าง 42.93-59.67 mg/kg (ตารางที่ 3)  

3. ข้อมูลจากโรงงานแปรรูป 
   เป็นโรงงานอุตสาหกรรมวุ้นเส้นขนาดใหญ่ในเขตภาคกลางตอนล่าง โรงงานผลิตวุ้นเส้น 
และ แป้งถั่วเขียว จ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเมล็ดถั่วเขียวเข้าสู่โรงงานไม่ต่ ากว่า 20,000 
ตันต่อปี โรงงานซื้อเมล็ดถั่วเขียวเข้าโรงงานโดยผ่านบริษัทตัวแทนที่รวบรวมเมล็ดพืช โดยมีหลักเกณฑ์การ



7 

รับซื้อเมล็ดถั่วเขียวเน้นคุณภาพความชื้นและคุณภาพภายนอกของเมล็ดโดยรวม ในส่วนพันธุ์ถั่วเขียวทาง
โรงงานไม่สามารถระบุพันธุ์ได้ การเก็บรักษาเมล็ดถั่วเขียว เป็นช่วงที่ขาดแคลนเมล็ดดังนั้นโรงงานจึงไม่
เก็บไว้ในไซโลหรือโรงเก็บนาน โรงงานจะทยอยแปรรูปทันทีเนื่องจากมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ ต้องการถั่ว
เขียวส าหรับแปรรูปไม่ต่ ากว่าวันละ 100 ตัน แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาทางโรงงานจะรมสารเคมี
ไม่เกิน 2 ครั้ง  
   สภาพแวดล้อมของโรงงาน เป็นโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการแปรรูปหลายมาตรฐาน ท าให้จุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดสารอะลูมิเนียมปนเปื้อนในวัตถุดิบมี
น้อยมาก ในปี 2558-2559 ได้สุ่มตัวอย่างน้ า เมล็ดถั่วเขียว และแป้งถั่วเขียวที่ใช้ในโรงงานไปวิเคราะห์หา
สารอะลูมิเนียม ผลการวิเคราะห์ พบสารอะลูมิเนียมในทุกตัวอย่างที่ตรวจสอบ แต่ในปริมาณที่แตกต่าง
กัน ในปี 2558 พบว่า น้ าที่ใช้ในโรงงานมีสารอะลูมิเนียม 0.0123 mg/L เมล็ดถั่วเขียวมีสารอะลูมิเนียม 
71.01 mg/kg แป้ งถั่ว เขียวตัวอย่างที่  1 มีสารอะลูมิ เนียม 4.46 mg/kg และตัวอย่างที่  2 มีสาร
อะลูมิเนียม 10.56 mg/kg และในปี 2559 น้ าที่ใช้ในโรงงานมีสารอะลูมิเนียม 0.0048 mg/L เมล็ดถั่ว
เขียวมีสารอะลูมิเนียม 60.45 mg/kg แป้งถั่วเขียวตัวอย่างที่ 1 มีสารอะลูมิเนียม 3.29 mg/kg และ
ตัวอย่างที่ 2 (ไม่ฟอกสี) มีสารอะลูมิเนียม 3.23 mg/kg (ตารางท่ี 4) 
 

9. สรุปผลการทดลอง 
 จากการส ารวจกระบวนการผลิตถั่วเขียวตั้งแต่ในแปลงปลูกจนถึงการน าไปผ่านการแปรรูปเป็น
อาหารเพ่ือบริโภค โดยสุ่มตัวอย่างดิน แหล่งน้ า ต้นถั่วเขียว เมล็ดถั่วเขียว และแป้งถั่วเขียวเพ่ือตรวจสอบ
สารอะลูมิเนียมที่ตกค้าง ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว ผู้รวบรวมเมล็ดถั่วเขียว และโรงงาน
แปรรูป ในปี 2558 และ ปี 2559 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวในจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทัยธานี ลพบุรี 
นครสวรรค์ และชัยนาท พบว่า ตัวอย่างดินจากทุกจังหวัดมีสารอะลูมิเนียมอยู่ในระดับ 3-13 mg/kg 
ตัวอย่างน้ า กรณีน้ าที่มีลักษณะใส ไม่ขุ่นจะมีสารอะลูมิเนียมอยู่ในปริมาณน้อยกว่าคือ 0.0042-0.5390 
mg/L ส่วนน้ าที่มีลักษณะขุ่น จะมีสารอะลูมิเนียมอยู่ในปริมาณสูงกว่า คือ 9.4079-15.3933 mg/L  
ส าหรับตัวอย่างต้นถั่วเขียว จากผลการวิเคราะห์สารอะลูมิเนียมในส่วนต้น ราก และเมล็ด พบว่า ส่วนของ
ต้นมีสารอะลูมิเนียมปริมาณ 22.9-99.62 mg/kg ส่วนของรากมีสารอะลูมิเนียมปริมาณ 3.55-112.2 
mg/kg และในส่วนเมล็ดถั่วเขียว มีสารอะลูมิเนียมปริมาณ 12.75-257.04 mg/kg เมื่อไปสุ่มตัวอย่างใน
กลุ่มผู้รวบรวมเมล็ด โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดจากพ่อค้ารับซื้อในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2558 และปี 2559 
ผลการวิเคราะห์มีสารอะลูมิเนียมในเมล็ดระหว่าง 5.49-68.65 mg/kg และผลการสุ่มตัวอย่างจากโรงงาน
แปรรูป ในปี 2558 และปี 2559 พบว่า เมล็ดถั่วเขียวมีค่าสารอะลูมิเนียมระหว่าง 60.45- 71.01 mg/kg 
และแป้งถั่วเขียวมีค่าสารอะลูมิเนียมในแป้งระหว่าง 3.29-10.56 mg/kg 

วิจารณ์ผลการทดลอง จากค่ามาตรฐานที่ก าหนดของสารอะลูมิเนียมที่ให้มีตกค้างสูงสุดได้ไม่เกิน
ค่าที่ก าหนด ของประเทศจีน ที่ประกาศไว้ว่าสารอะลูมิเนียมในอาหารจากแป้ง (Flour foods) ต้องตรวจ
พบไม่เกิน 100 mg/kg และมาตรฐานอาหาร Codex ในส่วนสารพิษตกค้างอะลูมิเนียมแอมโมเนียม
ซัลเฟตในอาหารพืชตระกูลถั่ว โดยก าหนดต้องมีได้สูงสุดไม่เกิน 520 mg/kg เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
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วิเคราะห์จากผลการทดลองในครั้งนี้ แป้งถั่วเขียวพบสารอะลูมิเนียมอยู่ในปริมาณ 3.29-10.56 mg/kg  
ต่ ากว่ามาตรฐานของประเทศจีนที่ก าหนด และเมล็ดถั่วเขียวจากแปลงเกษตรกรมีค่าอะลูมิเนียมตกค้าง
สูงสุด 257.04 mg/kg ต่ ากว่ามาตรฐานอาหารที่ Code ก าหนดไว้ จากผลการทดลอง สรุปว่าพบ 
สารอะลูมิเนียมตกค้างในทุกส่วนของถั่วเขียวที่ตรวจสอบ แต่มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้  อย่างไรก็
ตามแต่ละประเทศมีการก าหนดค่าสารอะลูมิเนียมตกค้างในอาหารที่แตกต่างกัน ต้องศึกษาข้อก าหนดของ
แต่ละประเทศก่อนการส่งออก 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ทราบข้อมูลการตกค้างของสารอะลูมิเนียมในทุกส่วนของถั่วเขียว เช่น ต้น เมล็ดและแป้งถั่วเขียว

ตั้งแต่ในแปลงปลูกจนถึงโรงงานแปรรูปเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับสารพิษตกค้างใน 
ถั่วเขียว 

ได้ค าแนะน าผู้ประกอบการด้านการน าถั่วเขียวไปแปรรูปเป็นแป้งและวุ้นเส้น และให้ระมัดระวัง
เกี่ยวกับสารพิษตกค้าง 
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ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว. 2551. แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกัน

ก าจัด. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 180 น. 
อังคณา สุวรรณกูฎ. 2556. “สารรมที่ใช้กับผลผลิตพืช” กสิกร ปีที่ 86 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 

2556) หน้า 14. 
Delouche J.C., R.K. Matthes, G.M. Dougherty and A.H. Boyd. 1972. Storage of Seed in Sub-

Tropicaland Tropical Regions. Seed Tech. Lab. MSU. State College, Mississippi.  
42 pp.  

International Programme on Chemical Safety. International Chemical Safety Cards (ICSCs). 
Geneva: International Labour Office 1998. อ้างใน
www.summacheeva.org/index_thaitox_phosphine.htm 



9 

Komindr S, Ingsriswang S, Lerdvuthisopon N, Boontawee A. Effect of Long – term Intake 
of Asian Food with Different Glycemic Indices on Diabetic Control and Protein 
Conservation in Type 2 Diabetic Patients. J of the Medical Association of Thailand 
2001; 84: 85-97. 

 
12. ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสารอะลูมิเนียมในดิน น้ า ต้นถั่วเขียว รากถ่ัวเขียวและเมล็ดถั่วเขียวใน

จังหวัดเพชรบูรณ์ ปลายฤดูฝน ปี 2558 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสารอะลูมิเนียมในดิน น้ า ต้นถั่วเขียว รากและเมล็ดถั่วเขียวในจังหวัด

ลพบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และชัยนาท ฤดูฝน ปี 2559 

 
 

ที ่
พื้นที่ปลูกถ่ัวเขียว ผลการวิเคราะห์ค่าสารอะลมูิเนียม (mg./kg.) 

จังหวัด อ าเภอ ดิน 
น้ า 

(mg/L) 
ต้น รากและเมล็ดถั่วเขียว 

ต้น ราก เมลด็ 
1. เพชรบูรณ ์ แปลง 1 ต.ซับสมบรูณ์ อ.วิเชียรบรุี  3.61 0.0563 99.7 49.1 78.64 
2. เพชรบูรณ ์ แปลง 2 ต.ซับสมบรูณ์ อ.วิเชียรบรุี  3.62 0.0779 44.5 89.7 12.75 
3. เพชรบูรณ ์ แปลง 1 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน  3.60 0.0085 58.5 93.1 89.08 
4. เพชรบูรณ ์ แปลง 2 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน  3.56 0.3705 22.9 112.2 103.59 
5. เพชรบูรณ ์ แปลง 1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่  8.99 0.0574 60.7 111.8 74.33 
6. เพชรบูรณ ์ แปลง 2 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่  13.49 15.3933 90.7 85.4 60.10 

ที ่
พื้นที่ปลูกถ่ัวเขียว ผลการวิเคราะห์ค่าสารอะลมูิเนียม (mg./kg.) 

จังหวัด ต าบล/อ าเภอ ดิน 
น้ า 

(mg/L) 
ต้น รากและเมล็ดถั่วเขียว 

ต้น ราก เมลด็ 
1. ลพบุร ี ต.สนามแจง อ.บ้านหมี ่ 3.62 0.0049 5.10 70.96 125.55 
2. ลพบุร ี ต.สนามห้วยแก้ว อ.บ้านหมี ่ 3.65 0.0067 5.13 63.69 105.64 
3. อุทัยธาน ี ต.หนองฉาง อ.ห้วยคต  6.5 0.0203 6.47 3.55 3.44 
4. อุทัยธาน ี ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่  6.59 9.4079 10.95 12.49 257.04 
5. อุทัยธาน ี ต.หนองจอก อ.บ้านไร ่ 3.45 0.0885 99.62 30.10 - 
6. อุทัยธาน ี ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ ์ 3.45 0.5390 2.90 18.81 - 
7. นครสวรรค ์ ม.19 ต.ส าโรงชัย อ.ไพศาล ี 6.5 0.0359 17.96 19.44 - 
8. นครสวรรค ์ ม.13 ต.ส าโรงชัย อ.ไพศาล ี 3.4 0.0115 37.81 15.06 - 
9. ชัยนาท ต.บางหลวง อ.สรรพยา 6.43 0.0042 24.29 21.38 0 



10 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบสารอะลูมิเนียมในเมล็ดถั่วเขียวจากแหล่งรวบรวมหรือพ่อค้าคนกลางใน  
    จ.เพชรบูรณ์ ปี 2558 และปี 2559  

ที ่ แหล่งรวบรวม ตัวอย่าง 
ผลการทดสอบสารอะลูมิเนียม (mg./kg.) 

ปี 2558 ปี 2559 

1. แหล่งรวบรวมที่ 1 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
ถั่วเขียวผิวมัน 11.951/ 68.651/ 
ถั่วเขียวผิวมัน 14.391/ 5.491/ 

2. แหล่งรวบรวมที่ 2 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 
ถั่วเขียวผิวด า 26.852/ 42.931/ 
ถั่วเขียวผิวด า 27.512/ 59.671/  

1/ไม่ผ่านการรมสารเคมี      2/ ผ่านการรมสารเคมี 1 ครั้ง 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจสอบสารอะลูมิเนียมในตัวอย่างน้ า เมล็ดถั่วเขียว และแป้งถั่วเขียวที่ใช้ 

ในโรงงานแปรรูป 

ที ่ ตัวอย่าง 
ผลการทดสอบค่าสารอะลูมิเนียม (mg./kg.) 

ปี 2558 ปี 2559 
1 น้ า 0.0123 mg/L 0.0048 mg/L 
2 เมล็ดถั่วเขียว 71.01 60.45 
3 แป้งถ่ัวเขียวตัวอย่างที่ 1 4.46 3.29 
4 แป้งถ่ัวเขียวตัวอย่างที่ 2 (ไม่ฟอกสี) 10.56 3.23 

 

 
 
 
 
 
 
 


