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การวิเคราะห์ส่ิงแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ชา
ที่จ�าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บทคัดย่อ	 ชาเป็นเคร่ืองด่ืมที่คนไทยนิยมบริโภคทั้งในรูปแบบของชาใบและชาผงบรรจุซอง	 โดยที่ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข	(ฉบับที	่196)	พ.ศ.	2543	เร่ือง	ชา	ได้มข้ีอก�าหนดคุณภาพด้านจลิุนทรีย์และเคม	ีแต่ไม่มข้ีอก�าหนดด้านส่ิงแปลกปลอม 

จึงได้ศึกษาหาส่ิงแปลกปลอมที่มีขนาดเล็ก	 น�้าหนักเบาในผลิตภัณฑ์ชา	 จ�านวน	 227	 ตัวอย่าง	 แบ่งเป็นชาใบ	 124	 ตัวอย่าง	 
และชาผงบรรจุซอง	 103	 ตัวอย่าง	 ที่สุ่มเก็บในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	 2556	 ถึงเดือน
กรกฎาคม	2560	และวิเคราะห์ตามวิธี	AOAC	981.18-1988,	Light	filth	in	tea	พบสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็ก	น�้าหนักเบา	 
ในทุกตัวอย่าง	คือพบชิ้นส่วนแมลง	แมลง	เส้นขน	และขนนก	จ�านวน	225,	199,	150	และ	67	ตัวอย่าง	คิดเป็นร้อยละ	99.12,	
87.67,	 66.08	 และ	 29.52	 ตามล�าดับ	 โดยพบจ�านวนช้ินส่วนแมลงต่อตัวอย่าง	 (10	 กรัม)	 ต้ังแต่	 1	 ถึง	 มากกว่า	 300	 ช้ิน	 
แมลงทั้งตัว	1	ถึง	มากกว่า	30	ตัว	 เส้นขน	1	ถึง	7	 เส้น	และขนนก	1	ถึง	3	 เส้น	และพบว่าชาใบมีสิ่งแปลกปลอมของแมลง 
และเส้นขนมากกว่าชาผงอย่างมนัียส�าคัญทางสถิติโดยใช้ไคสแควร์	(Chi-Square	Test)	การตรวจพบส่ิงแปลกปลอมขนาดเล็ก 

น�า้หนักเบา	อาจบ่งช้ีถึงการปนเป้ีอนของผลิตภณัฑ์เร่ิมต้ังการปลูก	การเก็บรักษา	รวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิต	ผลการศกึษาน้ี 

สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาทบทวนหรือเพ่ิมเติมข้อก�าหนดด้านส่ิงแปลกปลอมส�าหรับผลิตภัณฑ์ชาในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป
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บทน�า 
ชา	ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	Camelliea sinensis (1)	เป็นพืชที่มีถ่ินก�าเนิดอยู่ในอินเดียและจีน	มีลักษณะเป็น

ไม้พุ่ม	ใบแหลม	สีเขียว	ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม	ส่วนของใบ	ยอดและก้านที่ยังอ่อน	น�ามาท�าเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค 

อย่างแพร่หลาย	 นอกจากรสชาดและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว	 ชายังมีสรรพคุณต่างๆ	 เช่น	 เป็นแหล่งรวมของสาร	
antioxidant	 ช่วยลดคลอเลสเตอรอล	 ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดและช่วยป้องกันและยับย้ังการแพร่กระจาย 
ของมะเร็ง	(2)	เป็นต้น

ชาเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย	 ที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่อทดแทนพืชเสพติดข้อมูลระหว่าง 
ปี	 พ.ศ.	 2554-2558	 แสดงให้เห็นว่าประเทศมีรายได้ปีละประมาณ	 8,000	 ล้านบาท	 โดยแหล่งปลูกชาที่ส�าคัญอยู ่

ทางภาคเหนือของไทย	ได้แก่	จังหวัดเชียงราย	เชียงใหม่	แพร่	น่าน	และแม่ฮ่องสอน	(3) 

ชาที่บริโภคในประเทศไทยแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	ชาใบหรือชาจีน	และชงผงหรือชาฝรั่ง	ซึ่งชาใบหรือชาจีน 

ผลติจากส่วนทีเ่ป็นใบอ่อนทียั่งไม่คลี	่และใบอ่อน	2	ใบทีอ่ยู่ถัดจากใบอ่อนของต้นชา	น�ามาผ่ึงให้อ่อนตัว	อบหรอืค่ัวพอหมาด 

บดคลงึให้ม้วนแล้วอบให้แห้ง	(4)	ชาประเภทนีเ้ป็นทีน่ยิมของชาวจนีและชาวญ่ีปุ่น	ลกัษณะของชายังคงสภาพให้เหน็เป็นใบชา	 
เช่น	ชาหลงจิ่ง	ชาขาว	อู่หลง	เป็นต้น	ส่วนชาผงหรือชาฝรั่ง	ผลิตจากส่วนที่เป็นใบอ่อน	ยอดอ่อนที่ใบยังไม่คลี่และก้าน
ใบอ่อนของต้นชา	น�ามาผ่ึงให้อ่อนตัว	(withering)	นวดจนฉีกขาดและม้วนตัว	(crushing,	tearing	and	curling)	
หมกั	(fermenting)	ให้เกิดกลิน่และรสเฉพาะ	อบให้แห้ง	(5)	ชาประเภทนีเ้ป็นทีน่ยิมของชาวยุโรป	อเมรกิา	และอินเดยี	
ลักษณะของชาเป็นผงสีน�้าตาลด�าหรือสีด�า	เช่น	ชาซีลอน	ชาดาร์เจลิ่ง	เป็นต้น

การบริโภคชา	 ส่วนใหญ่ใช้วิธีการแช่ในน�้าร้อนเพื่อชงดื่ม	 หากพบส่ิงแปลกปลอมในชาอาจส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของผู้บรโิภค	และยังสะท้อนถึงสขุลกัษณะและการควบคมุคุณภาพการผลติของโรงงานผู้ผลติ	ซ่ึงการปน
เป้ือนของสิ่งแปลกปลอมอาจเกิดได้ตั้งแต่การปลูกชา	กระบวนการผลิต	ตลอดจนการบรรจุและเก็บรักษา	

ข้อก�าหนดคุณภาพทางด้านจลุนิทรย์ีและเคมขีองชา	ได้ถูกก�าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	(ฉบบัที	่196) 
พ.ศ.	2543	เรือ่ง	ชา	แต่ไม่มข้ีอก�าหนดคุณภาพด้านสิง่แปลกปลอม	นอกจากนีส้�านกังานอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิา	
(Food	and	Drug	Administration;	US	FDA)	ไม่ได้ก�าหนดเกณฑ์	Defect	Action	Levels	(DEL)	ด้านสิง่แปลกปลอม 

ที่มีขนาดเล็ก	น�้าหนักเบา	(Light	filth)	ในชาเช่นกัน
สิง่แปลกปลอมทีม่ขีนาดเลก็	น�า้หนกัเบา	(Light	filth)	จ�าพวกแมลง	ชิน้ส่วนแมลง	ขนสตัว์ฟันแทะ	และขนนก 

เป็นสิง่แปลกปลอมขนาดเลก็ทีอ่าจมองไม่เหน็ได้ด้วยตาเปล่า	ผู้บรโิภคและผู้ผลติจะไม่สามารถทราบได้ว่าผลติภณัฑ์นัน้ 

มีคุณภาพได้มาตรฐานตามสุขลักษณะการผลิตและเหมาะต่อการบริโภคหรือไม่	 ถ้าไม่มีเกณฑ์ก�าหนดและมาตรฐาน
ในการตรวจสอบ	 การศึกษานี้ได้ท�าการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งแปลกปลอมทั้งในชาใบและชาผงบรรจุซอง	 เพื่อเฝ้าระวัง
และคุ้มครองผู้บริโภค	เพื่อโรงงานผู้ผลิตสามารถน�าไปปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ถูกสุขลักษณะและควบคุมคุณภาพ
ผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐาน	และใช้เป็นข้อมลูให้แก่หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพือ่พจิารณาเกณฑ์ก�าหนดจ�านวน	สิง่แปลกปลอม
ที่มีขนาดเล็ก	น�้าหนักเบา	(Light	filth)	ของผลิตภัณฑ์ชาต่อไป

วัสดุและวิธีการ
ตัวอย่างศึกษา

ตัวอย่างชาใบและชาผงบรรจุซองที่ผลิตทั้งในประเทศ	และน�าเข้าจากต่างประเทศ	ได้แก่	อินเดีย	บังคลาเทศ	 
ศรลีงักา	จนี	ไต้หวนั	เวยีดนาม	ญ่ีปุ่น	อินโดนเีซีย	อังกฤษ	สหรฐัอเมรกิา	ทีสุ่ม่เก็บจากห้างสรรพสนิค้าในเขตกรงุเทพมหานคร 
และปริมณฑล	 รวมท้ังตัวอย่างที่ผู้น�าเข้าส่งตรวจวิเคราะห์ที่ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	 กรมวิทยาศาสร์ 
การแพทย์	 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	 2556	 ถึง	 เดือนกรกฏาคม	 2560	 จ�านวน	 227	 ตัวอย่าง	 ประกอบด้วยชาใบ	 
124	ตวัอย่าง	และชาผงบรรจซุอง	103	ตวัอย่าง	โดยตวัอย่างทัง้หมดต้องไม่พบรรูัว่	รอยฉีกขาด	และ/หรอืร่องรอยการกดัแทะ	
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1.	 wildman	trap	flask	ประกอบด้วย	erlenmeyer	flask	ที่ภายใน	มี	metal	rod	ส่วนปลายมีแผ่นยาง	

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	5	มิลลิเมตร	ยาว	10	เซนติเมตร	
2.	 ชดุเครือ่งกรอง	ประกอบด้วย	filtering	flask	และ	Hirsch	funnel	(Biotech	Scientific	Lab,	เยอรมนั)

การเตรียมน�้ายาวิเคราะห์
1.	 flotation	oil	เตรยีมโดยใช้	paraffin	oil	(Ajax	Finechem,	นวิซีแลนด์)	85	มลิลลิติร	ผสมกับ	heptane 

15	มิลลิลิตร	(RCI	Labscan,	ไทย)
2.	 sequestering	agent	
		 -	 เตรียม	tween	80	–	40%	isopropanol	โดยใช้	tween	80	(polysorbate	80)	(Ramagundam	

Fertilizers	and	Chemicals	Limited,	อินเดีย)	40	มิลลิลิตร	ผสมกับ	isopropanol	40%	ที่ปริมาตร	210	มิลลิลิตร	
	 -	 เตรียม	Na4EDTA	–	40%	isopropanol	โดยใช้	tetrasodium	EDTA	(Sigma,	เยอรมัน)	5	กรัม 

ละลายในน�้า	150	มิลลิลิตร	จากนั้นเติม	isopropanol	จ�านวน	100	มิลลิลิตร	ผสมให้เข้ากัน
	 -	 น�าสารละลาย	tween	80	–	40%	isopropanol	50	มิลลิลิตร	ผสมกับสารละลาย	Na4EDTA	–	40%	

isopropanol	50	มิลลิลิตร	และเติม	isopropanol	40%	จ�านวน	200	มิลลิลิตร	ผสมให้เข้ากัน

การตรวจวิเคราะห์ 
วิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมในตัวอย่าง	2	ขั้นตอน	ดังนี้
2.1		 สิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	(macroscopic)	เช่น	แมลง	มูลสัตว์	เส้นผม	เส้นขน	

เป็นต้น	เก็บรวบรวมไว้ใน	petri	dish	เพื่อจ�าแนกชนิดและนับจ�านวน	
2.2		 ส่ิงแปลกปลอมท่ีมีขนาดเล็ก	 น�้าหนักเบา	 วิเคราะห์ตามวิธี	 AOAC	 981.18	 Light	 filth	 in	 Tea	 (6)  

โดยน�าตวัอย่างชาจ�านวน	10	กรมั	มาต้มในน�า้เดือดนาน	6	นาท	ีจากนัน้	เทลงบน	sieve	no.	230	(Endecotts	Limited, 
อังกฤษ)	 แล้วใช้น�้าร้อนฉีดพ่นจนน�้าใส	 จึงน�าสิ่งที่ตกค้างบน	 sieve	 ใส่ใน	wildman	 trap	flask	 แล้วปรับปริมาตร 
ด้วย	 isopropanol	 40	%	 ให้ได้	 900	 มิลลิลิตร	 และใส่แท่งกวน	 (stirring	 rod)	 ให้แผ่นยางอยู่ต�่ากว่าระดับผิว	 
เติม	flotation	oil	(50	มิลลิลิตร)	ผสมให้เข้ากันนาน	6	นาที	แล้วตั้งทิ้งไว้	2	-3	นาที	จึงเติม	sequestering	agent	
(300	มิลลิลิตร)	กวนอย่างเบานาน	1	นาที	แล้วเติม	isopropanol	40	%	จนเกือบเต็ม	จากนั้นล็อกแท่งกวนให้แผ่นยาง 
อยู่ต�่ากว่าชั้นน�้ามันประมาณ	 1	 เซนติเมตร	 ตั้งทิ้งไว้	 5	 นาที	 หมุนแท่งกวนเพื่อให้ส่ิงแปลกปลอมหลุดจากแท่งกวน	 
ตั้งทิ้งไว้	 25	 นาที	 แล้วดึงปลายแท่งกวนขึ้นให้แผ่นยางปิดคอ	 flask	 ให้แน่น	 จากนั้นเทของเหลวที่อยู่เหนือแผ่นยาง 
ลงใน	beaker	แล้วจึงล้างบริเวณคอ	flask	จนสะอาดด้วย	isopropanol	40	%	จากนั้นเติม	flotation	oil	30	มิลลิลิตร	
ท�าซ�า้เดมิอีกครัง้	และเก็บของเหลวทีไ่ด้รวมกับครัง้แรก	จากนัน้กรองของเหลวทัง้หมดโดยใช้กระดาษกรอง	Whatman	
No.	8	(Whatman	International,	อังกฤษ)	และชดุเครือ่งกรอง	แล้วตรวจหาสิง่แปลกปลอมบนกระดาษกรองภายใต้ 

widefield	zoom	stereoscopic	microscope	(Olympus	Optical,	ญ่ีปุ่น)	ที่ก�าลังขยาย	30	เท่า	และจ�าแนกชนิด 

สิง่แปลกปลอม	โดยน�าสิง่แปลกปลอมบนกระดาษกรองมาตรวจโครงสร้างภายใต้	compound	microscope	(Olympus	
Optical,	 ญ่ีปุ่น)	 เพื่อตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแมลง	 ชิ้นส่วนแมลงหรือขนสัตว์	 โดยเปรียบเทียบกับลักษณะ
อ้างอิงจากสมุดภาพ	(7) 
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ผล
ผลการศึกษาตวัอย่างชาจ�านวน	227	ตวัอย่าง	ไม่พบสิง่แปลกปลอมทีม่องเห็นด้วยตาเปล่า	แต่เมือ่น�าตวัอย่าง

มาวิเคราะห์และตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก�าลังขยาย	30	เท่า	พบ	Light	filth	4	ประเภท	คือแมลง	ชิ้นส่วนแมลง	
เส้นขน	และขนนก	โดยมขีนาดดงันี	้แมลงมขีนาดระหว่าง	0.09-1.65	มม.	ชิน้ส่วนแมลงมขีนาดระหว่าง	0.03-1.20	มม.	
เส้นขนมีขนาดระหว่าง	0.40-7.50	มม.	และขนนกมีขนาดระหว่าง	0.21-2.40	มม.	(ภาพที่	1,	2,	3	และ	4)

เพลี้ยอ่อน	(Aphids)

เหาหนังสือ	(Psocids)

เพลี้ยหอย	(Softscales)

ไร	(Mites)

เพลี้ยไฟ	(Thrips)

มด	(Ant)

ภาพท่ี 1	 แมลง	 (Insect)	ที่พบในชาใบและชาผง	ภายใต้	Widefield	 zoom	stereoscopic	microscope	ที่ก�าลัง 
	 ขยาย	30	เท่า

ภาพท่ี 2	 ชิ้นส่วนแมลง	 (insect	 fregment)	 ที่พบในชาใบและชาผง	 ภายใต้	Widefield	 zoom	 stereoscopic	 
	 microscope	ที่ก�าลังขยาย	30	เท่า
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ขนหนู	(Rat/Mouse	hair)

ขนค้างคาว	(Bat	hair)

ขนนกชนิด	Downy	barbules

ขนแมว/ขนสุนัข	(Cat/Dog	hair)

ขนคน	(Human	hair)

ขนนกชนิด	Downy	barb

ภาพท่ี 3	 เส้นขน	(hair)	ที่พบในชาใบและชาผงภายใต้	compound	microscope	ที่ก�าลังขยาย	100	เท่า

ภาพท่ี 4 ขนนก	(feather)	ที่พบในชาใบและชาผงภายใต้	Widefield	zoom	stereoscopic	microscope	ที่ก�าลัง 
	 ขยาย	30	เท่า
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ตัวอย่างชาทั้งหมดจ�านวน	 227	 ตัวอย่าง	 ตรวจพบ	Light	 filth	 ทุกตัวอย่างโดยพบช้ินส่วนแมลง	 แมลง	 
เส้นขน	และขนนก	จ�านวน	225,	199,	150	และ	67	ตัวอย่าง	ตามล�าดับ	เมื่อจ�าแนกตามชนิดของชาพบว่า	ในตัวอย่าง 
ชาใบและชาผงบรรจุซอง	ตรวจพบชิ้นส่วนแมลงจ�านวน	122	และ	103	ตัวอย่าง	แมลงจ�านวน	120	และ	79	ตัวอย่าง	 
เส้นขนจ�านวน	 90	 และ	 60	 ตัวอย่าง	 ขนนกจ�านวน	 36	 และ	 31	 ตัวอย่าง	 ตามล�าดับ	 เมื่อน�ามาหาความสัมพันธ ์
โดยค�านวณค่าไคสแควร์	 (Chi-Square	 Test)	 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 95	 พบว่าชนิดของชามีความสัมพันธ ์
กับจ�านวนตัวอย่างที่พบแมลงและเส้นขนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 โดยพบแมลงและเส้นขนในชาใบมากกว่าชาผงถึง 
ร้อยละ	20.07	และ	14.33	ตามล�าดับ	ส่วนสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ	ไม่มีความสัมพันธ์กับชนิดของชา	(ตารางที่	1)	

ตารางท่ี 1	 จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)	ที่พบสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็ก	น�้าหนักเบา	light	filth	ในชาใบและชาผง

สิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็ก
น�้าหนักเบา	light	filth

จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)
χ2

พบ ไม่พบ

ช้ินส่วนแมลง (insect fragment)	(0.03-1.20	มม.)
ชาใบ 122	(93.39) 2	(1.61)

1.68
ชาผง 103	(100.00) 0	(0.00)

รวม 225	(99.12) 2	(0.88)

แมลง (insect) (0.09-1.45	มม.)
ชาใบ 120	(96.77) 		4	(3.23)

20.97*
ชาผง 	79	(76.70) 24	(23.30)

รวม 199	(87.67) 28	(12.33)

เส้นขน (hair)	(0.40-7.50	มม.)
ชาใบ 90	(72.58) 34	(27.42)

5.15*
ชาผง 60	(58.25) 43	(41.75)

รวม 150	(66.08) 77	(33.92)

ขนนก (feather)	(0.21-2.40	มม.)
ชาใบ 36	(29.03) 88	(70.97)

0.03
ชาผง 31	(30.10) 72	(69.90)

รวม 67	(29.52) 160	(70.48)

*	หมายถึง	ชนิดของชามีความสัมพันธ์กับจ�านวนตัวอย่างที่พบสิ่งแปลกปลอมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)	
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ตารางท่ี 2	 จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)	ที่พบแมลง	(Insect)	ในชาใบและชาผง

แมลง	(Insect)
จ�านวนแมลง
(ตัว/ตัวอย่าง)

จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)
χ2

ชาใบ ชาผง
ตัวเต็มวัย (Adult)
	 ไร	(Mites) 1->30 104	(83.87) 69	(66.99) 8.84*
	 จ�าแนกชนิดไม่ได้ 1-18 80	(64.52) 17	(16.50) 53.00*
	 เพลี้ยอ่อน	(Aphids)	 1-8 47	(37.90) 4	(3.88) 31.19*
	 เพลี้ยหอย	(Softscales)	 1-22 44	(35.48) 5	(4.88) 37.40*
	 เหาหนังสือ	(Psocids) 1-18 25	(20.16) 7	(6.80) 8.30*
	 มด	(Ants)	 1-3 18	(14.52) 9	(8.74) 1.79
	 เพลี้ยไฟ	(Thrips)	 1-8 15	(12.10) 1	(0.97) 10.63*
ตัวอ่อนแมลง (Larva)
	 จ�าแนกชนิดไม่ได้	 1-18 22	(17.74) 6	(5.83) 7.39*
ไข่แมลง (egg)
	 จ�าแนกชนิดไม่ได้	 1-56 5	(4.03) 0	(0.00) 4.25*

*	หมายถึง	ชนิดของชามีความสัมพันธ์กับจ�านวนตัวอย่างที่พบสิ่งแปลกปลอมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)

เมือ่น�าประเภทของสิง่แปลกปลอมทีต่รวจพบมาจ�าแนกชนิด	พบว่าแมลงทีต่รวจพบในตัวอย่างชาใบและชาผง 
เป็นแมลงตัวเต็มวัย	(Adult)	ตัวอ่อนแมลง	(Larva)	และไข่แมลง	(egg)	โดยชนิดของแมลงตัวเต็มวัยที่พบมากที่สุด	 
คือ	ไร	พบจ�านวนมากทีส่ดุคือมากกว่า	30	ตวัต่อตวัอย่าง	และพบในตวัอย่างชาใบและชาผง	จ�านวน	104	และ	69	ตวัอย่าง	 
รองลงมาคือแมลงที่จ�าแนกชนิดไม่ได้	จ�านวน	80	และ	17	ตัวอย่าง	เพลี้ยอ่อน	จ�านวน	47	และ	4	ตัวอย่าง	เพลี้ยหอย	
จ�านวน	44	และ	5	ตัวอย่าง	เหาหนังสือ	จ�านวน	25	และ	7	ตัวอย่าง	มด	จ�านวน	18	และ	9	ตัวอย่าง	เพลี้ยไฟ	จ�านวน	15	 
และ	1	ตวัอย่าง	ส่วนตวัอ่อนแมลงทีพ่บ	จ�านวน	22	และ	6	ตวัอย่าง	ตามล�าดบั	ไข่แมลงพบเฉพาะในชาใบจ�านวน	5	ตวัอย่าง 
เมือ่น�ามาหาความสมัพนัธ์โดยค�านวณค่าไคสแควร์	(Chi-Square	Test)	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ร้อยละ	95	พบว่าชนดิของชา 
มีความสัมพันธ์กับจ�านวนตัวอย่างที่พบแมลง	เกือบทุกชนิดยกเว้นมด	โดยชาใบพบแมลงมากกว่าชาผง	(ตารางที่	2)

ชนิดของชิ้นส่วนแมลงที่ตรวจพบมากที่สุด	 คือ	 ชิ้นส่วนแมลงที่จ�าแนกชนิดไม่ได้	 พบจ�านวนมากที่สุดคือ
มากกว่า	300	ชิ้นต่อตัวอย่าง	และพบในตัวอย่างชาใบและชาผงจ�านวน	121	และ	103	ตัวอย่าง	รองลงมาคือ	เพลี้ยอ่อน 

จ�านวน	33	และ	1	ตวัอย่าง	Order	Coleoptera	จ�านวน	21	และ	2	ตวัอย่าง	Order	Repedoptera	จ�านวน	3	และ	1	ตวัอย่าง	 
และตัวอ่อนแมลงที่จ�าแนกชนิดไม่ได้ในชาใบและชาผง	 จ�านวน	 8	 และ	 3	 ตัวอย่าง	 ตามล�าดับ	 ขณะที่พบมดเฉพาะ 
ในชาใบจ�านวน	3	ตัวอย่าง	และพบเพลี้ยไฟเฉพาะในชาผง	จ�านวน	1	ตัวอย่าง	เมื่อน�ามาหาความสัมพันธ์โดยค�านวณ 

ค่าไคสแควร์	(Chi-Square	Test)	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	พบว่าชนิดของชามีความสัมพันธ์กับตัวอย่างที่พบ
ชิ้นส่วนแมลงประเภท	Order	Coleoptera	 และเพลี้ยอ่อนเท่านั้น	 โดยพบในชาใบมากกว่าชาผง	 ส่วนช้ินส่วนแมลง
ประเภทอ่ืนไม่มีความสัมพันธ์กับชนิดของชา	(ตารางที่	3)
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ชนิดของเส้นขนที่ตรวจพบมากที่สุดคือ	ขนคน	พบจ�านวนมากที่สุดคือ	7	เส้นต่อตัวอย่าง	และพบในตัวอย่าง 
ชาใบและชาผงจ�านวน	 77	 และ	 51	 ตัวอย่าง	 รองลงมาคือ	 ขนแมว/ขนสุนัข	 จ�านวน	 26	 และ	 6	 ตัวอย่าง	 ขนหนู	 
จ�านวน	19	และ	9	ตัวอย่าง	และขนที่จ�าแนกชนิดไม่ได้	จ�านวน	5	และ	5	ตัวอย่าง	ตามล�าดับ	ส่วนขนค้างคาวพบเฉพาะ 
ในชาใบจ�านวน	2	ตวัอย่าง	เมือ่น�ามาหาความสมัพนัธ์โดยค�านวณค่าไคสแควร์	(Chi-Square	Test)	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 

ร้อยละ	95	พบว่าชนิดของชามคีวามสมัพนัธ์กับตวัอย่างทีพ่บขนแมว/ขนสนุขั	โดยพบในชาใบมากกว่าชาผง	ส่วนเส้นขน 

ชนิดอ่ืนๆ	ไม่มีความสัมพันธ์กับชนิดของชา	(ตารางที่	4)

ตารางท่ี 3	 จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)	ที่พบชิ้นส่วนแมลง	(Insect	fragment)	ในชาใบและชาผง

ชิ้นส่วนแมลง
(Insect	fragment)

จ�านวนชิ้นส่วนแมลง
(ตัว/ตัวอย่าง)

จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)
χ2

ชาใบ ชาผง
ตัวเต็มวัย (Adult)
	 จ�าแนกชนิดไม่ได้	 1-	>300 121	(97.58) 103	(100.00) 2.53
	 เพลี้ยอ่อน	(Aphids)	 1-	75 33	(26.61) 1	(0.97) 29.05*
	 Order	Coleoptera	 1-32 21	(16.94) 2	(1.94) 13.89*
	 Order	Repedoptera	 1-3 3	(2.42) 1	(0.97) 0.68
	 มด	(Ants)	 1 3	(2.42) 0	(0.00) 2.53
	 เพลี้ยไฟ	(Thrips)	 1 0	(0.00) 1	(0.97) 1.21
ตัวอ่อนแมลง (Larva)
 จ�าแนกชนิดไม่ได้ 1-8 8	(6.45) 3	(2.91) 1.53

*	หมายถึง	ชนิดของชามีความสัมพันธ์กับจ�านวนตัวอย่างที่พบสิ่งแปลกปลอมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)

ตารางท่ี 4	 จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)	ที่พบเส้นขน	(hair)	ในชาใบและชาผง

เส้นขน	(Hair)
จ�านวนเส้นขน
(เส้น/ตัวอย่าง)

จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)
χ2

ชาใบ ชาผง
ขนคน	(Human	hair)	 1-7 77	(62.10) 51(49.51) 3.62
ขนแมว/ขนสุนัข	(Cat/Dog	hair)	 1-3 26	(20.97) 6	(5.83) 10.65*
ขนหนู	(Rat/Mouse	hair)	 1-3 19	(15.32) 9	(8.74) 2.26
ขนค้างคาว	(Bat	hair)) 1 2	(1.61) 0	(0.00) 1.68
จ�าแนกชนิดไม่ได้	 1 5	(4.03) 5	(4.85) 0.09

*	หมายถึง	ชนิดของชามีความสัมพันธ์กับจ�านวนตัวอย่างที่พบสิ่งแปลกปลอมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)
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ชนิดของขนนกที่ตรวจพบมากที่สุดคือ	Downy	 barbule	พบจ�านวนมากที่สุดคือ	 3	 เส้นต่อตัวอย่าง	 และ 
พบในตัวอย่างชาใบและชาผง	จ�านวน	31	และ	31	ตัวอย่าง	และพบขนนก	Downy	barb	จ�านวน	10	และ	2	ตัวอย่าง	
ตามล�าดับ	เมื่อน�ามาหาความสัมพันธ์โดยค�านวณค่าไคสแควร์	(Chi-Square	Test)	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	95	
พบว่าชนิดของชามีความสัมพันธ์กับขนนก	Downy	barb	เท่านั้น	โดยพบในชาใบมากกว่าชาผง	(ตารางที่	5)

*	หมายถึง	ชนิดของชามีความสัมพันธ์กับจ�านวนตัวอย่างที่พบสิ่งแปลกปลอมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p≤0.05)

ตารางท่ี 5	 จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)	ที่พบขนนก	(feather)	ในชาใบและชาผง

ขนนก	(Feather)
จ�านวนขนนก
(เส้น/ตัวอย่าง)

จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)
χ2

ชาใบ ชาผง
Downy	barbule	 1-3 31	(25.00) 31	(30.10) 0.74
Downy	barb	 1-2 10	(8.06) 2	(1.94) 4.21*

เมือ่น�าจ�านวนของสิง่แปลกปลอมทีต่รวจพบในตัวอย่างชา	10	กรมั	มาจ�าแนกชนดิ	พบจ�านวนแมลงส่วนใหญ่ 

ที่ตรวจพบในตัวอย่างชาผงมากกว่าชาใบ	 โดยมีจ�านวน	 1-5	 ตัว	 (ร้อยละ	 62.14)	 รองลงมาพบจ�านวน	 6-10	 ตัว	 
(ร้อยละ	22.58)	โดยพบในชาใบมากกว่าชาผง	(ภาพที่	5)

ภาพท่ี 5	จ�านวนแมลงที่พบในตัวอย่างชาใบและชาผง
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ขณะที่ชิ้นส่วนแมลงพบในตัวอย่างชาผงมากกว่าชาใบ	โดยส่วนใหญ่พบจ�านวน	1-50	ชิ้น	(ร้อยละ	41.75)	
รองลงมาพบจ�านวน	 51-100	 ชิ้น	 (ร้อยละ	 35.92)	 (ภาพที่	 6)	 และตรวจพบเส้นขนในตัวอย่างชาใบมากกว่าชาผง	 
โดยส่วนใหญ่พบจ�านวน	1	เส้น	(ร้อยละ	45.18)	รองลงมาพบจ�านวน	2	เส้น	(ร้อยละ	14.52)	(ภาพที่	7)

ภาพท่ี 6	จ�านวนชิ้นส่วนแมลงที่พบในตัวอย่างชาใบและชาผง

ภาพท่ี 7	จ�านวนเส้นขนที่พบในตัวอย่างชาใบและชาผง
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ภาพท่ี 8		จ�านวนขนนกที่พบในตัวอย่างชาใบและชาผง

นอกจากนี้พบขนนกในตัวอย่างชาใบและชาผง	โดยส่วนใหญ่พบจ�านวน	1	เส้น	 คิดเป็นร้อยละ	24.19	และ	
25.24	รองลงมาพบจ�านวน	2	เส้น	คิดเป็นร้อยละ	3.23	และ	1.94	ตามล�าดับ	(ภาพที่	8)

วิจารณ์
สิ่งแปลกปลอมที่พบจากการศึกษาครั้งนี้มีขนาดเล็กไม่สามารถจ�าแนกชนิดได้ด้วยตาเปล่า	ต้องตรวจภายใต้

กล้องจุลทรรศน์	แบ่งได้เป็น	2	กลุม่	คือ	แมลงและเส้นขน	จากการหาความสมัพนัธ์ด้วยค่าไคสแควร์	(Chi-Square	Test) 
ของชนดิสิง่แปลกปลอมทีพ่บกับชาทัง้สองชนดิ	พบว่าแมลงทกุชนดิ	ชิน้ส่วนแมลงของเพลีย้อ่อน	และ	Order	Coleoptera 
เส้นขนแมว/ขนสุนัข	และขนนกชนิด	Downy	barb	ตรวจพบในชาใบมากกว่าชาผงบรรจุซอง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	
ซ่ึงแมลงที่พบเป็นแมลงศัตรูพืชที่มีตามธรรมชาติที่ปนเปื้อนในใบชาขณะยังเป็นวัตถุดิบระหว่างการเพาะปลูก	 ได้แก	่ 
ไร	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยหอย	และเพลี้ยไฟ

การตรวจพบแมลงและชิน้ส่วนแมลงในตวัอย่างชาใบมากกว่าชาผง	อาจเนือ่งจากกระบวนการผลติทีแ่ตกต่างกัน 

โดยชาใบมีขั้นตอนการนวดชาด้วยเครื่องนวดที่ใช้น�้าหนักหรือแรงกดเพื่อให้ใบชาม้วนตัวก่อนอบหรือค่ัว	 ท�าให้แมลง 
ทีเ่กาะมากับใบชาถูกบดคลงึตดิกับใบชา	ส่วนชาผงมกีระบวนการนวดและตดัใบชาให้แตกเป็นชิน้เลก็ๆ	ผ่านตะแกรงร่อน 

แล้วหมักก่อนน�าไปอบ	 (8)	 ท�าให้แมลงและชิ้นส่วนแมลงที่ติดมากับใบชาหลุดร่วงออกไปบางส่วนจึงพบแมลงและ 
ชิ้นส่วนแมลงน้อยกว่าชาใบ	

สิง่แปลกปลอมประเภทแมลงทีต่รวจพบ	ส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรพูชืตามธรรมชาติและในโรงเก็บ	แมลงเหล่านัน้ 

เป็นพาหะน�าโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา	 แบคทีเรีย	 และไวรัส	 ซ่ึงอาจส่งผลต่อผู้บริโภคได้	 (9-13)	 แมลงศัตรูพืชเหล่านั้น 

เป็นสิง่แปลกปลอมทีส่่วนใหญ่ปนเป้ือนมากับวัตถุดบิ	การลดจ�านวนจ�าเป็นต้องป้องกนัการระบาด	ซ่ึงวธีิการป้องกันก�าจดั
ไม่ควรใช้สารเคมเีนือ่งจากการบรโิภคชาใช้วธีิชงดืม่โดยตรง	อาจท�าให้เป็นอันตรายต่อผูบ้ริโภคได้	หากจ�าเป็นต้องใช้สาร
เคมกี�าจดัศัตรพูชืทีอ่าจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต้องได้ตามมาตรฐาน	มกษ.	9000	เรือ่ง	ก�าหนดมาตรฐานสนิค้าเกษตร	(14) 

ให้มีระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการการเจริญเติบโตของต้นชาและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
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สิ่งแปลกปลอมประเภทเส้นขนตรวจพบในตัวอย่างชาใบมากกว่าชาผง	 อาจเนื่องจากกระบวนการผลิตที ่
แตกต่างกัน	เช่น	การนวดใบชาด้วยมือเปล่า	หรือการผ่ึงชาในที่โล่งแจ้ง	ท�าให้ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเป้ือนได้จากขนคน
และขนสัตว์	การปนเป้ือนเส้นขนเหล่านี้สามารถบ่งชี้ถึงสุขลักษณะการผลิตในขั้นตอนต่างๆ	ได้	โดยที่	ขนคน	มีโอกาส 

ปนเป้ือนในขั้นตอนต่างๆ	เช่น	การเก็บยอดชา	กระบวนการผลิตและการบรรจุหีบห่อ	ซึ่งเกิดจากการคนงานไม่สวมใส่ 
ถุงมือ	 หมวกคลุมผมหรือเคร่ืองแต่งกายที่มิดชิด	 ท�าให้เส้นขนหลุดร่วงลงในผลิตภัณฑ์	 ขนหนู	 และขนแมว/สุนัข	 
อาจปนเป้ือนมากับวตัถุดบิหรอืในกระบวนการผลติ	จากการเลีย้งสนุขัหรอืแมวในบรเิวณผลติหรอืสภาพแวดล้อมภายใน
และรอบๆ	บริเวณผลิตไม่สะอาด	 ทางเข้าออกตัวอาคารไม่มีประตูปิดมิดชิด	 ท่อระบายน�้าช�ารุดและไม่มีตะแกรงก้ัน 

ท�าให้เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์ต่างๆ	 การล้างและการเก็บภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไม่สะอาด	
ท�าให้ขนและสิง่ขบัถ่ายของสตัว์เหล่านีป้นเป้ือนลงไปในผลิตภณัฑ์ได้	ส่วนขนนกและขนค้างคาว	อาจปนเป้ือนจากวตัถุดบิ
ในขัน้ตอนการผ่ึงใบชากลางแจ้ง	หรือทางเข้าออกตวัอาคารผลิตไม่มปีระตูปิดมดิชดิ	นกหรอืค้างคาวสามารถเข้ามาเกาะ
หรือบินผ่าน	ท�าให้ขนหลุดร่วงปนเป้ือนลงสู่ผลิตภัณฑ์	

สิ่งแปลกปลอมในชา	 ยังไม่มีเกณฑ์ก�าหนดคุณภาพในผลิตภัณฑ์ชนิดนี้	 แต่หากน�าเกณฑ์ก�าหนด	Defect	 
Action	Levels	(DEL)	(15)	ของส�านกังานอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิา	(Food	and	Drug	Administration;	US	FDA) 
ในผลิตภัณฑ์	 Oregano	 crushed	 ที่ก�าหนดว่าอาหารที่ตรวจพบสิ่งแปลกปลอม	 เฉลี่ย	 6	 subsamples	 หากพบ 

ชิ้นส่วนของแมลงตั้งแต่	 300	 ชิ้นขึ้นไป	 หรือขนหนูตั้งแต่	 2	 เส้นขึ้นไปต่อตัวอย่าง	 10	 กรัม	 ถือว่าตกเกณฑ์ก�าหนด	 
เมื่อน�าผลการศึกษาสิ่งแปลกปลอมที่พบในชามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังกล่าวพบว่า	 ตัวอย่างชาส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์
ก�าหนด	จ�านวน	215	ตัวอย่าง	(คิดเป็นร้อยละ	94.71)	และไม่ผ่านเกณฑ์ก�าหนด	12	ตัวอย่าง	(คิดเป็นร้อยละ	5.29)	
โดยพบชิ้นส่วนแมลงต้ังแต่	 300	 ชิ้นขึ้นไป	 จ�านวน	 11	 ตัวอย่าง	 ในตัวอย่างชาใบ	 6	 ตัวอย่าง	 และชาผง	 5	 ตัวอย่าง	 
และพบขนหน	ู2	เส้น	จ�านวน	1	ตวัอย่าง	ในตวัอย่างชาใบ	จากผลการเปรยีบเทียบแม้ว่าตวัอย่างชาส่วนใหญ่จะผ่านเกณฑ์
ก�าหนด	แต่การปนเป้ือนแมลงหรือขนสัตว์ต่างๆ	เหล่านี้	นอกจากเป็นตัวบ่งชี้ถึง	สุขลักษณะการผลิตแล้ว	ยังอาจก่อให้
เกิดอันตรายจากเชือ้จลุนิทรีย์ทีป่นเป้ือนจากสตัว์ต่างๆ	หรอืก่อให้เกิดภมูแิพ้จากการบริโภค	อีกทัง้ยังมผีลต่อคุณภาพชา 
ที่ท�าให้ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าลดลง	 โดยเฉพาะคู่แข่งจากประเทศเวียดนาม	 และอินโดนีเซียที่ผลิตชา 
ที่ให้ผลผลิตสูง	 ราคาถูกและต้นทุนการผลิตต�่า	 ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มชาที่มีคุณภาพและสามารถส่งออกได	้ 
จงึควรมกีารก�าหนดเกณฑ์คุณภาพด้านสิง่แปลกปลอมในชา	เพือ่ควบคุมคุณภาพการน�าเข้าของชาและผู้ผลิตในประเทศได้
มกีารควบคุมคุณภาพวตัถุดบิ	กระบวนการผลติและสขุลกัษณะการผลติในโรงงานให้ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข	(ฉบับที่	193)	พ.ศ.	2543	เรื่อง	วิธีการผลิต	เครื่องมือ	เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร	(16) 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือนหรือลดจ�านวน	สิ่งแปลกปลอมต่างๆ	ในชาให้น้อยที่สุด		

สรุป
ผลติภณัฑ์ชาทัง้ชนดิชาใบและชาผงตรวจพบสิง่แปลกปลอมทีม่ขีนาดเลก็	น�า้หนกัเบา	(Light	filth)	ทกุตัวอย่าง 

โดยพบแมลง	 ชิ้นส่วนแมลงและขนแมว/ขนสุนัข	 ในชาใบมากกว่าชาผง	 การปนเปื้อนอาจเกิดต้ังแต่	 การปลูกชา	
กระบวนการผลิต	 ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาที่ไม่ได้มาตรฐาน	 การป้องกันหรือลดจ�านวนสิ่งแปลกปลอม
ต้องมีการควบคุมทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การปลูกชาต้องมีการป้องกัน	 ควบคุมและก�าจัดแมลงศัตรูต้นชา	 ขั้นตอนการผลิต 

และการเก็บรักษาต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ	 โดยเฉพาะคนงานควรได้รับการอบรมและแนะน�าให้ทราบถึง 
ความส�าคัญของสุขลักษณะในการปฎิบัติงาน	 จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงานให้สะอาดเป็นระเบียบ	
เพือ่ป้องกนัและลดจ�านวนสิง่แปลกปลอมต่างๆ	ปนเป้ือนสูผ่ลติภณัฑ์	ผลการศึกษานีโ้รงงานผู้ผลติสามารถน�าไปควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	 อีกทั้งยังเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบออกเกณฑ์ก�าหนดควบคุม
ปริมาณสิ่งแปลกปลอม	เพื่อให้อาหารปลอดภัยมีประโยชน์ในด้านการค้าและสุขอนามัยของประชาชน
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Tea Products Commercially Available 
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Abstract	 Tea,	 both	 loose	 tea	 and	 tea	 bags,	 is	 a	 popular	 beverage	 in	 Thailand.	Microbiological	 and	
chemical	qualities	of	tea	have	been	regulated	under	Notification	of	the	Ministry	of	Public	Health	(No.	196),	 
B.E.	2543	(2000),	while	there	is	no	regulation	on	light	filth.	The	objective	of	this	study	was	to	determine	the	 
presence	of	extraneous	matter	in	loose	tea	and	tea	bags	commercially	available	in	Bangkok	Metropolitan	
Region	using	 the	 light	 filth	 test.	A	 total	 of	 227	 samples	were	 investigated	which	 included	 124	 loose	 tea	 
and	103	tea	bags	collected	during	February	2013	to	July	2017.	The	light	filth	test	was	carried	out	using	 
official	methods	 as	 described	 in	AOAC.	 The	 results	 showed	 that	 light	 filth	was	 present	 in	 all	 samples.	 
The	 insect	 fragments,	whole	 insects,	 hairs	 and	 feathers	were	 found	 in	 225	 (99.12%),	 199	 (87.67%),	 150	
(66.08%)	and	67	(29.52%)	samples,	respectively.	As	for	10	grams	of	samples,	the	presence	of	insect	fragments,	 
whole	insect	bodies,	hairs,	and	feathers	ranged	from	1	to	more	than	300,	1	to	more	than	30,	1	to	7,	and	1	to	3,	 
respectively.	 Using	 Chi-Square	 test,	 loose	 tea	 has	 a	 statistically	 significantly	 higher	 level	 of	 insects	 
and	 hairs	 contamination	 than	 tea	 bags.	 The	 presence	 of	 light	 filth	 in	 tea	 products	 suggests	 a	 possible	 
contamination	 from	 the	 field,	 during	 storage	 and	 products	 processing	which	 can	 be	 considered	 as	 one	 
of	the	evidences	 for	revision	of	current	regulation	of	Thailand	on	the	requirements	of	extraneous	matter	 
of	tea	products.
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