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บทคัดย่อ	 การพบสิง่แปลกปลอมทีม่ขีนาดเลก็	น�า้หนกัเบา	(light	filth)	เกนิปรมิาณทีก่�าหนดในอาหารประเภทเส้นของไทย 

ท�าให้เกิดการกกักนัการน�าเข้าประเทศสหรฐัอเมรกิา	จงึได้ศกึษาหาสิง่แปลกปลอมดงักล่าวในอาหารประเภทเส้นจ�านวน	100	ตวัอย่าง	 

ได้แก่	ก๋วยเตี๋ยว	บะหมี่	และวุ้นเส้น	จ�านวน	85,	12	และ	3	ตัวอย่าง	ตามล�าดับ	 โดยเป็นการสุ่มเก็บในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล	และ	5	จังหวัดในภาคกลาง	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2558	ถึงเดือนกันยายน	2560	และวิเคราะห์ตามวิธี	AOAC	

982.32-2016,	Light	filth	in	rice	flours	(powders),	extruded	in	rice	products,	and	rice	paper	พบสิ่งแปลกปลอม	

ได้แก่	ชิ้นส่วนแมลง	ไร	เหาหนังสือ	ขนคน	ขนนก	ขนแมว/สุนัข	และขนหนู	จ�านวน	100,	52,	42,	79,	27,	26	และ	20	ตัวอย่าง	

ตามล�าดับ	ในจ�านวนนี้พบสิ่งแปลกปลอมประเภทชิ้นส่วนแมลงเกินเกณฑ์ก�าหนดของ	The	United	States	Food	and	Drug	

Administration	(US	FDA)	จ�านวน	31	ตัวอย่าง	โดยพบในก๋วยเตี๋ยว	จ�านวน	29	ตัวอย่าง	และบะหมี่	จ�านวน	2	ตัวอย่าง	 

การตรวจพบดังกล่าวแสดงว่ากระบวนการผลิต	สถานที่	และสุขลักษณะการผลิตส่วนบุคคลควรได้รับการปรับปรุง	
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บทน�า

อาหารประเภทเส้นเป็นอาหารท่ีคนไทยนยิมรบัประทานรองจากข้าว	แบ่งเป็น	3	กลุม่คือ	เส้นก๋วยเตีย๋ว/เส้นหมี่ 

บะหมี่/แผ่นเกี๊ยว	และวุ้นเส้น	ที่สามารถน�าไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดตามความนิยมของผู้บริโภค

ก๋วยเตี๋ยวเป็นผลิตภัณฑ์จากเมล็ดข้าวหักหรือปลายข้าวเจ้า	 น�าข้าวไปแช่น�้าจนเมล็ดข้าวน่ิม	 จึงน�าไปโม่ให้

ละเอยีด	ทิง้ให้แป้งนอนก้น	น�าแป้งท่ีได้นวดเป็นแผ่นๆ	แล้วน�าไปตากจนแห้ง	น�าไปบดให้ละเอียดเป็นผง	จะได้แป้งข้าวเจ้า 

หลังจากนี้น�าไปแปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวได้หลากหลายชนิด(1)	 และอาจผสมด้วยแป้งชนิดอ่ืน	 อาทิ	 แป้งมันส�าปะหลัง	 

เพื่อช่วยลดความแข็งและเพิ่มความใส	 แป้งท้าวยายม่อม	 เพื่อช่วยลดความแข็งและท�าให้เส้นนุ่มเหนียวขึ้น(2)	 ขณะที่

บะหม่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท�ามาจากเมล็ดข้าวสาลีชนิดแข็งและชนิดอ่อนผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม	 ซึ่งเมื่อแปรรูปจะได้

แป้งสาลีทีม่ปีรมิาณโปรตนีประมาณร้อยละ	10-11(3)	ส่วนวุน้เส้นเป็นผลติภัณฑ์ท�าจากเมลด็ถัว่เขยีว	ซึง่มคีาร์โบไฮเดรต

เป็นส่วนประกอบร้อยละ	56	มีโปรตีน	ไขมัน	วิตามิน	อะไมโลส	และอะไมโลเพคติน(4)

ปัจจบุนัอตุสาหกรรมอาหารประเภทเส้น	เช่น	เส้นก๋วยเตีย๋ว	ผลติเพือ่ใช้บรโิภคในประเทศเป็นหลกั	และส่งไป

จ�าหน่ายในต่างประเทศบ้าง	ได้แก่	ฮ่องกง	เกาหล	ีญีปุ่น่	และสหรฐัอเมรกิา	มกี�าลงัผลติประมาณ	70,000	กโิลกรมัต่อวนั	 

โดยมีผู้ประกอบการกว่า	 400	 ราย	 ในระดับครัวเรือน	 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 และอุตสาหกรรมขนาดกลาง 

และขนาดย่อม	(SMEs)	กระจายอยูท่กุภมูภิาคของประเทศ	มมีลูค่าการบรโิภคภายในประเทศเฉล่ียต่อปีนบั	10,000	ล้านบาท 

และมมีลูค่าการส่งออก	1,400	ล้านบาท(5)	ซึง่ขณะนีเ้ส้นก๋วยเตีย๋วถูกควบคมุด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	(ฉบบัที	่193)	 

พ.ศ.	 2543	 เรื่อง	 วิธีการผลิต	 เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต	 และการเก็บรักษาอาหาร	 แต่ยังไม่มีมาตรฐานคุณภาพ

สิ่งแปลกปลอมที่มีน�้าหนักเบา	 (light	 filth)	 ซึ่งสามารถแยกออกจากผลิตภัณฑ์โดยใช้ของเหลวผสมระหว่าง 

สารกลุ่มน�้ามันและน�้า	 สิ่งแปลกปลอมประเภทนี้จะลอยตัวอยู่ในน�้ามัน	 ตัวอย่าง	 เช่น	 แมลง	 ช้ินส่วนแมลง	 ขนหนู	 

ขนคน	และขนนก	เป็นต้น(6)	ท�าให้สนิค้าท่ีส่งไปจ�าหน่ายยงัประเทศสหรฐัอเมริกาถกูกกักนัเนือ่งจากตรวจพบ	light	filth	 

เกินเกณฑ์ก�าหนด(7)	การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์หาสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ประเภท	ก๋วยเตี๋ยว	บะหมี่	และวุ้นเส้น	

เพื่อเป็นการคุ้มครองและแจ้งเตือนภัยแก่ผู้บริโภค	 อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถน�าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวน 

การผลิต	และอาจใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อก�าหนดเกณฑ์คุณภาพ

วัสดุและวิธีการ

ตัวอย่างศึกษา

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นสดที่สุ่มเก็บจากตลาดจังหวัดนนทบุรี	 ปทุมธานี	 กรุงเทพฯ	 สมุทรปราการ	

พระนครศรีอยุธยา	นครนายก	สิงห์บุรี	อ่างทอง	และสระบุรี	รวมทั้งตัวอย่างจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2558	ถึง	เดือนกันยายน	2560	ประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยว	บะหมี่	และวุ้นเส้น	จ�านวน	85,	12	 

และ	3	ตัวอย่าง	ตามล�าดับ	

การตรวจวิเคราะห์

กำรตรวจหำสิ่งแปลกปลอมด้วยตำเปล่ำ	(8)

น�าตัวอย่างมากระจายลงบนกระดาษสขีาว	และดดู้วยตาเปล่า	(visual	examination)	รวบรวมสิง่แปลกปลอม 

ที่ตรวจพบเพื่อท�าการตรวจจ�าแนกชนิดและจ�านวนสิ่งแปลกปลอม
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กำรตรวจหำสิ่งแปลกปลอมที่มีน�้ำหนักเบำ 

วเิคราะห์ตามวิธ	ีAOAC	982.32,	Light	Filth	in	Rice	Flours	(Powders),	Extruded	Rice	Products,	 

and	Rice	Paper(6)	โดยน�าตัวอย่างจ�านวน	225	กรัม	ต้มในน�้าเดือดนาน	10	นาที	จากนั้นเทลงบน	sieve	no.	230	 

(Endecotts	Limited,	องักฤษ)	แล้วใช้น�า้ร้อนฉดีพ่นจนน�า้ใส	จงึถ่ายสิง่ทีต่กค้างบน	sieve	ลงในบกีเกอร์แล้วปรับปรมิาตร 

ด้วย	isopropanol	40%	ให้ได้	800	มิลลิลิตร	หลังจากเติม	paraffin	oil	จึงน�าไปต้มนาน	3	นาที	จากนั้นถ่ายส่วนผสม 

ลงใน	 percolator	 ที่มี	 isopropanol	 40%	 อยู่	 300	 มิลลิลิตร	 แล้วเติม	 isopropanol	 40%	 ให้ปริมาตรห่างจาก 

ขอบด้านบนของ	percolator	3	เซนตเิมตร	ตัง้ท้ิงไว้	5	นาท	ีปล่อยช้ันของเหลวออกจนส่วนล่างของช้ันน�า้มนัอยูส่งูจากฐาน 

percolator	5	เซนติเมตร	ท�าซ�้าโดยใช้		isopropanol	20%	น�าชั้นน�้ามันไปกรองบนกระดาษกรอง	(Whatman	No.	8	 

(Whatman	 International,	 อังกฤษ))	 แล้วตรวจหาสิ่งแปลกปลอมด้วย	 widefield	 zoom	 stereoscopic	 

microscope	(Olympus	Optical,	ญีปุ่น่)	ทีก่�าลงัขยาย	30	เท่า	(6)	และตรวจจ�าแนกชนดิชิน้ส่วนของแมลงหรอืขนสตัว์	

ด้วย	compound	microscope	(Olympus	Optical,	ญี่ปุ่น)	โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากสมุดภาพ(9)	

ผล

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นจ�านวน	 100	 ตัวอย่าง	 ตรวจไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า	 

แต่เมือ่น�ามาตรวจภายใต้กล้องจลุทรรศน์ทีก่�าลงัขยาย	30	เท่า	(ตารางที	่1)	พบสิง่แปลกปลอมทีม่ขีนาดเลก็น�า้หนกัเบา	 

ได้แก่	 ชิ้นส่วนแมลง	 ไร	 เหาหนังสือ	 ขนคน	 ขนนก	 ขนแมว/สุนัข	 และขนหนู	 จ�านวน	 100,	 52,	 42,	 79,	 27,	 26	 

และ	20	ตัวอย่าง	ตามล�าดับ	โดยพบชิ้นส่วนแมลง	ไร	เหาหนังสือ	ขนคน	ขนนก	ขนแมว/สุนัข	และขนหนูในก๋วยเตี๋ยว

จ�านวน	 85,	 46,	 38,	 67,	 26,	 25	 และ	 18	 ตัวอย่าง	 ในบะหมี่จ�านวน	 12,	 6,	 4,	 9,	 1,	 0,	 2	 ตัวอย่าง	 ตามล�าดับ	 

ขณะที่ตรวจพบเฉพาะชิ้นส่วนแมลงและขนแมว/สุนัข	ในวุ้นเส้น	จ�านวน	3	และ	1	ตัวอย่าง	

ตารางที่ 1 สิ่งแปลกปลอมประเภท	light	filth	ที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นตามกลุ่มวัตถุดิบ

ชนิดสิ่งแปลกปลอม																																																																 	 จ�านวนตัวอย่าง	(%)

	 พบ	 ไม่พบ

ชิ้นส่วนแมลง (5 - >800 ชิ้น)

ก๋วยเตี๋ยว	 85	 (100.00)	 0	(0.00)

บะหมี่	 12	 (100.00)	 0	(0.00)

วุ้นเส้น	 3	 (100.00)	 0	(0.00)										

รวม	 100	 (100.00)	 0	(0.00)

ไร (1-8 ตัว)

ก๋วยเตี๋ยว		 46	 (54.12)	 39	(45.88)							

บะหมี่	 6	 (50.00)	 6	(50.00)							

วุ้นเส้น	 0	 (0.00)	 3	(100.00)							

รวม		 52	 (52.00)	 48	(48.00)
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ตารางที่ 1 สิ่งแปลกปลอมประเภท	light	filth	ที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นตามกลุ่มวัตถุดิบ	(ต่อ)

ชนิดสิ่งแปลกปลอม																																																																 	 จ�านวนตัวอย่าง	(%)

	 พบ	 ไม่พบ

เหาหนังสือ (1-4 ตัว)

ก๋วยเตี๋ยว				 38	 (44.71)	 47	(55.29)							

บะหมี่	 4	 (33.33)	 8	(66.67)							

วุ้นเส้น	 0	 (0.00)		 3	(0.00)							

รวม	 42	 (42.00)	 58	(58.00)

ขนคน (1-10 เส้น)

ก๋วยเตี๋ยว	 67	 (78.82)	 18	(21.18)																																																																			

บะหมี่	 9	 (75.00)	 3	(25.00)							

วุ้นเส้น	 3	 (100.00)	 0	(0.00)							

รวม	 79	 (79.00)	 21	(21.00)

ขนนก (1-6 เส้น)

ก๋วยเตี๋ยว						 26	 (30.59)	 59	(69.41)							

บะหมี่		 1	 (8.33)		 11	(91.67)							

วุ้นเส้น	 0	 (0.00)	 3	(0.00)							

รวม		 27	 (27.00)	 73	(73.00)

ขนแมว/สุนัข (1-4 เส้น)

ก๋วยเตี๋ยว	 25	 (29.41)	 60	(70.59)											

บะหมี่	 0	 (0.00)	 12	(100.00)							

วุ้นเส้น	 1	 (33.33)		 2	(66.67)							

รวม			 26	 (26.00)		 74	(74.00)

ขนหนู (1-3 เส้น)

ก๋วยเตี๋ยว	 18	 (21.18)		 67	(78.82)							

บะหมี่	 2	 (16.67)	 10	(83.33)							

วุ้นเส้น				 0	 (0.00)	 3	(100.00)							

รวม																																		 20	 (20.00)	 80	(80.00)

ส�าหรับจ�านวนชิ้นส่วนแมลงพบตัวอย่างที่มีจ�านวนชิ้นส่วนแมลงมากกว่าข้อก�าหนด	Defect	Action	Levels	

(DAL)	ของ	The	United	States	Food	and	Drug	Administration	(US	FDA)(10)	กล่าวคือ	พบมากกว่า	225	

ชิ้น	ในก๋วยเตี๋ยว	และในบะหมี่	จ�านวน	29	(ร้อยละ	34.12)	และ	2	ตัวอย่าง	(ร้อยละ	16.67)	ตามล�าดับ	(ตารางที่	2)
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ส�าหรบัสิง่แปลกปลอมประเภทขนสตัว์	ได้แก่	ขนคน	ขนนก	ขนแมว/สนุขั	และขนหน	ูทีต่รวจพบในก๋วยเต๋ียว	

และบะหมี	่เม่ือน�ามาหาความสมัพันธ์ทางสถติโิดยใช้ไคสแคว์	ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ	95	(ตารางที	่3)	พบว่าตวัอย่าง

ก๋วยเตีย๋วและบะหม่ีตรวจพบสิง่แปลกปลอมประเภทขนสตัว์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติ	ิโดยพบขนแมว/สนุขั	

ในก๋วยเตี๋ยวมากกว่าบะหมี่	ส่วนขนคน	ขนนก	และขนหนูไม่มีความสัมพันธ์กับชนิดของตัวอย่าง

ตารางที่ 2	จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)	ที่ตรวจพบชิ้นส่วนแมลงในผลิตภัณฑ์ประเภทเส้น

ตารางที่ 3 จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)	ที่ตรวจพบเส้นขนในตัวอย่างก๋วยเตี๋ยวและบะหมี่

จ�านวนชิ้นส่วนแมลง จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ)

ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น

1-100	ชิ้น 37	(43.53) 8	(66.67) 3	(100.00)

101-200	ชิ้น 15	(17.65) 2	(16.67) 0	(0.00)

201-224	ชิ้น 4	(4.71) 0	(0.00) 0	(0.00)

≥	225		ชิ้น 29	(34.12) 2	(16.67) 0	(0.00)

ชนิดเส้นขน จ�านวนตัวอย่าง	(ร้อยละ) χ2

ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่

ขนคน 67	(78.82) 9	(75.00) 0.09

ขนนก 26	(30.59) 1	(8.33) 1.60

ขนแมว/สุนัข 25	(29.41) 0	(0.00) 8.91*

ขนหนู 18	(21.18) 2	(16.67) 0.00

วิจารณ์

ผลการตรวจอาหารประเภทเส้น	ได้แก่	ก๋วยเตี๋ยว	85	ตัวอย่าง	บะหมี่	12	ตัวอย่าง	และวุ้นเส้น	3	ตัวอย่าง	 

พบชิน้ส่วนแมลงในทุกตวัอย่าง	อาจเน่ืองจากแป้งซ่ึงเป็นวตัถดุบิในการท�าผลติภณัฑ์ประเภทเส้นนัน้เป็นอาหารของแมลง	 

ท�าให้แมลงเจริญเตบิโตและขยายพนัธุ	์เมือ่น�าวตัถดุบิดงักล่าวมาแปรรปู	ท�าให้แมลงแตกเป็นช้ินเลก็กระจายอยูใ่นผลติภณัฑ์	 

ส่วนการปนเปื้อนของไรและเหาหนังสือ	 อาจเกิดจากวัตถุดิบที่ไม่สะอาด	 จากการเก็บรักษาที่ไม่มีภาชนะปิดสนิทหรือ 

การเก็บในโรงเรือนที่สกปรกท�าให้แมลงกินวัตถุดิบเป็นอาหาร	เจริญเติบโตและขยายพันธุ์

การตรวจพบขนคน	 บ่งชี้ถึงสุขลักษณะการผลิตที่ต้องปรับปรุง	 กล่าวคือ	 บุคลากรที่มีหน้าที่สัมผัสอาหาร 

ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ	โดยสวมถุงมือที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	สะอาด	และมีการล้างฆ่าเชื้อสม�่าเสมอ	 

รวมทั้งมีการสวมหมวก	 ตาข่าย	 หรือผ้าคลุมผมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเส้นผม	 รังแค	 และสิ่งสกปรกอื่น	 ๆ	 

ในส่วนของศีรษะลงในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์(11)	ขณะที่การพบขนนก	ขนแมว/ขนสุนัข	และขนหนู	ชี้ให้เห็นว่า 

*p	≤	0.05
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ในอาคารผลิตควรติดตั้งอุปกรณ์ที่ป้องกันสัตว์และแมลง	 เช่น	มุ้งลวด	ม่านพลาสติก	ตาข่ายดัก	และตะแกรง	ดักสัตว์ 

ทางท่อระบายน�า้	เป็นต้น	การปิดกัน้ผนังรอบอาคารผลติต้องค�านงึถงึเรือ่งของแสงสว่าง	การระบายอากาศและความร้อน

ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต	โดยเฉพาะกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ต้องมีการนึ่งแผ่นแป้ง	และสภาพเครื่องจักร

และบริเวณผลิตโดยรอบต้องสะอาด	 กรณีโรงงานมีช่องว่างระหว่างหลังคากับผนังอาคารที่ไม่สามารถเชื่อมติดกัน 

ควรติดมุ้งลวดหรือตาข่ายรอบช่องว่าง	เพื่อป้องกันสัตว์พาหนะเข้าไปในอาคาร(11)

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพอาหารประเภทเส้นตามข้อก�าหนด	DAL	ของ	US	FDA	ที่ก�าหนดว่า	หากตรวจพบ 

ชิ้นส่วนแมลงเท่ากับหรือมากกว่า	 225	 ชิ้น	 หรือขนหนูเท่ากับหรือมากกว่า	 4.5	 เส้น	 ในผลิตภัณฑ์	 สินค้าจะถูกกักกัน	 

การพบว่าก๋วยเตี๋ยวมีการปนเปื้อนจากชิ้นส่วนแมลงมากกว่าเกณฑ์ก�าหนดในสัดส่วนที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์อาหารประเภท 

เส้นอื่น	 ๆ	 ที่ท�าการศึกษา	 อาจเกิดจากใช้วัตถุดิบที่คุณภาพต�่ามีการปนเปื้อนจากแมลงและชิ้นส่วนแมลงจ�านวนมาก	

มาตรการควบคุมสุขลักษณะการผลิตในขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ระบบป้องกันแมลงและสัตว์ยังไม่ดี	 หรือผู้ผลิตยังผลิตด้วย 

วธิดีัง้เดมิ	ไม่มกีารจดัการกระบวนการผลติอาหารตามหลกัเกณฑ์วธิกีารทีดี่ในการผลติ	ใช้เทคโนโลยกีารผลติไม่ทนัสมยั	

ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต�่า	

ข้อมูลจากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าควรมีการก�าหนดเกณฑ์สิ่งแปลกปลอมที่มีน�้าหนักเบา	 (light	 filth)	 

ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้น	เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต	ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในประเทศแล้ว	

ยังจะช่วยส่งเสริมการแข่งขันในเวทีการค้าโลกอีกด้วย	

สรุป

การตรวจวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมในอาหารประเภทเส้นพบส่ิงแปลกปลอมต่าง	ๆ	 ได้แก่	 ช้ินส่วนแมลง	 ไร	 

เหาหนังสือ	 ขนคน	 ขนนก	 ขนแมว/สุนัข	 และขนหนู	 โดยพบสิ่งแปลกปลอมประเภทชิ้นส่วนแมลงเกิน	 225	 ช้ิน	 

ตามข้อก�าหนด	Defect	Action	Levels	 ของ	US	FDA	 เป็นส่ิงบ่งช้ีประสิทธิภาพการควบคุมสุขลักษณะการผลิต 

ในข้ันตอนต่าง	 ๆ	 รวมทั้งระบบการป้องกันแมลงและสัตว์	 ผู้ผลิตควรน�าหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารมา 

ใช้ในการผลิต	เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดเป็นที่ยอมรับส�าหรับผู้บริโภคและการส่งออก
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Analysis of Light Filth 
in Noodle Products
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Bureau of Quality and Safety of Food Department of Medical Sciences Tiwanond Road, Nonthaburi 11000, 

Thailand.

Abstract	 Light	filth	found	in	noodle	products	from	Thailand	resulted	in	products	quarantine	at	the	United	 
States	 of	 America.	 This	 study	 was	 to	 determine	 the	 presence	 of	 light	 filth	 in	 100	 noodle	 products,	 
including	rice	noodle,	egg	noodle	and	bean	vermicelli	in	the	number	of	85,	12	and	3	samples,	respectively,	
collected	 from	Bangkok	Metropolitan	Region	 and	 5	 province	 in	 central	 Thailand	 during	November	 2015	 
to	 September	 2017.	 	 The	 light	 filth	 test	 was	 performed	 using	 official	methods	 as	 described	 in	 AOAC	 
982.32-2016,	Light	filth	 in	 rice	flours	 (powders),	 extruded	 in	 rice	 products,	 and	 rice	 paper.	The	 results	 
revealed	that	 insect	 fragments,	mite,	psocids,	human	hair,	 feather,	cat/dog	hair	and	rat	hair	were	found	 
in	 100,	 52,	 42,	 79,	 27,	 26	 and	 20	 samples,	 respectively.	A	number	 of	 insect	 fragments	 over	 a	 regulation	 
of	the	United	States	Food	and	Drug	Administration	was	found	in	31	products	of	which	29	and	2	were	found	
in	 rice	 noodles	 and	 egg	 noodles,	 respectively.	 The	 study	 suggested	 that	 a	 production	 process,	 a	 location	 
and	a	personal	hygiene	should	be	considered	for	improvement.

Keywords: Light Filth, Noodle products


