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Abstract
Background: Thai rice noodles or “Kanom Jeen” is a pre-packed processed food, its production 
is controlled as follow a primary GMP that prescribed on a notification from the Ministry of Public 
Health (No. 342) B.E. 2555. There was data on the results of quality studies in chemistry; physical; 
and microbiological, but it did not have light filth data. A light filth is disgusting as invisible to 
the naked eyes, and it is an indicator of hygiene in a production process. 

Objectives: To evaluate a quality and safety of Kanom Jeen. 

Methods: The study explored a light filth on 120 Kanom Jeen samples by using the AOAC 982.32, 
Light Filth in Rice Flours (Powders), Extruded Rice Products, and Rice Paper. 

Results: The results detected insect fragment, human hair, mite, feather, rat hair, book lice, and 
cat/dog hair by 120, 103, 90, 63, 56, 41 and 36 samples (100.0, 85.8, 75.0, 52.5, 46.7, 34.2 and 30.0%) 
respectively. There was Thai rice noodles not met a defect action levels of the U.S. FDA due to 
founding insect fragments 225 pieces on 52 samples (43.3%) and rat hair 4.5 pieces on one 
sample (0.8%). 

Conclusions: We found light filth in all Kanom Jeen samples. Therefore, Thai rice noodle producers 
should control a production process on all steps by applying the Good Manufacturing Practice 
(GMP) to guarantee product quality and create a confidence to consumers
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     บทคัดยอ
ความสําคญั:  ขนมจนีเปนอาหารแปรรปูทีบ่รรจใุนภาชนะพรอมจําหนายซึง่ตองมีการควบคมุการผลิตใหเปนไปตาม

จเีอม็พขีัน้พืน้ฐาน หรือ “Primary GMP” ดงัในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 342) พ.ศ. 2555 โดยมขีอมลู

ผลการศึกษาคุณภาพดานเคมี กายภาพ และจุลินทรีย แตยังไมมีขอมูลดานสิ่งแปลกปลอมชนิดเบา (light filth) 

ซึ่งเปนสิ่งที่นารังเกียจมองไมเห็นดวยตาเปลา และเปนตัวบงชี้ถึงสุขลักษณะในกระบวนการผลิต 

วัตถุประสงค:  เพื่อประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของขนมจีน

วธีิการวิจยั:  ไดศึกษาสิง่แปลกปลอมในขนมจนี จาํนวน 120 ตัวอยาง ดวยวิธี AOAC 982.32, Light Filth in Rice 

Flours (Powders), Extruded Rice Products, and Rice Paper

ผลการศึกษา:  พบสิ่งแปลกปลอมในทุกตัวอยาง ไดแก ชิ้นสวนแมลง ขนคน ไร ขนนก ขนหนู เหาหนังสือ และ

ขนแมว/สุนัข จํานวน 120, 103, 90, 63, 56, 41 และ 36 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 100.0, 85.8, 75.0, 52.5, 

46.7, 34.2 และ 30.0 ตามลาํดบั พบขนมจนีไมผานเกณฑขอกาํหนด DAL (Defect Action Levels) ของ US. FDA 

เนื่องจากพบช้ินสวนแมลงมากกวา 225 ชิ้น จํานวน 52 ตัวอยาง คิดเปน รอยละ 43.3 และพบขนหนูมากกวา 

4.5 เสน จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปน รอยละ 0.8 

สรุป:  พบสิ่งแปลกปลอมในทุกตัวอยางของขนมจีน ดังนั้น ผูผลิตควรมีการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 

โดยนําหลักเกณฑและวิธีที่ดีในการผลิต (GMP) มาใช เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑขนมจีนใหเปนท่ียอมรับของ

ผูบริโภคตอไป 

คําสําคัญ:  สิ่งแปลกปลอมชนิดเบา ขนมจีน

บทนํา
 ขนมจีน หมายถึง ผลิตภัณฑจากขาวเจา
หรอืขาวเจากลองทีผ่านการหมักหรอืไมก็ได นาํมาโม
และทับน้ําหรือทําจากแปงขนมจีน อาจผสมใบเตย 
ดอกอญัชนั นาํไปนวด โรยเปนเสนในนํา้เดอืด ชอนเสน
ที่สุกแลวใสในนํ้าเย็น นําขึ้นแลวจับเรียงหรือทําเปน
รปูรางตามตองการ1 แบงเปน 2 ชนิด คือ (1) ขนมจีน
แปงหมัก ทําจากการหมักขาวเจาหรือปลายขาว 
กอนที่จะนํามาโมแลวทําเปนเสนขนมจีนจะมีความ
เหนียว มีกลิ่น แปงหมัก เก็บไวไดนาน นิยมบริโภค
ในภาคกลาง ภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
และ (2) ขนมจีนแปงสด ทําจากขาวสารเจาหรือ
ปลายขาวเจา หรอืขาวหกัทีผ่านการแชนํา้หรอืลางนํา้
กอนทีจ่ะนาํมาโม โดยไมผานการหมัก เกบ็ไดไมนาน 
และมีความเหนียวนอย หรืออาจทําไดจากแปงแหง
ที่เรียกวา แปงชนิดโมนํ้า นิยมบริโภคทางภาคใต2 

 ขนมจีนเปนอาหารพื้นเมืองท่ีคนไทยนิยม
บริโภคกันอยางแพรหลายแทบทุกทองถิ่น เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค กระทรวงสาธารณสุข 
โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดนํา
หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP 
(Good Manufacturing Practice) ซึง่เปนขอกาํหนด
พื้นฐานในการผลิตและควบคุมเพื่อใหผูผลิตอาหาร
ปฏิบัติตาม โดยเนนการปองกันและขจัดความเส่ียง
ที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกผูบริโภค และ
ในป 2555 กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอม
จาํหนาย “Primary GMP”3-4 เพิม่เตมิ เพือ่ใชสาํหรบั
กลุมอาหารพรอมปรุงและอาหารสาํเร็จพรอมบริโภค
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ทนัท ีและกลุมอาหารทัว่ไป ทีย่งัไมไดถกูบงัคบัใหปฏบิตัิ
ตามเกณฑ GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
(ฉบบัที ่193) พ.ศ. 2543 ซึง่ขนมจนีเปนหนึง่ชนดิอาหาร
ท่ีตองปฏบิตัติาม Primary GMP มผีลบงัคบัใชตัง้แต
วนัที ่7 พฤศจิกายน 2558 ประกอบดวย 6 ขอกําหนด 
คือ สถานทีต่ัง้และ อาคารผลติ เครือ่งมือ เครือ่งจกัร 
และอุปกรณ การผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต 
การสุขาภิบาล การบาํรงุรกัษาและการทําความสะอาด 
และบคุลากรและสขุลกัษณะผูปฏบิตังิาน5-6 จากงาน
วจิยัมขีอมลูการศกึษาคณุภาพทางดานเคม ีกายภาพ 
และจุลินทรีย แตยังไมมีขอมูลดานสิ่งแปลกปลอม
ชนิดเบา (light filth) ไดแก แมลง ชิ้นสวนแมลง 
ขนคน ขนหนู ขนแมว/สุนัข และ ขนนก ส่ิงเหลานี้
เปนตวับงชีถ้งึสขุลกัษณะในกระบวนการผลติอาหาร 

วัตถุประสงค
 เพื่อใหไดขอมูลสิ่งแปลกปลอม และนําไป
ประเมนิคุณภาพและความปลอดภยัดานสิง่แปลกปลอม
ในขนมจีน ซึ่งเปนการคุมครองสุขภาพของผูบริโภค

ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตการดําเนินงาน
 เก็บตัวอยางขนมจีนจากตลาดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ตลาดเทเวศร 
เกยีกกาย สีย่าน ยิง่เจริญ ดอนเมอืง ส่ีมุมเมือง ตลาดไท 
บางซื่อ คลองสาน คลองเตย นางเลิ้ง มีนบุรี บางโพ 
ตลิ่งชัน บางบอน วัดเขมาภิรตาราม ทาอิฐ มณียา 
บางใหญ ทานํ้านนท เรวดี ปากเกร็ด กระทรวง
สาธารณสุข สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และตลาด
ปทมุธาน ีระหวางเดือนพฤศจกิายน 2554 ถงึสงิหาคม 
2561 จํานวน 120 ตัวอยาง 
วิธีการศึกษา
 วิเคราะหตามวิธี AOAC 982.32, Light 
Filth in Rice Flours (Powders), Extruded Rice 
Products, and Rice Paper7

เครื่องมือและอุปกรณ
 เครื่องชั่ง 2 ตําแหนง กลองจุลทรรศนชนิด 
widefield zoom stereoscopic microscope และ 
compound microscope ชดุเครือ่งกรอง เครือ่งทาํ
นํ้ารอนพรอมสายฉีด percolator, กระดาษกรอง 
whatman No. 8 และ sieve no. 230 (Endecotts 
Limited, อังกฤษ) 
สารเคมี 
 HCl ความเขมขน 36.5-38.0%, 20% 
isopropanol และ 40% isopropanol เตรียมโดย
ใช isopropanol ความเขมขน 99.9%, paraffin oil 
วิธีวิเคราะห 
 ชั่งตัวอยางจํานวน 225 g นําไปตมในนํ้า
ใหเดือดนาน 10 นาที จากนัน้เทลงบน sieve No. 230 
แลวใชนํ้ารอนฉีดพนจนนํ้าใส จึงถายสิ่งที่ตกคางบน 
sieve ลงในบกีเกอรแลวปรบัปรมิาตรดวย isopropanol 
40% ใหไดปรมิาตร 800 ml เตมิ paraffin oil 95 ml 
แลวนาํไปตมนาน 3 นาท ีจากนัน้ถายสวนผสมลงใน 
percolator ท่ีมี isopropanol 40% อยู 300 ml 
เติม isopropanol 40% ใหปริมาตรหางจากขอบ
ดานบนของ percolator 3 cm ตั้งทิ้งไว 5 นาที 
ปลอยชั้นของเหลวออกจนสวนลางของชั้นนํ้ามัน
อยูสูงจากฐาน percolator 5 cm ทําซ้ําโดยใช 
isopropanol 20% นําชั้นนํ้ามันที่ไดไปกรองบน
กระดาษกรอง แลวนาํไปตรวจหาสิง่แปลกปลอมดวย 
widefield zoom stereoscopic microscope 
ทีก่าํลงัขยาย 30 เทา7 และตรวจจาํแนกชนดิชิน้สวน
ของแมลงหรอืขนสตัว ดวย compound microscope 
โดยเปรียบเทียบกับลักษณะอางอิงจากสมุดภาพ8

ผลการศึกษา
  ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนพบสิ่ง
แปลกปลอมชนดิเบา (light filth) ในทกุตวัอยาง ไดแก 
ชิ้นสวนแมลง ขนคน ไร ขนนก  ขนหนู เหาหนังสือ 
และขนแมว/สนุขั จํานวน 120, 103, 90, 63, 56, 41 
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และ 36 ตวัอยาง คดิเปนรอยละ 100.0, 85.8, 75.0, 
52.5, 46.7, 34.2 และ 30.0 ตามลาํดบั ดงัตารางที ่1

ตารางที่ 1 ชนิดและจํานวนสิ่งแปลกปลอมประเภท 
light filth ที่ตรวจพบในตัวอยางขนมจีน

 สิง่แปลกปลอมประเภท light filth ทีต่รวจพบ
มากทีส่ดุในตวัอยางขนมจีนคือช้ินสวนแมลงตรวจพบ 
ในทุกตัวอยางที่วิเคราะห จํานวน 120 ตัวอยาง 
เมือ่จําแนกจาํนวน 1-75, 76-150, 151-224, 225-300, 
301-400, 401-500, 501-600, 601-700 และ 801 
ถงึมากกวา 1,200 ช้ิน ตามลําดับ พบตวัอยางขนมจีน
พบชิน้สวนแมลงเกนิเกณฑขอกําหนด DAL (Defect 
Action Levels)9 จํานวน 52 ตวัอยาง คิดเปนรอยละ 
43.3 ของตัวอยางทั้งหมด ดังตารางที่ 2

 ตรวจพบสิ่งแปลกปลอมประเภทขนสัตว 
ไดแก ขนคน ขนนก ขนหนู และขนแมว/สนัุข จาํนวน 
103 63 56 และ 36 ตวัอยางตามลาํดบั เมือ่จําแนก
จํานวน 1-3, 4-6, 7-9 และเทากับหรือมากกวา 
10 เสน พบขนมจีนไมผานเกณฑขอกําหนด DAL 
จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.8 ของตัวอยาง
ทั้งหมด ดังตารางที่ 3

อภิปรายผล 
 การตรวจขนมจนีดวยการใชกลองจุลทรรศน 
ชุดเคร่ืองกรอง เคร่ืองทําน้ํารอนพรอมสายฉีด และ
กระดาษกรองกับขนมจีนจํานวน 120 ตัวอยาง 
พบชิ้นสวนแมลงไมผานเกณฑขอกําหนด DAL ของ 
U.S. FDA บงชี้วา การผลิตขนมจีนไมปฏิบัติตาม

รอยละ
ที่ตรวจพบ

จํานวนตัวอยาง
ที่ตรวจพบ

ชนิดสิ่งแปลกปลอม

100.0
85.8
75.0
52.5
46.7
34.2
30.0

120
103
90
63
56
41
36

ชิ้นสวนแมลง*
ขนคน
ไร
ขนนก
ขนหนู
เหาหนังสือ
ขนแมว/สุนัข

หมายเหตุ: * ช้ินสวนแมลงไดแก ปก ขา หนวด สวนหัว สวนทอง สวนนอกและชิ้นสวนอ่ืน ๆ 

ท่ีจําแนก ประเภทไมได

ตารางที ่2 จาํนวนชิน้สวนแมลงทีต่รวจพบในตวัอยาง
ขนมจีน 

รอยละ
ที่ตรวจพบ

จํานวนตัวอยาง
ที่ตรวจพบ

จํานวนชิ้นสวนแมลง
ที่ตรวจพบ (ชิ้น)

22.5

26.7

7.5

19.2

6.7

5.0

2.5

4.2

2.5

3.3

27

32

9

23

8

6

3

5

3

4

1-75

76-150

151-224

225*-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801 ถึง มากกวา 1,200

หมายเหตุ: *DAL ระบุพบชิ้นสวนแมลงไมเกิน 225 ชิ้น ในตัวอยาง 225 กรัม

ตารางที ่3 สิง่แปลกปลอมประเภทขนสตัว ทีต่รวจพบ
ในตัวอยางขนมจีน

รอยละ
ทีต่รวจพบ

จาํนวนตวัอยาง
ทีต่รวจพบ

สิง่แปลกปลอมประเภทขนสตัว
ทีต่รวจพบ (เสน)

85.8

82.5

15.5

0.9

0.9

52.5

84.1

9.5

1.6

4.8

46.7

98.2

-

1.8

-

30.0

97.2

2.8

-

-

103

85

16

1

1

63

53

6

1

3

56

55

-

1

-

36

35

1

-

-

ขนคน

   1-3 

   4-6

   7-9

   ≥10 (จํานวน 11 เสน)

ขนนก

   1-3 

   4-6

   7-9

   ≥10 (จํานวน 9, 21 และ 31 เสน)

ขนหนู

   1-3 

   4-6

   7-9 * (จํานวน 9 เสน)

   ≥10 

ขนแมว/สุนัข

   1-3 

   4-6

   7-9

   ≥10 
หมายเหตุ: *DAL ระบุพบขนหนูไมเกิน 4.5 เสน ในตัวอยาง 225 กรัม



58 THAI FOOD AND DRUG JOURNAL Vol.28 No.1: JANUARY-APRIL 2021

หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) ซึ่งการพบ

ชิ้นสวนแมลงอาจเกิดจากสถานที่ตั้งและอาคารผลิต

เปนระบบเปด มีการสะสมขยะ เศษวัตถุดิบหรือ

อาหารทีก่อใหเกิดกลิน่ และเปนแหลงเพาะพันธุแมลง 

ผูผลิตควรมีวิธีการกําจัดขยะทั้งภายในและภายนอก

อาคารผลิตโดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปกําจัด

อยางสม่ําเสมอ และมีมาตรการในการปองกันและ

กําจัดแมลง เชน การฉีดสารเคมีบริเวณรอบนอก

อาคารผลิตตามระยะเวลาที่กําหนดทุกสัปดาหหรือ

ทุกเดือน ติดตั้งอุปกรณท่ีปองกันแมลง เชน มุงลวด 

มานพลาสติก หรือไฟดักแมลง5 หรือสาเหตุอาจเกิด

จากแมลงหรือชิ้นสวนแมลงที่ปนมากับขาวสารหรือ

ปลายขาวสารหกัทีใ่ชเปนวตัถดิุบซ่ึงนยิมใชขาวเกา2,11 

ซึ่งเปนขาวราคาถูก คุณภาพต่ํา ที่อาจมีตัวหนอน 

ตัวออนแมลง ที่เกิดจากการเก็บรักษาวัตถุดิบที่ไมมี

ภาชนะปดสนิท หรือเก็บในโรงเรือนที่สกปรก ทําให

แมลงกนิวตัถดุบิเปนอาหารเจรญิเติบโต และขยายพนัธุ 

เปนจาํนวนมากในวตัถดุบิ เมือ่ผานขัน้ตอนการโมแปง 

จนผลติเปนเสนขนมจนีทาํใหแมลงหรอืชิน้สวนแมลง

ถูกบดจนแตกเปนช้ินเล็ก ๆ จํานวนมาก ผูผลิตควร

คัดเลอืกวตัถดุบิท่ีมีคณุภาพดแีละมมีาตรฐานการผลิต

รับรอง โดยซื้อจากแหลงท่ีนาเชื่อถือท่ีมีมาตรฐาน

การผลิตรับรองไว 

 การพบขนคน อาจเกิดจากการปฏิบัติตน

ไมถูกสขุลกัษณะการผลติสวนบคุคล ควรใหผูปฏบิตังิาน

สวมถุงมือ หมวก ตาขาย หรือ ผาคลุมผม ในขณะ

ปฏิบตังิานในกระบวนการผลิต เพือ่ปองกันการปนเปอน

จากเสนขนหรอืเสนผม5 โดยเฉพาะอยางยิง่ในขัน้ตอน

การโม นวด บบี จบัเสนหรอืบรรจุลงในภาชนะบรรจุ 

 การตรวจพบไรและเหาหนงัสอื ซึง่เปนแมลง

ท่ีพบในโรงเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่กัดกินหรือ

แทะเล็มภายนอก (external feeder) ทําใหเมล็ด

ธัญพืชแตกเปนผุยผง และเปนตัวแพรกระจายของ

เชื้อราและแบคทีเรีย ทําใหผลผลิตทางการเกษตร

เสยีคณุภาพและเนาเสยีไดอยางรวดเร็ว10 การตรวจ

พบแมลงในขนมจนีอาจมาจากขาวหรอืแปงทีใ่ชเปน

วัตถุดิบ หรือสถานที่ผลิตสวนใหญผลิตในบานเรือน

ทีอ่ยูอาศยั ซ่ึงอยูใกลกบัโรงเกบ็ผลิตผลทางการเกษตร2,11 

 การตรวจพบขนนก ขนหนู ขนแมว/สุนัข 

ผูผลิตควรทําความสะอาดบริเวณผลิตทุกครั้งเพื่อ

ไมใหมเีศษอาหารใหสตัวใชเปนอาหารและควรตดิตัง้

อุปกรณที่ปองกันสัตว เชน ตาขายดักนก ตะแกรง

ดักสัตวทางทอระบายนํ้า หรือวางกับดักหนูตามจุด

ทีพ่บบอย ๆ5 และไมใหมคีอกปศสุตัว สถานเลีย้งสตัว

หรือสัตวเลี้ยงอยูภายในอาณาเขตสถานที่ผลิต  

สรุปผล
 จากการศกึษาแสดงใหเหน็วาพบสิง่แปลกปลอม

ชนิดเบา (light filth) ในทุกตัวอยางของขนมจีน 

ดังน้ัน ผูผลิตควรมีการควบคุมกระบวนการผลิต

ทุกขั้นตอน โดยนําหลักเกณฑและวิธีที่ดีในการผลิต 

(GMP) มาใชเพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑขนมจีน

ใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคตอไป ดังนั้น จึงควร

มกีารกําหนดเกณฑสิง่แปลกปลอมชนดิเบาในขนมจนี 

เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

ผูบรโิภคใหไดรบัประทานขนมจนีท่ีสะอาด และขอมลู

ทีไ่ดสามารถนําไปประกอบการพจิารณารับรอง GMP 

โรงงานผลิตขนมจีนของหนวยงานที่รับผิดชอบตอไป

ขอเสนอแนะ
 ปญหาคุณภาพของขนมจนีทีพ่บสิง่แปลกปลอม

ชนิดเบา เกิดจากแมลงและขนสัตว ดังน้ัน ผูผลิต

ควรนําหลกัเกณฑวิธกีารทีดี่ในการผลติอาหาร (GMP) 

มาใชในการผลิต โดยมีมาตรการในการปองกันและ

กําจัดมิใหสัตวหรือแมลงเขาในบริเวณผลิต รวมทั้ง

การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ มีการเก็บรักษา

อยางเหมาะสม เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่สะอาดเปนที่

ยอมรับของผูบริโภค
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