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      Abstract
Background: Dried fruits are a processed product from fruits that add value by reducing 
moisture though the sunlight or baking and may add flavor or color or taste or other ingredients. 
There are produce in local and industrial factories. Besides fruits are food for humans, they are 
for insects and animals. Hence, dried fruits may have extraneous material that can both visible 
and invisible to the naked eyes due to very small size and light (light filth). These light filths 
include insects, insect fragment, and animal hair that all disgusting and indicate as unhygienic 
in production process.  

Objectives: To evaluate a quality of dried fruits.

Methods: The research studied extraneous materials in dried fruits at 110 samples which they 
were sent by the Thai Food and Drug Administration (Thai FDA) to investigate via a visuality 
and microscope according to AOAC 945.85, Filth in Pickles. 

Results: The results of the examination with the naked eyes was not found light filth, but 
examined under microscope found insect fragment, human hair, weevil, ant, feather, cat/dog 
hair, mite, worm larva, rat hair, book lice and insect egg at 100.0, 49.1, 34.5, 33.6, 30.0, 29.1, 
26.4, 17.3, 12.7, 3.6, and 1.8 percent respectively. In dried tamarind products especially found 
9 kinds of light filth contamination, which it was the highest in among other dried fruits. 

Conclusions: The light filth that include insect, insect fragment and animal hair, and insect 
fragment were detected in all dried fruit samples. These light filth might cause raw materials, 
production process, packing, and storage that was not good standard. As a result, dried fruit 
manufacturers should improve the production process to meet hygienic according to GMP to 
get good products as customers need. Finally, supervisory agencies should take the information 
to surveillance light filth in dried fruits and consider to lunch a quality criterion to protect 
the health of consumers to get quality, clean, and safety.
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บทคัดยอ
ความสําคัญ:  ผลไมแหงเปนผลิตภัณฑแปรรูปจากผลไมที่นํามาเพิ่มมูลคา โดยนํามาลดความช้ืนภายใต
แสงแดดหรอืนําไปอบ อาจปรงุแตงกลิน่ ส ีหรอืรสดวยสวนประกอบอืน่ มกีารผลติทัง้ระดบัทองถิน่และโรงงาน
อุตสาหกรรม นอกจากผลไมจะเปนอาหารของมนุษยแลวยังเปนอาหารของแมลงและสัตว อาจทําใหมีสิ่ง
แปลกปลอมทีม่องเหน็ดวยตา และสิง่แปลกปลอมทีมี่ขนาดเลก็ นํา้หนกัเบา (Light Filth) มองไมเหน็ดวยตาเปลา 
เชน แมลง ชิน้สวนแมลง และขนสตัว ปนเปอนในผลติภณัฑแปรรปูซึง่เปนสิง่นารงัเกยีจ และบงชีถ้งึกระบวนการ
ผลิตที่ไมถูกสุขลักษณะ 

วัตถุประสงค:  เพื่อประเมินคุณภาพของผลไมแหง

วิธีการวิจัย:  ไดศึกษาสิ่งแปลกปลอมในผลไมแหงที่สงตรวจโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
จํานวน 110 ตัวอยาง ตรวจหาสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นดวยตาเปลา (visual examination) และตรวจดวย
กลองจุลทรรศน ตามวิธี AOAC 945.85, Filth in Pickles 

ผลการศกึษา:  ผลการตรวจดวยตาเปลาไมพบสิง่แปลกปลอม แตตรวจภายใตกลองจลุทรรศนพบชิน้สวนแมลง 
ขนคน มอด มด ขนนก ขนแมว/สุนัข ไร หนอนแมลง ขนหนู เหาหนังสือและไขแมลง รอยละ 100.0, 49.1, 
34.5, 33.6, 30.0, 29.1, 26.4, 17.3 12.7, 3.6 และ 1.8 ตามลาํดบั โดยเฉพาะอยางยิง่ในตวัอยางผลติภณัฑ
จากมะขามแหง พบสิ่งแปลกปลอมมากสุด 9 ชนิด 

สรุป:  ผลไมแหงตรวจพบสิ่งแปลกปลอมชนิดเบา ไดแก แมลง ชิ้นสวนแมลง และขนสัตว โดยตรวจพบชิ้นสวน
แมลงในทุกตัวอยาง อาจเกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบบรรจุและการเก็บรักษาท่ีไมไดมาตรฐาน 
ดังนั้น ผูผลิตควรปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่สะอาดเปนที่ตองการของผูบริโภค รวมถึง
หนวยงานที่กํากับ ดูแล สามารถนําขอมูลไปเฝาระวังสิ่งแปลกปลอมชนิดเบาในผลไมแหง และนําไปพิจารณา
กําหนดเกณฑคุณภาพผลไมแหงในอนาคต เพื่อคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภคใหไดรับประทานผลไมแหง
ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 

คําสําคัญ:  ผลไมแหง สิ่งแปลกปลอมชนิดเบา สิ่งแปลกปลอม ชิ้นสวนแมลง ขนสัตว

บทนํา
  ผลไมแหง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจาก
การนําผลไมมาผานกรรมวิธีตามความเหมาะสม 
(ไมรวมการหมักดอง) แลวนํามาลดความชื้น โดย
กรรมวิธธีรรมชาติหรือใชอปุกรณทีเ่หมาะสม ไมรวม
วิธีทําใหแหงดวยวิธีเยือกแข็ง (freeze dried) โดย
จะมีการปรุงแตงรสหวานดวยนํ้าตาลหรือไมก็ได1 
หรอืหมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการนาํผลไมทีอ่ยูใน
สภาพดี ไมเนาเสีย อาจใชทั้งผลหรือนํามาตัดแตง 
เชน ปอกเปลือก ควานเมล็ด หั่นเปนช้ิน อาจนําไป
ใหความรอนดวยการตม ลวก นึง่ แลวนํามาทาํใหแหง
โดยใชความรอนจากแสงอาทิตยหรือแหลงพลังงาน

อื่น2 ไดแก บวย มะขาม กลวย สับปะรด มะละกอ 
มะมวง เปนตน มีการผลิตท้ังระดับทองถ่ินและ
โรงงานอุตสาหกรรม ผลไมนอกจากเปนอาหารของ
มนุษยแลว ยังเปนอาหารของแมลงและสัตว จึงอาจ
ปนเปอนสิ่งแปลกปลอมชนิดเบา (light filth) ไดแก 
แมลง ช้ินสวนแมลง ขนคน ขนหนู ขนแมว/สุนัข 
และขนนก ซึ่งเปนสิ่งนารังเกียจและเปนพาหะของ
เชื้อโรค กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของ
ผูบริโภค ซึ่งประเทศไทยยังไมมีผลการศึกษาและ
ไมมีเกณฑกําหนดมาตรฐานในเร่ืองนี้



53วารสารอาหารและยา ปที่ 28 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

วัตถุประสงค
  เพื่อรวบรวมเปนขอมูลเบื้องตนดานสิ่ง
แปลกปลอมในผลไมแหงที่จําหนายในประเทศ 
เพื่อนําไปประเมินคุณภาพผลไมแหง ซึ่งเปนการ
คุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภคและหนวยงาน
ที่เก่ียวของนําไปประกอบการพิจารณากําหนดเปน
มาตรฐานผลไมแหงทีจ่าํหนายในประเทศและสงออก
ในอนาคต  

ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการวิจัย

 วิธีวิเคราะหแบงเปน 2 ขั้นตอนตามชนิด
ของสิ่งแปลกปลอม โดยตรวจหาสิ่งแปลกปลอม
ท่ีมองเหน็ดวยตาเปลา3 และตรวจหาสิง่แปลกปลอม
ชนิดเบา ดวยกลองจุลทรรศน ตรวจวิเคราะหตาม
วิธี AOAC 945.85, Filth in Pickles4   
ขอบเขตการดําเนินงาน
  เปนตัวอยางผลไมแหงในภาชนะบรรจุที่
ปดสนทิ ทีน่าํสงเพือ่ตรวจโดยสาํนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ขนาดบรรจุ 100 g จํานวน 110 
ตัวอยาง ไดแก ผลิตภัณฑจาก บวย มะขาม มะมวง 
ลกูเกด มะเขอืเทศ สตรอวเบอรร ีมะละกอ สบัปะรด 
กระทอน และกลวย จํานวน 36, 30, 11, 6, 4, 3, 
3, 3, 3 และ 2 ตัวอยาง ตามลําดับ และผลไมแหง
ชนดิอืน่ ๆ จาํนวนละ 1 ตวัอยาง ไดแก สมเขยีวหวาน 
สมโอ มะนาว เมลด็บวัหลวง พทุรา แอปรคิอต ฟรุตมกิซ 
ฟรุตแอนดนทั และโคโคนทัชพิ ตรวจวเิคราะหระหวาง
เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559
เครื่องมือและอุปกรณ
  ใชกลองจลุทรรศนชนดิ widefield zoom 
stereo microscope และ compound microscope 
ชดุเครือ่งกรอง wildman trap flask ขนาด 2,000 ml 
ตะแกรง เบอร 8 และ 140 บกีเกอร ขนาด 50 และ 
500 ml กรวยแกว กระดาษกรอง Whatman เบอร 8 
ปากคีบ (forceps) ขวดนํ้า และ petri dish  
สารเคมี

 heptane: commercial n - heptane 
ที่โทลูอีน (toluene) นอยกวารอยละ 8

วิธีวิเคราะห
ตรวจหาสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นดวย

ตาเปลา3 โดยตรวจความผดิปกตติาง ๆ ทีอ่าจมองเหน็
ดวยตาเปลา หากพบสิ่งแปลกปลอมรายงานจํานวน 
หากสามารถจําแนกไดตองระบุชนิดและขนาด
สิง่แปลกปลอม จากนัน้ตรวจหาสิง่แปลกปลอมชนดิเบา 
ภายใตกลองจลุทรรศน ตามวธีิ AOAC 945.85, Filth 
in Pickles4 โดยเทตวัอยางทัง้หมดในภาชนะบรรจลุง
ในตะแกรงเบอร 8 ที่วางซอนอยูบนตะแกรงเบอร 
140 ฉีดนํ้ารอนลางตัวอยางบนตะแกรงใหท่ัว ถาย
สวนที่เหลือบนตะแกรงเบอร 140 ลงในบีกเกอร 
แลวนาํไปกรองบนกระดาษกรอง Whatman เบอร 8 
และนาํกระดาษกรองไปตรวจหาสิง่แปลกปลอมภายใต
กลองจุลทรรศน ในกรณีท่ีมีเศษผลไมบนตะแกรง
เบอร 140 จํานวนมาก ใหถายลงใน trap flask 
ขนาด 2,000 ml เตมินํา้ใหไดปรมิาตร 900 ml เตมิ 
heptane 25 ml กวนตัวอยาง นาน 1 นาที เตมินํา้
ใหชั้น heptane อยูในชวงคอ trap flask ตั้งทิ้งไว 
30 นาที เทชั้น heptane ลงในบีกเกอร แลวเติม 
heptane 15 ml และดาํเนนิการตามขัน้ตอนขางตน 
จากนั้นนําชั้น heptane ไปกรอง และนํากระดาษ
กรองไปตรวจหาสิ่งแปลกปลอมดวย widefield 
zoom stereo microscope ทีก่าํลงัขยาย 30 เทา4 
และตรวจจําแนกชนิดชิ้นสวนแมลงหรือขนสัตว 
ดวย compound microscope โดยเปรียบเทียบ
กับลักษณะอางอิงจากสมุดภาพ5

ผลการศึกษา
ผลไมแหง 110 ตวัอยาง เมือ่ตรวจดวยตาเปลา 

ไมพบสิ่งแปลกปลอม และเมื่อตรวจสิ่งแปลกปลอม
ชนิดเบา ที่มองเห็นดวยกลองจุลทรรศน ตรวจพบ 
ชิ้นสวนแมลง ขนคน มอด มด ขนนก ขนแมว/สุนัข 
ไร หนอนแมลง ขนหนู เหาหนังสือ และไขแมลง 
จํานวน 110, 54, 38, 37, 33, 32, 29, 19, 14, 4 
และ 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 100.0, 49.1, 34.5, 
33.6, 30.0, 29.1, 26.4, 17.3 12.7, 3.6 และ 1.8 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ชนิดและจํานวนสิ่งแปลกปลอมประเภท 
light filth ที่ตรวจพบในตัวอยางผลไมแหง

   พบชิ้นสวนแมลงในทุกตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 100 ของตัวอยางท้ังหมด เมือ่จาํแนกจาํนวน 
1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250 และ
มากกวา 251 ชิ้น จํานวน 85, 8, 3, 3, 2 และ 9 
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 77.3, 7.3, 2.7, 2.7, 1.8 
และ 8.2 ตามลําดับ ดังตารางที่ 2

   พบสิ่งแปลกปลอมประเภท light filth 
ประเภทเสนขน ไดแก ขนคน ขนนก ขนหนู และ
ขนแมว/สุนัข จํานวน 54, 33, 32 และ 14 ตัวอยาง 
คดิเปนรอยละ 49.1, 30.0, 29.1 และ 12.7 ตามลาํดบั 
จาํแนกจํานวน 1-2, 3-4, 5-6 และ 7-8 เสน ตามลาํดบั 
ดังตารางที่ 4

  พบสิ่งแปลกปลอมประเภท light filth 
ประเภทแมลง ไดแก มอด มด ไร และเหาหนังสือ 
จํานวน 38, 37, 29 และ 4 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
34.5, 33.6, 26.4 และ 3.6 ตามลําดับ เม่ือจําแนก
จํานวน 1-10, 11-20, และเทากบัหรอืมากกวา 21 ตวั 
ดังตารางที่ 3

รอยละตัวอยาง
ที่ตรวจพบ

จํานวนตัวอยาง
ที่ตรวจพบ

สิ่งแปลกปลอม
ที่ตรวจพบ 

100.0
49.1
34.5
33.6
30.0
29.1
26.4
17.3
12.7
3.6
1.8

110
54
38
37
33
32
29
19
14
4
2

1. ชิ้นสวน แมลง* 
2. ขนคน 
3. มอด
4. มด
5. ขนนก
6. ขนแมว/สุนัข
7. ไร 
8. หนอนแมลง
9. ขนหนู  
10. เหาหนังสือ
11. ไขแมลง

หมายเหตุ: * ชิ้นสวนแมลง ไดแก ปก ขา หนวด สวนหัว สวนทอง สวนนอกและชิ้นสวนอื่น ๆ 

ที่จําแนกประเภทไมได

ตารางที ่2 จาํนวนชิน้สวนแมลงทีต่รวจพบในตวัอยาง
ผลไมแหง นํ้าหนัก 100 g 

รอยละตัวอยาง
ที่ตรวจพบ

จํานวนตัวอยาง
ที่ตรวจพบ

ชิ้นสวนแมลง
ที่ตรวจพบ (ชิ้น)

77.3

7.3

2.7

2.7

1.8

8.2

85

8

3

3

2

9

1-50

51-100

101-150

151-200

201-250

≥ 251

ตารางที ่3 สิง่แปลกปลอมประเภทขนสตัว ทีต่รวจพบ
ในตัวอยางผลไมแหงนํ้าหนัก 100 g

รอยละตวัอยาง
ทีต่รวจพบ

จาํนวนตวัอยาง
ทีต่รวจพบ

จาํนวนสิง่แปลกปลอม
ทีต่รวจพบ (ตวั)

34.5
92.1

-
7.9
33.6
81.1
8.1
10.8
26.4
93.1
6.9
3.6
100

38
35
-
3
37
30
3
4
29
27
2
4
4

1. มอด 
   1-10
   11-20
   ≥ 21 (31, 32, 41 ตัว)
2. มด 
   1-10
   11-20
   ≥ 21 (22, 23, 61, 138 ตัว)
3. ไร 
   1-10
   11-20
เหาหนังสือ (ตัว)
   1-10

ตารางที่ 4 ความถี่ของเสนขนที่ตรวจพบในตัวอยาง
ผลไมแหง นํ้าหนัก 100 g

รอยละตวัอยาง
ทีต่รวจพบ

จาํนวนตวัอยาง
ทีต่รวจพบ

จาํนวนเสนขน
ทีต่รวจพบ (เสน)

49.1
72.2
24.1
3.7
30.0
72.7
15.2
9.1
3.0
29.1
87.5
12.5

-
12.7
78.6
14.3
7.1

54
39
13
2
33
24
5
3
1
32
28
4
-

14
11
2
1

1. ขนคน
   1-2
   3-4
   5-6
2. ขนนก
   1-2
   3-4
   5-6
   7-8
3. ขนแมว/สุนัข
   1-2
   3-4
   5-6
4. ขนหนู
   1-2
   3-4
   5-6
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 ในผลไมแหง 1 ตวัอยาง พบสิง่แปลกปลอม 
1 - 9 ชนิด ไดแก 1 ชนิด (ชิ้นสวนแมลง), 2 ชนิด 
(ชิ้นสวนแมลง, แมลง หรือ ขนสัตว), 3 ชนิด 
(ชิน้สวนแมลง, แมลง, ขนสตัว), 4 ชนดิ (ชิน้สวนแมลง,  
แมลง 2 ชนดิ, ขนสตัว 1 ชนดิ), 5 ชนดิ (ชิน้สวนแมลง, 
แมลง 2 ชนดิ, ขนสตัว 2 ชนดิ), 6 ชนดิ (ชิน้สวนแมลง, 
แมลง 3 ชนดิ, ขนสตัว 2 ชนดิ), 7 ชนดิ (ชิน้สวนแมลง, 
แมลง 4 ชนดิ, ขนสตัว 2 ชนดิ), 8 ชนดิ (ชิน้สวนแมลง, 

แมลง 4 ชนิด, ขนสตัว 3 ชนิด) และ 9 ชนิด (ช้ินสวน
แมลง, แมลง 4 ชนิด, ขนสัตว 4 ชนิด) จํานวน 14 , 
27, 26, 17, 13, 6, 4, 2, 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
12.7, 24.5, 23.6, 15.4, 11.8, 5.4, 3.6, 1.8 และ 
0.9 ตามลําดับ ซึ่งแมลงที่ตรวจพบ ไดแก มอด มด 
ไร และหนอนแมลง และขนสตัว ไดแก ขนคน ขนนก 
ขนแมว/สุนัข และขนหนู ดังตารางที่ 5

  พบผลไมแหง 6 ประเภท (จํานวน 17 
ตัวอยาง) ไดแก กระทอน ลูกเกด กลวย มะเขือเทศ 
บวยและมะขาม ตรวจพบ light filth 4-9 ชนดิ และ
พบชิ้นสวนแมลงมากกวาหรือเทากับ 108 ชิ้น โดย 
light filth 4 ชนิดพบในกระทอน บวย และมะขาม 
พบชิ้นสวนแมลง 312, 364 และ 520 ชิ้น, 5 ชนิด 
พบใน กลวย มะเขอืเทศ บวย และมะขาม 2 ตวัอยาง

พบช้ินสวนแมลง 900, 138, 135, 108 และ 446 ชิน้, 
6 ชนดิพบในกลวย มะเขอืเทศ และมะขาม พบชิน้สวน
แมลง 800, 430 และ 204 ชิน้, 7 ชนดิ พบในลูกเกด
และมะขาม พบชิ้นสวนแมลง 116 และ 229 ชิ้น, 
8 ชนดิพบในมะขาม 3 ตวัอยาง พบช้ินสวนแมลง 187, 
190 และ 252 ชิน้, 9 ชนดิ พบในมะขาม พบชิน้สวน 
174 ช้ิน ดังรูปที ่1

ตารางที่ 5 จํานวนชนิดของ Light Filth และจํานวนตัวอยางที่ตรวจพบในผลไมแหง นํ้าหนัก 100 g

รูปที่ 1 จํานวนชิ้นสวนแมลงและผลไมแหงที่พบ Light Filth 4-9 ชนิด
* พบ Light Filth 5 ชนิด ในมะขาม 2 ตัวอยาง (พบชิ้นสวนแมลง 108 และ 466 ชิ้น) 
** พบ Light Filth 8 ชนิด ในมะขาม 3 ตัวอยาง (พบชิ้นสวนแมลง 187, 190 และ 252 ชิ้น)

รอยละตัวอยางที่ตรวจพบจํานวนตัวอยางที่ตรวจพบจํานวนชนิดของ Light Filth ที่ตรวจพบ

12.7
24.5
23.6
15.4
11.8
5.4
3.6
1.8
0.9

14
27
26
17
13
6
4
2
1

1 ชนิด ไดแก ชิ้นสวนแมลง 
2 ชนิด ไดแก ชิ้นสวนแมลง, แมลง หรือ ขนสัตว
3 ชนิด ไดแก ชิ้นสวนแมลง, แมลง,  ขนสัตว
4 ชนิด ไดแก ชิ้นสวนแมลง,  แมลง 2 ชนิด, ขนสัตว 1 ชนิด
5 ชนิด ไดแก ชิ้นสวนแมลง, แมลง 2 ชนิด, ขนสัตว 2 ชนิด
6 ชนิด ไดแก ชิ้นสวนแมลง, แมลง 3 ชนิด, ขนสัตว 2 ชนิด
7 ชนิด ไดแก ชิ้นสวนแมลง, แมลง 4 ชนิด, ขนสัตว 2 ชนิด
8 ชนิด ไดแก ชิ้นสวนแมลง, แมลง 4 ชนิด, ขนสัตว 3 ชนิด
9 ชนิด ไดแก ชิ้นสวนแมลง, แมลง 4 ชนิด, ขนสัตว 4 ชนิด
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อภิปรายผล
 ผลไมแหง 110 ตัวอยาง พบชิ้นสวนแมลง

ในทกุตวัอยาง บงชีถ้งึการปนเปอนของแมลง อาจมา

จากสถานที่ตั้งและอาคารผลิตอยูใกลแหลงเก็บหรือ

กําจัดขยะ วัตถุดิบไมสะอาด ไมมีคุณภาพ รวมทั้ง

กระบวนการผลิต ในขั้นตอนลดความชื้นภายใต

แสงแดด การเก็บรักษาในภาชนะที่ไมมีฝาปดและ

การขนสงไมมกีารปองกนัแมลง ทําใหมีแมลง ตวัหนอน 

ตวัออนหรือช้ินสวนแมลงปนปลอมมากบัวตัถดุบิทีใ่ช

ทําผลไมแหง2,6 เมื่อผานข้ันตอนการผลิตจนเปน

ผลไมแหง ทาํใหแมลงตายและแตกเปนชิน้สวนกระจาย

อยูในผลิตภัณฑ หรือเกิดจากการสารปรุงแตงกลิ่น สี 

หรอืรส มชีิน้สวนแมลง ผูผลิตควรมีวธิกีารกาํจดัขยะ

ทั้งภายในและภายนอกอาคารผลิตอยางสมํ่าเสมอ 

และมีมาตรการในการปองกันและกําจัดแมลง โดย

ตดิตัง้อปุกรณปองกันแมลง เชน มุงลวด มานพลาสตกิ 

หรอืไฟดกัแมลง7 การคดัเลอืก การลาง การทาํความ

สะอาดวัตถุดบิ การลดความชืน้และการใชสารปรงุแตง 

ตองทําอยางเขมงวดเพื่อลดจํานวนสิ่งแปลกปลอม

 กรณพีบหนอนแมลง อาจเกดิจากแมลงทีก่นิ

นํ้าหวานจากดอกของผลไมแลววางไขหรือเกิดจาก

แมลงวนัผลไมตวัเมยี หลงัผสมพนัธุ จะวางไข โดยใช

อวยัวะวางไขแทงลงใตผวิผลไม8-9 ทาํใหไขเจริญเตบิโต

เปนตัวหนอนในผลของพืชชนิดนั้น การปองกัน

หนอนแมลง ทาํโดยใชวสัดหุอหุมผลไม การตรวจพบ

มอด ไร ซึ่งเปนแมลงที่พบเห็นในโรงเก็บจะกัดกิน

ผลติผลทางเกษตรเปนอาหาร ทาํใหเกิดความสญูเสยี

คณุภาพและนํา้หนกัและไมเปนทีต่องการของผูบรโิภค 

โดยไรเปนตัวแพรเชื้อรา หากปนปลอมในผลิตภัณฑ

อาจทําใหเกิดอาการแพ หรือทําใหผลิตภัณฑมีกลิ่น

จากมลูทีข่บัถายออกมา ทาํใหคณุภาพของผลติภณัฑ

เสื่อมราคา10-11 ซึ่งอาจเกิดจากการเก็บรักษาวัตถุดิบ

หรอืผลติภณัฑผลไมแหงในสถานทีไ่มสามารถปองกัน

หรอืกาํจดัการเขาทาํลายของแมลงได ดงันัน้การเกบ็

ผลไมแหงในภาชนะบรรจทีุป่ดสนทิและแขง็แรงทนตอ

การกัด เจาะของแมลงเปนสิ่งสําคัญ รวมทั้งการใช

วธิตีาง ๆ ทีไ่มใชสารเคมี เชน การรกัษาความสะอาด

สถานที่เก็บ การใชความรอนและความเย็น การใช

กับดักแสงไฟ และการใชพลังงานคลื่นไฟฟา มาใช

ในการปองกันและกําจัดแมลง10 สวนมด ไมจัดเปน

แมลงศัตรูโดยตรง แตทําความเสียหายใหหีบหอหรือ

ภาชนะบรรจ ุทาํใหคณุภาพผลติภณัฑเสยีหายไมนาดู 

อาจเกิดจากการเก็บรักษาในภาชนะไมมีฝาปดสนิท 

หรือภาชนะมีฝาปดสนิทแตไมสามารถปองกันการ

กัดแทะของมดได รวมทั้งสถานที่ผลิตไมมีการทํา

ความสะอาดกอนหรอืหลงัการผลติ ทาํใหมเีศษอาหาร

ที่มดใชเปนอาหาร 

 การพบขนคน อาจเกิดจากไมสวมถุงมือ

และตาขายคลุมผมในขณะปฏิบัติงาน7 และการพบ

ขนนก ขนหน ูและขนแมว/สุนขั บงชีถ้งึสภาพแวดลอม

บรเิวณทีม่กีารผลติอาหารวามกีารปนเปอนจากสัตว 

ซึง่สตัวเหลานีอ้าจเปนพาหะนาํโรคมาสูคน อาจปนปลอม

ในขัน้ตอนลดความชืน้ภายใตแสงแดด ทีไ่มมีภาชนะ

ปองกันการเหยยีบย่ําของสตัวบนวตัถดิุบ ทาํใหขนสตัว

เหลานีร้วงหลนลงในผลติภณัฑ เมือ่นํามาแปรรปูเปน

ผลิตภัณฑผลไมแหง จึงตรวจพบเสนขนดังกลาว 

ผูผลติควรจดัระบบการปองกนัสตัวไมใหเขาในบรเิวณ

แหลงผลิต7,10 โดยทําตาขายหรือมุงลวดรอบบริเวณ

ผลิตและการทําตะแกรงดักหนูทางทอระบายนํ้า 

เปนตน 

 ในตัวอยางท่ีพบ light filth 4-9 ชนิด 

เปนตัวอยางท่ีพบชิ้นสวนแมลงมากกวา 108 ชิ้น 

ถือเปนสิ่งท่ีนารังเกียจสําหรับผูบริโภค โดยเฉพาะ

ในมะขามพบ 4 -9 ชนิด จํานวน 6 ตัวอยาง ที่พบ

ชิ้นสวนแมลง 108 -502 ชิ้น กลวยพบ light filth 

4 และ 6 ชนิด พบชิ้นสวนแมลง 900 และ 800 ชิ้น 

และผลไมอื่น ๆ อีก 4 ประเภท ซึ่งการตรวจพบ

สิ่งแปลกปลอมจํานวนมาก อาจเกิดจากวัตถุดิบที่

ไมสะอาด ขั้นตอนการลดความชื้นภายใตแสงแดด 
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ไมมกีารปองกันแมลงหรอืมด หรอืการใชสารปรงุแตง

กลิ่น สี หรือรส ไดแก เกลือ นํ้าตาลและ พริกปน 

มคีณุภาพต่ํา รวมถึงการเกบ็รกัษาระหวางรอการบรโิภค

หรอืรอจาํหนาย ในสถานทีห่รอือณุหภูมไิมเหมาะสม 

ทาํใหแมลงเจรญิและเพิม่จาํนวนใน ดงันัน้ ผูผลติตอง

คัดเลือกวัตถุดิบและสวนผสมที่มีคุณภาพ การลาง

ทาํความสะอาดวัตถดิุบกอนนาํไปแปรรปู และควบคุม

กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน รวมท้ังการเก็บรักษา

และการขนสงเพื่อลดการตรวจพบสิ่งแปลกปลอม

ในผลิตภัณฑ

 การพบสิง่แปลกปลอมในผลไมแหง สาเหตุ

อาจมาจากวตัถดุบิทีถู่กแมลงกดัเจาะ เม่ือนาํมาผลติ

ไมไดมีการคดัเลอืก คดัแยก การลางทาํความสะอาด 

การนําไปทําใหแหงภายใตแสงอาทิตยโดยไมมีสิ่ง

ปองกันการกดักนิ เหยียบย่ํา หรือการทําลายจากแมลง

หรอืสัตว การปรงุแตงกลิน่ สหีรอืรสดวยสวนประกอบ

ที่ไมมีคุณภาพจากการปนเปอนแมลง การบรรจุใน

ภาชนะทีไ่มสามารถปองกนัการกัดแทะของแมลงหรอื

สตัว การเก็บรกัษาในโรงเกบ็ทีไ่มสะอาดไมมมีาตรการ

ปองกันและกําจัดแมลง รวมท้ังเกิดการปนเปอนใน

ระหวางการขนสงเพือ่การจําหนายทีไ่มมกีารทําความ

สะอาดหรือควบคุมการแมลงหรือสัตวเขาทําลาย

ผลิตภัณฑ

 เนื่องจากไมมีเกณฑตัดสินคุณภาพสิ่งแปลก

ปลอมประเภทชนิดเบา ในผลไมแหง เมื่อเทียบเคียง

กับตัวอยางชนิดอื่นในปริมาณนํ้าหนัก 100 g โดย 

Department of Health and Human Services 

ซึง่เปนหนวยงานของ U.S. FDA ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ไดระบุใหใชขอกําหนด (Defect Action Levels) 

ใน peanut butter น้ําหนัก 100 g พบชิน้สวนแมลง 

ไมเกิน 30 ชิ้น หรือขนหนู (rodent hairs) ไมเกิน 

1 เสน และใน Fig paste นํ้าหนัก 100 g พบแมลง 

(insect heads) ไมเกิน 13 ตัว การตรวจพบแมลง 

ชิน้สวนแมลงและขนสัตวในผลไมแหงเปนสิง่แปลกปลอม

ซึง่ไมเปนทีย่อมรบัหรอืนารงัเกียจ เปนตวับงชีถ้งึระบบ

ควบคุมคุณภาพและอาจถูกนํามาใชเปนเครื่องมือ

ในการกดีกนัทางการคาสาํหรับการสงออกไปจาํหนาย

ตางประเทศ

สรุปผล
 ผลไมแหงตรวจพบสิง่แปลกปลอมชนดิเบา 

ไดแก แมลง ชิน้สวนแมลง และขนสตัว โดยตรวจพบ

ชิ้นสวนแมลงในทุกตัวอยาง อาจเกิดจากวัตถุดิบ 

กระบวนการผลติ การบรรจแุละการเกบ็รักษาทีไ่มได

มาตรฐาน การปองกันหรือลดจํานวนสิ่งแปลกปลอม

ตองมีการควบคุมทุกขั้นตอนโดยเขมงวดในเรื่อง

สขุลกัษณะและวธิปีฏบิตัทิีด่ใีนการผลติอาหาร (Good 

Manufacturing Practice, GMP) ดงันัน้ ผูผลติควร

ปรบัปรงุกระบวนการผลติ เพือ่ใหไดผลติภัณฑทีส่ะอาด

เปนทีต่องการของผูบรโิภค รวมถงึหนวยงานทีก่าํกบั 

ดูแล สามารถนําขอมูลไปเฝาระวังสิ่งแปลกปลอม

ชนดิเบาในผลไมแหง และนาํไปพจิารณากาํหนดเกณฑ

คุณภาพผลไมแหงในอนาคต เพ่ือคุมครองสุขภาพ

อนามัยของผูบริโภคใหไดรับประทานผลไมแหงที่มี

คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย

ขอเสนอแนะ
 เพื่อลดการปนเปอนส่ิงแปลกปลอมใน

ผลติภณัฑผลไมแหง ผูผลติควรปรบัปรงุและควบคมุ

กรรมวิธีการผลิตใหถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ

วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) มาปฏิบัติเพื่อ

ใหไดผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพ และหนวยงานที่กํากับ

ดแูลสามารถนาํขอมูลไปประกอบการพจิารณากาํหนด

เกณฑคณุภาพผลไมแหง เพือ่ใหผูบริโภคไดรบัประทาน

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตอไป
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