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สิ่งแปลกปลอม ในพาสต้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

บทน�า
	 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการค้าใน

ยุคโลกาภิวัตน์	 ประเทศไทยได้เปิดเข้าประตูสู่เวที

การค้าโลก	(World	Trade	Organization)	และเปิด

ตลาดการค้าเสรี	 (Free	Trade	Area)	กับประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 อินเดีย	 และออสเตรเลีย		

เป็นต้น	 ท�าให้อาหารและผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

ทะลักเข้าสู ่ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก	 อาหาร	

บางประเภทมีความเสี่ยงเป็นอันตรายก่อให้เกิด

ความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 และอาจเป็นอาหาร

ที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพที่ก�าหนด	 ซึ่ง	

พาสต้าเป็นตัวอย่างอาหารเบ็ดเตล็ดชนิดหนึ่งที่น�า

เข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทยและคนไทยในยุค

ปัจจุบันนิยมซื้อมาบริโภค	

	 พาสต้า	 เป็นชื่อเรียกโดยรวมของอาหาร

อิตาเลียนชนิดหนึ่งมีหลายประเภทและเรียกชื่อ

หลายแบบ	เช่น	มะกะโรน	ีสปาเกต็ตี	้ประกอบด้วยเส้น	

ทีท่�าจากแป้งสาลแีละไข่	จากนัน้จงึน�ามารดีเป็นแผ่น

และตดัเป็นเส้น	ท�าให้สกุโดยการต้ม	รบัประทานกบั

ซอสหลากหลาย	มักมีส่วนประกอบหลักคือ	น�้ามัน

มะกอก	ผัก	เครื่องเทศ	และเนยแข็ง	ปัจจุบันมีการ

ผลิตเส้นส�าเร็จรูปแบบแห้งในลักษณะอุตสาหกรรม	

นิยมบริโภคแพร่หลายมากกว่า	 เนื่องจากสะดวก	

ไม่ต้องใช้เวลาและความช�านาญในการจัดเตรียม	

ซึ่งคนไทยจะรู้จักในชื่อ	 มะกะโรนี	 เป็นพาสต้าที่มี	

รูปร่างหลายแบบ	 เช่น	 ท่อนกลม	 ข้องอ	 รูปโบ	

รูปหอยแครง	 รูปสัตว์	 อักษรภาษาอังกฤษ	 ส่วน

สปาเกตตี้เป็นพาสต้าที่เป็นเส้นยาว(1)

	 ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 จึงได้ตรวจวิเคราะห์										

สิ่งแปลกปลอมในพาสต้า	 เพื่อประเมินโอกาส	

ขันทอง เพ็ชรนอก ทนงพันธ์ สัจจปาละ ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์ และกนกวรรณ ตุ้นสกุล 
ส�ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ถนนติวำนนท์ นนทบุรี 11000

บทคัดย่อ	 พาสต้าเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมซื้อมาบริโภค	 และพาสต้าส่วนใหญ่น�าเข้าจากต่างประเทศ	 เพื่อเป็น	

การคุ้มครองและแจ้งเตือนภัยแก่ผู้บริโภค	 ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ได้ศึกษา	

สิ่งแปลกปลอมชนิดต่าง	ๆ	ในตัวอย่างพาสต้าน�าเข้าจากต่างประเทศ	ในช่วงเดือนตุลาคม	2548	ถึงสิงหาคม	2552	จ�านวน	

142	ตัวอย่าง	 เพื่อประเมินคุณภาพด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์	โดยวิธี	visual	examination	และ	Light	Filth	

ตามล�าดับ	และทราบถึงปัญหาสิ่งแปลกปลอม	ผลการศึกษาพบสิ่งแปลกปลอมประเภท	Light	Filth	ในทุกตัวอย่างแบ่งเป็น

ชิ้นส่วนแมลง	ขนคน	แมลงทั้งตัว	ตัวหนอน	ตัวอ่อนแมลง	ตัวไร	มด	เหาหนังสือ	ขนแมว	ขนหนู	ขนนกและไข่แมลง	จ�านวน	

142,	85,	27,	23,	18,	16,	15,	13,	8,	6,	5	และ	1	ตัวอย่าง	ตามล�าดับ	พบพาสต้า	จ�านวน	27	ตัวอย่าง		

คิดเป็นร้อยละ	19.02	ที่พบสิ่งแปลกปลอมประเภท	Light	Filth	เกินเกณฑ์ข้อก�าหนด	(Defect	Action	Levels)	ของ	

US.FDA	ข้อมลูทีไ่ด้สามารถน�าไปใช้ประกอบการพจิารณาของหน่วยงานรบัผดิชอบเพือ่ก�าหนดเกณฑ์คณุภาพพาสต้า	

น�าเข้าต่อไป
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เกิดอันตรายและเฝ้าระวังความปลอดภัยซึ่งเป็น	

การคุ้มครองผู้บริโภคในคุณภาพของสินค้าน�าเข้า

ประเภทพาสต้า	นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจ

วิเคราะห์สามารถน�าไปใช้ประกอบการพิจารณา	

ของหน่วยงานรบัผดิชอบเพือ่ก�าหนดเกณฑ์คณุภาพ

และใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ามาตรฐานคุณภาพ

พาสต้าน�าเข้าต่อไป

วัสดุและวิธีการ
สถานที่เก็บตัวอย่าง

	 เกบ็ตวัอย่างภาคละ	1	จงัหวดั	ได้แก่	เชยีงราย	

(ภาคเหนือ)	อุดรธานี	(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สงขลา	(ภาคใต้)	และนนทบุรี	(ภาคกลาง)	

	 การเก็บตัวอย่างได้รับความร่วมมือจากศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย	 อุดรธานี	 และ

สงขลาอ�านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และพาหนะ

ในการเก็บตัวอย่าง	 บรรจุ	 และส่งตัวอย่างกลับมา

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ	

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	

นนทบุรี	 โดยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปร่วมด�าเนิน

การด้วย	ภายใต้โครงการพฒันาศกัยภาพห้องปฏบิตัิ

การเครือข่ายอาหารน�าเข้า	ปีงบประมาณ	2548	-	

2552	จ�านวน	142	ตัวอย่าง	โดยจังหวัดเชียงราย	

อุดรธานีและสงขลาเก็บแห่งละ	35	ตัวอย่าง	

วิธีการเก็บตัวอย่าง

	 ข้อจ�ากัดของการซื้อตัวอย่างคือ	 ประเทศน�า

เข้าและยี่ห้อจะซ�้า	 ๆ	 กันทุกภาค	 การซื้อตัวอย่าง

จึงก�าหนดเป็นน�าเข้าจากประเทศอิตาลี	สเปน	และ

ออสเตรเลยี	จ�านวน	10	ยีห้่อ	(Brand)	แบ่งเป็นจาก

ประเทศสเปนและออสเตรเลียประเทศละ	 1	 ยี่ห้อ	

อีก	8	ยี่ห้อ	จากประเทศอิตาลีเนื่องจากน�าเข้ามาก

ที่สุด	 โดยซื้อตัวอย่างเหมือนกันทุกภาคแต่ไม่ซ�้ารุ่น

การผลิต	(Lot.	No.)

เครื่องมือและอุปกรณ์

	 1.	 เครื่องชั่ งไฟฟ ้าชนิด	 2	 ต�าแหน ่ง	

(Analytical	balance)

	 2.	 เ ค รื่ อ งนึ่ ง ภ าย ใต ้ ค ว ามดั น ไอน�้ า	

(autoclave)	ชนิด	slow	exhaust	type	แบบเปิดฝา

ด้านบน

	 3.	 แร่ง	(sieves)	เมชเบอร์	230	ทีล่ะเอยีด	

ต้องเป็นการทอแบบเส้นเดียว	 (plain	 weave)	 ท�า

ด้วยโลหะปลอดสนิม	 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด	 20	

เซนติเมตร			

	 4.	 เตาให้ความร้อนพร้อมเครื่องกวน

สารละลายแม่เหล็ก	(magnetic	stirrer		hot	plate)																				

	 5.	 ชุดเครื่องกรอง	 (funnel	 for	 filtration	

with	suction)	ประกอบด้วย	porcelain	funnel	เส้น

ผ่าศูนย์กลางขนาด	 8	 เซนติเมตร	 filtering	 flask	

ขนาด	1,000	มิลลิลิตร	และ	suction	pump

	 6.	 กล้องจุลทรรศน์	ชนิด	widefield	zoom	

stereoscopic	microscope	ก�าลังขยายประมาณ	30	

ถึง	 60	 เท่า	 และกล้องจุลทรรศน์ชนิด	 compound	

microscope	ก�าลังขยาย	40	ถึง	100	เท่า	

	 7.	 beaker	ขนาด	50,	150,	1,500	และ	

2,000	มิลลิลิตร	

	 8.	 percolator	ขนาด	2,000	มิลลิลิตร	

	 9.	 กระดาษกรอง	whatman	S&S	เบอร์	8	

เส้นผ่าศนูย์กลางขนาด	110	มลิลเิมตร	ซึง่ได้ขดีเส้น

โดยมีระยะห่างระหว่างเส้น	5	มิลลิเมตร		

	 10.	petri	dish	เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด	100	

มิลลิเมตร		

	 11.	แท่งแม่เหล็กด้ามพลาสติก	 ส�าหรับ	

จับแท่งแม่เหล็ก	(magnetic	bar)

	 12.	ปากคีบ	(forceps),	glass	rod,	rubber	

policeman					

	 13.	ขวดน�้า	(wash	bottle)
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	 14.	เข็มเขี่ย	 (needle)	 ปลายเป็นลวดที่มี

ขนาดเหมาะสมกับการใช้เขี่ยสิ่งแปลกปลอมที่มี

ขนาดเล็ก

	 15.	ตู้ดูดควัน	(fume	hood)

	 16.	กรวยแก้ว	 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด	 15	

เซนติเมตร		

หมายเหตุ	 อุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวอย่างไม่ควรใช้

อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติก	 เพราะสิ่งแปลกปลอม

ประเภท	 light	 filth	 มีขนาดเล็กและมีน�้าหนักเบา	

อาจติดอยู่ที่ผิวซึ่งล้างออกได้ยาก

สารเคมี

	 1.	 3%	 hydrochloric	 acid	 (3%	 HCl),	

hydrochloric	acid	(concentrate)

	 2.	 isopropanol	or	alcohol	(concentrate)		

	 3.		paraffin	oil	

	 4.	 antifoam	solution	(1g	Dow	Corning	

Antifoam	dilution	with	20	mL	ethly	acetate	ใช้

ส่วนใสด้านบน)

	 5.	 5%	detergent	solution	(5%	aqueous	

sodium	lauryl	sulfate	solution)

วิธีวิเคราะห์

	 วธิวีเิคราะห์แบ่งเป็น	2	ขัน้ตอนตามชนดิของ

สิ่งแปลกปลอม	โดยวิเคราะห์ตามล�าดับ	ดังนี้	

 1. ตรวจหาสิง่แปลกปลอมทีม่องเหน็ด้วย 

ตาเปล่า

		 	 ตรวจความผดิปกตต่ิาง	ๆ 	ทีอ่าจมองเหน็

ด้วยตาเปล่า	(ทีเ่รยีกว่าท�า	macroscopic	หรอื	visual	

examination)	 ของบรรจุภัณฑ์	 เช่นรอยกัดแทะ	

รูฉีกขาดของภาชนะบรรจุ	 หากพบสิ่งแปลกปลอม

รายงานจ�านวน	หากสามารถจ�าแนกได้ต้องระบชุนดิ	

และขนาด	 จากนั้นเปิดถุงเทตัวอย่างทั้งหมด	 500	

กรัม	 โดยแบ่งตัวอย่างกระจายลงบนกระดาษ

สีขาว	 รวบรวมสิ่งแปลกปลอมที่ตรวจพบไว้ใน	

petri	 dish	 ท�าการตรวจจ�าแนกชนิดและจ�านวน	

สิ่งแปลกปลอม(2)

 2. ตรวจหาสิ่งแปลกปลอมประเภทที่ 

ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (light filth) 

	 	 ตรวจวเิคราะห์ตามวธิ	ี	AOAC	969.41,	

2005	ข้อ	16.	6.	06		Light	Filth	in	Alimentary	

Pastes(3)	มีวิธีปฏิบัติดังนี้

การเตรียมตัวอย่างและวิธีย่อยพาสต้า (Sample 

Preparation and Digestion Technique)

	 1.	 สุ่มตัวอย่างพาสต้าจาก	500	กรัม	แบบ	

random	sampling(4)	ให้ได้น�้าหนักรวม	225	กรัม									

(ท�า	2	ซ�้า	=	2	subsamples	:	1	ตัวอย่าง)	โดยชั่ง

ลงใน	beaker	ขนาด	2,000	มิลลิลิตร

	 2.	 เติม	3%	HCl	(30	+	970)	ปริมาตร	

1,000	มิลลิลิตร	และ	antifoam	solution	ปริมาตร															

0.3	 มิลลิลิตร	 น�าเข้า	 autoclave	 ที่อุณหภูมิ	 121	

องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 30	 นาที	 และใช้	 slow	

exhaust

	 3.	 ถ่ายส่วนผสมจาก	 beaker	 ลงใน	 sieve	

No.	 230	 ใช้น�้าประปาที่ร้อน	 (50	 -	 70	 องศา

เซลเซียส)	ฉีดลงไปใน	sieve	เพื่อล้างส่วนผสมและ

ของเหลวเดมิทีอ่ยูใ่น	beaker	ออกให้หมดจนน�้าล้าง

ตวัอย่างใส	(ขัน้ตอนนีเ้รยีก	“Wet	sieve”)	โดยต้อง

เอียง	 sieve	 และระวังไม่ให้น�้ากระเด็น	 (splash)	

เพราะจะท�าให้สิ่งแปลกปลอมสูญหาย	 (loose	

material)		

	 4.	 ถ่ายส่วนที่เหลือบน	sieve	ลงใน	beaker	

ใบเดิม	 เติมน�้าร้อน	 (อุณหภูมิ	 60	 -	 100	 องศา

เซลเซียส)	 ให้ได้ปริมาตร	 1,000	 มิลลิลิตร	 เติม	

HCl	30	มิลลิลิตร	และใส่	magnetic	bar

	 5.	 เติม	 paraffin	 oil	 50	มิลลิลิตร	น�าไป

กวนให้เป็น	vortex	ด้วย	magnetic	stirer	hot	plate	
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เป็นเวลา	 6	 นาที	 โดยใช้ความเร็วสูงสุดที่ไม่ท�าให้

ของเหลวกระเด็นและแท่งแม่เหล็กอยู่ในสมดุล

	 6.	 ถ่ายส่วนผสมตัวอย่างลงใน	 percolator	

ที่มีน�้าอยู่	250	มิลลิลิตร	ล้าง	beaker	ด้วยน�้าประปา

ที่ร้อนลงใน	 percolator	 ให้ได้ปริมาตร	 1,700	

มิลลิลิตร	ทิ้งไว้	3	นาที	

	 7.	 drain	ของเหลวที่อยู่ใต้ชั้นน�้ามันทิ้ง	 ให้

ได้ปริมาตร	oil	interface	250	มิลลิลิตร	

	 8.	 เติมน�้ าประปาร ้อนผ ่านผิวด ้านใน	

percolator	เพือ่ล้าง	material	ทีต่ดิอยู	่ให้ได้ปรมิาตร													

1,700	มิลลิลิตร	ทิ้งไว้	2	-	3	นาที	ท�าซ�้าข้อ	7.	

อีก	 2	 ครั้ง	 (ให้ชั้น	 lower	 layer	 เกือบจะหรือ

ปราศจากอนุภาคสารแขวนลอย	 ถ้ายังไม่สะอาดให้

ท�าต่ออีก	1	ครั้ง)

	 9.	 drain	 ในส่วนของ	 interface	 ระหว่าง

น�้ามันกับน�้าให้ได้ปริมาตร	 250	 มิลลิลิตร	 ใส่

ใน	 beaker	 ใบเดิม	 ล้างด้านใน	 percolator	 ด้วย	

น�้าประปาที่ร้อน,	 alcohol	 หรือ	 isopropanol	 และ	

น�้าหรือ	 detergent	 ใช้ปริมาตรน้อยที่สุดรวมกัน	

ไม่น้อยกว่า	 50	 มิลลิลิตร	 (ถ้าจ�าเป็นใช้	 rubber	

policeman	ท�าความสะอาดด้านข้างของ	percolator)	

จากนั้นน�า	interface	ไปกรองด้วยชุดเครื่องกรอง

การวิเคราะห์หาสิ่งแปลกปลอม (Light Filth 

Analysis)

	 1.	 วางกระดาษกรอง	 S&S	 No.8	 ลงบน	

procelain	 funnel	 โดยพับกระดาษกรองให้สูงกว่า

ผิวของ	procelain	 funnel	 จะกันไม่ให้ของเหลวล้น

ออกนอกขอบกระดาษกรอง	 เพื่อป้องกันปัญหา	

สิ่งแปลกปลอมหลุดออกไป	(loose	material)	จาก

นั้นเท	interface	ลงบนกระดาษกรอง	

	 2.	 ขณะกรอง	ล้าง	beaker	ด้วย	isopropanol	

หรือ	 alcohol	 และน�้าร้อน	 เทลงบนกระดาษกรอง	

(ระยะห่างระหว่างเส้น	5	มิลลิเมตร	เพื่อง่ายต่อการ

จ�าแนกชนิดและนับจ�านวนของสิ่งแปลกปลอม)	

		 3.	 ใช้	 forceps	 คีบกระดาษกรองวางใน	

petri	 dish	 น�าไปตรวจหาสิ่งแปลกปลอมประเภท	

light	 filth	 โดยใช้เข็มเขี่ยช่วยในการตรวจภายใต้	

widefield	 zoom	 stereoscopic	microscope	 ก�าลัง

ขยาย	30	ถึง	60	 เท่า	จ�าแนกชนิดและนับจ�านวน

สิ่งแปลกปลอมที่ตรวจพบเพื่อรายงานผล

	 4.	 การจ�าแนกสิ่งแปลกปลอมที่เป็นเส้นขน	

ต้องตรวจจ�าแนกภายใต้กล้อง	 compound	micro-

scope	เพื่อตรวจโครงสร้างภายในของเซลล์	โดยใช้

เกณฑ์ดูชั้น	cortex	และ	medulla	เป็นหลัก	หากเป็น

ขนคน		ชั้น	medulla	จะมองไม่เห็นช่องว่าง	(non-	

striated)	 หากเป็นขนหนูจะเห็น	 ชั้น	 cortex	 ใส	

medulla	เป็นช่องว่าง	(striated)	ลักษณะคล้ายราง

ขนหนู

ขนคน

ขนแมว

หมายเหตุ		รูปเส้นขนภายใต้กล้อง	compound		microscope	

ที่ก�าลังขยาย	40	เท่า
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รถไฟ	air	space	มีลักษณะเป็นรูปตัวไอ	(I-beam)	

ส่วนขนสุนัข/แมว	ชั้น	cortex	ไม่ใส	medulla	เป็น

ช่องว่าง	(striated)	air	space	แคบและเป็นแนวตรง

โค้งและเว้า	 มีลักษณะคล้ายรูปถ้วย/ชามวางซ้อน

จากโคนไปยังส่วนปลายของเส้นขน(5)	ดังรูป	 (ภาย

ใต้กล้อง	compound	microscope*)

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของสิ่งแปลกปลอม

ประเภท light filth ในพาสต้า

	 หน่วยงาน	 US.	 FDA	 ของประเทศสหรัฐ	

อเมริกาได้ระบุเกณฑ์ตัดสินคุณภาพของพาสต้า	

ให้ใช้ข้อก�าหนด	 (Defect	 Action	 Levels)(6)	นี้	

เป็นเกณฑ์ตดัสินคณุภาพ	โดยชิ้นส่วนแมลง	(insect	

fragments)	ไม่เกนิ	225	ชิน้	ใน	1	ตวัอย่าง	(ค่าเฉลีย่

ทีค่�านวณจากผลการวเิคราะห์จ�านวน	6	subsamples	

จ�านวน	 225	 กรัม/subsample)	 ขนหนู	 (rodent	

hairs)	ไม่เกิน	4.5	เส้น	ใน	1	ตัวอย่าง	(ค่าเฉลี่ยที่

ค�านวณจากผลการวิเคราะห์จ�านวน	6	 subsamples	

จ�านวน	225	กรัม/subsample)	

ผล
สิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า

	 จากการศึกษาตัวอย่างพาสต้าจ�านวน	 142	

ตัวอย่าง	(284	subsamples)	พบแมลงทั้งตัวที่มอง

เห็นด้วยตาเปล่าที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต	 จ�านวน	 8	

ตัวอย่าง	(จ�านวน	158	ตัว)	คิดเป็นร้อยละ	5.63	

ของตวัอย่างทัง้หมด	แมลงทัง้หมดทีพ่บเป็นด้วงงวง	

(Sitophilus spp.)	ในระยะตัวเต็มวัย

สิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์  

(ประเภท light filth)

	 พบสิ่งแปลกปลอมประเภท	 light	 filth	 ใน

ทุกตัวอย่างของพาสต้าน�าเข้า	จ�านวน	142	ตัวอย่าง				

แยกเป็น	ชิน้ส่วนแมลง	ขนคน	แมลงทัง้ตวั	ตวัหนอน	

ตัวอ่อนแมลง	ไร	มด	ขนหนู	ขนแมว		เหาหนังสือ								

ขนนก	และไข่แมลง	พบ	142,	85,	27,	23,	18,	

16,	15,	13,	8,	6,	5	และ	1	ตัวอย่าง		ตามล�าดับ	

(ตารางที่	1)

ตารางที่ 1	ชนิดและจ�านวนสิ่งแปลกปลอมประเภท	light	filth	ที่ตรวจพบในตัวอย่างพาสต้าน�าเข้า		

	 1.	 ชิ้นส่วนแมลง*	 142	
	 2.		ขนคน	 85	
	 3.		แมลงทั้งตัว	 27	
	 4.		ตัวหนอน	 23	
	 5.		ตัวอ่อนแมลง	 18	
	 6.		ไร	 16
	 7.		มด	 15	
	 8.	 ขนหนู					 13	
	 9.		ขนแมว	 8	
	 10.		เหาหนังสือ	 6	
	 11.	 ขนนก	 5
	 12.		ไข่แมลง	 1

ชนิดสิ่งแปลกปลอม
ประเภท	light	filth

	จ�านวนตัวอย่าง
ที่ตรวจพบสิ่งแปลกปลอม	(142	ตัวอย่าง)

*ชิ้นส่วนแมลง	ได้แก่		ปีก	ขา	หนวด	ส่วนหัว	ส่วนท้อง	ส่วนอกและชิ้นส่วนอื่น	ๆ	ที่จ�าแนกประเภทไม่ได้
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ตารางที่ 2 	จ�านวนชิ้นส่วนแมลงที่ตรวจพบในตัวอย่างพาสต้าน�าเข้า	

	 สิ่งแปลกปลอมประเภท	 light	 filth	ที่ตรวจ

พบภายใต้กล้อง	 Widefield	 zoom	 stereoscopic		

microscope	ทีก่�าลงัขยาย	60	เท่า	ได้แก่	แมลงทัง้ตวั	

	 1	–	75	 69	(48.59)

	 76	-	150	 35	(24.64)

	 151	–	225	 11	(7.75)

	 226*	-	300	 7	(4.93)

	 301	-	400	 9	(6.34)

	 401	-	500	 2	(1.41)

	 501	-	600	 2	(1.41)

	 601	-	700	 1	(0.70)

	 901	-	1,000	 4	(2.82)

	 1,001	ถึง	มากกว่า	1,133	 2	(1.41)

*(Defect	Action	Levels)	ระบุพบชิ้นส่วนแมลงไม่เกิน	225	ชิ้นใน	1	ตัวอย่าง

 ช่วงจ�านวนชิ้นส่วนแมลงที่ตรวจพบ	(ชิ้น)	 จ�านวนตัวอย่างที่ตรวจพบ	(%)

ภาพที่ 1	แมลงทั้งตัว ภาพที่ 2	ตัวหนอน

ตัวหนอน	ไข่แมลง	ชิ้นส่วนแมลง	ตัวไร	เหาหนังสือ	

มด	 และตัวอ่อนแมลง	 มีรูปร่างลักษณะดังต่อไปนี้	

(ภาพที่	1	-	8)

	 สิ่งแปลกปลอมประเภท	 light	 filth	ที่ตรวจ

พบมากที่สุดในตัวอย่างพาสต้าคือชิ้นส่วนแมลงพบ

ในทุกตัวอย่างที่วิเคราะห์จ�านวน	142	ตัวอย่าง	เมื่อ

จ�าแนกเป็นช่วงความถี	่1-75,	76-150,151-225,	

226-300,	 301-400,	 401-500,	 501-600,	

601-700,	901-1,000	และ	1,001	ถึงมากกว่า	

1,133	ชิ้น	ตามล�าดับ	เพื่ออิงเกณฑ์ตามข้อก�าหนด	

(Defect	Action	Levels)	ของ	US.	FDA	ที่ระบุให้

พบชิ้นส่วนแมลง	(insect	fragments)	ไม่เกิน	225	

ชิ้น	 ใน	1	ตัวอย่าง(6)	พบว่าตัวอย่างที่ตรวจพบชิ้น

ส่วนแมลงเกินเกณฑ์ข้อก�าหนดจ�านวน	27	ตัวอย่าง	

คิดเป็นร้อยละ	19.02	(ตารางที่	2)
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ภาพที่ 3	ไข่แมลง ภาพที่ 4	ชิ้นส่วนแมลง

ภาพที่ 6	เหาหนังสือ

ภาพที่ 7	มด ภาพที่ 8	ตัวอ่อนแมลง

ภาพที่ 5	ตัวไร

ภาพที่ 1 - 8		สิ่งแปลกปลอมประเภท	light	filth	ภายใต้กล้อง	Widefield	zoom		stereoscopic	microscope	

ที่ก�าลังขยาย	60	เท่า
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วิจารณ์
	 ผลการตรวจตวัอย่างพาสต้าด้วยตาเปล่าและ

ตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์	 (Widefield	 zoom	

stereoscopic	microscope)	พบแมลงทั้งตัวที่มีชีวิต

และไม่มีชีวิตเป็นด้วงงวง	 (Sitophilus	 spp.)ระยะ										

ตัวเต็มวัย	 	 แสดงว่าแมลงมาจากประเทศผู้ผลิต	

(ต่างประเทศ)	ซึ่งอาจปนปลอมระยะการเก็บรักษา	

เพื่อรอการบรรจุลงถุงก่อนจะน�าออกจ�าหน่าย	 เมื่อ

น�าสินค้าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทยที่มีสภาพ	

ภูมิอากาศร้อนชื้นเหมาะในการเจริญ	 ท�าให้แมลง

ออกไข่	ฟักเป็นตัวหนอน	ตัวอ่อน	ตัวเต็มวัย	และ

ขยายพันธุ์	ตามล�าดับ	

	 ด้วงงวง	 (Sitophilus	 spp.)	 เป็นแมลงศัตรู

ผลิตผลเกษตรที่อาศัยและท�าลาย	 โดยการกัดกิน

ท�าให้เกิดการแตกหัก	 ตัวเต็มวัยเพศเมียมักวางไข่

อยู่ที่ผิวนอกของผลิตภัณฑ์	เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอน

จะเจาะเข้าสู่ภายในกัดกินและเจริญเติบโตจนครบ

วงจรชีวิตตัวเต็มวัยจะเจาะผลิตภัณฑ์ออกมาท�าให้

เป็นรูและภายในเป็นโพรง	 ถ้ามีการท�าลายสูงน�าไป

ใช้บริโภคไม่ได้	 ด้วงงวงเมื่อเข้าท�าลายผลิตภัณฑ์	

จะท�าให้สูญเสียน�้าหนัก	 เกิดความชื้นในผลิตภัณฑ์	

และเป็นพาหนะน�าเชือ้ราทีส่�าคญับางชนดิ	นอกจากนี้	

ซากแมลงหรือ	 ชิ้นส่วนแมลงที่ตายจะติดอยู ่กับ

ผลิตภัณฑ์ท�าให้สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจและท�าให้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณค่าไปในการน�าไป

บรโิภค	ซึง่รวมไปถงึผลเสยีทางอ้อมคอืท�าให้ภาชนะ

บรรจหุรอืหบีห่อเสยีหายไม่เป็นทีน่ยิมของผูบ้รโิภค	

แมลงทั้งตัวที่พบในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	 ท�าให้เกิด

ความเสียหายรุนแรงต่อผลิตภัณฑ์พาสต้าทั้งด้าน

ปริมาณของน�้าหนักและความเสียหายต่อคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์(7,	8)

	 พบสิง่แปลกปลอมประเภท	light	filth	ทีเ่ป็น

ชิ้นส่วนแมลง	 (insect	 fragment)	 ในทุกตัวอย่าง	

ชิน้ส่วนแมลงทีต่รวจพบอาจมาจาก	ตวัอ่อน	ตวัหนอน	

แมลงทั้งตัวหรือชิ้นส่วนแมลงที่ปนปลอมมากับ

วัตถุดิบที่ใช้ท�าพาสต้า	เมื่อผ่านขั้นตอนการผลิตจน

เป็นเส้นพาสต้า	 ท�าให้แมลงตายและแตกเป็นชิ้น

ส่วนกระจายอยู่ในผลิตภัณฑ์	 การพบชิ้นส่วนแมลง

จ�านวนมากบ่งชี้ว ่าไม่มีระบบป้องกันแมลงหรือ	

หากมีระบบป้องกันแมลงแต่ไม่เข้มงวด

	 พบสิง่แปลกปลอมประเภท	light	filth	ทีเ่ป็น

ตัวหนอน	 ตัวอ่อนแมลงและไข่แมลงในผลิตภัณฑ์

พาสต้า	 เป็นผลมาจากแมลงที่มีชีวิตสามารถขยาย

พันธุ์และเจริญเติบโตในระยะเวลาอันสั้น	 เนื่องจาก

อุณหภูมิและความชื้นในประเทศไทยเหมาะสมกับ

การขยายพันธุ์ของแมลง

	 ตัวไร	เป็นแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรที่พบใน

ธรรมชาติและพบในโรงเก็บ	นอกจากจะกัดกินและ

ท�าลายอาหารที่ท�ามาจากธัญพืชแล้วยังปล่อยกลิ่น	

ที่ไม่พึงประสงค์ในอาหารที่มันกัดกิน	 และเป็นตัว

แพร่เชื้อราอีกด้วย	 หากปนปลอมในผลิตภัณฑ์	

อาจท�าให้เกิดอาการแพ้	หรือท�าให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่น

จากมลูทีข่บัถ่ายออกมา	ท�าให้คณุภาพของผลติภณัฑ์

เสื่อมราคา(9,	12)

	 มด	 ไม่จัดเป็นแมลงศัตรูโดยตรง	 แต่เป็น

แมลงศัตรูชั่วคราวหรือครั้งคราว	 (Visiting	 Insect	

Pests)	ท�าความเสยีหายให้หบีห่อภาชนะบรรจุ	ท�าให้

คุณภาพผลิตภัณฑ์เสียหายไม่น่าดู	 เกิดความไม่

สะดวกในการท�างาน(10)	 อาจมีการปนปลอมในขั้น

ตอนการเกบ็รกัษาทีไ่ม่ถกูวธิี	เช่น	เกบ็ในภาชนะไม่มี

ฝาปิดสนิท	 หรือภาชนะมีฝาปิดสนิทแต่ไม่สามารถ

ป้องกันการกัดแทะของมดได้	 รวมทั้งสถานที่ผลิต

ไม่มกีารท�าความสะอาดก่อนหรอืหลงัการผลติ	ท�าให้

มีเศษอาหารที่มดใช้เป็นอาหาร		

	 เหาหนังสือ	 	 (Book	 lice	 หรือ	 Psocids)	

พบในโรงเก็บจะอาศัยและท�าลายอยู่ภายนอกเมล็ด										

ท�าความเสยีหายกบัเมลด็ทีแ่ตกหกัจากการถกูแมลง

ชนิดอื่นท�าลาย	ท�าให้เกิดขุย	ของเสียที่ขับถ่ายออก
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มาท�าให้ผลิตภัณฑ์มีกลิ่น	 อาหารของเหาหนังสือ	

คอื	เมลด็พชืทีแ่ตกหกั	ซากแมลง	เศษพชื	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งที่มีความชื้นสูง	 เชื้อราจะเจริญได้ดี	 ท�าให้

พบเหาหนังสือ	 เนื่องจากเหาหนังสือจากกินเชื้อรา

เป็นอาหาร	 ซึ่งเชื้อราที่เกิดอาจสร้างสาร	 alflatoxin	

ท�าให้ผลิตภัณฑ์เป็นอันตรายต่อผู ้บริโภคและ	

ด้อยคุณภาพ(7,	10,	11)

	 จากการศึกษาพบว่าสิ่งแปลกปลอมที่พบ	

ส่วนใหญ่เป็นแมลงซึ่งการปนปลอมในขั้นตอนการ

เก็บรักษาที่ไม่มีภาชนะปิดสนิทและไม่สามารถทน

ต่อการกดัแทะของแมลง	ดงันัน้ผูผ้ลติหรอืผูจ้�าหน่าย

จะต้องเก็บรักษาพาสต้าไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท	และ

ป้องกันการกัดแทะของแมลงได้	วิธีที่หยุดการเจริญ

ของแมลงในพาสต้าจะต้องป้องกันก�าจัดแมลงศัตรู

ผลิตผลเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี	 เนื่องจากแมลง

ศัตรูผลิตผลเกษตรส่วนใหญ่มีความต้านทานต่อ

อณุหภมูติ�า่	นอกจากการเกบ็ผลติผลเกษตรในทีเ่ยน็

จะเป็นการชะลอความเสียหายของผลิตผลเกษตร	

ความเย็นยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของแมลงคือ

ลดอัตราการกิน	 ลดอัตราการวางไข่	 ลดอัตราการ	

ฟักไข่		ซึง่จะท�าให้แมลงหยดุชะงกัการกนิอาหารและ

อาจตายได้	โดยทีอ่ณุหภมูติ�า่กว่า	10	องศาเซลเซยีส	

แมลงมกัจะไม่ว่องไวและถ้าอณุหภมูติ�่ากว่า	5	องศา

เซลเซียส	 การวางไข่และการเจริญเติบโตจะหยุด

ชะงัก	 ดังนั้นการเก็บผลิตผลเกษตรไว้ที่อุณหภูมิต�่า

กว่า	5	ถึง	10	องศาเซลเซียส	จะช่วยป้องกันและ

ชะลอความเสียหายได้	และที่ความเย็น	-2	ถึง	-5	

องศาเซลเซียส	จะท�าให้แมลงตายหมด(7,	8,	11)

	 สิ่งแปลกปลอมที่พบรองลงมาคือ	 ขนคน	

บ่งชี้ให้ทราบว่ามีปัญหาเรื่องบุคลากรในระบบ	

การผลิตอาหารและสุขนิสัยของผู ้ปฏิบัติงาน	

เนื่องจากการปฏิบัติตนไม่ถูกสุขลักษณะการผลิต	

ส่วนบุคคล	 เช่น	 ไม่สวมถุงมือ	 และตาข่ายคลุมผม	

ในขณะปฏบิตังิานโดยเฉพาะอย่างยิง่ในขัน้ตอนการ

บรรจุลงในภาชนะบรรจุต่าง	ๆ(11,	12)

	 ตรวจพบขนหนู	 ขนแมว	 และขนนก	 ตาม

ล�าดับ	 (ตารางที่	 1)	 เป็นสิ่งบ่งชี้ให้ทราบถึงสภาพ

แวดล้อมบรเิวณทีม่กีารผลติอาหารว่ามกีารปนเป้ือน

จากสัตว์	 อาจปนปลอมในขั้นตอนเก็บเกี่ยวที่สัตว์

กัดแทะเมล็ดข้าวสาลี	ขั้นตอนการตาก	การนวด	ที่

ไม่มภีาชนะป้องกนัการเหยยีบย�า่ของสตัว์บนวตัถดุบิ

ท�าให้ขนสัตว์เหล่านี้ร่วงหล่นลงในผลิตภัณฑ์	 เมื่อ	

น�ามาแปรรูปเป็นเส้นพาสต้าจึงตรวจพบเส้นขน	

ดังกล่าว	 สัตว์เหล่านี้อาจเป็นพาหะน�าโรคมาสู่คน

และเป็นศัตรูในโรงเก็บจากการเก็บรักษาไม่ถูกวิธี	

บ่งบอกว่าการป้องกนัไม่ดจีงึท�าให้สตัว์ประเภทแมว	

หนูและนก	เข้าไปในแหล่งผลิตได้(11,	12)

สรุป
	 ปัญหาสิ่งแปลกปลอมในพาสต้าที่ท�าให้	

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ก�าหนด	 พบว่ามา

จากแมลงทั้งตัวและชิ้นส่วนแมลงเป็นส�าคัญ	 ซึ่ง

ด้วงงวง	 (Sitophilus	 spp.)	 ตัวไร	 เหาหนังสือ	

จัดเป็นแมลงที่กัดกินและท�าลายผลิตภัณฑ์และ	

เป็นพาหะของเชื้อราบางชนิดที่อาจเป็นอันตราย	

ต่อผู้บริโภค	 การตรวจพบขนคนและขนสัตว์	 บ่งชี้

ว่ามาตรการควบคมุสขุลกัษณะ	กรรมวธิกีารผลติใน

ขั้นตอนต่างๆ	 รวมทั้งระบบป้องกันแมลงและสัตว์	

ยงับกพร่อง	ท�าให้ผลติภณัฑ์พาสต้าน�าเข้ามคีณุภาพ

ไม่เหมาะในการน�ามาจ�าหน่ายหรือบริโภคใน

ประเทศ	เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัคณุภาพ

ของสินค้า	 ควรมีข้อก�าหนดที่เป็นมาตรฐานในการ	

น�าเข ้าสินค้า	 เพื่อให้คนไทยได้รับการบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย	

จึงควรน�าระบบประกันคุณภาพในการน�าเข้าสินค้า

จากต่างประเทศเข้ามาจ�าหน่าย	 ให้เป็นไปอย่าง

เคร่งครดั	เพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพสม�่าเสมอ	

และเป็นที่ยอมรับของประเทศผู้บริโภค	ซึ่งสามารถ

ลดปัญหาการเกิดอันตรายจากการบริโภคอาหาร	
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นอกจากนี้ข้อมูลจากการศึกษาสามารถน�าไปใช้

เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาจัดท�ามาตรฐาน

คณุภาพของพาสต้าน�าเข้า	เพือ่ให้ข้อมลูแก่ผูบ้รโิภค	

ผู้น�าเข้า	 น�าไปตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารที่มีมาตรฐานและเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาก�าหนดเงื่อนไขด้านคุณภาพของพาสต้า	

น�าเข้า	โดยหน่วยงานรับผิดชอบต่อไป
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Filth in Imported Pasta

Kuntong Pednog Tanongpan Satjapala Kokeiat Sarttarin and Kanogwan Toonsakool
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences, Tiwanan Road, Nonthaburi 11000, Thailand

ABSTRACT Pasta	 is	 one	 of	 the	 favorite	 for	 Thai	 consumers	 which	 almost	 imported	 from	 aboard,	

In	order	to	protect	consumers	and	for	risk	communication,	during	October	2005	to	August	2009,	light	

filth	determination	in	142	samples	were	studied	by	Bureau	of	Quality	and	Safety	of	Food,	Department	of	

Medical	Sciences.	The	visual	examination	by	naked	eyes	and	light	filth	determination	by	widefield	zoom	

stereoscopic	microscope	and	compound	microscope	were	done	for	quality	assessments.	The	results	revealed,	insect	

fragment,	human-hairs,	insects,	worm	larva,	mites,	ants,	book	lice,	cat/dog	hairs,	rat/mouse	hairs,	feather	

and	insect	eggs	were	found	in	142,	85,	27,	23,	18,	16,	15,	13,	8,	6,	5	and	1	samples,	respectively.	

27	pasta	samples	(19.02%)	were	exceeded	USFDA	Defect	Action	Leve.	This	information	data	will	enhance	

regulatory	agency	to	consideration	on	the	quality	criteria	establishment	for	imported	pasta.	

Key words : Filth, Pasta, Imported


