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สิง่แปลกปลอม : 

 

 

 

Filth 
 
 

สิง่แปลกปลอม (Filth) 
 

Filth คืออะไร 

 ส่ิ งแปลกปลอมซึ่ ง ไม่ เป็นที่ ยอมรับ        
หรือน่ารังเกียจที่มีแหล่งที่มาจากสัตว์ เช่น สัตว์         
ที่ ใช้ฟันแทะ( rodents)  แมว สุนัข  แมลง นก          
หรือมีแหล่งที่มาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ 
 Filth สามารถแบ่งออกได้เป็น 

 Heavy Filth หมายถึง ส่ิงแปลกปลอมที่
มีน ้าหนักมากซึ่งสามารถแยกออกจาก
ผลิตภัณฑ์ด้วยการตกตะกอน โดยอาศัย
หลักของความหนาแน่นที่แตกต่างกัน
ระหว่างส่ิงแปลกปลอมผลิตภัณฑ์ และ
สารเคมีที่ ใช้ในการแยก เช่น CHCl3 
CCl4 ตัวอย่างของ Heavy Filth เช่น ส่ิง
ขับถ่ายจากแมลง สัตว์ประเภทฟันแทะ
ดินและทราย  

 Light Filth หมายถึง ส่ิงแปลกปลอมที่มี
น ้าหนักเบาและมักเป็นพวก oleophilic 
ซึ่งสามารถแยกออกจากผลิตภัณฑ์โดย
ใช้ของเหลวผสมระหว่างสารกลุ่มน ้ามัน
และน ้า ซึ่งส่ิงแปลกปลอมประเภทนี จะ
ลอยตัวอยู่ในชั นของน ้ามัน ตัวอย่างของ 
Light Filth เช่น แมลง ชิ นส่วนของแมลง 
ขนสัตว์ชนิดต่างๆ 

 Sieved Filth หมายถึง ส่ิงแปลกปลอมที่
มีขนาดเฉพาะตัวซึ่งสามารถแยกออก
จากผลิตภัณฑ์ โดยใช้ตะแกรงร่อน
(sieve)  ที่ มี ขนาดเฉพาะของช่องที่
แตกต่างกัน 
 

 
 

 

แหลง่ทีม่าของ Filth 

 คนงานและผู้สัมผสัอาหาร 
(Employees) เกิดจากส่วนของร่างกาย 
เสื อผ้าและเครื่องแต่งกายอื่นๆที่ไม่ได้
ระวั งรักษาความสะอาด การไม่ ใช้
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หมวกคลุม
ผม ผ้าปิดปากและจมูก รวมถึงความ
ประมาทเลินเล่อของคนงาน  ซึ่ ง ส่ิง
เหล่านี จะเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะท้าให้ 
Filth แพร่กระจายลงสู่อาหารและแพร่ 
กระจายจากแหล่งที่ผลิตหนึ่ งไปยั ง
บริเวณอ่ืนๆ ทั่วโรงงานได้ 

 สัตว์กลุ่มที่ใช้ฟันแทะและสัตว์อื่นๆ 
(Rodents and other animals) ส่วน
ใหญ่เป็นสัตว์พื นเมืองหรือสัตว์ประจ้าถิ่น
ที่มักพบกระจายอยู่ทั่วไป ในประเทศ
ไทยที่พบและสร้างปัญหาบ่อยๆ ได้แก่ 
หนูชนิดต่างๆ ส่ิงที่เป็นการบ่งชี ถึงการ
ปนเปื้อนของสัตว์เหล่านี  ได้แก่ ขนและ
ส่ิงขับถ่าย ซึ่งอาจปนเปื้อนมากับวัตถุดบิ
ก่อนเข้าโรงงานหรือปนเปื้อนในขณะท้า
การผลิต โดยมากมักเกิดจากสภาพ 
แวดล้อมภายในโรงงานและบริเวณ
รอบๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

 แมลง (Flies) เป็นสัตว์ที่พบมากที่สุด 
แมลงและชิ นส่วนของแมลงนอกจากจะ
เป็นส่ิงแปลกปลอมแล้วยังเป็นตัวน้าโรค
อีกด้วย ในโรงงานผลิตอาหารและ
บริเวณรอบๆ มักเป็นแหล่งสะสมของ
แมลงเนื่องจากมีแหล่งอาหารของแมลง
อยู่มาก เช่น น ้าทิ ง ส่ิงขับถ่ายของมนุษย์
ที่ ไม่ ได้ดู แลให้ดี  เศษขยะและเศษ
วัตถุดิบที่รอการท้าลาย ซึ่งถ้าโรงงานไม่ 
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สิง่แปลกปลอม : 

 

 

Filth 

 

 
 
 
มีระบบการป้องกันและก้าจัดแมลงที่ดี ก็
อาจท้าให้เกิดการปนเปื้อนได้ 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Equipments) 
ส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องมือที่สกปรก
ช้ารุดรวมถึงการใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะ 
สมกับงาน เช่น ภาชนะมีซอกมุมมาก มี
รอยแตกร้าว ภาชนะที่ ล้างท้าความ
สะอาดไม่ดี การใช้ภาชนะที่ท้าจากไม้
หรือพลาสติกที่หมดอายุการใช้งาน การ
ใช้ภาชนะโลหะที่เป็นสนิมรวมถึงการ
ปน เ ปื้ อ น ข อ งข อ ง สา รห ล่ อ ล่ื น ใ น
เครื่องจักรกล ซึ่งส่ิงเหล่านี จะเป็นแหล่ง
สะสมของส่ิงแปลกปลอม และแหล่ง
สะสมของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ 

 น ้า (Water) ในอุตสาหกรรมการผลิต
อาหาร น ้าถือว่าเป็นส่ิงส้าคัญอย่างหนึ่ง 
น ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องเป็นน ้าที่
มีคุณภาพดีทั งทางด้านกายภาพ เคมี 
และจุลินทรีย์ ส่ิงแปลกปลอมที่มากับน ้า
ส่วนใหญ่จากแหล่งน ้าที่ไม่มีคุณภาพ 
ระบบการควบคุมคุณภาพน ้า, ระบบถัง
พักน ้า และระบบการขนส่งที่ช้ารุดหรือ
ขาดการดูแลที่ดี ท้าให้ส่ิงแปลกปลอมมี
โอกาสเข้าไปอยู่ในน ้าและแพร่กระจาย
ไปทั่วทั งโรงงานตามระบบท่อส่งน ้า  

 วัตถุดิบ (Raw material) การปนเปื้อน
ของวัตถุดิบเกิดได้หลายขั นตอน เช่น 
บริเวณที่จับหรือเก็บเกี่ยววัตถุดิบ การ
ขนส่ง การดูแลรักษา รวมถึงกรรมวิธีใน
การคัดเลือก การท้าความสะอาดวัตถุดิบ
ก่อนที่จะน้าเข้าไปในบริเวณการผลิต 

 
 
 
 

 

 
 Filth ต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

 การพบ Filth ในอาหารนอกจากจะบ่ง
บอกถึงกระบวนการผลิต การเก็บรักษา การจัด
จ้าหน่ายที่ ไม่ถูกต้องและระบบการควบคุม
คุณภาพที่ไม่ได้ผลแล้ว ตัว Filth เองอาจมีผลทั ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของผู้บริโภค
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ, ทารก และเด็ก ได้แก่ 
สารพิษ (Toxin) ที่อาจพบได้ในแมลงสาบ และ
แมลงชนิดอื่นๆ สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food 
Allergens) ที่อาจพบได้ในแมลงสาบ จุลินทรีย์ก่อ
โรค (Pathogens) ที่อาศัยอยู่กับแมลงและสัตว์
ชนิดต่างๆ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี จะแพร่กระจายสู่
อาหาร เมื่อสัตว์พาหะหรือส่ิงขับถ่ายของสัตว์
สัมผัสอาหาร เป็นต้น 
 

การปอ้งกนั Filth  

 คนงานและผู้สัมผสัอาหาร  
(Employees) ควรให้การอบรมและ
แนะน้ า ให้ เห็นถึ งความ ส้าคัญของ
สุข ลักษณะในการปฏิบัติ ง าน  เช่ น 
ความส้าคัญของการรักษาความสะอาด
และอุปกรณ์ป้องกันชนิดต่างๆ ข้อห้าม
และข้อควรปฏิบัติในขณะปฏิบัติงาน 

 สัตว์กลุ่มที่ใช้ฟันแทะ (Rodents)  
บริเวณผลิต บริเวณเก็บผลิตภัณฑ์ และ
ระบบท่อระบายน ้าต้องสามารถปิดได้
มิดชิด และมีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้สัตว์
ดังกล่าวเข้าไปได้ จัดสภาพแวดล้อมทั ง
ภายในและภายนอกโรงงานให้สะอาด
เป็นระเบียบ เพื่อก้าจัดแหล่งที่อยู่และ
ขยายพันธุ์ 

 แมลง (Flies) ตัวอาคารผลิตควรมีระบบ
ป้องกันแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น            
มีมุ้งลวดตามช่องระบายอากาศ ม่าน 
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สิง่แปลกปลอม : 

 

 

Filth 

 

 
 
 
พลาสติกที่ประตูทางเข้าออก ภายในตัว
อาคารควรมีเคร่ืองดักจับแมลง 

 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Equipments) 
ต้องรักษาความสะอาดและซ่อมแซมให้ 
อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา จัดเก็บให้เป็น
ระเบียบ ออกแบบเครื่องมือและเลือกใช้
วัสดุให้เหมาะสม เลิกใช้ภาชนะหรือ
อุปกรณ์ที่หมดอายุใช้งาน 

 น ้า (Water) ต้องควบคุมคุณภาพน ้ารวม 
ถึงน ้าแข็งให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานที่
ใช้บริโภคและจัดระบบกรองน ้า ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 วัตถุดิบ (Raw material) จัดหาแหล่ง
วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและพยายามลด
การปนเปื้อนที่จะเกิดขึ นในขณะขนส่งสู่ 
โรงงานผลิต ก้าหนดแผนผังขั นตอน 
การคัดแยก และการท้าความสะอาด
วัตถุดิบก่อนเข้าสู่บริเวณผลิต 
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