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ค้าน้า 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้
ด้าเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการแปรรูปข้าว ได้ให้ความส้าคัญต่อการเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวเพ่ือ
โภชนาการและสุขภาพ นักวิจัยได้สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ข้าวสุขภาพพร้อมบริโภคหลาย
ชนิด ส่วนหนึ่งของผลงานเหล่านั้น คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็ง เป็นการน้าข้าวไทยที่มีคุณภาพมา
ผนวกกับอาหารไทยที่มีรสชาติอร่อย และมีคุณค่าด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ข้าวน้้าผัก และผลิตภัณฑ์ข้าวผักแท่ง 
ซึ่งเป็นการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ โดยน้าผักพ้ืนบ้านของไทยมาใช้ประโยชน์ จากผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าว
นี้ คณะวิจัยตระหนักถึงความส้าคัญในการที่จะน้าผลงานวิจัย นวัตกรรม มาเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประโยชน์จริง จึงได้ด้าเนินโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีผลิตข้าวแกง
ทอด ข้าวน้้าผักและข้าวผักแท่งสู่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ภาคเหนือ” ซึ่งได้รับงบประมาณประเภททุนกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ้าปี 2558 จาก ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

คณะท้างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลสัมฤทธ์ของโครงการนี้  จะก่อให้เกิดการน้าไปต่อยอด และ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

คณะท้างาน 
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ข้าวแกงไทยสู่ข้าวแกงทอด: ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม 

“ข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็ง”เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลที่ 1 นวัตกรรมข้าวไทยเฉลิมพระเกียรติ
ประจ าปี 2550 จากมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวคิดคือพัฒนาข้าวราดแกงไทยให้มีรูปแบบที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และมีศักยภาพในการส่งออก ผลงานชิ้นนี้ได้รับอนุสิทธิบัตรใน
ชื่อ “กรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็งกึ่งส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว” เลขที่ 7221 ออกให้เมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2555  

เมื่อเอ่ยถึงข้าวแกงหรือข้าวราดแกง คนไทยส่วนใหญ่นิยมชื่นชอบคุ้นเคยเป็นอย่างดี  แม้ว่าจะมี
ผู้บริโภคส่วนหนึ่งเมินข้าวแกงไทยไปบ้าง โดยหันไปรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดสไตล์ตะวันตกแทนในบางมื้อ
อย่างเช่น แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า เบเกอรี่ชนิดต่างๆ อาหารเกาหลีหรืออาหารญี่ปุ่น ได้แก่ ซูซิราเม็ง ตามกระแส
นิยมทั้งนี้อาจเนื่องจากอาหารต่างชาติเหล่านี้ให้ความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานหาซื้อได้ง่าย มีจ าหน่าย
ในร้านสะดวกซ้ือที่มีอยู่ทั่วกรุง ในขณะที่ข้าวแกงไทยยังคงรูปแบบตักใส่จานต้องนั่งรับประทานให้ความสะดวก
น้อยกว่าข้าวแกงไทยจึงมีคู่แข่งที่น่ากลัว 

ท าอย่างไรให้ข้าวแกงไทยคงอยู่คู่คนไทย? หนึ่ง คือต้องน าเสนอจุดแข็งที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้
ผู้บริโภคสนใจข้าวแกงไทยให้มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องราวของคุณค่าด้านสุขภาพ สอง พัฒนารูปแบบข้าวแกงให้มี
ความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคและสามารถพกพาไปทานที่ใดก็ได้ 

ชูจุดเด่นด้านสุขภาพของข้าวแกงไทย 

ข้าวแกงนับว่าเป็นอาหารประเภทจานเดียวมีส่วนประกอบหลัก คือ หนึ่งข้าวไทยซึ่งเป็นข้าวคุณภาพ
เป็นที่นิยมของคนทั่วโลก และสอง อาหารไทยที่มีส่วนผสมเป็นเครื่องเทศสมุนไพรส่งกลิ่นหอม และรสชาติ
หลากหลายทั้งรสเผ็ด รสเปรี้ยว รสหวาน และรสเค็ม ผสมกลมกลืนเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว มีคุณค่าทางโภชนาการ
และคุณค่าสร้างเสริมสุขภาพ (ฟังก์ชั่นนอล) ไม่ว่าจะเป็นต้มย้ากุ้ง ต้มข่าไก่ แกงเขียวหวาน พะแนงไก่หรือ
อาหารท้องถิ่น อย่างเช่น แกงป่า แกงส้มผักกะเฉด คั่วกลิ้ง แกงไตปลา ผัดสะตอ ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภคก็ล้วนให้คุณค่าต่อสุขภาพไม่แพ้กัน 

ผลงานวิจ ัยของวารุณ ีและคณะ  (2547) แสดงให ้เห ็นว ่าอาหารไทยมีค ุณค่าทางโภชนาการ
ประกอบด้วยสารอาหารที ่ส้าคัญ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรท ใยอาหาร และแร่ธาตุต่างๆ ได้แก่
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กและโซเดียม ดังแสดงในตารางที ่1 :- 
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ตารางที ่1 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยในปริมาณ 100 กรัม 

ชนิดอาหาร ความชื้น 
(กรัม) 

โปรตีน
(กรัม) 

ไขมัน
(กรัม) 

คาร์โบ 
ไฮเดรท
(กรัม) 

ใยอาหาร* 
(กรัม) 

พลังงาน
(กิโล

แคลอรี) 

เถ้า
(กรัม) 

แคลเซียม
(มิลลิกรัม) 

ฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัม) 

เหล็ก
(มิลลิกรัม) 

โซเดียม
(มิลลิกรัม) 

แกงเขียวหวานไก ่ 77.68 6.46 8.04 3.85 2.34 114 1.63 41 76 0.72 274 
ต้มย้ากุ้ง 89.45 3.60 2.15 2.43 0.90 43 1.47 25 76 0.23 343 
พะแนงไก ่ 61.91 13.24 9.19 9.62 2.60 174 3.44 38 188 8.32 533 
มัสมั่นเนื้อ 64.47 6.70 12.09 12.93 1.60 187 2.21 22 127 1.06 344 
แกงเลียง 91.54 2.29 0.24 3.66 1.00 26 1.27 34 58 0.65 278 
ต้มข่าไก ่ 80.62 7.44 5.96 3.14 1.06 96 1.78 11 109 0.24 235 
ห่อหมกปลา 71.06 9.43 8.03 6.78 2.72 137 1.98 36 92 2.73 420 
ฉู่ฉี่ปลา 64.26 13.76 10.43 6.71 2.55 176 2.29 26 120 1.58 410 
ผัดพริกขิงหม ู 55.26 16.56 12.06 7.00 6.09 203 3.03 34 150 1.85 600 
คั่วกลิ้งหม ู 55.58 21.54 10.43 1.75 6.77 187 3.93 86 220 2.1 940 
แกงป่าไก่ 82.55 6.59 2.87 3.61 2.52 67 1.86 33 71 4.02 449 
แกงส้มผักกระเฉด 
ปลาช่อน 

84.66 5.15 0.89 5.27 1.88 50 2.15 26 48 1.93 572 

แกงไตปลา 79.80 6.05 4.13 4.98 2.71 81 2.33 53 97 2.71 615 
แกงเหลืองคูน 86.87 4.01 1.28 4.52 1.34 46 1.98 49 55 1.35 537 
แกงหอยใบชะพลู 77.16 6.46 6.83 4.77 2.32 106 2.46 89 101 4.97 526 
ผัดสะตอ 56.32 13.03 7.30 14.29 6.16 175 2.90 73 142 0.80 590 

*ใยอาหาร (dietary fiber) วิเคราะห์โดยวิธี Enzymatic – gravimetric 
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จากผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการสามารถประมวลจุดเด่นของอาหารไทยได้ดังต่อไปนี้ 

ชนิดอาหาร จุดเด่นทางโภชนาการ 
แกงเขียวหวานไก่ ประกอบด้วยโปรตีน ไขมันในปริมาณพอสมควร ใยอาหารสูง ซึ่งได้มาจากมะเขือ

พวง และส่วนผสมของพืช สมุนไพรในเครื่องแกง  

ต้มย้ากุ้ง มีไขมันน้อย และพลังงานต่้า 

พะแนงไก่ และ 

ฉู่ฉี่ปลา 

พะแนงไก่ เป็นอาหารที่มีเนื้อไก่ และฉู่ฉี่มีเนื้อปลาเป็นส่วนผสมหลัก มากกว่า 30% 
ของส่วนผสมทั้งหมด ใช้กะทิ ผัดกับเครื่องแกง ให้โปรตีนสูง ไขมันจากกะทิ ใย
อาหารจากเครื่องแกงและให้พลังงานสูงพอสมควร พะแนงไก่ประกอบด้วยธาตุ
เหล็กสูงกว่าฉู่ฉี่ปลา 

มัสมั่นเนื้อ มีโปรตีนใกล้เคียงกับแกงเขียวหวาน และต้มข่าไก่ ไขมันค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลให้มี
พลังงานสูง ใยอาหารได้จากพืช สมุนไพรในเครื่องแกง 

แกงเลียง เป็นแกง ที่มีผักเป็นส่วนผสมหลักประมาณ 30% ของส่วนผสมทั้งหมด ให้โปรตีน 
ไขมัน พลังงานต่้า มีใยอาหารจากผักต่าง ๆ   

ต้มข่าไก่ เป็นอาหารประเภทแกงกะทิ มีเนื้อไก่ เห็ดฟาง ข่าตะไคร้ ใบมะกรูด พริก เป็น
ส่วนผสม มีไขมันต่้ากว่าแกงกะทิอ่ืนๆ พลังงานค่อนข้างต่้า และมีฟอสฟอรัส 

ผัดพริกขิงหมู มีส่วนผสมเป็นเนื้อหมูประมาณ 40% ของส่วนผสมทั้งหมด ผัดกับพริกแกงด้วย
น้้ามัน มีโปรตีน ไขมัน พลังงาน ใยอาหารสูง มีฟอสฟอรัสและเหล็ก 

ห่อหมกปลา มีเนื้อปลา กะทิ เครื่องแกง และผัก เป็นส่วนผสม มีโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และ
เหล็ก ค่อนข้างสูง 

คั่วกลิ้งหมู อาหารภาคใต้ ที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมหลัก (60%ของส่วนผสมทั้งหมด) มีสีเหลือง
และกลิ่นหอมจากขม้ิน ใบมะกรูด รสเผ็ดจัด มีโปรตีน ไขมัน พลังงาน ใยอาหารสูง 
มีฟอสฟอรัส เหล็ก และโซเดียมค่อนข้างสูง 

แกงป่าไก่ และ 
แกงไตปลา 

เป็นแกงประเภทไม่ใส่กะทิ อาหารทั้ง 2 ชนิด มีผักหลายชนิดเป็นส่วนผสม มีโปรตีน 
และใยอาหารใกล้เคียงกัน แกงไตปลาให้ไขมันและพลังงานสูงกว่าแกงป่าไก่ 

แกงส้มผักกระเฉด
ปลาช่อน และ 
แกงเหลืองคูน 

เป็นแกงประเภทไม่ใส่กะทิ มีผักเป็นส่วนผสมประมาณ 28-33% ให้ไขมันและ 
พลังงานต่้ากว่าแกงป่าไก่ และแกงไตปลา 

แกงหอยใบชะพลู แกงของชาวใต้ ใส่กะทิ มีส่วนผสมเป็น หอยแครง ใบชะพลู ให้พลังงานและมีเหล็ก
สูง 

ผัดสะตอ ประกอบด้วยสะตอ และเนื้อหมูสับ กุ้งสด ผัดด้วยน้้ามัน ให้โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร
และพลังงานสูง 
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นอกจากอาหารที่เป็นกับข้าวซึ่งรับประทานร่วมกับข้าวสวยในตารางที่  1 ที่กล่าวมาแล้วยังมีอาหาร
จานเดียวประเภทข้าว ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมจีน เป็นอาหารจานด่วนยอดนิยมของคนไทยจึงได้
ยกตัวอย่างอาหาร 8 ชนิดมาแสดงไว้ในตารางที่ 2 ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกัน ในอาหาร 
100 กรัม ประกอบด้วยสารอาหารโปรตีนอยู่ระหว่าง 2.4 - 8.0 กรัม ไขมัน 2.1 - 14.1 กรัม คาร์โบไฮเดรท 
10.7 - 35.2 กรัม และให้พลังงาน 85 - 219 กิโลแคลอรี โดยอาหารที่ให้โปรตีนสูงกว่า 5 กรัม / 100 กรัมคือ
หอยแมลงภู่ทอด ข้าวมันไก่ และข้าวผัดกะเพรา ส่วนอาหารที่มีไขมันสูง 3 อันดับต้นๆ คือ หอยแมลงภู่ทอด 
ข้าวผัดหมูใส่ไข่ และข้าวมันไก่ตามล้าดับ ส่งผลให้อาหารทั้ง 3 ชนิดนี้มีพลังงาน 219 178 และ 199 กิโล
แคลอรีตามล้าดับ ส่วนอาหารที่ให้พลังงงานต่้าไม่ถึง 100 กิโลแคลอรี คือ ขนมจีนน้้ายาปักษ์ใต้ มีไขมัน
ค่อนข้างต่้า 
 
ตารางที ่2 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานเดียวในปริมาณ 100 กรัม 

ชนิดอาหาร ความชื้น 
(กรัม) 

โปรตีน 
(กรัม) 

ไขมัน 
(กรัม) 

คาร์โบ 
ไฮเดรท
(กรัม) 

กากใย** 
(กรัม) 

พลังงาน
(กิโล

แคลอรี) 

เถ้า
(กรัม) แคลเซียม

(มิลลิกรัม) 
ฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัม) 

เหล็ก
(มิลลิกรัม) 

ข้าวมันไก ่ 59.3 6.5 8.2 24.8 0.2 199 1.2 122 59 1.2 
ข้าวผัดหมูใส่ไข ่ 65.2 4.8 8.4 20.7 0.2 178 0.9 103 62 0.5 
ข้าวผัดกะเพรา 60.3 5.6 7.3 25.6 0.4 191 1.2 172 66 0.4 
ข้าวแกงเขียวหวาน 67.3 4.7 5.1 22.2 0.4 154 0.7 114 117 0.1 
เส้นหมีผ่ัดซีอิ๊ว 60.1 2.4 2.1 33.9 - 164 1.5 - - - 
ผัดหมีไ่ทย, ภาคใต ้ 53.2 3.4 6.0 35.2 - 208 2.3 - - - 
หอยแมลงภู่ทอด 61.6 8.0 14.1 15.1 0.4 219 3.4 - - - 
ขนมจีนน้้ายาปักษ์ใต้
รวมผักสด 

81.2 3.9 3.0 10.7 0.3 85 1.2 134 43 0.8 

**กากใย (crude fiber) วิเคราะห์โดยวิธี AOAC 

แหล่งข้อมูล: ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย คณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ปี พ.ศ.2545  

 

อาหารไทยนอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังมีคุณค่าสร้างเสริมสุขภาพคือ คุณสมบัติต้านสาร
อนุมูลอิสระ โดยแหล่งของสารส้าคัญที่มีคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ คือพืชผักสมุนไพร เครื่องเทศ และผัก
พ้ืนบ้านหลายชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารไทย อาทิเช่น ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ใบกระวาน กานพลู
ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา พริกไทยอ่อน ใบชะพลู ผักกะเฉด และสะตอ เป็นต้น ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าอาหารไทยชนิดต่างๆ มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระในระดับแตกต่างกัน ขึ้นกับชนิดของพืชผัก
สมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของอาหารชนิดนั้นๆ 
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ข้าวแกงไทยสู่ข้าวแกงทอด..ปรับลุคใหม่ 
คณะวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สร้างสรรค์ 

“ข้าวแกงทอด” โดยน้าข้าวหอมมะลิมาเป็นส่วนประกอบหลัก ใช้สมุนไพรและเครื่องเทศปรุงแต่งกลิ่น
รสชาติให้มีกลิ่นอายของอาหารไทย สูตรดั้งเดิมมี 4 สูตร ได้แก่ สูตรแกงเหลือง สูตรแกงเขียวหวาน สูตรข้าว
หมก และสูตรแกงคั่ว ซึ่งยังสามารถพัฒนาเป็นสูตรต่างๆได้อีกมากมาย แม้กระทั่งท้าเป็นอาหารต่างชาติ 
ไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาเลียน ฯลฯ ได้ทั้งนั้นเพียงแค่เรียนรู้เทคนิคการท้าให้ได้ก็พอเพียง 

กรรมวิธีการท้า เริ่มจากการผัดข้าวสุกกับเครื่องแกงที่โขลกละเอียดให้เข้ากัน  ปรุงรสชาติด้วย
เครื่องปรุงรสให้อร่อย ขึ้นรูปเป็นชิ้นกลมแบน ชุบแป้งทอดที่มีลักษณะค่อนข้างเหลว น้าขึ้นมาคลุกกับเกล็ดขนม
ปังจนหุ้มชิ้นข้าว แล้วน้าไปทอดกึ่งสุกที่อุณหภูมิ 170o ซนาน 30 วินาที จะมีสีเหลืองอ่อน จากนั้นน้าไปแช่
เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20o ซ เมื่อจะรับประทานก็น้าไปทอดให้เหลืองทั้งชิ้นน้้าหนักประมาณ 25 กรัม วิธีท้าดัง
แผนภาพ 
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อร่อยได้หนึ่งอ่ิม 

ข้าวแกงทอดสามารถรับประทานเป็นอาหารหลักหรืออาหารขบเคี้ยว มีลักษณะกรอบนอกเมล็ดข้าวนุ่ม
มีกลิ่นและรสชาติของอาหารไทย ข้าวแกงทอดสูตรดั้งเดิมมี 4 สูตรคือ 1) สูตรแกงเหลือง 2) สูตรแกง
เขียวหวาน 3) สูตรข้าวหมกและ 4) สูตรแกงคั่ว ทั้ง 4 สูตรนี้มีคุณค่าทางโภชนาการ คือ มีโปรตีน 5 - 9 
กรัม/100 กรัม ไขมัน 13 - 17 กรัม/100 กรัม คาร์โบไฮเดรตอยู่ในช่วง 70 - 80 กรัม/100 กรัม กากใย
ระหว่าง 0.65 - 1.19 กรัม/100 กรัม และให้พลังงานอยู่ในช่วง 455 – 475 กิโลแคลอรี 

หากรับประทานข้าวแกงทอดประมาณ 4 ชิ้นน้้าหนัก 100 กรัม (ข้าวแกงทอด 1 ชิ้นหนักประมาณ 25 
กรัม) จะได้รับพลังงานใกล้เคียงกับอาหารจานเดียวประเภทข้าวราดผัดกะเพราไก่ ข้าวราดแกงเขียวหวาน แต่
มีโปรตีนต่้ากว่า 2-3 เท่า มีไขมันใกล้เคียงกัน หากเปรียบเทียบกับอาหารฟาสต์ฟู้ดสไตล์ตะวันตก เช่น แซน
วิชไก่ จะพบว่าข้าวแกงทอดจะให้พลังงานสูงกว่าแซนวิชไก่ 1.5 เท่าและได้โปรตีนกับไขมันใกล้เคียงกัน 
(ตารางที ่3) 
 

ตารางที ่3 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานเดียวต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 

ชนิด 
น้้าหนัก 
(กรัม) 

พลังงาน 
(กิโลแคลอรี) 

โปรตีน 
(กรัม) 

ไขมัน 
(กรัม) 

คาร์โบไฮเดรท 
(กรัม) 

ข้าวราดผัดกะเพราไก่ 265 478 16.7 13.9 71.5 
ข้าวราดแกงเขียวหวาน 318 483 15.0 16.3 69.2 
ข้าวผัดหมูใส่ไข่ 315 557 15.2 26.6 64.3 
ผัดไทย 244 578 18.7 30.0 58.2 
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู 354 397 10.4 19.1 46.0 
แฮมเบอร์เกอร์เนื้อ 150 456 21.0 26.0 33.0 
แซนวิชไก ่ 122 287 12.0 15.0 26.0 

แหล่ง: สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข 
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เพลินใจ ตังคณะกุล อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล เย็นใจ ฐิตะฐาน พยอม อัตถวิบูลย์กุล บุญมา นิยมวิทย์ 

เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ดาลัด ศิริวัน สมจิต อ่อนเหม เกศศิณี ตระกูลทิวากร จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
เยาวดี คุปตะพันธ์ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ วันเพ็ญ มีสมญา วิภาภรณ์ณถลาง. 2549. ผลิตภัณฑ์ข้าว
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วารุณี วารัญญานนท์ เกศศิณี ตระกูลทิวากร อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ เพลินใจ ตังคณะกุล มัณฑนา ร่วม
รักษ์ งามจิตร โล่วิทูร เย็นใจ ฐิตะฐาน อุไร เผ่าสังข์ทอง. 2547. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและ
โภชนาการของอาหารไทยเพ่ือการส่ งออก . สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
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Lowvitoon, N. and Nakahara, K. 2011. Antioxidant capacity and antimutagenicity of 
thermal processed Thai foods. JARQ 45: 211 – 218. 
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ข้าวน ้าผักและข้าวผักแท่ง 

ข้าวนับเป็นอาหารหลักส้าคัญของคนไทย โดยปกติจะรับประทานข้าวร่วมกับอาหารคาวประเภทแกง 
ผัดย้า หรืออาจท้าเป็นอาหารจานเดียว เช่น ข้าวผัด ข้าวคลุกกะปิ ข้าวราดแกง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาและมี
ขั้นตอนในการเตรียมที่ยุ่งยาก ปัจจุบันอาหารสไตล์ตะวันตก อาหารญี่ปุ่น หรืออาหารเกาหลีได้รับความนิยม
จากกลุ่มคนท้างาน วัยรุ่น อันอาจมีผลให้การบริโภคข้าวในวัฒนธรรมแบบไทยๆ ลดน้อยลงท้าอย่างไรจึงจะ
ท้าให้การบริโภคข้าวเพิ่มมากขึ้นทั้งส้าหรับคนไทยและชาวต่างประเทศ แนวทางหนึ่งก็คือการพัฒนาให้เป็น
รูปแบบส้าเร็จรูปมีความสะดวกง่ายต่อการบริโภคสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และสร้างจุดขายคือให้มี
คุณค่าด้านสุขภาพให้มากขึ้น 

เพิ่มมูลค่าข้าวด้วยน ้าต้มผัก 

ผลิตภัณฑ์ข้าวน้้าผักพร้อมบริโภค และข้าวผักแท่ง เป็นผลงานของนักวิจัยวิจัยของสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Japan International 
Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) โดยได้น้าผักพ้ืนบ้านของไทยมาใช้ประโยชน์เพ่ิม
มูลค่าด้านสุขภาพให้แก่ข้าว เนื่องจากนักวิจัยพบว่าผักพ้ืนบ้านไทยหลายชนิดมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ และ
สารฟินอลิค ต่อมาได้น้าผลงานวิจัยที่พบว่าการต้มผักในน้้าจะท้าให้สารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเซลล์ของผัก
ละลายออกมาอยู่ในน้้าต้มผัก ดังนั้นน้้าต้มผักจึงมีคุณค่าต่อสุขภาพและสามารถน้ามาใช้ประโยชน์โดยทดแทน
น้้าเปล่า ใช้หุงข้าวให้สุกได้ข้าวสุกที่มีสีของน้้าผักและอาจจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของผักขึ้นกับชนิดของผักที่
น้ามาใช้ เช่น ใบกะเพรา ผักบุ้งก้านแดง และมะเขือเปราะ ข้าวหุงสุกที่ได้ให้ชื่อว่า“ข้าวน้้าผัก”ผลงานนี้ได้รับ
อนุสิทธิบัตรในชื่อกรรมวิธีผลิตข้าวสุกที่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระอนุสิทธิบัตรเลขที่ 8403 ออกให้เมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม 2556 

“ข้าวน ้าผัก” และ “ข้าวผักแท่ง”อาหารสุขภาพแบบง่ายๆ 

พัฒนา “ข้าวน้้าผัก” เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมบริโภคบรรจุในถุงทนร้อนชนิดอ่อนตัว (Retort pouch)
ชื่อว่า “V-like rice” มี 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวน้้ากะเพรา ข้าวน้้าผักบุ้ง และข้าวน้้ามะเขือเปราะ นอกจากนี้ยัง
พัฒนาเป็นอาหารว่างจากข้าวน้้าผักชื่อว่า “ข้าวผักแท่ง”หรือ “V-bite rice” ลักษณะเป็นอาหารว่างชนิดแช่
เยือกแข็งที่มีข้าวน้้าผักห่อหุ้มไส้ มีทั้งชนิดคาวและหวาน เช่น แกงเขียวหวาน พะโล้ และเผือกกวน น้าไปชุบ
แป้งและเกล็ดขนมปัง ทอดให้เหลืองเล็กน้อยแล้วแช่เยือกแข็ง สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน และสะดวกใน
การบริโภคเพียงน้ามาทอดในน้้ามันร้อนๆนาน 2 - 3 นาทีหรืออุ่นในเตาไมโครเวฟก็รับประทานได้ 

คุณค่าอาหารฟังก์ชันนอล 

ผลิตภัณฑ์ข้าวทั้ง 2 ประเภทนี้มีคุณค่าด้านฟังก์ชันนอล (แสดงในตารางที่ 1) คือผลิตภัณฑ์ข้าวน้้าผักใน
หนึ่งหน่วยบริโภค (135 กรัม / ถุง) มีสารฟินอลิคอยู่ระหว่าง 22 - 50 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค และ
ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ (ค่า ORAC) อยู่ระหว่าง 175 - 551 ไมโครโมลสมมูลของโทรล็อกซ์ ส่วนข้าวผักแท่ง
ในหนึ่งหน่วยบริโภค (30 กรัม) มีสารฟินอลิคอยู่ระหว่าง 10 - 17 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค และฤทธิ์
ต้านสารอนุมูลอิสระอยู่ระหว่าง 39 - 160 ไมโครโมลสมมูลของโทรล็อกซ์ (ตารางที ่2) 
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารฟินอลิค และฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ (ค่า ORAC) ของผลิตภัณฑ์ข้าวน้้าผักพร้อม
บริโภคบรรจุในถุงทนร้อนชนิดอ่อนตัว 3 ชนิด  

ผลิตภณัฑ์ข้าวน้้าผัก 
สารฟินอลิค 

(มก.สมมลูของกรด
แกลลิค ต่อกรัม) 

ค่า ORAC  
(ไมโครโมลสมมลูของ
โทรล็อกซต์่อกรัม) 

สารฟินอลิค 
(มิลลิกรัมสมมลูของกรด
แกลลิค ต่อหน่วยบริโภค 

ค่า ORAC 
(ไมโครโมลสมมลูของ
โทรลอกซต์่อหน่วย

บริโภค) 
ข้าวน้้าผักกะเพรา 0.16 4.08 21.90 551.36 

ข้าวน้้าผักบุ้งก้านแดง 0.31 1.30 42.51 175.18 

ข้าวน้้ามะเขือเปราะ 0.37 3.04 50.11 410.42 

หนึ่งหน่วยบริโภค = 135กรัม; ORAC :Oxygen radical absorbance capacity 

ตารางที่ 2 ปริมาณสารฟินอลิค และฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ (ค่า ORAC) ของผลิตภัณฑ์ข้าวผักแท่ง 3 ชนิด 

ผลิตภณัฑ์ข้าวผักแท่ง 
สารฟินอลิค 

(มก.สมมลูของกรด
แกลลิค ต่อกรัม) 

ค่า ORAC 
(ไมโครโมล สมมูล
ของโทรล็อกซ์ต่อ

กรัม) 

สารฟินอลิค 
(มิลลิกรัมสมมลูของกรด
แกลลิค ต่อหน่วยบริโภค 

ค่า ORAC 
(ไมโครโมล สมมูลของ
โทรลอกซ์ ต่อหน่วย

บริโภค) 
ข้าวผักแท่งเขียวหวาน 0.57 5.36 17.00 160.80 

ข้าวผักแท่งพะโล ้ 0.64 2.96 19.12 88.65 

ข้าวผักแท่งเผือกกวน 0.34 1.31 10.12 39.29 
หนึ่งหน่วยบริโภค = 30 กรัม; ORAC :Oxygen radical absorbance capacity 

 

จากผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ข้าวน้้าผัก 3 ชนิดที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดทนร้อนอ่อนตัว (135 
กรัมุ) มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ (175 - 551 ไมโครโมลสมมูลของโทรล็อกซ์) (ตารางที่ 1) สูงกว่าข้าวสวยที่หุง
ด้วยน้้าเปล่าซึ่งมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระเพียง 35 ไมโครโมลสมมูลของโทรล็อกซ์/ หน่วยบริโภค (135 กรัม) 
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพสามารถเตรียมบริโภคได้เองในครัวเรือนด้วยกรรมวิธีง่ายๆ เพียงเลือกพืชผักชนิดไม่มีกลิ่น
ฉุน ไม่มีรสชาติ หรือสีที่ส่งผลต่อการยอมรับ โดยต้มเอาเฉพาะน้้าผัก แล้วน้าไปหุงข้าวให้สุกก็จะได้สารต้าน
อนุมูลอิสระจากข้าวสวยที่เรารับประทานทุกวัน 

ส้าหรับข้าวผักแท่งสามารถรับประทานเป็นอาหารหลัก หรืออาหารว่างที่มีคุณค่าด้านฟังก์ชันนอล ผล
การศึกษาจะเห็นว่าข้าวผักแท่ง 1 ชิ้นน้้าหนัก 30 กรัม จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในช่วง 39-160 ไมโคร 
โมลสมมูลของโทรล็อกซ์ ซึ่งมีคุณค่าต่อสุขภาพมากกว่าขนมทอดประเภทต่างๆที่ส่วนใหญ่เป็นแป้งและน้้าตาล 
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การหุงข้าวสวยส้าหรับท้าข้าวแกงทอด 
ส่วนผสมและวิธีการท้า 
 ส่วนผสม 
  ข้าวสารหอมมะลิ  225 กรัม 
  ข้าวสารข้าวเหนียว 75 กรัม 
  น้้าเปล่า   340 มิลลิลิตร 

วิธีการท้า 
 ผสมข้าวสารทั้งสองชนิดให้เข้ากันล้างด้วยน้้าสะอาดใส่กระชอนพักให้สะเด็ด จากนั้นน้าใส่

หม้อ ตวงน้้าตามอัตราส่วนเทผสมข้าวพอท่วม หุงให้สุกในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ข้าวสวยสุกที่ได้จะเหนียว นุ่ม มี
ปริมาณน้้าหนักเพ่ิมข้ึนเท่าตัว หรือประมาณ 600 กรัม 
 

แป้งชุบทอดเอนกประสงค์ 
ส่วนผสมและวิธีการท้า 
 ส่วนผสม 
  แป้งสาลีเอนกประสงค์ 240 กรัม 
  แป้งข้าวเจ้า   60 กรัม 
  ผงฟู   7 กรัม 
  เกลือป่น   15 กรัม 
  น้้าตาลทราย  10 กรัม 
  น้้ามันถั่วเหลือง  12 กรัม 
  น้้าเปล่า   420 กรัม 
 วิธีการท้า 
  1.น้าแป้งสาลีเอนกประสงค์ แป้งข้าวเจ้า ผงฟู เกลือป่น และน้้าตาลทรายตามอัตราส่วน ผสม
ให้เข้ากันโดยใช้ตะกร้อมือคนลักษณะวนให้เกิดความเว้าบนหน้าแป้ง 
  2.เทน้้าเปล่าทั้งหมดลงผสม ใช้ตะกร้อมือคนเบาๆพอให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมของแป้งเข้ากัน
กับน้้าดีแล้ว ให้เร่งตีโดยใช้ตะกร้อมือคนด้วยแรงหนักๆอีกครั้ง ให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันภายในเวลา 
1 นาที  
  3.ใส่น้้ามันถั่วเหลืองเพ่ิมความนุ่มของเนื้อแป้ง คนอีกครั้งพอเข้ากัน จะได้แป้งชุบทอด
เอนกประสงค์น้้าหนักประมาณ 740 กรัม มีความข้นหนืดที่เหมาะสมส้าหรับชุบข้าวแกงทอด ข้าวน้้าผัก และ
ข้าวผักแท่ง เพ่ือโรยเกล็ดขนมปังก่อนน้าไปทอด 
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ข้าวแกงทอดลาบเหนือ 
 

ส่วนผสมและวิธีการท้า 
 ส่วนผสม 
 ข้าวสวย 600 กรัม หมูสะโพกสับ 400 กรัม 
 พริกลาบ 30 กรัม กระเทียม 20 กรัม 
 เกลือป่น 6 กรัม น้้าปลา 6 กรัม 
 น้้าตาลทราย 2 กรัม หอมแดงสับหยาบ 20 กรัม 
 ต้นหอมซอย 10 กรัม ผักแพว 20 กรัม 
 ผักชีซอย 10 กรัม หอมเจียว 10 กรัม 
 น้้ามันถัว่เหลือง 40 กรัม 
 (น้้าหนักหลังปรุงประมาณ 950 กรัม) 

วิธีการท้า 
 1.โขลกกระเทียมให้ละเอียด ตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนๆ ใส่น้้ามันถั่วเหลืองตามส่วน พอน้้ามัน

ร้อนน้ากระเทียมลงผัดพอหอม จากนั้นใส่พริกลาบ ผัดให้เข้ากันจนสุกหอมอีกครั้ง 
 2.ใส่หมูที่สับเตรียมไว้ลงผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับพริกลาบ ตามด้วยหอมแดงสับลงผัดผสม ใน

ขั้นตอนการผัดใช้ตะหลิวสับยีหมูสับเพื่อให้แตกชิ้นไม่จับก้อน  
 3.พอหมูสุกปรุงรสด้วยเกลือป่น น้้าปลา น้้าตาลทราย ผัดให้เข้ากัน จากนั้นใส่ข้าวสวยหุงสุก

ตามส่วน ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้ง ปิดไฟ 
  4.ใส่ส่วนผสมผักโรยทั้งหมดลงคลุกเคล้า ได้แก่ ต้นหอมซอย ผักแพว ผักชีซอย และหอมเจียว 
จากนั้นน้าไปขึ้นรูปโดยชั่งข้าว 15 กรัม ตักใส่พิมพ์อัดให้แน่น น้าไปชุบแป้งที่เตรียมไว้ และคลุกด้วยเกล็ดขนม
ปังผิวนอกให้ทั่วทั้งชิ้น 
  5.ทอดในน้้ามันที่ร้อน ใช้ไฟปานกลาง (อุณหภูมิประมาณ 170 องศาเซลเซียส) จนสุกค่อน
เหลือง ตักออกวางให้เย็นบนกระดาษซับน้้ามัน แล้วน้าไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
  6.ทอดในน้้ามันที่ร้อนจัดอีกครั้งให้สุกเหลืองกรอบ ประมาณ 2 นาที เมื่อต้องการรับประทาน 

 
หมายเหตุ: สูตรนี้ได้ข้าวแกงทอดลาบเหนือจ้านวน 63 ชิ้นๆ ละ 25 กรัม 
 

 
gm 
 
 
 
 

 
 
 

 

เทคนิคน่ารู้      การท้าหอมเจียวให้เหลืองกรอบนั้น เพียงน้าหอมแดงล้างให้สะอาด ซอยบางๆสม่้าเสมอ 
จากนั้นตั้งกระทะใส่น้้ามันพอท่วม เปิดไฟปานกลาง พอน้้ามันร้อนใส่หอม ระหว่างเจียวหอม
ห้ามคน หอมซอยที่ขอบกระทะจะสุกเหลืองก่อน ให้ใช้ตะหลิวเกลี่ยสลับเบาๆ พอสีเริ่มเปลี่ยน
ค่อนเหลืองสม่้าเสมอ ให้ตักข้ึนกระจายในภาชนะทรงกว้างระบายความร้อนทันที หอมเจียวที่ได้
จะสุกเหลืองกรอบ ห้าม!!!เจียวจนสุกเหลืองพอดีในกระทะจึงตักขึ้น เพราะหอมเจียวจะขม และ
มีสีเข้มเม่ือเย็นตัว 
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ข้าวแกงทอดไส้อั่ว 
 

พริกแกงไส้อั่ว ส่วนผสมและวิธีการท้า 
ส่วนผสม 

หอมแดง 40 กรัม  พริกข้ีหนูแห้ง 2 กรัม 
กระเทียมไทย 25 กรัม  ขม้ินสด  3 กรัม   
ตะไคร้  15 กรัม  พริกไทยเม็ด 1 กรัม 
รากผักชี  8 กรัม  กะปิ  7 กรัม 
ข่าแก่  4 กรัม  เกลือ  3 กรัม 
พริกชี้ฟ้าแห้ง 4 กรัม  ผิวมะกรูด 4 กรัม 

 วิธีการท้า 
  1.โขลกพริกขี้หนูและพริกชี้ฟ้าแห้งพอหยาบ จากนั้นใส่รากผักชี ผิวมะกรูด และพริกไทยเม็ด
ลงโขลกผสมจนละเอียด 
  2.ใส่หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ ข่า และขม้ินสดลงโขลกผสม เมื่อส่วนผสมทั้งหมดละเอียดดี
แล้ว จึงใส่กะปิ เกลือ และโขลกต่อพอเข้ากัน ตักใส่ภาชนะ 
 
ข้าวแกงทอดไส้อ่ัว ส่วนผสมและวิธีการท้า 
 ส่วนผสม 
  ข้าวสวย  500 กรัม ตะไคร้ป่น 10 กรัม 
  หมูสะโพกสับ 200 กรัม น้้าตาลทราย 5 กรัม 
  พริกแกงไส้อ่ัว 100 กรัม ใบมะกรูดซอย 3 กรัม 
  น้้ามันถัว่เหลือง 30 กรัม  ผักชีซอย 5 กรัม 
  น้้าปลา  18 กรัม 
  (น้้าหนักหลังปรุงประมาณ 765 กรัม) 

วิธีการท้า 
  1.ตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนๆ ใส่น้้ามันถั่วเหลืองตามส่วน พอน้้ามันร้อนน้าหมูที่สับละเอียดลงผัด
กับตะไคร้ป่นพอสุก ในระหว่างการผัดหมูนั้นให้ใช้ตะหลิวบดหมูให้แตกชิ้น 
  2.ใส่พริกแกงไส้อ่ัวลงผัดกับหมูจนได้กลิ่นหอม ปรุงรสชาติด้วยน้้าปลา น้้าตาลทราย ใส่ใบ
มะกรูดซอย ผัดให้เข้ากัน 
  3.ปิดไฟ น้าข้าวที่เตรียมไว้ลงผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับส่วนผสมทั้งหมด พอเข้ากันดีแล้วเปิดไฟ 
ใส่ผักชีซอย และผัดต่ออีกครั้งเพื่อเพ่ิมกลิ่นหอม จากนั้นปิดไฟ ยกลง  
  4. ชั่งน้้าหนักข้าวที่ผัดไว้ 15 กรัม ตักใส่ในพิมพ์อัดให้แน่น จากนั้นน้าไปชุบแป้งที่เตรียมไว้ 
และคลุกด้วยเกล็ดขนมปังผิวนอกให้ทั่วทั้งชิ้น 
  5.ทอดในน้้ามันที่ร้อน ใช้ไฟปานกลาง (อุณหภูมิประมาณ 170 องศาเซลเซียส) จนสุกค่อน
เหลือง ตักออกวางให้เย็นบนกระดาษซับน้้ามัน แล้วน้าไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
  6.ทอดในน้้ามันที่ร้อนจัดอีกครั้งให้สุกเหลืองกรอบ ประมาณ 2 นาที เมื่อต้องการรับประทาน 
 
หมายเหตุ: สูตรนี้ได้ข้าวแกงทอดไส้อั่วจ้านวน 51 ชิ้นๆ ละ 25 กรัม 
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ข้าวแกงทอดเขียวหวาน 
 

พริกแกงเขียวหวาน ส่วนผสมและวิธีการท้า 
 ส่วนผสม 
  พริกข้ีหนูสวน 40 กรัม  พริกชี้ฟ้าเขียว 60 กรัม 
  หอมแดง 60 กรัม  กระเทียม 40 กรัม 
  ตะไคร้  12 กรัม  ข่าแก่  6  กรัม 
  ผิวมะกรูด  3  กรัม  รากผักชี   6  กรัม 
  ลูกผักชีคั่วป่น 12 กรัม  ยี่หร่าคั่วป่น  4  กรัม 
  พริกไทยเม็ด  1 กรัม  เกลือ  10 กรัม 
  กะปิ  10 กรัม 
 วิธีการท้า 
  1.โขลกพริกไทย ผิวมะกรูด ตะไคร้ และรากผักชีโดยใส่เกลือเพ่ือให้โขลกง่ายขึ้น 
  2.ใส่พริกขี้หนูสวน พริกชี้ฟ้าเขียว หอมแดง กระเทียม และข่าแก่ ลงโขลกผสม 
  3.เมื่อส่วนผสมที่โขลกรวมละเอียดดีแล้ว เพ่ิมรสชาติและกลิ่นหอมของพริกแกงโดยใส่กะปิ 
ลูกผักชีคั่วป่น และยี่หร่าคั่วป่น โขลกเบาๆพอให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้ง จะได้พริกแกงสีเขียว มีกลิ่น
หอมของเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงเขียวหวาน 
 
ข้าวแกงทอดเขียวหวาน ส่วนผสมและวิธีการท้า 
 ส่วนผสม 
  ข้าวสวย  750 กรัม พริกแกงแกงเขียวหวาน 250 กรัม 
  ไก่สะโพกสับ 250 กรัม น้้าตาลทราย    8  กรัม 
  น้้าปลา  20  กรัม ใบโหระพา หั่นหยาบ 50  กรัม 
  ใบมะกรูดหั่นฝอย  5  กรัม น้้ามันถั่วเหลือง  50  กรัม 
  (น้้าหนักหลังปรุงประมาณ 1,125 กรัม) 
 วิธีการท้า 
  1.ใส่น้้ามันในกระทะเปิดไฟอ่อน พอน้้ามันร้อนน้าพริกแกงลงผัดเพ่ือเพ่ิมกลิ่นหอมของ
เครื่องเทศและส่วนผสม 
  2.ใส่ไก่ลงผัดคลุกเคล้ากับพริกแกงพอสุก ในระหว่างการผัดให้ใช้ตะหลิวบดสับไก่ให้แตกชิ้น 
  3.ปรุงรสชาติด้วยน้้าปลา น้้าตาลทราย น้าข้าวที่เตรียมไว้ลงผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับส่วนผสม 
จากนั้นใส่ใบโหระพาและใบมะกรูดซอย ผัดให้เข้ากันอีกครั้ง ปิดไฟ ยกลง 
  4. ชั่งน้้าหนักข้าวที่ผัดไว้ 15 กรัม ตักใส่ในพิมพ์อัดให้แน่น จากนั้นน้าไปชุบแป้งที่เตรียมไว้ 
และคลุกด้วยเกล็ดขนมปังผิวนอกให้ทั่วทั้งชิ้น 
  5.ทอดในน้้ามันที่ร้อน ใช้ไฟปานกลาง (อุณหภูมิประมาณ 170 องศาเซลเซียส) จนสุกค่อน
เหลือง ตักออกวางให้เย็นบนกระดาษซับน้้ามัน แล้วน้าไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
  6.ทอดในน้้ามันที่ร้อนจัดอีกครั้งให้สุกเหลืองกรอบ ประมาณ 2 นาที เมื่อต้องการรับประทาน 

 
หมายเหตุ: สูตรนี้ได้ข้าวแกงทอดเขียวหวานจ้านวน 75 ชิ้นๆ ละ 25 กรัม 
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ข้าวน ้าผักและข้าวผักแท่ง  
 

• ข้าวผักแท่งข้าวซอย 
• ข้าวผักแท่งกะทิล้าไย 
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การเตรียมน ้าผัก 
 

น ้าต้มกะเพรา 
ส่วนผสมและวิธีการท้า 
 กะเพรา (ใช้ทั้งก้านและใบ) 750 กรัม 
 น้้าเปล่า    2.5 ลิตร 
วิธีการท้า (ใช้อัตราส่วนกะเพรา: น้้า คือ 30:100) 
 1.ล้างกะเพราให้สะอาด ใส่ตะแกรงพักไว้ให้สะเด็ดน้้า 
 2.ตั้งหม้อใส่น้้าตามอัตราส่วน เปิดไฟแรง พอน้้าเดือดใส่กะเพรา ต้มทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นกรองแยก
กากออก 
 3.น้าน้้ากะเพราที่กรองไว้ปรับปริมาตรให้ได้ 2.5 ลิตร ใช้ส้าหรับหุงข้าวหรือเป็นส่วนผสมในสูตรข้าว
น้้าผัก 
 

น ้าต้มผักบุ้งก้านแดง 
ส่วนผสมและวิธีการท้า 
 ผักบุ้งก้านแดง (ทั้งก้านและใบ) 600 กรัม 
 น้้าเปล่า    1 ลิตร 
วิธีการท้า (ใช้อัตราส่วนผักบุ้งก้านแดง: น้้า คือ 60:100) 
 1.ล้างผักบุ้งก้านแดงให้สะอาด 
 2.หั่นเป็นท่อนสั้นประมาณ 1-2 เซนติเมตร แล้วน้าไปต้มในน้้าเดือดทันที เพื่อไม่ให้น้้าต้มผักมีสีคล้้า 
ต้มนาน 15 นาที กรองแยกเอาส่วนกากออก 
 3.น้าน้้าผักบุ้งก้านแดงท่ีกรองไว้ปรับปริมาตรให้ได้ 1 ลิตร ใช้ส้าหรับหุงข้าวหรือเป็นส่วนผสมในสูตร
ข้าวน้้าผัก 
 

น ้าต้มมะเขือเปราะ 
ส่วนผสมและวิธีการท้า 
 มะเขือเปราะ   600 กรัม 
 น้้าเปล่า    1 ลิตร 
วิธีการท้า (ใช้อัตราส่วนมะเขือเปราะ: น้้า คือ 60:100) 
 1.ล้างมะเขือเปราะให้สะอาดตัดเอาขั้วออก 
 2.ผ่าครึ่งลูกและหั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้วน้าไปต้มในน้้าเดือดทันที เพื่อไม่ให้น้้ามะเขือมีสีคล้้า ต้มนาน 15 
นาที กรองแยกเอาส่วนกากออก 
 3.น้าน้้ามะเขือที่กรองไว้ปรับปริมาตรให้ได้ 1 ลิตร ใช้ส้าหรับหุงข้าวหรือเป็นส่วนผสมในสูตรข้าวน้้าผัก 
 
หมายเหตุ : การเตรียมน้้าผักควรเตรียมในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการส้าหรับการใช้ในแต่ละครั้ง 

 
  



22 

 

การหุงข้าวน ้าผัก 
 

ข้าวน ้าผัก 
 

ส่วนผสม 
ข้าวสารหอมมะลิ    600 กรัม 
ข้าวเหนียว    200 กรัม  
น้้าต้มผัก    880 กรัม 
 

วิธีท้า  
1. ล้างข้าวสารหอมมะลิและข้าวเหนียวให้สะอาดจากนั้นน้ามาผสมให้เข้ากัน พักให้สะเด็ดน้้าด้วย

กระชอน 
2. หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเติมน้้าต้มผักตามอัตราส่วน และคนให้เข้ากัน จะได้ข้าวสุกประมาณ 

1,600 กรัมน้าข้าวน้้าผักท่ีได้ไปเตรียมเป็นข้าวผักแท่งไส้อาหารคาว หวานได้ 
 

แป้งชุบทอดเอนกประสงค์ 
ส่วนผสมและวิธีการท้า 
 ส่วนผสม 
  แป้งสาลีเอนกประสงค์ 240 กรัม 
  แป้งข้าวเจ้า   60 กรัม 
  ผงฟู   7 กรัม 
  เกลือป่น   15 กรัม 
  น้้าตาลทราย  10 กรัม 
  น้้ามันถั่วเหลือง  12 กรัม 
  น้้าเปล่า   420 กรัม 
 วิธีการท้า 
  1.น้าแป้งสาลีเอนกประสงค์ แป้งข้าวเจ้า ผงฟู เกลือป่น และน้้าตาลทรายตามอัตราส่วน ผสม
ให้เข้ากันโดยใช้ตะกร้อมือคนลักษณะวนให้เกิดความเว้าบนหน้าแป้ง 
  2.เทน้้าเปล่าทั้งหมดลงผสม ใช้ตะกร้อมือคนเบาๆพอให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมของแป้งเข้ากัน
กับน้้าดีแล้ว ให้เร่งตีโดยใช้ตะกร้อมือคนด้วยแรงหนักๆอีกครั้ง ให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันภายในเวลา 
1 นาที  
  3.ใส่น้้ามันถั่วเหลืองเพ่ิมความนุ่มของเนื้อแป้ง คนอีกครั้งพอเข้ากัน จะได้แป้งชุ บทอด
เอนกประสงค์น้้าหนักประมาณ 740 กรัม มีความข้นหนืดที่เหมาะสมส้าหรับชุบข้าวแกงทอด ข้าวน้้าผัก และ
ข้าวผักแท่ง เพ่ือโรยเกล็ดขนมปังก่อนน้าไปทอด 
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ข้าวผักแท่งข้าวซอย 
 

พริกแกงข้าวซอย ส่วนผสมและวิธีการท้า   
 ส่วนผสม 
 พริกชี้ฟ้าแห้ง 15 กรัม พริกข้ีหนูแห้ง 5 กรัม 

ขิงแก่ 25 กรัม กระเทียม 45 กรัม 
 หอมแดง 100 กรัม รากผักชี 20 กรัม  
 ลูกผักชีคั่วป่น 7 กรัม ยี่หร่าคั่วป่น 5 กรัม 
 ผงกะหรี่ 12 กรัม เกลือป่น 10 กรัม 
 (น้้าหนักพริกแกงหลังโขลกละเอียดประมาณ 160 กรัม)  

วิธีการท้า 
 1.ล้างพริกชี้ฟ้าให้สะอาดแกะเอาเม็ดและไส้ในออก ตัดเป็นท่อนๆ แช่น้้าพอท่วมประมาณ 30 

นาที เทใส่ตะแกรงบีบเอาน้้าออกเพ่ือให้โขลกง่าย 
 2.ตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนๆ ใส่หอมแดง กระเทียมและขิง คั่วรวมกันจนสุกหอม ตักใส่จานพักไว้   

  3.โขลกพริกชี้ฟ้าและพริกข้ีหนูจนละเอียด ใส่หอมแดง กระเทียมและขิงที่ค่ัวไว้ลงโขลกผสม 
  4.ใส่ลูกผักชีป่น ยี่หร่าป่น ผงกะหรี่ และเกลือป่นเพ่ือเพ่ิมรสชาติ จากนั้นโขลกเบาๆพอให้เข้า
กัน จะได้พริกแกงส้าหรับน้าไปผัดน้้าพริกข้าวซอยมีกลิ่นหอมเครื่องเทศ รสเค็มนัวเผ็ดปานกลาง และมีสีแดงไม่
เข้มชัดมาก 
 
น ้าพริกข้าวซอย ส่วนผสมและวิธีการท้า   

ส่วนผสม  
  พริกแกงข้าวซอย  160 กรัม 
  กะทิ   260 กรัม 
  น้้ามันถั่วเหลือง   25  กรัม 
 วิธีการท้า 
  1.ตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนๆ ใส่น้้ามันถั่วเหลือง พอร้อนใส่พริกแกงข้าวซอยทั้งหมดลงผัด ใช้
ตะหลิวผัดคนตลอด จนพริกแกงมีลักษณะแห้งได้กลิ่นหอม  
  2.ตักกะทิประมาณ1 ทัพพี เทราดบนพริกแกงในกระทะ ผัดต่อจนมีลักษณะแห้งได้กลิ่นหอม
จากนั้นตักกะทิราดบนพริกแกงอีกครั้ง และผัดต่อด้วยไฟอ่อนๆจนมีลักษณะแห้งอีกรอบ 
  3.เทกะทิส่วนที่เหลือทั้งหมดลงบนพริกแกง ผัดเคี่ยวเบาๆด้วยไฟอ่อนๆประมาณ 3-5 นาที 
หรือสังเกตจากพริกแกงที่ได้จะมีลักษณะข้นมัน มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศและกลิ่นกะทิที่เด่นชัด จากนั้นปิดไฟ
ยกลง จะได้น้้าพริกข้าวซอยประมาณ 340 กรัม  
หมายเหตุ: น้้าพริกข้าวซอย 340 กรัม (ที่ผัดแล้ว) แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
  1.ใช้ส้าหรับเป็นส่วนผสมของข้าวซอยหมูหมัก 240 กรัม 
  2.ใช้ส้าหรับหุงข้าวซอยน้้าผัก 100 กรัม 
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ข้าวซอยน ้าผัก ส่วนผสมและวิธีการท้า 
ส่วนผสม  

 ข้าวหอมมะลิ 450 กรัม ข้าวเหนียว 150 กรัม 
 น้้าพริกข้าวซอย 100 กรัม เกลือป่น 5 กรัม 
 น้้าตาลทราย 5 กรัม น้้ามะเขือเปราะ   700 มิลลิลิตร 

วิธีการท้า 
 ผสมข้าวสารทั้งสองชนิดให้เข้ากันล้างด้วยน้้าสะอาดใส่กระชอนพักให้สะเด็ด จากนั้นเทใส่

หม้อตวงน้้าต้มมะเขือเปราะตามอัตราส่วนเทลงให้ท่วมข้าว เพ่ิมกลิ่นหอมและรสชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของข้าว
ซอยโดยการใส่น้้าพริกข้าวซอย เกลือป่น น้้าตาลทราย คนให้ละลายเข้ากัน น้าไปหุงให้สุกในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
จะได้ข้าวซอยน้้าผักหุงสุกสีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมเครื่องเทศ เหนียวนุ่ม รสเค็มนัวเล็กน้อย ได้น้้าหนัก
ประมาณ 1,400 กรัม (ชั่งข้าวหนัก 15 กรัม/ชิ้น ในการท้าข้าวผักแท่งข้าวซอย) 
 
หมูหมักน ้าพริกข้าวซอย ส่วนผสมและวิธีการท้า 

ส่วนผสม  
 เนื้อหมูสะโพก 750 กรัม น้้าพริกข้าวซอย 240 กรัม 
 น้้าตาลทราย  12 กรัม ซีอ๊ิวขาว   28 กรัม 
 แป้งมันส้าปะหลัง  8 กรัม กะท ิ 45 กรัม 
 น้้ามันถั่วเหลือง 30 กรัม ผักชีซอย 10 กรัม 
 เกลือ 2 กรัม 
 (น้้าหนักหลังปรุงประมาณ 945 กรัม ใช้ท้าไส้ข้าวผักแท่งข้าวซอย ชิ้นละ 10 กรัม ได้

ประมาณ 93 ชิ้น) 
 วิธีการท้า 
  1.หั่นเนื้อหมูให้มีลักษณะเป็นเส้นกว้างประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ส่วนความยาวตามขนาดของ
เนื้อและความเหมาะสม ชั่งน้้าหนักให้ได้ตามส่วน 
  2.เตรียมอ่างผสม ใส่เนื้อหมูตามด้วยน้้าพริกข้าวซอยที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ปรุงรสด้วย
น้้าตาลทราย ซีอิ๊วขาว ใส่กะทิและแป้งมันส้าปะหลังเพื่อเพ่ิมความนุ่ม คลุกเคล้าเบาๆพอเข้ากัน พักไว้ 
  3.ใส่น้้ามันในกระทะเปิดไฟอ่อน พอน้้ามันร้อนน้าหมูที่หมักไว้ลงผัดจนสุก โรยผักชีซอย
คลุกเคล้าพอเข้ากัน จะได้หมูหมักเนื้อนุ่ม มีกลิ่นหอม ปิดไฟยกลง 
  4.น้าข้าวซอยน้้าผักและหมูหมักมาขึ้นรูป โดยเกลี่ยข้าวให้เป็นแผ่นบางบนเสื่อไม้ไผ่ จากนั้น
วางชิ้นหมูเป็นแถวยาวไว้ด้านบนตามขนาดของแผ่นข้าว แล้วห่อพับเสื่อข้ึนรูปให้เป็นลักษณะแท่งกลมยาว คลึง
ให้แท่งข้าวแน่นไม่หลุดชิ้น เอาออกจากเสื่อไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 6 เซนติเมตร 
  5.น้าไปชุบแป้งที่เตรียมไว้ และคลุกด้วยเกล็ดขนมปังผิวนอกให้ทั่วทั้งชิ้น 
  6.ทอดในน้้ามันที่ร้อน ใช้ไฟปานกลาง (อุณหภูมิประมาณ 170 องศาเซลเซียส) จนสุกค่อน
เหลือง ตักออกวางให้เย็นบนกระดาษซับน้้ามัน แล้วน้าไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
  7.ทอดในน้้ามันที่ร้อนจัดอีกครั้งให้สุกเหลืองกรอบ ประมาณ 2 นาที เมื่อต้องการรับประทาน 
 
หมายเหตุ: สูตรนี้จะได้ข้าวผักแท่งข้าวซอย93ชิ้นๆละ 35 กรัม 
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ข้าวผักแท่งกะทิล้าไย 
 

ข้าวน ้าผักมูนกะทิ ส่วนผสมและวิธีการท้า   
 ส่วนผสม 
  ข้าวเหนียว 750 กรัม กะทิ  260 กรัม 
  น้้าตาลทราย 115 กรัม เกลือป่น  8  กรัม 
  น้้ามะเขือเปราะ 230 มิลลิลิตร 
 วิธีการท้า 
  1.ล้างข้าวเหนียว1 ครั้ง จากนั้นเทใส่ภาชนะเติมน้้าพอท่วมแช่ไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
  2.พอครบเวลาเทเอาน้้าออกข้าวจะอ่อนตัวได้ที่ น้าไปนึ่งโดยใช้หวดหรือลังถึง เปิดไฟแรง
ประมาณ 15-20 นาที จะได้ข้าวสุกท่ีเหนียวนุ่ม เทใส่อ่างผสมขณะร้อนๆ 
  3.เตรียมน้้าผักมูน โดยเทกะทิ น้้ามะเขือเปราะ น้้าตาลทรายและเกลือป่นคนให้ละลายเข้ากัน
ในหม้อจากนั้นตั้งไฟปานกลาง2 นาทีพอร้อน 
  4.เทน้้าผักมูนกะทิใส่ในข้าวที่นึ่งสุกไว้ขณะร้อนๆ คลุกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากัน ปิ ดฝา
ภาชนะพักไว้ประมาณ 10 นาที ใช้ทัพพีคลุกเคล้าเบาๆอีกครั้ง พอเย็นจะได้ข้าวน้้าผักมูนกะทิรสชาติเค็ม หวาน 
มันกลมกล่อมน้้าหนักประมาณ 1,550 กรัม ส้าหรับน้าไปผัดรวมกับกะทิล้าไย 
 
ข้าวผักแท่งกะทิล้าไย ส่วนผสมและวิธีการท้า  

ส่วนผสม 
 ข้าวน้้าผักมูนกะทิ  1,550 กรัม เนื้อล้าไยสับหยาบ 350 กรัม  
 กะท ิ 200 กรัม น้้าตาลทราย 50 กรัม 
 เกลือ 8 กรัม แป้งมันส้าปะหลัง 3 กรัม 
 (น้้าหนักหลังปรุงประมาณ 1,900กรัม) 
 วิธีการท้า 
  1.ตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนๆ ใส่กะทิทั้งหมด ตามด้วยเกลือ น้้าตาลทราย คนให้ละลายเข้ากัน 
จากนั้นใส่ล้าไยลงผสมบางส่วน ตามด้วยแป้งมันส้าปะหลังเพ่ือให้เกิดความข้นเหนียว เคี่ยวต่อด้วยไฟปานกลาง 
  2.พอกะทิล้าไยข้นเหนียว น้าข้าวน้้าผักมูนกะทิที่เตรียมไว้ลงผัดคลุกเคล้า ผัดประมาณ 4-5 
นาที จะได้ข้าวผัดกะทิทีห่อมหวาน มีความนุ่ม จากนั้นปิดไฟ  
  3.พอข้าวผัดกะทิเริ่มเย็นตัว (อุ่นๆ) ใส่ล้าไยส่วนที่เหลือลงผสม ใช้ทัพพีคนคลุกเคล้าให้เข้ากัน
อีกครั้ง จากนั้นพักให้เย็นจะง่ายต่อการข้ึนรูป 
  4.ตักข้าว 75 กรัม วางบนเสื่อไม้ไผ่ ห่อพับเสื่อขึ้นรูปให้เป็นลักษณะแท่งกลมยาว คลึงให้แท่ง
ข้าวแน่นไม่หลุดชิ้น เอาออกจากเสื่อไม้ไผ่ตัดเป็น 3 ท่อน น้้าหนักประมาณ 25 กรัม 
  5.น้าไปชุบแป้งที่เตรียมไว้ และคลุกด้วยเกล็ดขนมปังผิวนอกให้ทั่วทั้งชิ้น 
  6.ทอดในน้้ามันที่ร้อน ใช้ไฟปานกลาง (อุณหภูมิประมาณ 170 องศาเซลเซียส) จนสุกค่อน
เหลือง ตักออกวางให้เย็นบนกระดาษซับน้้ามัน แล้วน้าไปแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
  7.น้ามาทอดในน้้ามันที่ร้อนจัดอีกครั้งให้สุกเหลืองกรอบ ประมาณ 2 นาที เมื่อต้องการ
รับประทาน 
หมายเหตุ: สูตรนี้จะได้ข้าวผักแท่งกะทิล้าไย 75ชิ้นๆ ละ 35 กรัม 
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การควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและสภาวะแวดล้อมส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปนิยมบริโภคอาหารส้าเร็จรูปและกึ่งส้าเร็จรูปมากขึ้น  เนื่องจากให้ความสะดวก เหมาะสม
กับการด้าเนินชีวิตในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่าประชาชนหันไปพ่ึงอาหารปรุงส้าเร็จที่วางจ้าหน่ายในร้านสะดวก
ซื้อที่มีอยู่มากมาย ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีการควบคุมคุณภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ วัตถุดิบ
ต้องมีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะมีคุณภาพดีไม่ได้ถ้าวัตถุดิบที่น้ามาใช้ด้อยคุณภาพ กระบวนการผลิต
จ้าเป็นต้องควบคุมขั้นตอนที่ส้าคัญ เช่น ขั้นตอนการใช้ความร้อน อุณหภูมิ เวลา และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
คุณภาพสม่้าเสมอตามเกณฑ์มาตรฐานรวมถึงการควบคุมต้นทุน การผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า เป็น
ต้น ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารจะท้าให้เกิดผลดีต่อผู้บริโภคผู้ผลิต และผู้ท้าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค 

คุณภาพ (Quality) 
คุณภาพ หมายถึงคุณลักษณะร่วมของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อการยอมรับของผู้ใช้หรือผู้บริโภคส่วน

ใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท้าให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจขึ้น 
ในการผลิตผล ิตภ ัณฑ์อาหารต้องมีการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ตามความต้องการของผู ้บร ิโภค

กลุ่มเป้าหมาย วางแผนการผลิตก้าหนดมาตรฐานของวัตถุดิบหรือส่วนผสมควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ 
ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค 

การวัดค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ การวัดค่าคุณภาพโดยวิธีทางตรง 
(Objective measurement) และการวัดค่าคุณภาพโดยวิธีทางอ้อม (Subjective measurement) 

การวัดค่าคุณภาพโดยวิธีทางตรง เป็นการวัดค่าโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสารเคมี ได้ผลออกมาเป็น
ค่าข้อมูล เช่น การตรวจวัดปริมาณสาร การวัดค่าสี ขนาด รูปร่าง ความหนืด และการหาจ้านวนและชนิดของ
จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหาร ความถูกต้องของค่าที่วัดได้ขึ้นกับประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ และวิธีการ
วัดค่ารวมทั้งเทคนิคของผู้ท้าการวัดค่า 

การวัดค่าคุณภาพโดยวิธีทางอ้อม เป็นการวัดค่าคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส โดยใช้คนด้วยตา ห ู
จมูก ลิ้น และถ่ายทอดความรู้สึกออกมาให้ทราบเป็นค่าตัวเลข ตามท่ีตกลงหรือบรรยายความรู้สึก 

การควบคุมคุณภาพ (Quality control) 
การควบคุมคุณภาพ คือกระบวนการหรือวิธีการที่ช่วยควบคุมให้การด้าเนินการในขั้นตอนต่างๆ 

เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เพ่ือก่อให้เกิดความสม่้าเสมอของคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายตามมาตรฐานที่ก้าหนด
ไว้ เช่น คุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพระหว่างการประกอบอาหาร และคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 

คุณภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารนับว่าเป็นหัวใจหลัก ต้องใช้วัตถุดิบที่สะอาด มีคุณภาพดี ไม่มีส่วน

เน่าเสีย และมีคุณภาพที่เหมาะสมกับอาหารชนิดนั้นๆ การใช้วัตถุดิบคุณภาพต่้าและไม่เหมาะสมจะส่งผลให้ได้
อาหารที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการ กระทบต่ออายุของผลิตภัณฑ์ และอาจท้าให้เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค 
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การคัดเลือกวัตถุดิบเป็นการก้าหนดรายละเอียดเฉพาะของวตัถุดิบ ซึ่งส้าหรับการผลิตข้าวแกงทอดข้าว
น้้าผักและข้าวผักแท่งมีดังนี้ 

1.  ข้าว 
ข้าวในแต่ละสายพันธุ์จะให้คุณภาพของข้าวสุกที่ต่างกันเพราะในเมล็ดข้าวมีองค์ประกอบของแป้ง  2 

ชนิด คือ อะไมโลส (Amylose) และอะไมโลเพคติน (Amylopectin) ในสัดส่วนต่างๆ โดยแป้งอะไมโล 
เพคตินเป็นส่วนที่ท้าให้ข้าวสุกเหนียวและนุ่ม ในขณะที่แป้งอะไมโลสจะท้าให้ความเหนียวและความนุ่ม
ของข้าวลดลง ดังนั้นข้าวที่มีปริมาณอะไมโลสมาก ข้าวสุกที่ได้จะร่วนและแข็งมากข้ึน ทั้งนี้สามารถจัดแบ่ง
ชนิดของข้าวตามปริมาณอะไมโลสได้ ดังนี้ 

ประเภทข้าว ปริมาณอะไมโลส (%) ลักษณะข้าวสุก ชนิดข้าวที่รู้จักกันทั่วไป 
ข้าวเหนียว 0-2 เหนียวมาก ข้าวเหนียว 
ข้าวอะไมโลสต่้า 10- 19 เหนียวนุ่ม ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวอะไมโลสปานกลาง 20-25 ค่อนข้างร่วนไม่แข็ง ข้าวขาวตาแห้ง 
ข้าวอะไมโลสสูง มากกว่า 25 ร่วนแข็ง ข้าวเสาไห้ 

ส้าหรับข้าวเจ้าเพื่อให้ได้ข้าวสุกที่นุ่มและเหนียวจึงเลือกข้าวหอมมะลิเพราะเป็นข้าวที่มีองค์ประกอบ
ของปริมาณอะไมโลสต่้า ที่ส้าคัญควรใช้ข้าวใหม่ (เก็บเกี่ยวมาใหม่) คือเก็บไว้ไม่เกิน 1 ปี นอกจากจะได้
ข้าวสุกที่นุ่มแล้วยังเกาะติดกัน หากใช้ข้าวอะไมโลสปานกลางและสูง ข้าวสุกจะร่วนแข็งไม่เกาะติดกัน 
ยากต่อการข้ึนรูป 

ส่วนข้าวเหนียวเลือกใช้พันธุ์เขี้ยวงู ซึ่งมีลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากพันธุ์อ่ืนๆ คือเมื่อนึ่งสุกจะมีสีขาว
การเกาะตัวเหนียวแต่ไม่เละ ผิวมีความเลื่อมมันค่อนข้างมากเนื้อสัมผัสนุ่มและมีกลิ่นหอม 

2. ล้าไย 
พันธุ์ที่เหมาะในการท้าข้าวผักแท่งกะทิล้าไยควรมีเนื้อหนา หวานกรอบ ไม่ควรเลือกพันธุ์ที่มีน้้ามากจะ

ท้าให้ข้าวแฉะได ้

3. เกลือป่นและดอกเกลือ 
เกลือบริโภค (Table salt) ที่ใช้ในการปรุงอาหารคือโซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride) เป็นเกลือ

ที่ผ่านกรรมวิธีท้าให้บริสุทธิ์โดยเติมสารฟอกสีให้ขาวจึงมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว  และส่วนใหญ่จะ
เสริมไอโอดีนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดโรคคอพอก และมีส่วนผสมของสาร
ที่ท้าให้ไอโอดีนคงตัวอีกทั้งเติมสารเพ่ือป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อน (Anticaking agent) จึงท้าให้เทง่าย
โดยทางกรมอนามัยเลือกใช้โพแทสเซียมไอโอเดต เพราะมีความคงตัวสูงโดยสามารถทนได้ในสภาวะที่มี
อุณหภูมิสูง เกิดการสูญเสียของไอโอดีนในเกลือระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาก่อนจะถึงผู้บริโภค
น้อยกว่าใช้โซเดียมไอโอไดด์และโพแทสเซียมไอโอไดด์  ทั้งนี้เมื่อไอโอเดตเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็น 
ไอโอไดด์ (Iodide) เพ่ือให้ร่างกายน้าไปใช้ 

ดอกเกลือหรือเกสรเกลือจะมีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวจับตัวกันลอยอยู่บนผิวน้้าในนาเกลือ  ซึ่งดอก
เกลือที่เกิดขึ้นจะถูกเก็บก่อนที่จะตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ โดยดอกเกลือนั้นจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆใน
ปริมาณสูง เช่น ไอโอดีน โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และแมงกานีส ทั้งนี้ดอกเกลือจะ
มีราคาสูงกว่าเกลือทั่วไปเพราะมีในปริมาณน้อย 
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ผู้เชี่ยวชาญในด้านการปรุงอาหารหลายคนนิยมใช้ดอกเกลือเพราะรสชาติไม่เค็มจัดอาหารที่ปรุงได้
จะอร่อยกลมกล่อมโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรุงรสอย่างอ่ืน 

4. กะทิ 
มีแบบกะทิคั้นสดและแบบผลิตภัณฑ์กะทิแปรรูป กะทิในรูปแบบกระป๋องหรือกล่องยูเอชทีเป็น

ผลิตภัณฑ์กะทิที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง ซึ่งจะท้าให้กลิ่นรสที่มีอยู่ตามธรรมชาติของกะทิ
ลดลง ดังนั้นจึงมีการแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งในการปรุงอาหารแต่ละชนิดการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
กะทิกระป๋อง/กล่อง หรือใช้กะทิสดที่ได้จากการคั้นใหม่จึงท้าให้คุณภาพด้านกลิ่นรสของอาหารชนิดนั้น
แตกต่างกัน 

5. น้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลปี๊บ 
“น้้าตาล” เป็นเครื่องปรุงรสของอาหารที่นอกจากให้ความหวานแล้ว น้้าตาลบางชนิดยังให้กลิ่นที่ดี

อีกด้วย โดยน้้าตาลทรายขาวหรือน้้าตาลซูโครสจะผลิตมาจากอ้อยแล้วผ่านกรรมวิธีการผลิตให้ตกผลึก 
ให้เป็นเกล็ด และฟอกสีให้ขาวเป็นน้้าตาลที่มีความบริสุทธิ์สูง จึงมีความหวานมากโดยมีค่าเท่ากับ 1 และ
ใช้เป็นค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบกับความหวานของน้้าตาลต่างๆ  ส่วนน้้าตาลปี๊บหรือน้้าตาล
มะพร้าวหรือน้้าตาลโตนดจะผลิตจากน้้าหวานของยอดทะลายอ่อนมะพร้าวหรือจากตาล โดยการเคี่ยว
จนกระทั่งเหนียวข้นมีความหนืดสูงแต่ไม่ตกเป็นผลึก ซึ่งจะมีไขมัน โปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ เป็น
องค์ประกอบจึงท้าให้มีรสชาติและมีกลิ่นหอมที่แตกต่างออกไป 

การเลือกซื้อน้้าตาลปี๊บไม่สามารถสังเกตด้วยตาเพ่ือแยกว่าเป็นน้้าตาลปี๊บสีขาวที่เกิดจากการปั่นใน
ขั้นตอนการท้านานเกินไป หรือใช้สารเคมีฟอกสีให้ขาว ดังนั้นควรเลือกน้้าตาลปี๊บที่มีสีน้้าตาล หรือสีที่ไม่
ขาวจนเกินไป 

6. น้้าปลา 
“น้้าปลา” เป็นเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร ซึ่งนอกจากให้รสชาติเค็มแล้วยังให้คุณค่าทางโภชนาการ เช่น 

โปรตีน และวิตามินบี12 ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทางโภชนาการและมีความปลอดภัย  ทาง
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศ ฉบับที่ 118 (พ.ศ. 2532) โดยจัดให้น้้าปลาเป็นอาหารควบคุม
เฉพาะ และต้องแสดงฉลากเพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือน้้าปลาได้ตามชนิดที่ต้องการซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 

•  น้้าปลาแท้ได้จากการหมักปลากับเกลือหรือกากปลาที่เหลือจากการหมักกับน้้าเกลือตามกรรมวิธี
การท้าน้้าปลาใช้ระยะเวลานาน 1-2 ปี 

•  น้้าปลาที่ท้ามาจากสัตว์อ่ืนได้จากการหมักกุ้งหอยปูกับเกลือโดยใช้กรรมวิธีทางเคมีช่วยท้าให้ลด
ระยะเวลาในการหมักเป็น 3-4 เดอืน 

•  น้้าปลาผสมเป็นการน้าน้้าปลาแท้หรือน้้าปลาที่ได้จากสัตว์อ่ืนมาเจือปนหรือเจือจางด้วยสิ่งที่ไม่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค 

7. พริก 
ความเผ็ดเป็นคุณลักษณะเด่นของพริกซึ่งเกิดจากสารแคพไซซิน (Capsaicin) ที่เป็นส่วนประกอบอยู่

ในบริเวณรก (Placenta) ของผลพริกซึ่งความเผ็ดของพริกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. กลุ่ม Capsicum furtescens เป็นพริกกลุ่มที่มีความเผ็ดมาก ได้แก่ พริกขี้หนูสวน พริกขี้หนูไทย 
และพริกเหลือง 
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2. กลุ่ม Capsicum annuum เป็นพริกกลุ่มที่มีความเผ็ดน้อย ได้แก่ พริกหยวก พริกชี้ฟ้า และพริก
หวาน 

การเตรียมเครื่องแกงต่างๆ หากต้องการพริกแกงที่เผ็ดน้อยควรใช้พริกที่มีความเผ็ดน้อยทดแทน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของสูตรเครื่องแกง ไม่ควรปรับลดน้้าหนักของพริกลง อีกทั้งไม่ควรเพ่ิมส่วนผสมอ่ืนๆ
ในเครื่องแกงเพราะเครื่องแกงที่ได้อาจจะไม่ใช่เอกลักษณ์ที่ดีของแกงชนิดนั้นๆ 

8. มะกรูด 
กลิ่นหอมของมะกรูดเกิดจากน้้ามันหอมระเหยซึ่งที่ผิวมะกรูดจะมีมากท่ีสุด คือปริมาณร้อยละ 4 โดยมี

สารเบต้าไพนีน (ß-pinene) เป็นสารระเหยหลัก ส่วนที่ใบมะกรูดมีน้้ามันหอมระเหยปริมาณร้อยละ 
0.08-1.00 โดยมีสารซิโทรเนลาล (Citronellal) เป็นหลัก ซึ่งใบมะกรูดสีเขียวเข้มจะให้กลิ่นหอมกว่าใบสี
เขียวอ่อน ใบมะกรูดเมื่อถูกความร้อนนานๆ กลิ่นจะเปลี่ยนไป จากงานวิจัยพบว่าในการปรุงอาหาร
ประเภทแกง/ต้ม ไม่ควรให้ใบมะกรูดถูกความร้อนนานเกิน 1 นาท ี

9. ตะไคร้ 
“ตะไคร้” มีกลิ่นเฉพาะที่เกิดจากน้้ามันหอมระเหยโดยมีซิทอล (Citral) เปนสารระเหยในปริมาณมาก

ที่สุดและบริเวณที่มีสารระเหยสูงคือโคนตนประมาณ 10-15 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังเป็นส่วนที่มีสาร
ระเหยใหกลิ่นอีกหลายชนิด ดังนั้นจึงควรตัดตะไคร้ให้ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตรส้าหรับใช้ในอาหาร
ต่างๆ การใส่ตะไคร้ลงไปในอาหารเพ่ือให้ได้กลิ่นหอมและมีสารต้านอนุมูลอิสระในน้้าแกง ผลการศึกษา
พบว่าควรใส่ตะไคร้ลงต้มนาน 3-5 นาท ี

10. ข่า 
“ข่า” เป็นสมุนไพรที่ใช้ปรุงรสในอาหารและแต่งกลิ่นในเครื่องแกง นอกจากนี้ยังใช้เพ่ือดับกลิ่นคาว

ของเนื้อสัตว์ต่างๆ ในการประกอบอาหารเพราะข่ามีน้้ามันหอมระเหย (Volatile oil) หลายชนิด คือ เมท 
ทิลซินนาเมต (Methyl cinnamate) ซีนิออล (Cineol) การบูร (Camphor) และยูจีนอล (Eugenol) ข่า
อ่อนนิยมใช้ในต้มย้า ส่วนข่าแก่เหมาะกับการต้มน้้าซุป ต้มเนื้อที่มีกลิ่นคาว 

11. ขมิ้น 
“ขมิ้น” (Turmeric) ที่นิยมคือขมิ้นชัน มีสารที่เป็นองค์ประกอบหลักคือเคอร์คูมิน (Curcumin) ที่มี

สมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีสีเหลืองส้ม และมีน้้ามันหอมระเหย ดังนั้นขมิ้นจึงถูกใช้เป็นเครื่องเทศใน
เครื่องแกง ใช้แต่งสี แต่งกลิ่น และรสของอาหาร เช่น แกงเหลือง คั่วกลิ้ง ผงกะหรี่ และผงฮังเล  

12. พริกไทยด้าพริกไทยขาว 
“พริกไทย” (Pepper) เป็นเครื่องเทศที่มีน้้ามันหอมระเหยที่เรียกว่าน้้ามันพริกไทย ในปริมาณ 2-4 

เปอร์เซ็นต์ โดยมีสารพิเพอรีน (Piperine) และพิเพอรานีน (Piperanine) เป็นองค์ประกอบส้าคัญที่ท้าให้
เกิดกลิ่นฉุนและรสที่เผ็ดร้อนซึ่งพริกไทยแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

1. พริกไทยด้า (Black pepper) เป็นผลพริกไทยที่โตเต็มที่แล้วเก็บมาท้าให้แห้ง ซึ่งมีปริมาณน้้ามันหอม
ระเหยและกลิ่นฉุนกว่าพริกไทยขาว 

2. พริกไทยขาวหรือพริกไทยล่อน (White pepper) เป็นผลพริกไทยที่สุก แล้วน้ามาแช่น้้าเพ่ือลอก
เปลือกชั้นนอกออก แล้วน้าไปท้าให้แห้ง 
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13. กะปิ 
“กะปิ” เป็นเครื่องปรุงที่ส้าคัญ ได้จากการหมักเคยกับเกลือ หรือหมักปลากับเกลือ โดยกะปิที่ท้ามา

จากเคยจะมีคุณภาพที่ดีจึงเรียกกะปิแท้ ส้าหรับการเลือกกะปิที่ดีและให้ปลอดภัยนั้นควรสังเกตว่ามีสีโดย
ธรรมชาติของกะปิคือสีน้้าตาลเข้มหรือสีน้้าตาลแดงเท่านั้น มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย หรือ
กลิ่นผิดปกติต่างๆ ที่ส้าคัญต้องสะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น กรวด ทราย เศษผง เป็นต้น ภาชนะที่
บรรจุก็ต้องสะอาดและทนทานต่อการกัดกร่อนจากความเค็มของกะปิ เช่น ขวดแก้ว กระเบื้อง ภาชนะปิด
ได้สนิท ไม่แตกหรือรั่วท้าให้เชื้อโรคและสิ่งสกปรกเข้าได้ 

14. เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลา 
• เนื้อหมูที่สดจะเป็นสีชมพูที่สม่้าเสมอผิวเป็นเงาเลื่อม นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบได้ง่ายๆ โดยใช้

นิ้วมือจิ้มผ่านถุงพลาสติก ซึ่งเนื้อหมูที่สดใหม่จะเด้งคืนตัวกลับสภาพเดิม ในขณะที่เอานิ้วออกส่วน
เนื้อหมูเก่าจะเป็นรอยบุ๋มตามรอยนิ้วที่กด ไม่มีความยืดหยุ่น 

• ไก่ เป็นเนื้อสัตว์ที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสนุ่มใกล้เคียงกันทุกส่วน เนื้อไก่ที่มีคุณภาพดีสังเกตที่หนัง
จะต้องสดไม่แห้งหรือเหลวเละ 

• ปลา มีลักษณะเหงือกสีแดงสด ไม่เขียวคล้้า ตาปลาใส และมีความนูนไม่จมลงในเบ้าตา ไม่มีเมือก
ขุ่นที่ตัวปลา เกล็ดใสเป็นมันไม่หลุด ท้องปลาไม่บวมและแตก 

• กุ้ง ต้องมีเนื้อแน่นครีบและหางต้องเป็นมันสดใสและหัวกุ้งต้องติดแน่นไม่หลุดออก 

15. ไข่ 
“ไข่สด” จะมีผิวนวลคล้ายกับแป้งเคลือบอยู่ที่เปลือกไข่ เปลือกไข่ต้องไม่แตกร้าว เปลือกสะอาด ไข่

ใหม่จะมีน้้าหนักมากกว่าไข่เก่า และเม่ือเขย่าจะไม่คลอน 

16. น้้ามันพืช 
การปรุงอาหารควรเลือกใช้น้้ามันให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร เช่น ผัดและทอด เพราะน้้ามัน

แต่ละชนิดจะมีจุดเกิดควัน (Smoke point) ในระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน คืออุณหภูมิที่ท้าให้ไตรกลีเซอ
ไรด์ (Triglyceride) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของน้้ามันนั้นเริ่มสลายตัวได้เป็นกลีเซอรอล (Glycerol) และกรด
ไขมันอิสระ (Free fatty acid) ทั้งนี้เมื่อน้้ามันได้รับความร้อนสูงกว่าจุดเกิดควันจะท้าให้โมเลกุลของ 
กลีเซอรอลเปลี่ยนเป็นอะโครลีน (Acrolein) ซึ่งเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบของสารเกิดควันซึ่งท้าให้
น้้ามันเกิดการเสื่อมสภาพและมีผลเสียต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงควรเลือกใช้น้้ามันในการปรุงอาหารประเภท
ต่างๆดังนี ้

• อาหารประเภทผัด ควรใช้น้้ามันที่มีจุดเกิดควันต่้า เช่น น้้ามันถั่วเหลือง น้้ามันข้าวโพด น้้ามันเมล็ด
ทานตะวัน น้้ามันดอกค้าฝอย มีจุดเกิดควันที่อุณหภูมิ 177, 160, 160 และ 160 องศาเซลเซียส
ตามล้าดับ 

• อาหารประเภททอด ควรใช้น้้ามันที่มีจุดเกิดควันสูง เช่น น้้ามันปาล์มมีจุดเกิดควันที่อุณหภูมิ 235 
องศาเซลเซียส 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. ไม่ควรใช้น้้ามันที่มีจุดเกิดควันต่้า เช่น น้้ามันถั่วเหลือง น้้ามันข้าวโพด น้้ามันดอกค้าฝอย น้้ามัน

เมล็ดทานตะวัน น้้ามันสัตว์ ในการทอดอาหาร เพราะน้้ามันเหล่านี้จะเสื่อมสภาพเร็ว 

2. เมื่อน้้ามันทอดอาหารมีลักษณะกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีด้า เกิดฟองควันเหม็นไหม้ควันน้้ามัน 
ท้าให้ระคายเคืองตา และล้าคอ อย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องเปลี่ยนน้้ามันทอดอาหารใหม่ทันทีและ
ไม่ควรเติมน้้ามันใหม่ลงไป ที่ส้าคัญไม่ใช้น้้ามันทอดอาหารซ้้าเกิน 3 ครั้ง 

3. ควรกรองกากอาหารทิ้งทั้งในระหว่างทอดอาหารและหลังจากทอดอาหารเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาหารทอดท่ีมีการชุบแป้งปริมาณมาก 

4. การทอดอาหารในปริมาณน้อยต่อครั้งจะท้าให้ความร้อนของน้้ามันกระจายได้อย่างทั่วถึงและใช้
ระยะเวลาในการทอดลดลง 

5. ต้องควบคุมอุณหภูมิของน้้ามันที่ใช้ทอดให้อยู่ระหว่าง 150-200 องศาเซลเซียส จึงจะท้าให้อาหาร
นั้นอมน้้ามันน้อย เพราะใช้ระยะเวลาในการทอดที่สั้น ถ้าอุณหภูมิต่้ากว่า 150 องศาเซลเซียส
ผลิตภัณฑ์จะมีความพองกรอบน้อยลง และถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 220 องศาเซลเซียสจะเกิดปฏิกิริยา
สีน้้าตาล (Caramelization) เร็วขึ้น ท้าให้ผิวด้านนอกของผลิตภัณฑ์มีสีน้้าตาลอย่างรวดเร็ว โดยที่
น้้าในชิ้นอาหารระเหยออกไปได้เพียงเล็กน้อย ความกรอบของผลิตภัณฑ์จึงลดลง 

17. เกล็ดขนมปัง 
เกล็ดขนมปังที่วางจ้าหน่ายโดยทั่วไปมี 2 ชนิด คือขนาดเกล็ดเล็กและขนาดเกล็ดใหญ่ ซึ่งจากข้อมูล

การทดลองพบว่าเกล็ดขนมปังขนาดเกล็ดเล็กจะมีอัตราในการดูดซึมน้้าได้เร็ว  เกิดการจับตัวกับน้้าแป้ง
จ้านวนมาก ซึ่งในขณะทอดนั้นน้้ามันจะเข้าไปแทนที่น้้า มีการถ่ายเทความร้อนจากน้้ามันสู่น้้าท้าให้น้้า
ระเหยออกไป จะได้ของทอดที่มีเนื้อสัมผัสกรอบ โปร่ง ไม่อมน้้ามัน แต่หากมีน้้าในผลิตภัณฑ์มากความ
ร้อนของน้้ามันที่แทรกเข้าไปไม่เพียงพอที่จะระเหยน้้าได้ น้้ามันจะยังค้างอยู่ ดังนั้นเกล็ดขนมปังขนาด
เกล็ดเล็กจึงอมน้้ามันสูงกว่าเกล็ดขนมปังขนาดเกล็ดใหญ่ 

คุณภาพระหว่างการประกอบอาหาร 
ในระหว่างการประกอบอาหารมีสิ่งที่ต้องควบคุมเพ่ือให้ได้คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดี  เช่น สูตรหรือต้ารับ

อาหารมาตรฐาน มาตรฐานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานการผลิตอาหาร การ
ควบคุมความร้อน (อุณหภูมิ) คุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ หากเลือกใช้อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมในการทอด 
ย่าง หรืออบจะส่งผลถึงลักษณะปรากฏและเนื้อสัมผัส เช่น สีของอาหาร เกิดการไหม้ ความเหนียว เป็นต้น 
หากเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการควบคุมความร้อนไม่มีคุณภาพก็เกิดผลต่อผลิตภัณฑ์  เช่น อุณหภูมิขึ้นสูงจน
อาหารไหม้ ส่วนสุขลักษณะนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาด้านจุลินทรีย์ การใช้เครื่องมือประกอบอาหารที่
สกปรกและปนเปื้อน สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารท้าให้อาหารมีความเสี่ยงสูงและอาจเป็นอันตรายต่อการ
บริโภค 

มาตรฐานการผลิตอาหารมีไว้เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพ ควรมีรายละเอียดเฉพาะของ
วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดหาและคัดเลือกให้ตรงตามความต้องการมากที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อวัตถุดิบ 
ปริมาณที่ต้องการ คุณภาพที่ต้องการ (พันธุ์ เกรด ชิ้นส่วน ความแก่อ่อน ขนาด รูปร่าง) รูปแบบของวัตถุดิบ 
(สด แช่แข็ง อบแห้ง รูปแบบ การแปรรูป ภาชนะบรรจุ ลักษณะการตัดแต่ง) การตรวจสอบคุณภาพของน้้ามัน
ที่ใช้ 
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สูตรหรือต้ารับอาหารมาตรฐานที่มีรายละเอียดมากจะให้ความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เช่น การระบุ
ขนาด คุณภาพ ยี่ห้อ ปริมาณ หน่วยชั่งตวงวัด อุณหภูมิ และเวลาการเตรียม (ล้าง หั่น ซอย แล่ คั่ว โขลก 
ฯลฯ) ปริมาณอาหารปรุงส้าเร็จที่ได้ เช่น จ้านวนชิ้นของผลิตภัณฑ์เพ่ือน้าไปใช้ในการลดหรื่อเพ่ิมส่วนประกอบ
อาหารในต้ารับอาหาร 

คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 

อาหารที่ผลิตได้ต้องมีการเก็บรักษาที่เหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยและมีคุณภาพเหมือนของผลิตใหม่ 
คือ นอกจากจะค้านึงถึงจุลินทรีย์แล้ว ยังต้องค้านึงถึง สี กลิ่นรส หรือปริมาณสารส้าคัญด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
ผลสืบเนื่องหรือเก่ียวข้องกับกระบวนการแปรรูปที่เลือกใช้ 

กระบวนการพลาสเจอร์ไรเซชั่น ใช้อุณหภูมิระหว่าง 60 – 75 องศาเซลเซียส เป็นการให้ความร้อน
เพียงพอที่จะฆ่าจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรค และเอนไซม์บางชนิดที่ท้าให้อาหารเสื่อมเสีย อาหารที่ได้จะมีลักษณะ
ของสี และกลิ่นรสดี แต่ด้วยเหตุว่ายังมีจุลินทรีย์เหลืออยู่  ผลิตภัณฑ์อาหารจึงมีอายุสั้น และต้องเก็บรักษา
อาหารในตู้เย็น เพ่ือชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ ตัวอย่าง อุณหภูมิและเวลาที่ใช้การพลาสเจอร์ไรเซชั่นกับนม
หรือน้้าผลไม้ คือ จะให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 62.8 – 65.6 องศาเซลเซียส และคงไว้นาน 30 นาที หรือเพ่ิม
อุณหภูมิเป็น 71.1 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาท ี

กระบวนการสเตอริไรเซชั่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้  สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เป็น
เวลานานหลายเดือน กระบวนการนี้ใช้อุณหภูมิสูง 115 – 125 องศาเซลเซียส นานจนฆ่าจุลินทรีย์และท้าลาย
สปอร์ได้หมด ข้อด้อย คือ อุณหภูมิสูงนั้นมีโอกาสท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ สี กลิ่นรส และการสูญเสีย
ของสารอาหารบางชนิด อาหารที่จะผลิตที่อุณหภูมิสูงนี้จะเป็นอาหารชนิดมีความเป็นกรดต่้า (pH เท่ากับและ
สูงกว่า 4.6) บรรจุในภาชนะปิดสนิท เช่น กระป๋อง ถุงPouch ถาด หรือถ้วยพลาสติก ผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการนี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้หากไม่สามารถท้าลายสปอร์ของเชื้อClostridium botulinum
ได้หมด โดยเชื้อ C. botulinum จะเจริญจากสปอร์และสร้างสารพิษ แต่สารพิษนี้ไม่ทนความร้อนสามารถ
ท้าลายได้เมื่อให้ความร้อนสูงกว่า 85 องศาเซลเซียส นานกว่า 5 นาที นอกจากนี้ยังสามารถใช้อุณหภูมิสูงกว่า
นี้คือ 138 – 150 องศาเซลเซียส นาน 1 – 2 วินาที ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และท้าลายสปอร์ในน้้านมสดซึ่งเป็น
ที่รู้จักในชื่อนมยูเอชที (Ultra High Temperature, UHT) ส้าหรับอาหารชนิดมีความเป็นกรดสูง (pH ต่้ากว่า 
4.6) เช่น สับปะรด ส้ม หรือผักดองเปรี้ยว อุณหภูมิที่ใช้ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ คือ 100 องศาเซลเซียส เพราะ
จุลินทรีย์ที่เจริญและขยายพันธุ์ได้ในอาหารที่เป็นกรดเป็นชนิดที่ไม่ทนความร้อน 

กระบวนการแช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากกระบวนการนี้สามารถเก็บไว้ได้นานที่อุณหภูมิ 
-18 องศาเซลเซียสหรือต่้ากว่า ซึ่งที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็งนั้น เชื้อจุลินทรีย์จะไม่เจริญเติบโตและขยายจ้านวน
เป็นการหยุดปฏิกิริยาทางเคมีส่วนใหญ่ของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งจะคงคุณค่าด้านโภชนาการ
และรสชาติอาหารได้เหมือนเดิมมาก สิ่งที่จะถูกกระทบ คือเนื้อสัมผัสโดยเฉพาะผักซึ่งจะถูกกระทบ มากหรือ
น้อยต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาที่ท้าให้ผักแข็งตัว (เวลานานจะเกิดเกล็ดน้้าแข็งขนาดใหญ่ทิ่มผนังเซลล์แตก ท้าให้ผัก
เละ) และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งประเภทเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีไขมัน จะมีอายุการเก็บสั้นกว่าอาหารไม่มี
ไขมัน เพราะในสภาพแช่เยือกแข็ง ไขมันจะถูกเร่งให้เกิดกระบวนการหืนหรือคุณภาพเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
การเสียสภาพของโปรตีน 
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ตารางแสดงระยะเวลาการเก็บรักษาอาหารบางชนิดที่อุณหภูมิแช่เยือกแข็ง 

ชนิดอาหาร ระยะเวลาการเก็บรักษา 
เนื้อวัวสด 
เนื้อวัวบด 
เนื้อหมูสด 
เนื้อหมูบด 
ไก่  ไก่ง่วง  เป็ด 
เครื่องในสัตว์ 
ปลา 
หอย 
ผัก 
แฮม เบคอน (ไม่แนะน้าให้เก็บแช่เยือกแข็ง) 
แซนด์วิชไส้เนื้อ 

 6-12  เดือน 
 3-4  เดือน 
 3-6  เดือน 
 1-3  เดือน 
 1 2  เดือน 
    3  เดือน 
    3  เดือน 
 3-4  เดือน 
    8  เดือน 
    2  สัปดาห์ 
 1-2  เดือน 

ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร 
 

คุณภาพของอาหารแช่เยือกแข็งนั้นขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เก็บผลิตภัณฑ์ 
ควรเป็นชนิดที่คงตัวในสภาพอุณหภูมิต่้าได้ดี มีอัตราซึมผ่านไอน้้าต่้า ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนได้ และ
ควรป้องกันการสูญเสียกลิ่นของอาหารได้ ระหว่างการเก็บในสภาพแช่เยือกแข็ง ไม่ควรให้อุณหภูมิของอาหาร
เปลี่ยนแปลงขึ้น ลง เพราะเป็นการเร่งการเปลี่ยนแปลงของผลึกน้้าแข็งให้ใหญ่ขึ้น ในการเก็บรักษาต้องมีพ้ืนที่
ให้อากาศหมุนเวียนได้ ไม่ควรเก็บร่วมกับผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีกลิ่นแรง เพราะอาจมีการดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้า
ไปในผลิตภัณฑ์ได้ ควรปิดฉลากบันทึกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ปริมาณ และวันที่ที่เก็บ เพ่ือสะดวกในการ
หมุนเวียน อาหารแช่เยือกแข็งที่เก็บเข้าก่อน ต้องน้าออกก่อน 

บรรจุภัณฑ์ส้าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 
บรรจุภัณฑ์มีบทบาทส้าคัญต่อการคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์  และอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ โดย

ป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการผลิต และการปิดสนิท โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์มีผลต่อ
คุณภาพของอาหาร โดยบรรจุภัณฑ์จะควบคุมปัจจัยทางด้านการแปรรูป การเก็บ การขนส่งที่ส่งผลต่อ
องค์ประกอบต่างๆ ของอาหาร เพ่ือควบคุมให้มีค่าอยู่ในระดับที่ก้าหนดไว้ ส้าหรับปัจจัยทางด้านการเก็บรักษา
และการขนส่งที่ต้องควบคุม เช่น แสง ความเข้มข้นของออกซิเจน ปริมาณความชื้น การถ่ายเทความร้อน และ
การปนเปื้อนจากสารต่างๆเป็นต้น 

หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่หลายประการที่ส้าคัญ อาจสรุปได้ดังนี้ 

1. รองรับและบรรจุผลิตภัณฑ์ (Containment)  
  บรรจุภัณฑ์ท้าหน้าที่ในการรองรับและบรรจุผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน เพ่ือให้สามารถถ่ายโอน ขนส่ง

ผลิตภัณฑ์จากที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

2. ปกป้องและป้องกันผลิตภัณฑ์ (Protection and preservation)  
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  บรรจุภัณฑ์ท้าหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย และอันตรายต่างๆ เช่น จากแรงกระท้าทาง
กล สภาวะแวดล้อม สิ่งมีชีวิต หรือการปนเปื้อนจากสิ่งอื่นๆเป็นต้น 

3. สื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Communication)  
  บรรจุภัณฑ์ ยังท้าหน้าที่ในการสื่อสาร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค

ตลอดสายการกระจายสินค้า นอกจากนั้นบรรจุภัณฑ์ยังใช้เป็นสื่อทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

4. ให้ความสะดวกในการใช้งาน (Convenience and use)  
  บรรจุภัณฑ์ ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการใช้งานให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความส้าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรจุเพ่ือการขายปลีก 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์จ้าแนกตามวัสดุหลักที่ใช้ 
บรรจุภัณฑ์แยกตามวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตได้ 4 ประเภท คือ 

1. กระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุด และมีแนวโน้มใช้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถน้ากระดาษกลับมาใช้
ใหม่หรือรีไซเคิลได้ง่าย อันเป็นผลมาจากการรณรงค์สิ่งแวดล้อม กระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มี
หลายประเภท และสามารถพิมพ์ตกแต่งได้ง่ายและสวยงาม นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการขนส่งจากผู้ผลิตไปยัง
ผู้ใช้ เนื่องจากสามารถพับได ้และมีน้้าหนักเบาท้าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

2. แก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความเฉื่อยต่อการท้าปฏิกิริยากับสารเคมีชีวภาพต่างๆ เมื่อเทียบกับวัสดุบรรจุภัณฑ์
อ่ืนๆ ท้าให้รักษาคุณภาพได้ดีมาก ข้อดีของแก้ว คือ มีความใส และท้าให้เป็นสีต่างๆ ได้ สามารถทนต่อแรง
กดได้สูง แต่แตก เปราะง่าย ในด้านสิ่งแวดล้อมแก้วสามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง และสามารถ
หมุนเวียนน้ากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้ สิ่งที่พึงระวังในเรื่องการบรรจุ คือ ฝาขวดแก้วจะต้องเลือกใช้ฝาที่ได้
ขนาด และต้องสามารถปิดสนิทได้แน่น เพ่ือช่วยรักษาคุณภาพและยืดอายุของสินค้า 

3. โลหะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุโลหะที่ใช้มี 2 ชนิดคือ 

3.1 เหล็กเคลือบดีบุก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง ป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม และสภาวะอากาศ การ
ลงทุนในการผลิตไม่สูงนัก และไม่สลับซับซ้อน สามารถใช้บรรจุอาหารได้ดี เนื่องจากสามารถปิดผนึก
ได้สนิท และฆ่าเชื้อได้ด้วยความร้อน ในแง่ของสิ่งแวดล้อมสามารถแยกออกจากขยะได้ง่ายโดยใช้
แม่เหล็ก 

3.2 อะลูมิเนียม มักจะใช้ในรูปเปลวอะลูมิเนียมหรือกระป๋อง มีน้้าหนักเบาอีกทั้งมีความแข็งแรงทนต่อการ
ซึมผ่านของอากาศ ก๊าซ แสง และกลิ่นรสได้ดี ในรูปของเปลวอะลูมิเนียมมักใช้เคลือบกับวัสดุอ่ืนซึ่ง
ให้ภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากความเงาวับของอะลูมิเนียมและเป็นตัวเหนี่ยวน้าความเย็นได้ดี 

4. พลาสติก เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมาก คุณประโยชน์ของพลาสติก คือ มีน้้าหนักเบา 
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ระดับหนึ่ง แบคทีเรียและเชื้อราไม่สามารถท้าลายได้ มีคุณสมบัติหลายอย่างที่
สามารถเลือกใช้งานที่เหมาะสมได้ พลาสติกบางชนิดยังเป็นฉนวนกันความร้อนอีกด้วย พลาสติกที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีอยู่หลากหลายประเภท การศึกษาคุณสมบัติของพลาสติกแต่ละประเภทมีความ
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะท้าให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีเลือกใช้สามารถท้าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

พลาสติกที่ใช้ในการบรรจุมีทั้งรูปแบบที่เป็นแผ่นบางเรียกว่า “ฟิล์มพลาสติก” ซึ่งนิยมใช้ในลักษณะ
ของถุง หรือการห่อ และรูปแบบของการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงต่างๆ กัน เช่น ขวด กล่อง ถังลัง เป็น
ต้น วัสดุที่ใช้อาจท้าด้วยพลาสติกชนิดเดียวกันล้วนๆ หรือใช้ร่วมกับวัสดุอ่ืน ซึ่งเป็นพลาสติกต่างชนิดกันหรือ
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กระดาษ หรือแผ่นอะลูมิเนียมได้ ส้าหรับคุณสมบัติของพลาสติกบรรจุอาหารที่ส้าคัญ คือต้องสัมผัสกับอาหาร
ได้โดยไม่ก่อพิษภัยให้แก่ผู้บริโภค และคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการป้องกัน (Barrier property) เช่น อัตราการ
ซึมผ่านของไอน้้า อัตราการซึมผ่านของก๊าซ การต้านทานไขมัน เป็นต้น คุณสมบัติด้านความแข็งแรง 
(Strength property) การต้านแรงดึงขาด การต้านแรงกระแทก ความต้านทานต่อความร้อนหรือความเย็น 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านการใช้งาน (Functional property) เช่น ความใส ความสามารถในการ
ปิดผนึกด้วยความร้อน ความสามารถในการใช้กับเครื่องจักรเป็นต้น 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกนิยมน้ามาใช้กับอาหารหลายชนิดรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง  โดยการ
เลือกวัสดุส้าหรับบรรจุอาหารแช่เยือกแข็งจ้าเป็นต้องเลือกวัสดุที่สามารถยังคงความยืดหยุ่นได้ที่อุณหภูมิ
การแช่เยือกแข็ง ไม่เปราะแตก และไม่ท้าให้ผลิตภัณฑ์เสียหายที่อุณหภูมิต่้าๆ ซึ่งความหนาของชั้นพลาสติก
สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งได้ ฟิล์มพลาสติกที่ใช้ส้าหรับบรรจุอาจมีการเคลือบหลายชั้น
โดยแต่ละชั้นประกอบไปด้วยพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ ซึ่งการเคลือบด้วยพอลิเมอร์หลายชั้นนี้มีข้อดีในด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ พลาสติกท่ีนิยมใช้บรรจุอาหาร เช่น โพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) 
โพลีเอทิลีน (Polyethylene, PE) พอลิเอไมด์ (Polyamide, PA) หรือไนลอน (Nylon) โพลีเอทิลีนเทอร์เลป
ทาเลท (Polyethylene Terephthalate, PET) และโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride, PVC) เป็นต้น 

4.1 โพลีโพรพิลีน (Polypropylene หรือ PP) 
PP มักรู้จักในนามถุงร้อน เพราะมีจุดหลอมเหลวสูง ท้าให้สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารขณะร้อนได้ ส่วน

ใหญ่นิยมใช้ PP ในรูปของฟิล์ม ด้วยคุณสมบัติเด่นของ PP ซึ่งมีความใสและป้องกันความชื้นได้ดี มีความ
ยืดตัวได้สูงถึง 5 เท่าตัว ฉีกขาดยาก มีน้้าหนักเบามาก ป้องกันความชื้นและป้องกันการซึมผ่านของไขมัน
ได้ และป้องกันการสูญเสียกลิ่นได้ดี ช่วงอุณหภูมิในการหลอมละลายสั้นท้าให้ PP เชื่อมติดปิดผนึกได้ยาก 
เปราะแตกได้ง่ายที่อุณหภูมิต่้า อาจไม่เหมาะสมในการน้ามาท้าเป็นบรรจุภัณฑ์แช่เยือกแข็ง 

โพลีโพรพิลีนที่ ใช้ในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น  2 ชนิด คือ Cast Polypropylene (CPP) และ 
Oriented Polypropylene (OPP) 

CPP  มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ PE มาก ยอมให้ไอน้้าซึมผ่านได้น้อยเท่าๆ กับโพลีเอทิลีน ความหนาแน่นปาน
กลาง (MDPE) แต่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้ดี อุณหภูมิในการปิดผนึกด้วยความร้อนสูงกว่า PE ทนความร้อน
ได้ แต่ไม่ควรแช่เยือกแข็ง ทนต่อการสึกทนกรดด่างได้ดีมาก และมีความต้านทานต่อการซึมผ่านของ
ไขมันได้ดีกว่า PE 

OPP เป็น CPP ที่ถูกน้ามาผลิตภายใต้อุณหภูมิหนึ่ง เพ่ือให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุล ผลคือพลาสติกจะมี
คุณสมบัติใสวาวขึ้นมาก ยอมให้ไอน้้าและแก๊สซึมผ่านได้น้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งของ CPP มีความ
แข็งแรงสูง ทนทานต่อการสึก ขูดขีดดีมาก ทนกรด ด่าง และไม่ยอมให้ไขมันซึมผ่าน ไม่มีกลิ่นรสแต่
ผนึกด้วยความร้อนได้ยาก 

โพลีโพรพีลีนสามารถใช้ประกบกับโพลีเอทธีลีนเป็นแผ่นลามิเนทส้าหรับภาชนะบรรจุชนิดหดรัด
ตัว (Shrink packaging) และใช้ในการบรรจุเนื้อแปรรูปโดยระบบสุญญากาศ 

4.2 โพลีเอทิลีน (Polyethylene หรือ PE) 

PE นับเป็นพลาสติกที่มีการใช้มากที่สุดและราคาถูก เนื่องจาก PE มีจุดหลอมเหลวต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับ
พลาสติกชนิดอ่ืนๆ ท้าให้มีต้นทุนการผลิตต่้า โครงสร้างของ PE ป้องกันความชื้นได้ดีพอสมควร PE 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามค่าความหนาแน่นคือ 
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4.2.1 โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่้า (LowDensity Polyethylene หรือ LDPE) มีความหนาแน่น 
0.910 – 0.925 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

4.2.2 โพลีเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Polyethylene หรือ MDPE) มี
ความหนาแน่น 0.926 – 0.940 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

4.2.3 โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HighDensity Polyethylene หรือ HDPE) มีความหนาแน่น 
0.941 – 0.965 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

LDPE เป็นพลาสติกท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุด และมีชื่อเรียกว่าถุงเย็น นิยมใช้ท้าถุงฟิล์มยืด ขวดน้้า และฝาขวด
เป็นต้น เนื่องจากยืดตัวได้ดี ทนต่อการทิ่มทะลุและการฉีกขาด สามารถใช้ความร้อนเชื่อมติดปิดผนึก
ได้ดี มีคุณสมบัติทนต่อกรดและด่างทั่วๆไปได้ แต่จุดอ่อนของ LDPE คือ ไขมันและอากาศสามารถซึม
ผ่านได้ง่าย ด้วยเหตุนี้เมื่อน้าอาหารขบเคี้ยว และอาหารทอดบรรจุในถุงเย็นธรรมดาคุณภาพอาหารจึง
เปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาสั้น นอกจากนี้ LDPE ยังมีคุณสมบัติดูดฝุ่นในอากาศมาเกาะตามผิวท้า
ให้บรรจุภัณฑ์ที่ท้าจาก LDPE เมื่อทิ้งไว้นานๆ จะมีฝุ่นเกาะเป็นจ้านวนมาก 

HDPE มีความนิยมใช้เป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของพลาสติกทั้งหมด HDPE เป็นวัสดุที่มีความเหนียว
ขวางกั้นไอน้้า แก๊ส น้้ามัน และไขมันที่ดีกว่า LDPE โปร่งแสง ปราศจากกลิ่นรส อุณหภูมิที่ใช้ในการ
ปิดผนึกสูงกว่า LDPE เจาะทะลุได้ง่ายกว่า แต่มีราคาสูงจึงมีใช้น้อยกว่า LDPE ยังไม่สามารถป้องกัน
การซึมผ่านของก๊าซได้ ส่วนใหญ่นิยมน้า HDPE มาเป่าเป็นขวด และท้าเป็นถุงส้าหรับบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
การขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูง 

นอกจากนี้ยังมี PE อีกชนิดหนึ่ งที่ ได้รับความนิยมมากคือ  LLDPE (Linear Low Density 
Polyethylene) เป็นการผลิตภายใต้สภาวะความดันต่้า ผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่้าเชิงเส้น 
ซึ่งมีคุณสมบัติด้านต่างๆ ดีกว่า LDPE นิยมใช้ LLDPE เป็นบรรจุภัณฑ์ส้าหรับอาหารแช่เย็น หรืออาหาร
แช่เยือกแข็งเหมาะส้าหรับใช้กับอุณหภูมิต่้า 

4.3 พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride, PVC) 
PVC เป็นพลาสติกที่สามารถแปรเปลี่ยนสมบัติได้ โดยการเติมสารเคมีปรุงแต่ง (Additives) ต่างๆ เช่น 

Plasticizer, Modifier และ Fillers ท้าให้ PVC นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ มากกว่าอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ โดย PVC มักใช้ในรูปแบบของขวด ฟิล์มและแผ่น แม้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีข่าวจะให้เลิกใช้ 
PVC ในบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากมีสารตกค้างของไวนิลคลอไรด์  ซึ่งอาจก่อให้เกิดมะเร็งตับได้ แต่
วิวัฒนาการทางด้านการผลิตในปัจจุบันท้าให้สามารถผลิต PVC ที่มีไวนิลคลอไรด์ตกค้างน้อยกว่า 1 
ส่วนในล้านส่วน (ppm) ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ที่ท้าจาก PVC นี้ปลอดภัยส้าหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
อาหาร 

ในแง่ของการผลิตฟิล์ม PVC จะผลิตยากกว่าฟิล์ม PE หรือ PP จุดเด่นของฟิล์ม PVC คือ ทนต่อ
น้้ามัน และกันกลิ่นได้ดี ใส แข็งแรงทนทานต่อการเสียดสี ในขณะที่ความต้านทานต่อการซึมผ่านของ
ความชื้นอยู่ในขั้นปานกลาง อุณหภูมิใช้งานของ PVC ไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส และถ้าอุณหภูมิการใช้
งานเกินกว่า 137 องศาเซลเซียส จะเริ่มเปลี่ยนคุณภาพ ขวด PVC สามารถใช้แทนที่ขวดแก้ว เนื่องจาก
เบากว่า และตกไม่แตก แต่ในระยะหลังถูกแย่งตลาดโดยขวด PET เนื่องจากเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อม 
นิยมใช้ท้าฟิล์มยืดส้าหรับห่อเนื้อสัตว์สด เนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง ผักและผลไม้สด เนื่องจากความใสและมัน
วาว ท้าให้เห็นผลิตภัณฑ์ได้ดี และอัตราการซึมผ่านของก๊าซและไอน้้าอยู่ในช่วงที่เหมาะสม 
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4.4 โพลีเอทิลีนเทอร์เลปทาเลท (Polyethylene Terephthalate, PET) หรือ Polyester 

PET มีน้้าหนักโมเลกุลสูง จะมีความเหนียวทนทาน และมีความยืดหยุ่นต่อแรงกระทบกระแทก จึงไม่แตก
เมื่อถูกแรงกดดัน ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้เป็นอย่างดี  มีจุดหลอมเหลวสูง มีข้อด้อย คือ ไม่
สามารถปิดผนึกได้ด้วยความร้อน และเปิดโดยการฉีกยาก จึงนิยมใช้เคลือบเป็นชั้นกับพลาสติกชนิด
อ่ืนๆ 

นอกจากนี้มีการปรับปรุงคุณสมบัติ PET ด้วยการเติมสาร ที่เรียกว่านิวเคลียนท์ (Nucleant) เมื่อ
น้า PET ไปขึ้นรูปจะเร่งการสร้างผลึก (Crystallization) เรียกว่า CPET ท้าให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น ได้แก ่
ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง 230 องศาเซลเซียส ทนต่อการแช่เยือกแข็ง 
(Freezing) สามารถอุ่นได้ในไมโครเวฟ (Microwavable) และอุ่นในเตาอบได้ (Ovenable) สามารถ
ป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซได้ดี 

การใช้พลาสติก PET เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร 
• บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง 
• ถาดอาหารส้าหรับอาหารแช่เย็น (Chilled food) 
• สามารถอุ่นได้ในไมโครเวฟ (Microwavable) และอุ่นในเตาอบได ้(Ovenable) 
• บรรจุภัณฑ์ประเภท Modifiedatmosphere packaging (MAP) ซึ่งภายในปรับสัดส่วนของแก๊ส

เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา (Shelf life) ของอาหาร 
• Retort pouch ที่ต้องฆ่าเชื้อระดับ Commercial sterilization ในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Retort) 

4.5 พอลิเอไมด ์(Polyamide, PA) หรือไนลอน  (Nylon) 
ไนลอน เป็นพลาสติกมีน้้าหนักเบา ราคาแพง มีความทนทานต่อการเสียดสีสูง รับแรงดึง แรงอัด

ได้ดี ทนความร้อน ทนการขีดข่วน เป็นฉนวนไฟฟ้าแต่ไม่เหมาะส้าหรับไฟฟ้าแรงสูง ทนกรดชนิดอ่อน
ทนด่างได้ทั้งชนิดอ่อนและเข้ม ทนสารเคมี เช่น น้้ามัน แอลกอฮอล์ ไขมัน ดูดซึมน้้าได้บ้าง มี
คุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้โดยเฉพาะก๊าซออกซิเจน และรักษากลิ่นได้ด้วย มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการเป็นบรรจุภัณฑ์ของอาหารแช่เยือกแข็ง มีการใช้ Nylon ประกบกับ Polyethylene 
ท้าเป็นไส้บรรจุหรือท้าถุงบรรจุเนื้อสด เนื้อแช่เยือกแข็ง โดยทั่วไปเนื้อของไนลอนมีความโปร่งแสงใน
รูปของเส้นใยจะโปร่งใสสามารถท้าเป็นสีต่างๆได้ 

 
ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประเภทของอาหารแปรรูป 

กลุ่มอาหาร ประเภทบรรจุภณัฑ ์ ค้าแนะน้าและเหตุผล 
1. อาหารถนอมด้วย

น้้าตาล (เชื่อมหรือแช่
อิ่ม) และท้าแห้ง 

1.1 ถุงพลาสติก PE ราคาถูกและปิดผนึกด้วยความร้อนได้ง่าย แต่หากสินค้ามีลักษณะ
กรอบบาง อาจแตกได้ง่าย 

1.2 ถุงพลาสติก PP ราคาถูก พลาสติกใส สามารถเห็นสินค้าได้ชัดเจนข้ึน ป้องกัน
ความช้ืนได้ดี แต่หากสินค้ามลีักษณะกรอบบาง อาจแตกได้ง่าย 

1.3 กระดาษแก้วหรือเซล
โลเฟน 

สามารถป้องกันความชื้นไดร้ะดับหนึ่ง ส่วนใหญ่นิยมใช้ห่อแล้ว
หมุนเป็นเกลียวเพื่อปิดปลายทั้งสองด้าน 

1.4 ถ้วยพลาสติกมฝีาเป็น
เกลียวหมุน 

ให้ความสวยงามและเพิ่มคณุค่ามากกว่าซองพลาสติก มองเห็น
สินค้าได้ชัดเจน วางสินค้าซ้อนกันเป็นช้ันได้ควรปิดฝาด้วยเทป
กาวซ้้าอีกครั้งเพื่อให้สนิท 
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1.5 กล่องพลาสติกแบบมฝีา
ปิด 

น้้าหนักเบาและราคาถูกกว่าถ้วยพลาสติก มองเห็นสินคา้ได้
ชัดเจน ควรปิดผนึกด้วยความร้อนมากกว่าท่ีจะใช้ลวดตะเข็บ 

1.6 กระป๋องโลหะ สร้างจุดเด่นให้กับสินค้า เก็บรักษาสินค้าได้นาน เพิ่มมูลค่าให้แก่
สินค้า แต่ต้นทุนการผลิตสูงมาก  

1.7 กระป๋องกระดาษ สามารถพิมพ์ลายไดส้วยงาม อาจต้องบรรจสุินค้าในถุงพลาสติก
แล้วปิดผนึกก่อนน้ามาใส่ในกระปอ๋งกระดาษ 

1.8 ถุงเคลือบหลายชั้นอาจ
ใช้แบบวางตั้งได้และมี
ซิป 

เพิ่มความสะดวกแกผู่้บรโิภค สามารถพิมพ์ลายไดส้วยงาม และใช้
ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เช่น ระบบสญุญากาศ ระบบปรบัสภาวะ 
(MAP) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยยืดอายุการเก็บของสินค้าได ้

2. อาหารหมักดอง 2.1 ถุงพลาสติก PE เหมาะส้าหรับจ้าหน่ายวันต่อวัน 
2.2 บรรจุภณัฑ์แก้วมฝีา

โลหะปดิสนิท 
สามารถน้าไปผ่านความร้อนเพื่อฆา่เชื้อได้ อายุการเก็บสินคา้นาน 
มองเห็นผลติภณัฑไ์ด้ชัดเจน แต่สนิค้ามีน้้าหนักมาก แตกง่าย 

2.3 กระป๋องโลหะ สามารถน้าไปผ่านความร้อนเพื่อฆา่เชื้อได้ อายุการเก็บสินคา้นาน 
ขนส่งไปยังท่ีห่างไกลได้ง่าย แต่ต้นทุนสูง 

2.4 ถุงต้มได้ หรือ retort 
pouch 

สามารถฆ่าเชื้อได้เหมือนกระป๋อง อายุการเก็บนานเท่ากระป๋อง 
ปิดผนึกง่าย พิมพ์ลวดลายได้ แต่ตน้ทุนการผลติสูง 

2.5 ป๊ีบ ใช้เป็นบรรจุภณัฑ์ขนส่ง ควรพิจารณาสารเคลือบที่ช้ันผิวปี๊บให้
เหมาะสม หรืออาจบรรจุในถุง PE อย่างหนาแล้วปิดผนึกก่อน
บรรจุในปี๊บ 

3. อาหารถนอมที่ต้อง
ผ่านความร้อนสูง 

3.1 บรรจุภณัฑ์แก้วมฝีา
โลหะปดิสนิท 

สามารถน้าไปผ่านความร้อนเพื่อฆา่เชื้อได้ อายุการเก็บสินคา้นาน 
มองเห็นผลติภณัฑไ์ด้ชัดเจน แต่สนิค้ามีน้้าหนักมาก แตกง่าย 

3.2 กระป๋องโลหะ สามารถน้าไปผ่านความร้อนเพื่อฆา่เชื้อได้ อายุการเก็บสินคา้นาน 
ขนส่งไปยังท่ีห่างไกลได้ง่าย แต่ต้นทุนสูง 

3.3 ถุงต้มได้ หรือ retort 
pouch 

สามารถฆ่าเชื้อได้เหมือนกระป๋อง อายุการเก็บนานเท่ากระป๋อง 
ปิดผนึกง่าย พิมพ์ลวดลายได้ แต่ตน้ทุนการผลติสูง 

4. เครื่องเทศ 4.1 บรรจุภณัฑ์แก้วมฝีา
โลหะปดิสนิท 

สามารถเก็บกลิ่นไดด้ี ป้องกันอากาศไม่ให้เข้าไปท้าปฏิกริิยากับ
เครื่องเทศ เพ่ิมมลูค่าใหส้ินค้า 

4.2 ขวดพลาสติก ควรเลือกพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง เช่น HDPE เพื่อป้องกัน
กลิ่นซึมผ่านบรรจุภณัฑ์  

4.3 ซองเคลือบหนาหลายชั้น 
(Laminated film) 

เป็นบรรจภุณัฑ์ส้าหรับการบริโภคครั้งเดียว ควรเลือกซองที่มีช้ัน
เคลือบด้วยเปลวอะลูมเินียม เพราะสามารถเก็บรักษากลิ่นได้ดี 

5. เบเกอรี่และขนม
หวาน 

5.1 กล่องกระดาษแข็ง บรรจภุัณฑส์ามารถพิมพ์ตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม ราคาถูก 
5.2 ถาดพลาสติกใสแบบ

กาบหอย (Clam shell) 
สามารถมองเห็นสินค้า เพิ่มคณุค่าให้แก่สินค้า สามารถเลือก
ความหนาของช้ันพลาสติกใหม้ีอัตราการซมึผ่านของก๊าซน้อยได้ 
แต่ตัวฝาต้องปิดสนิทด้วยความร้อนได้ สามารถใช้ร่วมกับเทคนิค
การปรับสภาวะโดยการฉีดก๊าซต่างๆ (ไนโตรเจนหรือ
คาร์บอนไดออกไซด์) เพื่อยดือายุการเก็บรักษา 

5.3 ถาดพลาสติกปดิผนึก
ด้วยแผ่นฟิลม์โดยใช้
ความร้อน 

ราคาถูกกว่า แต่ต้องคัดเลือกประเภทของพลาสติกให้เหมาะสม
กับสินค้า สามารถใช้ร่วมกับเทคนคิการปรับสภาวะโดยการฉีด
ก๊าซต่างๆ (ไนโตรเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์) เพื่อยืดอายุการ
เก็บรักษา 

5.4 ถาดอะลูมิเนียมพร้อมฝา
ท้าด้วยกระดาษแข็ง 

มีราคาสูง แต่สามารถปกป้องสินคา้ไว้ได้นาน เหมาะส้าหรับ
อาหารแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็ง 
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6. นม ไอศกรีม 6.1 ถ้วยหรือขวดพลาสติกปิด
ฝาด้วยแผ่นอะลูมิเนียม 

ราคาถูก แต่เก็บรักษาไวไ้ดไ้ม่เกิน 1 สัปดาห์ เหมาะส้าหรับสินค้า
พาสเจอรไ์รท์ที่แช่เย็น 

6.2 ซองเคลือบหลายชั้น 
(Laminated Film) 

ต้องมีชั้นพลาสติกที่ป้องกันแสง UV อาจมีช้ันท่ีเคลือบด้วยแผ่น
โลหะ (เช่น แผ่นอะลูมเินียมแบบบาง) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา 

6.3 กล่องกระดาษแข็ง
เคลือบหลายชั้นที่ใช้กับ
ระบบฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อนสูงมาก (วิธี UHT)  

เป็นบรรจภุณัฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตสูง มีราคาสูงมาก แต่
สามารถเก็บรักษาได้นานเป็นป ี

6.4 ถ้วยกระดาษ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม หากส่งออกจะไดร้ับการยอมรับจาก
ต่างประเทศมาก เนื่องจากถือว่ากระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. อาหารแช่เยือกแข็ง 7.1 ถุง ฟิล์มหรือกล่อง
พลาสติก PP 

มีความใสและป้องกันความชื้นได้ด ีมีความยืดตัวไดสู้งถึง 5 
เท่าตัวฉีกขาดยากมีน้้าหนักเบามากป้องกันความชื้น และป้องกัน
การซึมผ่านของไขมันได้ และป้องกันการสูญเสยีกลิ่นได้ดี  

 7.2 ถุง ฟิล์มหรือกล่อง
พลาสติก PE 

- LDPE เป็นพลาสติกที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด เนื่องจากยดืตัวได้ดี 
ทนต่อการทิ่มทะลุและการฉีกขาด สามารถใช้ความร้อนเชื่อมติด
ปิดผนึกได้ดี ทนต่อกรดและด่างทัว่ๆ ไปได ้
- HDPE มีความเหนียว ขวางกั้นไอน้้า แก๊ส น้้ามันและไขมัน ที่
ดีกว่า LDPE โปร่งแสง ปราศจากกลิ่น รสแต่ราคาสูงกว่า LDPE 

 7.3 ถุง ฟิล์มหรือกล่อง
พลาสติก PA หรือ
ไนลอน 

มีน้้าหนักเบา ราคาแพง มีความทนทานต่อการเสียดสีสูง รับแรง
ดึงแรงอัดไดด้ี ทนความร้อน ทนการขีดข่วน ทนกรด-ด่างได้ ทน
สารเคมี มีคณุสมบัติป้องกันการซมึผ่านของก๊าซได้และรักษากลิ่น
ได้ด้วย สามารถท้าเป็นสีต่างๆได ้

 7.4 ถุง ฟิล์มหรือกล่อง
พลาสติก PVC 

ทนต่อน้้ามันและกันกลิ่นได้ดี ใส แข็งแรง ทนทานต่อการเสียดสี 
ความต้านทานต่อการซึมผ่านของความช้ืนอยู่ในข้ันปานกลาง มี
ความใสและมันวาว และอัตราการซึมผ่านของก๊าซและไอน้้าอยู่
ในช่วงที่เหมาะสม 

 7.5 ถุง ฟิล์มหรือกล่อง
พลาสติก PET 

มีความเหนยีว ทนทาน และมีความยืดหยุ่นต่อแรงกระทบ
กระแทก ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซไดเ้ป็นอย่างดี 
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การสุขาภิบาลอาหาร 
 

การสุขาภิบาล (Sanitation) หมายถึง การกระท้าต่างๆที่น้าไปสู่การมีสุขภาพดี รวมทั้งการระวังรักษา
เพ่ือให้ปราศจากโรค 

การสุขาภิบาลอาหาร เป็นการกระท้าเพ่ือให้อาหารและสิ่งแวดล้อมในการผลิตและจัดหาอาหารมี
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐานและคุณภาพตามที่ต้องการ และได้อาหารที่ปลอดภัย การผลิตอาหาร
และการถนอมอาหารทุกชนิด ควรด้าเนินการภายใต้สภาวะของการสุขาภิบาลที่ดี 

การสุขาภิบาลในการแปรรูปอาหาร เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบต่างๆ ทั้งที่เป็นระบบสนับสนุนการ
ผลิต และระบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง โดยค้านึงถึงการรักษาสุขอนามัยและการป้องกันการปนเปื้อน
ทั้งตัวอาหารเอง ทั้งสิ่งสัมผัสอาหาร และบุคลากรที่ท้าหน้าที่สัมผัสกับอาหาร ตลอดจนกระบวนการแปรรูป
จนกระท่ังได้ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จ การออกแบบโรงงานที่ดีจะช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบการไหลของกระบวนการ
ผลิตราบรื่น พ้ืนที่ใช้งานเหมาะสมกับลักษณะงาน และไม่เกิดปัญหาการปนเปื้อนหรือความไม่สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ส้าหรับน้้าใช้ก็จะต้องผ่านกระบวนการบ้าบัดมาอย่างถูกต้อง โปรแกรมสุขาภิบาลสถานที่ผลิตและ
จัดบริการอาหารจะต้องครอบคลุมถึงการก้าจัดขยะและการบ้าบัดน้้าเสียด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปแล้วก็
จะต้องได้รับการบรรจุหรือป้องกันมิให้ฝุ่นละออง หรือจุลินทรีย์เข้าปนเปื้อนได้อีก โดยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีสารใด
ละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร อันจะมีผลท้าให้ผลิตภัณฑ์อาหารไม่บริสุทธิ์ ไม่เหมาะสมที่จะน้ามาบริโภค 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังต้องการการจัดการในการเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลที่ดี ปราศจากการ
ปนเปื้อนจากแมลง และสัตว์น้าโรค มีการป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ โดยการเก็บไว้ที่อุณหภูมิเหมาะสม 

การสุขาภิบาลอาหารยังครอบคลุมไปถึงการก้าจัดแมลงและสัตว์น้าโรคที่เป็นศัตรูส้าคัญของการรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร การสุขาภิบาลในการรักษาความสะอาดยานพาหนะ และวิธีการ
ขนส่งเพ่ือการขนย้ายอาหารทั้งวัตถุดิบ เครื่องปรุง บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ส้าเร็จตลอดห่วงโซ่อาหาร
พาหนะที่ใช้ขนย้ายหรือขนส่งอาหารต้องไม่ใช้ร่วมกับการขนส่งวัสดุอ่ืนๆ ที่มิใช่อาหาร เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ปนเปื้อนจากอันตรายที่อาจติดมากับวัสดุอื่นที่มิใช่อาหาร 

การรักษาสภาวะการสุขาภิบาลอาหารที่ดี  จะเป็นไปไม่ได้ถ้าขาดโปรแกรมการบ้ารุงรักษาระบบ
สนับสนุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Maintenance program) การบ้ารุงรักษา ควรมีแผนของกิจกรรมและ
ระยะเวลาที่ต้องด้าเนินงานในการตรวจเช็คระบบต่างๆ รวมทั้งการซ่อมบ้ารุง การเปลี่ยนอะไหล่ การเติม
น้้ามันหล่อลื่น ฯลฯ โปรแกรมการบ้ารุงรักษา ช่วยป้องกันหรือช่วยแก้ไขความผิดปกติในขั้นต้นก่อนที่จะเกิด
ปัญหาลุกลามใหญ่โตต่อไป หากมีการบ้ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการท้างานต่างๆ อยู่เป็นประจ้า 
เช่น การเปลี่ยนอะไหล่ตามก้าหนดเวลา จะสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องใช้ ออกไปได้ท้าให้
เครื่องมือ เครื่องใช้ คงทนสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 
  



42 

 

หลักเกณฑ์พื นฐานของงานสุขาภิบาลอาหาร 

ในการจัดการสุขาภิบาลกับสถานที่ที่จะต้องใช้ในการประกอบอาหารหรือผลิตอาหาร  ไม่ว่าจะเป็น
สถานที่ที่จะใช้ประกอบอาหาร เพ่ือการบริโภคภายในครอบครัว ร้านอาหาร ตลาด หรือโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร จ้าเป็นที่จะต้องค้านึงถึงเกณฑ์ในการจัดการสุขาภิบาลขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. สถานที่ตั้ง 

 สถานที่ผลิตอาหาร จะต้องเลือกบริเวณที่จะไม่ท้าให้สิ่งแวดล้อมของสถานที่ตั้งได้รับการปนเปื้อนจากสิ่ง
สกปรก ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนร้าคาญอันเนื่องมาจากกลิ่นเสียง 

1.1 ห้องประกอบการ ควรอยู่ห่างจากห้องส้วม หรือบริเวณที่ทิ้งขยะหรือเก็บกักขยะมูลฝอย หรือบริเวณคอก
เลี้ยงสัตว์ 

1.2 ควรมีสาธารณูปโภคบริการอย่างครบถ้วน เพ่ือสะดวกต่อการท้าความสะอาด เช่น น้้าประปา ไฟฟ้า การ
ก้าจัดขยะมูลฝอย 

1.3  พ้ืนที่ที่ใช้ในการประกอบหรือผลิตอาหาร จะต้องมีความเพียงพอและเหมาะสม ควรแยกเป็นสัดส่วนออก
จากบริเวณอ่ืนโดยเฉพาะบริเวณที่พักอาศัย และพ้ืนที่จะต้องสร้างโดยมีความลาดเอียง เพ่ือช่วยการ
ระบายน้้าเสียจากการประกอบอาหาร และจะต้องไม่เป็นที่ลุ่มมีน้้าขัง 

2. อาคารที่ใช้ประกอบอาหาร 

 การออกแบบอาคารที่ใช้ประกอบอาหาร จะต้องค้านึงถึงความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร และสามารถ
ดูแลบ้ารุงรักษาได้ง่าย โดยมีข้อควรค้านึงถึงดังนี้คือ 

2.1 ห้องครัวหรือสถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ต้องมีประตูและหน้าต่าง 
2.2 วัสดุที่ใช้ในการสร้างผนังเพดานประตูหน้าต่างหรือช่องลม ควรเป็นวัสดุที่เรียบ ท้าความสะอาดง่าย มีความ

แข็งแรง 
2.3 พ้ืนของสถานที่ใช้ในการประกอบหรือปรุงอาหาร จะต้องท้าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ดูดซับน้้า มีความทนทาน

ต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ท้าความสะอาดง่าย ไม่ลื่น พ้ืนผิวเรียบ ไม่ขรุขระ และควรมีความลาดเอียง
เพ่ือไม่ให้มีน้้าขัง 

2.4 ต้องจัดสถานที่ท้างานให้มีความพอเพียงและเหมาะสม โดยให้มีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน การท้าอาหารให้พอเพียง
กับปริมาณอาหาร หรือจ้านวนคนปฏิบัติงานรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ 

2.5 ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือไล่ควันหรือกลิ่นที่เกิดจากการปรุงหรือประกอบ
อาหารให้ออกไปในทันที โดยให้มีพ้ืนที่ของประตูหน้าต่างและช่องระบายลมไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของ
พ้ืนที่ห้อง และเมื่อจัดให้มีระบบการระบายอากาศภายในสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารแล้ว  ควร
ด้าเนินการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการระบายอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ไม่ให้ฝุ่นละออง สิ่งสกปรก
ปนเปื้อนอ่ืนๆ จับอยู่ที่อุปกรณ ์

2.6 ต้องจัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม เพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุและลดอาการเมื่อยล้าของร่างกาย 
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3. การปฏิบัติงานหรือการด้าเนินการประกอบอาหารหรือการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากเชื้อโรคหรือ
สารพิษใดๆ 

 เริ่มตั้งแต่ 1. การเตรียมอาหาร 2. การผลิตอาหาร 3. การบรรจุอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งการ
ปฏิบัติให้เกิดการปลอดเชื้อโรคหรือสารพิษใดๆ ทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวมีการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 การปฏิบัติให้มีการควบคุมและเก็บวัตถุดิบที่ดีมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1.1 วัตถุดิบที่เลือกน้ามาใช้  ต้องเลือกจากแหล่งที่ เชื่อถือได้  หรือเป็นที่ยอมรับของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

3.1.2 ต้องมีการวินิจฉัยการรักษาและการแยกวัตถุดิบที่เป็นโรค หรืออาจมีสารพิษออกจากวัตถุดิบที่ดี เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้แพร่กระจายโรค หรือสารพิษมาสู่มนุษย์ หรือเพ่ือไม่ให้วัตถุดิบที่ดีอ่ืนๆ ถูกท้าลาย ควร
เลือกแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพหรือมีสุขภาพดี 

3.1.3 การเก็บวัตถุดิบต้องมีพ้ืนที่ขนาดพอเพียงวัตถุประสงค์คือ 
• เพ่ือให้เกิดการระบายความเย็นให้แก่วัตถุดิบที่สามารถเก็บไว้ได้ต่อเนื่อง 
• เพ่ือให้สามารถท้าความสะอาดและท้าลายเชื้อโรคได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 
• ต้องหมัน่ตรวจสอบวัตถุดิบอยู่เสมอเพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่จะน้าไปใช้ 

3.2 การจัดหาน้้าที่มีคุณภาพดี ใช้ในการประกอบอาหาร จะต้องมีคุณสมบัติเทียบได้กับคุณสมบัติของน้้า
สะอาดเพ่ือการบริโภคเป็นอย่างต่้า โดยจะต้องพิจารณา 

3.2.1 น้้าที่จะน้ามาใช้ ต้องเป็นน้้าที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้ทั้งน้้าร้อนและน้้าเย็นตาม
ความต้องการและปริมาณที่ไม่จ้ากัด ตัวอย่างของน้้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ได้แก่ น้้าประปาของการ
ประปานครหลวง หรือประปาภูมิภาค ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพเป็นประจ้าสม่้าเสมอว่ามีความ
สะอาดปลอดภัย 

3.2.2 จัดหาน้้าที่มีคุณภาพดีใช้ในการประกอบอาหาร หรือตามประเภทของอาหารที่ผลิต การใช้น้้า
ส้าหรับประกอบอาหารอาจแบ่งวัตถุประสงค์ของการใช้น้้าได้หลายอย่าง ได้แก่ การปรุงอาหาร การ
ล้างภาชนะ อุปกรณ์สัมผัสอาหาร การน้าของเสีย หรือสิ่งสกปรกออกจากห้องครัว 

3.3 ด้าเนินการป้องกันการปนเปื้อนของอาหารในทุกๆ ขั้นตอนของการประกอบอาหาร หรือกระบวนการผลิต
อาหาร 

3.3.1 เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่ใช้ในการประกอบอาหารจะต้องมีความพอเพียงและเหมาะสมกับ
การใช้งาน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนอาหาร ต้องเป็นวัสดุที่ท้าความสะอาดง่าย มีพ้ืนผิวเรียบ ท้า
ด้วยวัสดุไร้สนิม และไม่มีสารพิษเคลือบหรือเป็นองค์ประกอบ 

3.3.2 บุคลากรหรือคนงานผู้ต้องสัมผัสอาหารจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี  เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนอาหารหรือการแพร่กระจายโรค 
• จัดหาน้้าสะอาดให้ผู้ที่จะต้องสัมผัสอาหารใช้  จะต้องเป็นน้้าที่สะอาดได้มาตรฐานน้้าดื่มซึ่ง

หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐเป็นผู้ก้าหนด 
• ให้ค้าแนะน้าเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคล เพราะถ้าสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารไม่ดีแล้ว 

ก็ย่อมจะท้าให้อาหารเกิดการปนเปื้อนสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคได้ 
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• จัดให้มีอุปกรณ์ท้าความสะอาดให้แก่ผู้สัมผัสอาหารใช้ได้อย่างสะดวกและเหมาะสม  เช่น ห้อง
อาบน้้า อ่างล้างมือ ตู้เก็บเสื้อผ้า เพ่ือไม่ให้ร่างกายหรือเครื่องนุ่งห่มเกิดความสกปรกในขณะที่
ต้องท้าการสัมผัสอาหาร 

• จัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ แสงสว่าง การระบายอากาศ 
อุณหภูมิ และความสะอาดของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 

3.3.3 แมลงและสัตว์น้าโรคที่มักก่อปัญหาในโรคอาหารเป็นสื่อน้านี้  ได้แก่ แมลงวันแมลงสาบ หนู นก 
สุนัข ในการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์น้าโรคนั้นสามารถกระท้าได้หลายวิธีการ ดังนี้คือ 

1)  ป้องกันไม่ให้แมลงและสัตว์น้าโรคเข้าสู่ภายในอาคารได้ 
2) ระบบการเดินท่อภายในอาคาร จะต้องไม่มีช่องว่างใดๆ เพ่ือไม่ให้เป็นช่องทางที่แมลงและสัตว์ใช้

เป็นช่องทางสามารถเข้าสู่ตัวอาคารได้ 
3) หน้าต่างและช่องระบายอากาศ จะต้องมีตาข่ายที่ปิดแน่น และจะต้องได้รับการบ้ารุงรักษาให้อยู่

ในสภาพที่ดีไม่ฉีกขาด 
4) ประตูที่เข้า-ออกสถานที่ผลิตอาหาร จะต้องปิดแน่นและจะต้องคงอยู่ในสภาพที่ปิดอยู่เสมอเมื่อไม่

มีการเข้า-ออก 

3.4 การให้ค้าแนะน้าและควบคุมการเก็บรักษาอาหารหรือการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องให้คงอยู่ในสภาพที่
สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนอื่นใดที่ไม่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปราศจากการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ ซึ่งการเก็บอาหารไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดีมีคุณภาพของอาหารครบถ้วนจะต้องปฏิบัติ ดังนี้คือ 

1) การเก็บอาหาร ควรเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และควรเก็บอาหารไว้ในที่สูงจากพ้ืน เพ่ือ
ป้องกันการกระเด็นเปรอะเปื้อน และไม่ให้เกิดการปนเปื้อนอ่ืนๆ 

2) การเก็บอาหารที่ปรุงสุกแล้วหรือผลิตภัณฑ์อาหาร จะต้องท้าการเก็บรักษาแยกออกจากวัตถุดิบที่ยัง
ไม่ได้ปรุงหรือล้างท้าความสะอาดแล้ว เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนอาหาร 

3) การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงสุกหรือผลิตภัณฑ์อาหารเมื่อยังไม่น้ามาบริโภค จะต้องเก็บไว้ในสถานที่ที่
สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกต่างๆ 

4) การเก็บรักษาอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องไม่เก็บรักษาไว้ในที่ที่เปียกชื้น  และไม่เก็บไว้ใน
ภาชนะท่ีมีความชื้นหรืออยู่ในลักษณะเปียก 

4. การจัดการความสะอาดและการสุขาภิบาลทั่วๆไปในสถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร  

4.1 การท้าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ ์และพ้ืนผิวสัมผัสอาหาร มีวัตถุประสงค ์2 ประการคือ 

4.1.1 เพ่ือก้าจัดเศษอาหาร หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ที่อาจจะมีสารพิษ หรือจุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดโรคหรือสิ่ง
ปนเปื้อนอ่ืนๆ ให้ออกไปให้หมด 

4.1.2 เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่จะต้องสัมผัสอาหารเกิดความ
ตระหนักในเรื่องของสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี 

  ส้าหรับขั้นตอนการล้างท้าความสะอาดและการฆ่าเชื้อมี 5 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการท้า
ความสะอาด 3 ขั้นตอน และข้ันตอนการฆ่าเชื้อ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

• การก้าจัดสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ด้วยวิธีกล เช่น การปัดกวาด ถู ขัด หรือชะล้างด้วยน้้าสะอาด 
• การก้าจัดสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่ ด้วยการใช้สารชะล้าง เช่น สบู่ น้้ายาล้างจาน 
• การล้างด้วยน้้า เพ่ือล้างสารชะล้าง และสิ่งสกปรก 
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• การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เช่น น้้าร้อนอุณหภูมิ 80 - 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที หรือ
ไอน้้าหรือใช้สารฆ่าเชื้อ 

• ล้างสารฆ่าเชื้อออกจากพ้ืนผิวเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

สารฆ่าเชื้อมีมากมายหลายประเภท แต่ที่นิยมใช้ในทางอุตสาหกรรม คือ สารไฮโปคลอไรต์หรือ
สารประกอบประเภทคลอรีน สารฆ่าเชื้อประเภทนี้ประกอบด้วยไฮโปคลอไรต์ คลอรีนเหลว คลอรีนได
ออกไซด์และคลอรามีน ซึ่งสารประเภทนี้มีข้อดีหลายอย่างคือ 

• ราคาค่อนข้างถูก 
• สามารถฆ่าหรือท้าลายเชื้อจุลินทรีย์ได้หลายชนิด รวมทั้งไวรัสและสปอร์ของจุลินทรีย์บางชนิด 
• ไม่มีผลต่อกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์ หากใช้ในความเข้มข้นตามการปฏิบัติงานทั่วไป 

แต่อย่างไรก็ตามสารประกอบประเภทนี้มีข้อเสียคือ 
• สารประกอบประเภทไฮโปคลอไรต์จะเสื่อมสลายได้เมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน  หรือเก็บที่

อุณหภูมิสูง 
• เกิดการกัดกร่อนต่อพ้ืนผิวที่ท้าด้วยโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม 
• ระคายเคืองต่อผิวหนัง 
• สารเหล่านี้ถ้าละลายในน้้าที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์มากๆ จะสูญเสียคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อได้ 

ในทางการค้ามีการจ้าหน่ายสารละลายไฮโปคลอไรต์ที่มีความเข้มข้นของคลอรีน  10 เปอร์เซ็นต์หรือ 
100,000 ppm (ส่วนในล้านส่วน) แต่ในการท้าความสะอาดพ้ืนผิวโต๊ะปฏิบัติงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ จะนิยมใช้ความเข้มข้นประมาณ  100–200 ppm (ที่ความเข้มข้น  100 ppm เตรียมโดยใช้
สารละลายไฮโปคลอไรต์ 10 มิลลิลิตรผสมกับน้้า 10 ลิตร) แต่ส้าหรับบริเวณที่สกปรกมากๆที่อาจมีเชื้อ
อันตราย อาจใช้ความเข้มข้นถึง 1,000 ppm (ที่ความเข้มข้น 1,000 ppm เตรียมโดยใช้สารละลายไฮโป
คลอไรต์ 100 มิลลิลิตรผสมกับน้้า 10 ลิตร) หรือมากกว่าก็ได้ สารประเภทนี้มีข้อควรค้านึง คือ ไม่ควร
ผสมสารไฮโปคลอไรต์ในสารท้าความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด เพราะจะท้าให้เกิดก๊าซคลอรีน ซึ่งเป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงานเมื่อสูดดมเข้าไป 

สารประกอบประเภทคลอรีนที่มีขายในท้องตลาดมี 2-3 ยี่ห้อ บางยี่ห้อเติมสารท้าให้เกิดฟอง บางยี่ห้อ
ก็ไม่เติม เช่น คลอร็อกซ์ (Clorox) มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรต์ที่ความเข้มข้น 6 % คิดเป็นส่วนของ
คลอรีน 5.7 % ดังนั้นหากต้องการเตรียมคลอร็อกซ์ให้มีความเข้มข้น 100 ppm จะใช้คลอร็อกซ์ 17.5 
มิลลิลิตร ผสมกับน้้า 10 ลิตร 

4.2  การดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ประกอบอาหารโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 

4.2.1 เพ่ือไม่ให้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลง และสัตว์น้าโรค 
4.2.2 เพ่ือไม่ให้มีของเสียสะสมอยู่ อันจะเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ ที่อาจจะ

ท้าลายให้วัตถุดิบหรืออาหารเสื่อมเสียคุณภาพ 
4.2.3 เพ่ือไม่ให้เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในสถานที่ประกอบการเกิดการผุกร่อนหรือถูกท้าลาย 
4.2.4 เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ประกอบอาหารให้มีความสะอาด เป็นการส่งเสริมให้เกิด

สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีของผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว 

4.3  การบ้าบัดและการก้าจัดของเสีย การประกอบอาหารมักจะต้องเกิดของเสียไม่ว่าจะเป็นของเสียที่อยู่ในรูป
กลิ่น ซึ่งมาจากการ ทอด ต้ม ปิ้ง อบ จึงจ้าเป็นต้องท้าการควบคุมและป้องกัน ด้วยการใช้การระบาย
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อากาศ ของเสียอาจเกิดในรูปของของเหลว ได้แก่ น้้าเสียจากการประกอบอาหาร น้้าเสียจากการล้าง
วัตถุดิบ น้้าเสียจากการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือภาชนะใส่อาหาร จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการ
บ้าบัดและก้าจัด 

ส้าหรับน้้ามันพืชที่ใช้แล้ว สามารถน้าไปขายต่อยังสถานที่รับซื้อน้้ามันพืชใช้แล้ว เพ่ือน้าไปผลิตเป็นไบ
โอดีเซลต่อไป 

5. การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและสารปรุงแต่ง  
 การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารหรืออาหารที่ผ่านการปรุงเพื่อการบริโภค รวมถึงสารปรุง

แต่งที่จะน้ามาใช้ในการประกอบอาหาร มีความส้าคัญต่อคุณภาพของอาหารเป็นอย่างมาก ซึ่งคุณภาพ
ของอาหารนั้นต้องมีการเลือกวัตถุดิบและสารปรุงแต่งที่มีคุณภาพ และท้าการควบคุมไม่ให้เกิดการเสีย
คุณค่า หรือไม่ให้เกิดการปนเปื้อนก่อนที่จะน้ามาใช้ เมื่อน้าสารปรุงแต่งและวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ใน
การประกอบอาหารด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมและมีการป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการประกอบ
อาหารเป็นอย่างดีแล้ว จะท้าให้อาหารที่ปรุงหรือผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคุณภาพดี 

6. สุขลักษณะส่วนบุคคล 

 มนุษย์ ถือเป็นแหล่งของการปนเปื้อนที่ส้าคัญที่จะท้าการแพร่กระจายโรคผ่านทางอาหาร สุขลักษณะส่วน
บุคคล (Personal hygiene) หมายถึง คนที่มีความสะอาด มีพฤติกรรมที่สะอาดและมีสุขภาพอนามัยดี 

6.1 ความสะอาดส่วนบุคคล 

ความสะอาดส่วนบุคคล หมายถึง การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย และมีร่างกายที่สะอาด ผู้
ที่จะประกอบอาหารหรือมีส่วนที่จะต้องสัมผัสอาหารควรจะต้องแต่งกายให้สะอาดอยู่เสมอ และรักษา
ร่างกายให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อนใดๆ จึงควรมีผ้าคลุมผม และผ้าปิดปากท่ีสะอาด 

6.2 พฤติกรรมที่สะอาด 

 พฤติกรรมที่จ้าเป็นจะต้องฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชินมีดังนี้ 

6.2.1 การล้างมือให้สะอาดในหลายกรณี ได้แก่ 
• การล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่ และน้้าสะอาด ก่อนท้างาน และหลังจากเสร็จสิ้นการท้างานในแต่ละ

ครั้ง 
• การล้างมือซ้้าหลังจากท่ีมือได้สัมผัสกับสิ่งสกปรกในระหว่างการท้างาน เช่น เมื่อสัมผัสกับวัตถุดิบ 

การดื่มน้้าหรืออาหารอื่นๆ การสูบบุหรี่ การสั่งน้้ามูก การเข้าห้องน้้า 
6.2.2 ในขณะปฏิบัติงาน ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะท้าให้เกิดความไม่สะอาดเรียบร้อย เช่น การแคะ

จมูกหรือปาก การหวีผม การสูบบุหรี่ การสั่งน้้ามูก การไอหรือจาม ต้องระมัดระวังด้วยการใช้ผ้า
ปิดปาก และล้างมือให้สะอาด ถ้าเป็นไปได้ควรจะออกไปไอหรือจามให้ห่างจากบริเวณที่จะต้องใช้
ในการสัมผัสอาหาร 

6.2.3 ต้องพยายามไม่ใช้มือสัมผัสอาหาร ควรใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่สะอาดในการจับต้องหรือสัมผัสอาหาร 
เช่น การใช้ช้อน ส้อม คีม เครื่องหั่น กระดาษฟอยด์ หรือพลาสติก 

6.3 สุขภาพอนามัยของผู้ที่จะต้องสัมผัสอาหาร 
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ผู้ที่ต้องสัมผัสอาหารจะต้องกระท้าตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่เสมอ ถ้าหากเกิดการเจ็บป่วยด้วย
โรคติดต่ออาจแพร่กระจายโรคสู่อาหาร หรือหากทราบว่าจะเป็นพาหะน้าโรคจะต้องไม่ปฏิบัติงานใน
บริเวณที่ผลิตอาหารหรือสัมผัสกับอาหารโดยเด็ดขาด เช่น เป็นแผลหนอง ถูกน้้าร้อนลวก ท้องเสีย เจ็บคอ
โรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคไวรัสตับอักเสบ ควรให้มีการตรวจสุขภาพผู้ที่จะต้องสัมผัสอาหาร ถ้า
เป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในร้านอาหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนที่จะ
ใหท้้างาน และให้มีการตรวจเป็นระยะในระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ทุกๆ 6 เดือนหรือ 1 ปี หากพบว่าเกิดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อจะต้องได้รับการรักษาให้หายก่อน จึงให้มาปฏิบัติหน้าที่ดังเดิม 

การควบคุมอาหารตามกฎหมาย จะอาศัยผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นเครื่องตัดสิน แต่
ในปัจจุบันนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศฉบับที่ 193 
(พ.ศ. 2543) เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร มีผลบังคับใช้โดย
สมบูรณ์ นั่นคือ ผู้ผลิตอาหารต้องด้าเนินการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิต  (Good 
Manufacturing Practice) หรือ GMP ทั้งนี้ผู้ผลิตอาหารที่อยู่ในข่ายควบคุม จะต้องผ่านการรับรองระบบ 
GMP ก่อนที่จะผลิตอาหารออกมาจ้าหน่ายได้ มิฉะนั้นแล้วผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายจากอาหารที่ไม่
ปลอดภัยได ้

ผู้ผลิตจ้าเป็นต้องศึกษาหาความรู้และความเข้าใจในเรื่องของอันตรายต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตอยู่ หากไม่ทราบก็จ้าเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

อันตราย (Hazard) ในอาหาร ครอบคลุมถึงสิ่งที่มีคุณลักษณะทางชีวภาพ (สิ่งมีชีวิต) เคม ีหรือฟิสิกส์ที่
มีอยู่ในอาหาร หรือสภาวะของอาหารที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 

อันตรายในอาหารแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ก) อันตรายทางชีวภาพ (Biological hazard)  
ข) อันตรายทางเคม ี(Chemical hazard) และ ค) อันตรายทางกายภาพ (Physical hazard) 

นอกจากอันตรายทั้ง 3 กลุ่ม ดังกล่าวแล้ว ยังมีสภาวะของอาหารที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร สภาวะดังกล่าว ได้แก่ สภาวะที่ท้าให้จุลินทรีย์ที่ก่อโรคเจริญเติบโต หรือสร้างสารพิษ 
เมื่อเก็บผลิตภัณฑ์อาหารไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เป็นเวลานาน สภาวะที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคจากพนักงาน หรือจากการปนเปื้อนชิ้นส่วนของแมลง และขนสัตว์ เป็นต้น ซึ่งอันตราย
ทั้ง 3 กลุ่ม และอันตรายต่างๆ เหล่านี้ สามารถควบคุมได้โดยการจัดการด้าน GMP 

ก) อันตรายทางชีวภาพ (Biological hazard) ได้แก่ จุลินทรีย์ ไวรัส พยาธิ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
อันตรายทางชีวภาพ คือ อันตรายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรค หรืออาการป่วย เช่น ปวดท้อง 
ท้องเดิน เชื้อบางชนิดท้าให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือมีไข้ร่วมด้วย ระยะเวลาที่เกิด
อาการป่วยหลังได้รับเชื้อ จะต่างกันไปตั้งแต่ 1-48 ชั่วโมง เชื้อบางชนิดท้าให้ผู้บริโภคเสียชีวิตได้ 
สิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคหรืออันตราย ได้แก่ จุลินทรีย์ (ตารางที่ 1) ไวรัส และพยาธิ อันตรายทาง
ชีวภาพ อาจมาจากวัตถุดิบ หรือจากข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงควรมีความรู้ ความ
เข้าใจถึงแหล่ง และสาเหตุของการปนเปื้อนจากอันตรายชีวภาพเหล่านี้ และหาแนวทางการควบคุมให้
เหมาะสม 
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ตารางที ่1 ตัวอย่างเชื้อโรคส้าคัญและชนิดอาหารที่มักพบว่าก่อให้เกิดการป่วย 

 

 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ คือ 

 ก.1 น้้า เป็นปัจจัยส้าคัญในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ควรพิจารณาปริมาณน้้าในรูปของวอเตอร์แอกติ 
วิตี (Water Activity, aw) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณน้้าแท้จริงที่จุลินทรีย์สามารถน้าไปใช้ในการ
เจริญเติบโต การลดปริมาณน้้าในอาหารด้วยวิธีการท้าแห้ง (Drying) เป็นวิธีที่ท้าให้ ค่า awในอาหารลดลง 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือหรือน้้าตาลในปริมาณสูง เช่น การดองเกลือ หรือดองน้้าปลา การท้า
ผลไม้แช่อ่ิม เกลือหรือน้้าตาลที่มีปริมาณสูงนั้น จะละลายในน้้า ท้าให้น้้าแท้จริงในอาหารมีปริมาณลดลง
และมีผลให้ปริมาณน้้าที่จุลินทรีย์น้าไปใช้ได้น้อยลง จุลินทรีย์จึงเจริญเติบโตได้ยาก และไม่สามารถ
ขยายพันธุ์ได้ ตารางที ่2 แสดงช่วง ค่า aw ที่จุลินทรีย์นั้นๆสามารถเจริญเติบโตได้ ผู้ประกอบการจะยับยั้ง
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ อาหารต้องมี ค่า aw ต่้ากว่าค่าของช่วงค่านั้นๆ 

  

เชื อจุลินทรีย์ กลุ่มอาหารที่ปนเปื้อน 
เอสเชอริเชียโคไล  
(Escherichia coli) (E. coli) 

เนยแข็ง  หมู  ไก่ และอาหารที่ใช้มือหยิบจับ 

ซัลโมเนลลา  
(Salmonella) 

เนื้อสัตว์  สัตว์ปีก  ไข ่ นมดิบ และน้้า 

สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)  

เนื้อวัว  ไก ่ ปลา  อาหารทะเลปรุงสุก ขนมจีน นมและ
ผลิตภัณฑ์นมจากวัวและแพะที่เป็นโรคเต้านม
อักเสบ  ขนมและอาหารที่ใช้มือหยิบจับ 

คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 
(Clostridium botulinum)   

อาหารที่ผลิตแล้วเก็บในภาชนะอับอากาศ เช่น  อาหาร
กระป๋องที่มีค่าความเป็นกรดต่้า (pH มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4.6) 

คลอสตริเดียม  เพอร์ฟริงเจนส์ 
(Clostridium perfringens)   

เนื้อวัว  ไก่ปรุงสุก อาหารแห้ง เช่น กะปิ น้้าพริกต่างๆ 

วิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส  
(Vibrio parahaemolyticus)   

อาหารทะเลดิบ 

วิบริโอ คอเลอลา  
(Vibrio cholerae)   

อาหารทั่วไป 

บาซิลลัส ซีเรียส  
(Bacillus cereus)   

อาหารประเภทธัญพืช เต้าเจี้ยว  ผลิตภัณฑ์
แป้ง  เนื้อสัตว์  ซุป  ผักสด  ขนมหวาน ซอส ข้าวสุก 
และขนมจีน 

ชิเกลลา (Shigella)   นมและน้้า 
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ตารางที่ 2 ช่วงค่า aw และเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตในอาหาร 
 

ช่วงค่า aw เชื อจุลนิทรีย ์ ตัวอย่างอาหาร 
1.00 – 0.95 Pseudomonas, Escherichia, Proteus, Shigella, 

Klebsiella, Bacillus, Clostridium perfringens 
และยสีต์บางสายพันธ์ุ 

อาหารสดส่วนใหญ่ ขนมปัง ไส้กรอกปรุงสุก อาหาร
กระป๋อง เช่น ผลไม้ ผัก เนื้อสัตว์ ปลา และนม 
อาหารที่ผสมน้้าตาลทรายหรือน้้าเช่ือมท่ีเข้มข้นน้อย
กว่า 40% หรืออาหารที่ผสมเกลือน้อยกว่า 7% 

0.95 – 0.91 Salmonella, Vibrio parahaemolyticus, C. 
botulinum, Serratia, Lactobacillus, 
Pediococcus รวมทั้งยีสต์ คือ Rhodotorula และ 
Pichia และเช้ือราบางสายพันธ์ุ 

ชีสบางชนิด เช่น cheddar, Swiss, Muenster และ 
provolone รวมทั้ง แฮม น้้าผลไม้เข้มข้นบางชนิด 
อาหารที่ผสมน้้าตาลทรายหรือน้้าเช่ือมท่ีเข้มข้น 41 
-55% หรืออาหารที่ผสมเกลือน้อยกว่า 12% 

0.91 – 0.87 Micrococcus ยสีต์หลายสายพันธุ์ เช่น Candida, 
Torulopsis และ Hansenula 

ไส้กรอกหมักหรือซาลามี่ (salami) สปันจ์เค้ก 
(Sponge cake) หรือเค้กฟองน้้าชีสแห้ง มาการีน 
อาหารที่ผสมน้้าตาลทรายหรือน้้าเช่ือมท่ีเข้มข้น 56 
- 65% หรืออาหารที่ผสมเกลือน้อยกว่า 15% 

0.87 – 0.80 เชื้อราเกือบทุกสายพันธุ์ท่ีสร้างสารพิษ
Staphylococcus aureus, กลุ่ม Saccharomyces 
(bailli) spp., Debaryomyces 

น้้าผลไม้เขม้ข้นส่วนใหญ่ นมข้นหวาน น้้าเชื่อม 
ชอกโกแลต น้้าเชื่อมจากผลไม้หรอืจากเมเปลิ แป้ง 
ข้าว เมล็ดที่มคีวามช้ืน 15-17%เค้กผลไม ้

0.80-0.75 กลุ่มแบคทีเรียที่ชอบเกลือ และเชือ้ราสรา้งสารพิษกลุ่ม
Aspergillus 

แยมมารม์าเลด มาร์ชเมโล ผลไม้ฉาบน้้าตาล 

0.75-0.65 Saccharomyces bisporus เชื้อราที่ชอบความ
แห้ง เช่น Apergillus chevalieri , 
A. candidus และ Wallemia sebi 

เกล็ดข้าวโอ๊ตที่มีความช้ืน 10% เยลลี่  
น้้าตาลทรายไม่ฟอกขาว ผลไม้แหง้บางชนิด และถั่ว 

0.65-0.60 เชื้อยีสต์บางสายพันธ์ุที่ชอบน้้าตาลเข้มข้นสูงเช่น 
Saccharomyces rouxii, เชื้อราบางชนิด
เช่น Aspergillus echinulatus, 
Monascus bisporus 

ผลไม้แห้งท่ีมีความชื้น 15-20% น้้าผึ้ง ทอฟฟ่ี และ
คาราเมล 

0.50 ไม่มีจลุินทรียเ์จรญิเติบโต มักกะโรนี สปาเกตตีที่มีความชื้น 12% เครื่องเทศท่ี
มีความชื้น 10% 

0.40 ไม่มีจลุินทรียเ์จรญิเติบโต ไข่ผงท่ีมีความชื้น 5% 
0.30 ไม่มีจลุินทรียเ์จรญิเติบโต คุกกี ้แครกเกอร์ อาหารที่มีความช้ืน 3% 
0.20 ไม่มีจลุินทรียเ์จรญิเติบโต นมผงที่มีความช้ืน 2-3% ผักผลไมแ้ห้ง และข้าวโพด

แผ่นกรอบที่มีความชื้น 5% 
ที่มา: Beauchat (1981) 
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 ก.2 อุณหภูมิ 

จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่เรียกว่า Mesophiles โดยจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้
สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิช่วง 30 – 45 องศาเซลเซียส จึงเป็นปัญหาที่ส้าคัญของโรงงานผลิต
อาหารของประเทศท่ีมีภูมิอากาศร้อน เช่น ประเทศไทย เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นปัญหาส้าคัญ ได้แก่ 

• เชื้อ Escherichia coli เป็นเชื้อที่ปนเปื้อนจากทางเดินอาหารของคน เนื่องจากสุขลักษณะส่วนบุคคล
ของพนักงานไม่เหมาะสม เช่น หลังการเข้าห้องน้้าแล้วไม่ล้างมือหรือล้างมือไม่สะอาด การปนเปื้อน
ของเชื้อนี้จะก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ซึ่งเชื้อชนิดนี้เคยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศญี่ปุ่น 
สก็อตแลนด์ และอังกฤษ ท้าให้มีผู้ป่วยจ้านวนมากและมีผู้เสียชีวิตด้วย ดังนั้นการให้ความร้อนแก่
อาหารอย่างถูกวิธี การอบรมพนักงาน และการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล จึงเป็นมาตรการที่ส้าคัญ
ในการควบคุมเชื้อนี้ 

• เชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่ตามแผล ฝี หนองในจมูกและในหูของคน การ
ปนเปื้อนของเชื้อนี้ อาจมาจากมือของพนักงานที่มีบาดแผล หรือมีวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
ชอบแคะ แกะ เกาตามตัวขณะปฏิบัติงาน เมื่อใช้มือที่ไม่สะอาดสัมผัสกับอาหาร และเมื่อตั้งอาหารนั้น
ทิ้งไว้เป็นเวลานาน เชื้อนี้ก็จะเจริญเติบโตและหากมีปริมาณมากพอเชื้อนี้จะสร้างสารพิษที่ทนความ
ร้อนได้สูงมาก แม้จะผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง เช่น หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องซึ่งสูงกว่า 
100 องศาเซลเซียส สามารถท้าลายเชื้อชนิดนี้ได้ แต่ไม่สามารถท้าลายสารพิษจากเชื้อนี้ได้ เมื่อบริโภค
อาหารที่มีสารพิษชนิดนี้เข้าไปก็อาจเกิดอาการอาเจียน และปวดศีรษะอย่างรุนแรงร่วมด้วย 

นอกจากนี้จุลินทรีย์ที่ก่อโรคบางชนิดที่อยู่ในกลุ่ม Mesophiles สามารถเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิต่้าๆ 
เช่น เชื้อListeria monocytogenes สามารถเจริญ เติบโตได้ที่ อุณหภูมิ  -0.5 องศาเซลเซียส เชื้อ
Yersenia enterocolitica สามารถเจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ -2 องศาเซลเซียส สามารถก่อให้เกิดอาหาร
เป็นพิษในอาหารแช่เย็นและอาหารแช่เยือกแข็งได้ หากโรงงานไม่มีระบบสุขาภิบาลหรือมีกระบวนการให้
ความร้อนแก่อาหารไม่เหมาะสม 

 ก.3 ปริมาณออกซิเจนหรือปริมาณอากาศ 

จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค มีทั้งต้องการอากาศในการเจริญเติบโต เช่น Staphylococcus aureus, 
Bacillus cereus แ ล ะ ไม่ ต้ อ งก ารอ าก าศ ใน ก าร เจ ริญ เติ บ โต  เช่ น  Clostridium botulinum, 
Clostridium perfringens หรือมี หรือไม่มีอากาศก็เจริญเติบโตได้ เช่น Escherichia coli สภาวะการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารของโรงงาน มีโอกาสที่จะท้าให้จุลินทรีย์ก่อโรคประเภทใดเจริญเติบโตจนเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค จึงควรพิจารณาหาแนวทางป้องกัน 

 ก.4 เวลาในสภาวะที่เหมาะสม 

จุลินทรีย์ที่ก่อโรคในกลุ่ม Mesophiles จะแบ่งตัวจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ภายในระยะเวลาประมาณ 
20-30 นาที ดังตารางที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการแบ่งตัวนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์และ
อุณหภูมิด้วย 
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ตารางที่ 3 การเพ่ิมจ้านวนของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในกลุ่ม Mesophiles ที่อุณหภูมิ 35 – 37 องศาเซลเซียส 
เวลา (ชั่วโมง) จ้านวนเซลล ์

0 1 
1 4 
2 16 
3 64 
4 256 
5 1,024 
6 4,096 
7 16,384 
8 65,538 
9 262,144 
10 1,048,576 

 ก.5 ความเป็นกรด – ด่างในอาหารหรือค่าพีเอช (pH) เป็นตัวบ่งชี้ 

ถ้าค่า pH ต่้ากว่า 7 แสดงถึงความเป็นกรด แต่หากค่า pH สูงกว่า 7 แสดงถึงความเป็นด่างหรือเบส 
หากค่า pH เท่ากับ 7 คือความเป็นกลาง ค่า pH มีความส้าคัญต่อการเจริญของจุลินทรีย์  เนื่องจาก
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค มีช่วงของการเจริญเติบโตที่ระดับ pH แตกต่างกันตามชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ (ดัง
ตารางที่ 4) ผู้ผลิตควรพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์อาหารของโรงงานมีค่า pH ที่เท่าไร (ดังตารางที่ 5 แสดงค่า 
pH ในอาหารบางชนิด) และมีโอกาสที่เชื้อประเภทใดจะเจริญเติบโตได้ เพ่ือหาแนวทางป้องกันที่เหมาะสม 

ตารางที่ 4 ค่า pH ต่้าสุดและสูงสุดที่จุลินทรีย์ต่างๆ เจริญเติบโตได้ 

จุลินทรีย ์ ค่า pH ต้่าสุด ค่า pH สูงสุด 
แบคทีเรียแกรมลบ (Gram-negative Bacteria) 

Escherichia coli 
Salmonella paratyphi 
Vibrio parahaemolyticus 

 
4.4 
4.5 
4.8 

 
9.0 
7.8 
11.0 

แบคทีเรียแกรมบวก (Gram-positive Bacteria) 
Bacillus cereus 
Clostridium botulinum 
Enterococcus spp. 
Staphylococcus aureus 

 
4.9 
4.7 
4.8 
4.0 

 
9.3 
8.5 
10.6 
9.8 

ยีสต์ (Yeasts) 
Candida pseudotropicalis 
Saccharomyces spp. 

 
2.3 

2.1 – 2.4 

 
8.8 

8.6 – 9.0 
รา (Moulds) 

Aspergillus oryzae 
Penicillium variabile 
Fusarium oxysporum 

 
1.6 
1.6 
1.8 

 
9.3 
11.1 
11.1 
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ตารางที่ 5 ค่า pH ในอาหารแต่ละชนิด 

ค่า pH ชนิดอาหาร 
2.3 น้้ามะนาว 

3.0 – 3.9 ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ 
3.4 ซอสแอปเปิ้ล เชอร์รี่ 
3.5 กะหล่้าปลีดอง 
3.7 ลูกพีช (ท้อ) น้้าส้ม 
4.2 กะหล่้าปลี ลูกแพร์ 
4.3 มะเขือเทศ 
4.4 หอมหัวใหญ่ 
4.9 สปาเก็ตตี้ในซอสมะเขือเทศ 
5.0 ลูกมะเดื่อฝรั่ง 
5.2 แครอท 
5.3 ถั่วเขียว 
5.5 หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง 
5.9 ปลาทูน่า 
6.0 ปลาซาร์ดีน เนื้อวัว 
6.1 นมข้นจืด 
6.2 เนื้อไก่ 
6.3 ข้าวโพด 
6.4 ปลาแซลมอน 
6.8 เนื้อปู นม 
6.9 ผลมะกอกสุก (ผลมะกอกส้าหรับท้าน้้ามันมะกอก) 
7.0 Hominy (เมล็ดข้าวโพดลอกผิวด้วยด่าง) 
9.0 ไข่ขาว 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Lopez, 1975 
 

 การวัดค่า pH นั้นสามารถวัดได้หลายวิธี ซ่ึงแต่ละวธิจีะให้ค่าท่ีถูกต้องแตกต่างกัน ดังนี้ 

1) กระดาษลิตมัส เป็นวิธีที่สามารถบอกได้เพียงว่าอาหารที่เราน้ามาทดสอบเป็นกรดหรือเป็นด่างเท่านั้น โดย
กระดาษลิตมัสมีอยู่ 2 ชนิด คือ สีแดงและสีน้้าเงิน วิธีการทดสอบ คือ น้าเอากระดาษลิตมัสไปจุ่มลงใน
อาหารที่ต้องการทดสอบ ถ้ากระดาษเปลี่ยนสี จากสีน้้าเงินกลายเป็นสีแดงแสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นกรด 
แต่ถ้ากระดาษเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้้าเงิน แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นด่าง 

2)  ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ (Universal indicator) สามารถบอกค่า pH ได้ตั้งแต่ 0 – 14 เป็นตัวบ่งชี้ที่มีการ
เปลี่ยนสีเกือบทุกค่า pH จึงใช้ทดสอบหาค่า pH ได้ดี ตัวบ่งชี้ชนิดนี้มีทั้งแบบที่เป็นกระดาษ และแบบ
สารละลาย (แบบน้้า) ถ้าเป็นกระดาษ เรียกว่ากระดาษ pH ซึ่งสามารถบอกค่าความเป็นกรด–ด่างได้
ละเอียดมากกว่ากระดาษลิตมัส เนื่องจากจะมีแถบสีให้เทียบว่าตัวอย่างที่น้ามาทดสอบมีค่าความเป็น
กรด–ด่างเท่ากับเท่าไหร่ วิธีการทดสอบเช่นเดียวกับกระดาษลิตมัส เมื่อกระดาษ pH เปลี่ยนสีก็น้า
กระดาษ pH นั้นไปเทียบกับแถบสีที่บอกค่า pH ส่วนแบบสารละลาย จะเปลี่ยนสีเมื่อค่า pH เปลี่ยนไป
และน้าสารละลายนั้นไปเทียบกับแถบสีที่บอกค่า pH เช่นเดียวกับกระดาษ pH 
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3)  เครื่องพีเอชมิเตอร์ (pH meter) เป็นเครื่องมือที่มีความถูกต้อง และมีความละเอียดมากกว่า 2 ข้อข้างต้น 
เครื่องพีเอชมิเตอร์ เช่น แบบปากกา หรือแบบมือถือ (Hand held pH meter) และแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งเครื่อง
พีเอชมิเตอร์แบบปากกาจะมีขนาดเล็ก สามารถพกพาไปไหนได้สะดวก เหมาะแก่การน้าไปใช้ภาคสนาม 
ราคาถูกกว่า แต่มีความถูกต้องและละเอียดน้อยกว่าเครื่องพีเอชมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ซึ่งมีขนาดใหญ่ ราคา
สูง มีความละเอียดมากที่สุด สามารถวัดค่า pH ได้ถึงทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 

  อันตรายทางชีวภาพอ่ืนๆ ได้แก่ ไวรัส และพยาธิ ส้าหรับพยาธินั้นมักพบในอาหารและน้้า ตัวอย่าง
พยาธิที่พบ เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และพยาธิใบไม้ ซึ่งสามารถติดต่อถึงคนได้ จากการบริโภค
อาหารและน้้าที่ปนเปื้อน ส่วนไวรัสนั้นมีปัจจัยในการเจริญเติบโตที่แตกต่างจากจุลินทรีย์  คือไวรัสไม่
ต้องการอาหารไม่ต้องการน้้า และไม่ต้องการอากาศ ไวรัสไม่ท้าให้อาหารเน่าเสีย แต่จะท้าให้เกิดโรคโดย
การเข้าไปเจริญเติบโตและเพ่ิมจ้านวนในเซลล์สิ่งมีชีวิต คือในร่างกายมนุษย์มีไวรัสบางชนิดที่สามารถ
เจริญเติบโตในเซลล์ร่างกายมนุษย์ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) ท้าให้เกิดโรคดีซ่าน และตับ
อักเสบ ไวรัส Norwalk ท้าให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง คนที่เคยป่วยเนื่องจากไวรัส
และหายดีแล้วสามารถเป็นพาหะน้าเชื้อไวรัสได้  การปนเปื้อนของไวรัสในอาหารมักจะเกิดจากการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะของพนักงาน จึงควรควบคุมสุขภาพพนักงาน และฝึกอบรมด้านสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลให้แก่พนักงานอย่างสม่้าเสมอ 

ข) อันตรายทางเคมี (Chemical hazard) ได้แก่ สารเคมีที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยทั้งในระยะเฉียบพลัน
และระยะยาว การปนเปื้อนจากสารเคมี อาจเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปอาหาร 
สารเคมีบางอย่างเป็นสิ่งที่จ้าเป็นจะต้องใช้  เช่น สารฆ่าแมลงที่ใช้กับผัก ผลไม้ สารเคมีเหล่านี้จะไม่
อันตราย ถ้ามีการควบคุมการใช้อย่างถูกต้อง แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามค้าแนะน้าในการใช้อย่างเคร่งครัดก็จะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 

หากเปรียบเทียบอันตรายทางชีวภาพและอันตรายทางเคมี  จะพบว่าอันตรายทางชีวภาพมักจะ
แพร่กระจายไปกับอาหารอย่างรวดเร็วในประชากรจ้านวนมาก  แต่อันตรายทางเคมีจะไม่มีการ
แพร่กระจายมากนัก ดังนั้นมาตรการควบคุมอันตรายทางเคมีจึงเน้นการป้องกันในขั้นต้น และความถี่ใน
การตรวจเช็คต้องเพียงพอที่จะสามารถตรวจพบการปนเปื้อนได้ 

 อันตรายทางเคมีมีที่มาจากแหล่งต่างๆ 4 แหล่ง คือ สารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สารเคมีที่เติมลงไป
โดยเจตนา สารเคมีที่อาจปนเปื้อนมาโดยไม่เจตนา และสารเคมีท่ีใช้ในโรงงาน 

 ข.1 สารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

สารเหล่านี้อาจมาจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์บางชนิด ส่วนใหญ่สารเคมีจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนหรือ
ระหว่างการเก็บเกี่ยว แม้ว่าสารพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลายชนิดจะเกิดขึ้นจากกระบวนการทาง
ชีวภาพ แต่ก็จัดเป็นอันตรายทางเคมีสารเคมีเหล่านี้ ได้แก่ Histamin, Biotoxin เป็นต้น 

 ข.2 สารเคมีที่เติมลงไปโดยเจตนา 

สารเคมีเหล่านี้เป็นสารเคมีที่จงใจเติมลงไปในอาหาร เพ่ือจุดประสงค์บางอย่าง ได้แก่ วัตถุเจือปน
อาหารต่างๆ เช่น สีผสมอาหาร โซเดียมไนไตรต์ สารประกอบซัลไฟต์ เป็นต้น การใช้สารเคมีเหล่านี้จะ
ปลอดภัยถ้าใช้ในปริมาณที่ก้าหนด แต่อาจเป็นอันตรายหากใช้มากกว่าปริมาณที่ก้าหนด วัตถุเจือปน
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อาหารจะต้องผ่านการพิสูจน์ว่าปลอดภัยในการใช้กับอาหารก่อนการใช้ วัตถุเจือปนอาหารไม่ว่าเป็นชนิดใด
ผู้ผลิตจะต้องศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปริมาณการใช้และข้อจ้ากัดในการใช้สารนั้นๆ 

 ข.3 สารเคมีที่อาจปนเปื้อนมาโดยไม่เจตนา 

สารเคมีบางอย่างอาจมีการปนเปื้อนในอาหารโดยไม่เจตนา สารเหล่านี้อาจติดมากับวัตถุดิบที่ใช้
ประกอบอาหาร เช่น สารปฏิชีวนะตกค้างที่พบในอาหารทะเล สารฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้ สารเคมี
ที่ปนเปื้อนมากับวัสดุหีบห่อ เช่น การปนเปื้อนของหมึกพิมพ์ หรือการปนเปื้อนของสารฆ่าเชื้อ สารเหล่านี้
จะไม่มีผลต่อความปลอดภัยมากนัก ถ้าระดับการปนเปื้อนไม่สูงจนเกินไป สารปนเปื้อนโดยไม่เจตนานี้
หมายรวมถึง สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ไม่
เหมาะสม เช่น Aflatoxin, Staphylococcus-toxin เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิตต้องควบคุมให้มีปริมาณไม่เกินกว่า
ค่าท่ีก้าหนด 

 ข.4 สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน 

สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน ได้แก ่สารหล่อลื่น สารเคมีที่ใช้ท้าความสะอาด สารฆ่าเชื้อ สีใช้ทาเครื่องจักรผลิต
อาหาร อาจปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่เจตนา ดังนั้นสารเคมีเหล่านี้จะต้องเป็นสารที่สามารถ
รับประทานได้โดยไม่เป็นอันตราย หรือที่เรียกว่า Food grade หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ในโรงงานผลิต
อาหารเท่านั้น 

ค) อันตรายทางกายภาพ (Physical hazard) ได้แก่ สิ่งแปลกปลอมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น 
เศษแก้ว เศษโลหะ เศษไม้ เศษพลาสติกแข็ง เป็นต้น อันตรายทางกายภาพ หมายถึง สิ่งปลอมปน หรือสิ่ง
แปลกปลอมซึ่งตามปกติจะไม่พบในอาหารนั้นๆ เมื่อผู้บริโภครับประทานสิ่งเหล่านี้เข้าไปจะก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันตรายทางกายภาพนี้ส่วนมากผู้บริโภคจะร้องเรียน เพราะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะปรากฏชัดเจนภายในเวลาไม่นานหลังจากบริโภคเข้าไป หรืออาจพบได้ทันทีเมื่อ
ร่างกายสัมผัสอาหารนั้น 

การควบคุมอันตรายทั้ง 3 ประเภทนี้ ผู้ผลิตจ้าต้องมีมาตรการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการด้าน
สุขลักษณะพ้ืนฐานหรือ GMP (Good Manufacturing Practice) 

GMP ในภาษาไทยมีความหมายว่า หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต เป็นแนวคิดที่ใช้เป็นหลักในการ
ประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1971 
(พ.ศ. 2514) GMP อธิบายถึงสุขลักษณะทั่วไป เป็นการจัดการด้านความพร้อมของสภาพแวดล้อมใน
กระบวนการผลิต เช่น การจัดการด้านอาคารสถานที่ การผลิต สุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลง
และสัตว์น้าโรค การท้าความสะอาดสถานที่การผลิต เครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์การผลิต การควบคุมน้้าใช้
ในโรงงาน การควบคุมแก้ว การควบคุมสารเคมี การระบุและการสอบกลับผลิตภัณฑ์ และการเรียก
ผลิตภัณฑ์คืน เป็นต้น แนวทางการผลิตอาหารให้ถูกหลัก GMP มี 6 หัวข้อ ดังนี้ 
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1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 

1.1 สถานที่ตั้ง ตัวอาคาร และท่ีใกล้เคียง ต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ท้าให้อาหารที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ดังนี้ 

1.1.1 สถานที่ตั้ง ตัวอาคาร และบริเวณโดยรอบสะอาด ไม่ปล่อยให้มีการสะสมสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว หรือสิ่ง
ปฏิกูล อันอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงรวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ขึ้นได ้

1.1.2 อยู่ห่างจากบริเวณหรือสถานที่ท่ีมีฝุ่นมากผิดปกติ 
1.1.3 ไม่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ 
1.1.4 บริเวณพ้ืนที่ตั้งตัวอาคาร ไม่มีน้้าขังแฉะและสกปรก และมีท่อระบายน้้า เพ่ือให้ไหลลงสู่ทางระบาย

น้้าสาธารณะ ในกรณีที่สถานที่ตั้งตัวอาคารซึ่งใช้ผลิตอาหารอยู่ติดกับบริเวณที่มีสภาพไม่เหมาะสม 

หากไม่เป็นไปตามข้อ 1.1.1 - 1.1.4 ต้องมีกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและก้าจัด
สัตว์รบกวน (Pest) และสัตว์น้าโรค ตลอดจนฝุ่นผง และสาเหตุของการปนเปื้อนและการปนเปื้อน
ข้าม (Cross contamination) 

1.2 อาคารผลิต มีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะที่ง่ายแก่การทะนุบ้ารุงสภาพ รักษา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงานโดย 

1.2.1 พ้ืนฝาผนังและเพดานของอาคารสถานที่ผลิต ต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่คงทน เรียบ ท้าความสะอาด
และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา 

1.2.2 ต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย 
1.2.3 ต้องมีมาตรการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าในบริเวณอาคารผลิต 
1.2.4 จัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  ให้เป็นไปตามสายงานการ

ผลิตอาหารแต่ละประเภท และแบ่งแยกพ้ืนที่การผลิตเป็นสัดส่วน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน อันอาจ
เกิดข้ึนกับอาหารที่ผลิตขึ้น 

1.2.5 ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือไม่เก่ียวข้องกับการผลิตอยู่ในบริเวณผลิต 
1.2.6 จัดให้มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เหมาะสม เพียงพอส้าหรับการปฏิบัติงานภายในอาคาร

ผลิต 

2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 

2.1 ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการผลิตที่พ้ืนผิวสัมผัสอาหารต้องท้าจากวัสดุที่ไม่ท้าปฏิกิริยากับอาหาร  อันอาจ
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

2.2 โต๊ะ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ในส่วนที่พ้ืนผิวสัมผัสอาหารต้องท้าด้วยวัสดุที่ไม่เกิดสนิม ท้าความ
สะอาดง่าย และไม่ท้าให้เกิดปฏิกิริยาที่อาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้บริโภค โดยมีความสูงเหมาะสม
และมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

2.3 การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่ใช้เหมาะสมและค้านึงถึงการ
ปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถท้าความสะอาด ตัวเครื่องมือ เครื่องจักร และบริเวณที่ตั้งได้ง่าย
และท่ัวถึง 

2.4 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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3. การควบคุมกระบวนการผลิต 

3.1 การด้าเนินการทุกขั้นตอน จะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี  ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบและ
ส่วนผสมในการผลิตอาหาร การขนย้าย การจัดเตรียมการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาอาหาร และการ
ขนส่ง 
3.1.1 วัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตอาหาร ต้องมีการคัดเลือกให้อยู่ในสภาพที่สะอาด มีคุณภาพดี

เหมาะส้าหรับใช้ในการผลิตอาหารส้าหรับบริโภค ต้องล้างหรือท้าความสะอาดตามความจ้าเป็น
เพ่ือขจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจติดหรือปนมากับวัตถุนั้นๆ และต้องเก็บรักษาวัตถุดิบ
ภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อนได้ โดยมีการเสื่อมสลายน้อยที่สุด และมีการหมุนเวียนของ
วัตถุดิบและส่วนผสมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 ภาชนะบรรจุอาหารและภาชนะที่ใช้ในการขนถ่ายวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตอาหารตลอดจน
เครื่องมือที่ใช้ในการนี้  ต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสม และไม่ท้าให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหารใน
ระหว่างการผลิต 

3.1.3 น้้าแข็งและไอน้้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้้าแข็งและน้้าบริโภค และการน้าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

3.1.4 น้้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ต้องเป็นน้้าสะอาดบริโภคได้ มีคุณภาพมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้้าบริโภคและการน้าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

3.1.5 การผลิต การเก็บรักษา ขนย้ายและขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องป้องกันการปนเปื้อนและป้องกัน
การเสื่อมสลายของอาหารและภาชนะบรรจุด้วย 

3.1.6 การด้าเนินการควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดให้อยู่ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม 

3.2 จัดท้าบันทึกและรายงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
3.2.2 ชนิด ปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ และวัน เดือน ปีที่ผลิต โดยให้เก็บบันทึกและรายงานไว้อย่าง

น้อย 2 ปี 

4. การสุขาภิบาล 

4.1 น้้าที่ใช้ภายในโรงงานต้องเป็นน้้าสะอาด และจัดให้มีการปรับคุณภาพน้้าตามความจ้าเป็น 
4.2 จัดให้มีห้องส้วม และอ่างล้างมือหน้าห้องส้วมให้เพียงพอส้าหรับผู้ปฏิบัติงานและต้องถูกสุขลักษณะมี

อุปกรณ์ในการล้างมืออย่างครบถ้วน และต้องแยกต่างหากจากบริเวณผลิต หรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิต
โดยตรง 

4.3 จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณผลิตให้เพียงพอและมีอุปกรณ์การล้างมืออย่างครบถ้วน 
4.4 จดัให้มีวิธีการป้องกันและก้าจัดสัตว์และแมลงในสถานที่ผลิตตามความเหมาะสม 
4.5 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดในจ้านวนที่เพียงพอ และมีระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
4.6 จัดให้มีทางระบายน้้าทิ้ง และสิ่งโสโครก อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับ

เข้าสูก่ระบวนการผลิตอาหาร 
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5. การบ้ารุงรักษาและการท้าความสะอาด 

5.1 ตัวอาคารสถานที่ผลิต ต้องท้าความสะอาดและรักษาให้อยู่ในสภาพสะอาดถูกสุขลักษณะโดยสม่้าเสมอ 
5.2 ต้องท้าความสะอาด ดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสภาพที่

สะอาดทั้งก่อนและหลังการผลิต ส้าหรับชิ้นส่วนของเครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งสะสม
จุลินทรีย์หรือก่อให้เกิดการปนเปื้อนอาหาร สามารถท้าความสะอาดด้วยวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอ 

5.3 พ้ืนผิวที่สัมผัสกับอาหาร (Food contact surface) ของเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตต้องท้าความ
สะอาดอย่างสม่้าเสมอ 

5.4 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต ต้องมีการตรวจสอบ และบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสม่้าเสมอ 

5.5 การใช้สารเคมีที่ใช้ล้างท้าความสะอาด (Cleaning agent) ตลอดจนเคมีวัตถุที่ใช้เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่
ภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัย และการเก็บรักษาวัตถุดังกล่าว จะต้องแยกเป็นสัดส่วนและปลอดภัย 

6. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน (Personal hygiene)  

6.1 ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิต ต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจ ตามที่ก้าหนดโดยกฎกระทรวงหรือมี
บาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ 

6.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในขณะที่ด้าเนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหารหรือส่วนผสมของ
อาหารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ผิวที่อาจมีการสัมผัสกับอาหารต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

6.2.1 สวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน กรณีท่ีใช้เสื้อคลุมก็ต้องสะอาด 
6.2.2 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและหลังการปนเปื้อน 
6.2.3 ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสะอาดถูกสุขลักษณะ ท้าด้วยวัสดุที่ไม่มีสารละลายหลุด

ออกมาปนเปื้อนอาหาร และของเหลวซึมผ่านไม่ได้ ส้าหรับการจับต้องหรือสัมผัสกับอาหาร
กรณีไม่สวมถุงมือต้องมีมาตรการให้คนงานล้างมือ เล็บ และแขนให้สะอาด 

6.2.4  ไม่สวมใส่เครื่องประดับต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน และดูแลสุขอนามัยของมือและเล็บให้สะอาด
อยู่เสมอ 

6.2.5 สวมหมวกหรือผ้าคลุมผมหรือตาข่าย 

6.3 มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารตาม
ความเหมาะสม 

6.4 ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตปฏิบัติตามข้อ 6.1-6.2 เมื่ออยู่ในบริเวณผลิต 
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ผลิตภัณฑ์อาหารสู่มาตรฐานการผลิตส้าหรับวิสาหกิจชุมชน 
 

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคนั้น ล้วนต้องมีมาตรฐานก้าหนดไว้ชัดเจน
เพราะมาตรฐานอาหารจะเป็นสิ่งยืนยันถึงความสะอาดความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตอาหารจึงต้องด้าเนินการผลิตภายใต้มาตรฐานอาหารต่างๆ ที่ก้าหนดไว้ และผ่านการ
ยอมรับของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องมาตรฐานอาหาร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลายหน่วยงาน เช่น ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ส้านักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส้านักงานมาตรฐานสินค้า
น้าเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันรับรองไอเอสโอเป็นต้น 

มาตรฐานอาหาร 

มาตรฐานอาหาร หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักส้าหรับเปรียบเทียบก้าหนดคุณภาพ ชั้น ประเภท ชนิด
หรือลักษณะของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆและต้องมีคุณลักษณะที่ดีดังนี้ 

1. เข้าใจง่าย 
2. เน้นการมีส่วนร่วม การได้มาของมาตรฐานที่ดีนั้นควรเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน 

การด้าเนินการ ตลอดจนการประเมินผลและการเป็นส่วนหนึ่งของผลที่พึงได้รับ 
3. เป็นรูปธรรมสามารถน้าไปปฏิบัติได้ 
4. เลือกสรรเฉพาะสิ่งที่เห็นว่าส้าคัญและมีความจ้าเป็นที่สุด  เพ่ือให้มาตรฐานที่ก้าหนดขึ้น สามารถน้าไป

ปฏิบัติได้จริงในระยะเวลาที่นานเพียงพอ 
5. มีการปรับปรุงมาตรฐานอยู่เสมอ เพ่ือความทันสมัยและมีการประเมินตรวจสอบก่อนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ทุกครั้ง 
6. สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
7. ควรมีผลบังคับตามกฎหมาย เพ่ือให้การควบคุมมาตรฐานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดท้ามาตรฐาน

เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด (นัยนา, 2549) 

ประโยชน์ของมาตรฐานอาหารที่มีต่อผู้บริโภค ดังนี้ 

 1. ผู้บริโภคได้ซื้ออาหารที่สะอาดมีความปลอดภัยสูง 
 2. ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคา 
 3. ผู้บริโภคได้ซื้ออาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีความทนทานสูง 
 4. ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหาร หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
 5. ผู้บริโภคมีโอกาสเปรียบเทียบคุณภาพของอาหาร 
 6. ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารในราคาถูก 

7. ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว ท้าให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยความ
คุ้มค่าและเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ 
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ประเภทของมาตรฐานอาหาร 

การก้าหนดประเภทของมาตรฐานอาหารสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มที่ส้าคัญคือ มาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานอาหารของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
(International Food Standard, IFS) 

คือมาตรฐานส้าหรับการผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งมีการประกาศใช้ในปี 
2546 โดยผู้ค้าปลีกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  (Hauptverband des DeutschenEinzelhandelse. 
V., HDE) และผู้ค้าปลีก-ค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Federation des entreprises du Commerce et 
de la Distribution, FCD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสมัครใจ และไม่มีผลทางกฎหมาย แต่เป็นข้อก้าหนดที่ห้างค้าปลีก
ในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และสหภาพยุโรปบางประเทศก้าหนดให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารต้อง
ด้าเนินการก่อนส่งสินค้าเข้าไปจ้าหน่ายหรือวางตลาด โดยมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศที่นิยมใช้มี
ดังต่อไปนี้ 

ก) มาตรฐานโคเด็กซ์ (Codex) 

  เป็นมาตรฐานอาหารที่จัดท้าโดยคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งชาติ และองค์การอนามัยโลก มาตรฐานของโคเด็กซ์เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้น
ความปลอดภัยด้านการสุขอนามัย และความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ส้าหรับประเทศไทยมีการเข้า
ร่วมภายใต้การบริหารจัดการของส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
เป็นที่รู้จักในนามของ GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นระบบการควบคุมคุณภาพที่จะช่วย
ควบคุมการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ และให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

ข) มาตรฐานไอเอสโอ (International Standard Organization, ISO) 

  เป็นมาตรฐานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ และก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ด้านการค้าและเกิดระบบมาตรฐานที่สมบูรณ์ โดยส้านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมดูแล 

  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกเป็นมาตรฐานที่ควบคุมการส่งอาหารไปจ้าหน่ายในประเทศต่างๆ 
และผู้ผลิตจ้าหน่ายจะต้องค้านึงถึงมาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติของประเทศน้าเข้าในแต่ละประเทศด้วย 
เพราะในแต่ละประเทศจะมีข้อก้าหนดรายละเอียดการน้าเข้าที่แตกต่างกัน เช่น สหรัฐอเมริกามีการก้าหนด
เกี่ยวกับฉลากโภชนาการที่แสดงข้างบรรจุภัณฑ์  ประเทศออสเตรเลียมีการเข้มงวดในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ก่อนการน้าเข้า เพ่ือลดจุดเสี่ยงหรืออันตรายจากการบริโภคอาหารน้าเข้าจากนานาประเทศเป็น
ต้น 

มาตรฐานอาหารของประเทศไทย 
 ประกอบด้วยมาตรฐานอาหารที ่ก้าหนดไว้ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นต้น 
1. มาตรฐานอาหารที่ก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร (พ.ศ. 

2522) หรือที่เรียกว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับต่างๆ ซึ่งมีการก้าหนดประกาศเกี่ยวกับอาหารที่มี
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การผลิตจ้าหน่าย หรือควบคุมการผลิต เพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 
เพ่ือความปลอดภัยมากที่สุดต่อผู้บริโภค เช่น 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2522) เรื่องก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และฉลาก
ส้าหรับน้้าปลา 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 24 (พ.ศ2522) เรื่องก้าหนดอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและฉลาก 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 26 (พ.ศ 2522) เรื่องก้าหนดนมโคเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ 
และก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และวิธีการผลิต 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 39 (พ.ศ 2522) เรื่องก้าหนดอาหารกึ่งส้าเร็จรูปเป็นอาหาร
ควบคุมเฉพาะ และก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 42 (พ.ศ 2522) เรื่องก้าหนดซอสบางชนิดเป็นอาหารควบคุม
เฉพาะ และก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

2. มาตรฐานอาหารปลอดภัยเป็นมาตรฐานที่สร้างความม่ันใจในการตัดสินใจซื้ออาหาร เพ่ือการบริโภค เกิดจาก
ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการก้าหนดกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ผู้ผลิต
อาหารค้านึงถึงความสะอาดความปลอดภัย และให้การรับรองโดยเครื่องหมาย 2 แบบดังนี้ 

 

 
 

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การก้าหนดมาตรฐานอาหารที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังนี้ 
3.1 เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบทั่วไป หรือแบบไม่บังคับ เป็นเครื่องหมายที่ผู้ผลิต

สามารถเลือกใช้ตามความสมัครใจ เพ่ือแสดงว่าผู้ผลิตมีเจตนาและความสามารถในการผลิตให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก้าหนด หรือมีมาตรฐานที่
ดีกว่าก้าหนด ในการขออนุญาตใช้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเพ่ือแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพไม่ต่้า
กว่ามาตรฐานที่ก้าหนด ให้ยื่นขอเครื่องหมายได้ที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยเครื่องหมายจะมีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสท้ามุม 45 องศา การแสดงเครื่องหมายนั้นต้อง
แสดงให้เห็นง่าย สามารถเลือกใช้ขนาดหรือสีได้ตามความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ดังภาพ 



62 

 

 
 

3.2 เค รื่ อ งห ม ายม าต รฐาน ผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ต ส าห กรรม แบ บ บั งคั บ  เป็ น เค รื่ อ งห ม ายส้ าห รั บ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ก้าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานบังคับการผลิตหรือน้าเข้า  จะต้องติดต่อ
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือขออนุญาตผลิตหรือน้าเข้าแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งส่ง
มอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หรือภาพ หรือค้าชี้แจง แสดงลักษณะโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์และหลักฐาน
ที่แสดงว่าสามารถผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่น้าเข้ามี
มาตรฐานตามที่ก้าหนด เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบบังคับมีลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสท้ามุม 45 องศาอยู่ในกรอบรูปวงกลมขนาด และสีสามารถก้าหนดใช้ได้ตามความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ดังรูป 

 

4. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีโครงการจัดท้ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านหนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์จากการรวมกลุ่มวิสาหกิจที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีข้อก้าหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับ
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่มีการก้าหนดครอบคลุม 

  การขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเครื่องหมายรับรองนั้น ผู้ผลิตสามารถติดต่อโดยตรงกับ
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
และเมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก้าหนดแล้ว ผู้ผลิตจะได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแสดงไว้ที่ผลิตภัณฑ์ โดยเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีลักษณะดังรูป 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

1.  ขอบข่าย 
  เอกสารนี้ก้าหนดนิยามคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอการรับรอง การตรวจติดตามผล การยกเลิกการรับรอง 

และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.  นิยาม 
 ความหมายของค้าที่ใช้ในเอกสารนี้มีดังต่อไปนี้ 

2.1 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง การให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ผลิตใน
ชุมชนที่เกิดการรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทั้งที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือที่
ไม่มีการจดทะเบียนเป็นการรวมกลุ่ม เองโดยธรรมชาติ หรือชุมชนในโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดและ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประกาศก้าหนดไว้แล้ว 

2.2 ผู้ยื่นค้าขอ หมายถึง ผู้ผลิตที่อยู่ในชุมชนและ/ หรือจากโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการอ้านวยการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) 

2.3 ผู ้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู ้ยื ่นค้าขอที่ผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.  คุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอ 
3.1 ผู้ยื่นค้าขอต้องมีคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ 

3.1.1 เป ็นผู ้ผล ิตในช ุมชนของโครงการหนึ ่งต้าบลหนึ ่งผล ิตภ ัณฑ ์ ได ้ร ับการค ัด เล ือกจาก
คณะกรรมการอ้านวยการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)  

3.1.2 เป็นกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอื่นๆ ตามกฎหมายวิสาหกิจ
ชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพก้าวหน้า กลุ่มธรรมชาติ เป็นต้น 

4.  การรับรอง 
4.1  การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วยการด้าเนินการดังนี้ 

4.1.1 ตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตส่งตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาออก
ใบรับรอง 

4.1.2 ตรวจติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง โดยสุ่มซื้อตัวอย่างที่ได้รับการ
รับรองจากสถานที่จ้าหน่ายเพื่อตรวจสอบ 

4.2 การขอการรับรองให้ยื่นค้าขอต่อส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือส้านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือจังหวัด พร้อมหลักฐานและเอกสารต่างๆ ตามแบบที่ส้านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก้าหนด 

4.3 เมื่อได้รับค้าขอตามข้อ 4.2 แล้วส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะนัดหมายการตรวจสอบ
สถานที่ผลิต เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ หรือทดสอบ ณ สถานที่ผลิต 

4.4 ประเมินผลการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้ก้าหนดไว้หรือไม่ 
4.5 ใบรับรองผลิตภัณฑ์มีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันทีร่ะบุในใบรับรอง 
4.6 การขอต่ออายุใบรับรอง หรือการออกใบรับรองฉบับใหม่เมื่อใบรับรองฉบับเก่าสิ้นอายุ ให้ด้าเนินการ

ตามข้อ 4.2 ถึง 4.4 
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5. เงื่อนไขและการตรวจติดตาม 
5.1 ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก้าหนดไว้ตลอดระยะเวลาที่

ได้รับการรับรอง 
5.2 การประเมินผลการตรวจสอบตัวอย่างที่สุ่มซื้อ เพ่ือตรวจติดตามผลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ก้าหนด 
5.3 การตรวจติดตามผลท้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. การยกเลิกการรับรอง 
 ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะยกเลิกใบรับรองกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

6.1 ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจติดตามผลไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ครั้งติดต่อกัน 
6.2 ผู้ได้รับการรับรองขอยกเลิกใบรับรอง 
6.3 มีการประกาศแก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้ก้าหนดไว้ 
6.4 เมื่อใบรับรองครบอายุ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรอง 
6.5 กรณีมีการกระท้าอันเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ก้าหนด เช่น 

การอวดอ้างเกินความเป็นจริง โฆษณาการได้รับการรับรองครอบคลุม รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้รับการ
รับรอง 

7. อ่ืนๆ 
7.1 ในกรณีที่ยกเลิกใบรับรอง ผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่มีการอ้างอิงถึงการ

ได้รับการรับรองทั้งหมด 
7.2 ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่รับผิดชอบในการกระท้าใดๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้

กระท้าไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก้าหนด 

ที่มา : http://www.tisi.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=25 
 

ข้อแนะน้าส้าหรับผู้รับใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

ค่าใช้จ่าย 

 ผู้รับใบรับรองไม่ต้องช้าระค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตัวอย่าง)  
2. ค่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เก็บจากสถานที่จ้าหน่าย 
3. ค่าน้าส่งตัวอย่าง 

การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1. ผู้รับใบรับรองต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นไปตาม

มาตรฐานเท่านั้น 
2. การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การท้าเครื่องหมายและฉลาก 

2.1 การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนด 
2.2 การท้าเครื่องหมายและฉลากต้องมีข้อความครบถ้วนตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน และได้รับความเห็นชอบจากสมอ. 

http://www.tisi.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=25
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2.3 ระยะเวลาในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก้าหนด 
การตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบของสมอ .  

1. ในการควบคุมการใช้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สมอ. จะได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่มา
ตรวจสถานที ่ผล ิตเป็นครั้งคราว และเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตหรือจากแหล่งจ้าหน่ายไป
ตรวจสอบ 

2. การมาตรวจสถานที่ผลิต เพ่ือดูการท้า และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  สมอ. จะไม่
แจ้งให้ผู้รับใบรับรองทราบล่วงหน้ายกเว้นบางกรณี 

3. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสถานที่ผลิตต้องแสดงบัตรประจ้าต่อเจ้าหน้าที่ของสถานที่ผลิตทุกครั้ง 
4. ในการตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่าง พนักงานเจ้าหน้าที่จะด้าเนินการดังนี้ 

4.1 การตรวจสถานที่ผลิต 
4.1.1 ตรวจกรรมวิธีการท้าการใช้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถานที่ผลิต 
4.1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจสอบตัวอย่างที่เก็บไปตรวจสอบในครั้งก่อน (ถ้ามี)  

4.2 การเก็บตัวอย่าง 
4.2.1 พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างตามวิธีการและจ้านวนตามที่ก้าหนดในมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่อาจเก็บตัวอย่างเพ่ิมข้ึนในกรณีดังต่อไปนี้ 1) ใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง 
2) เพ่ือแบ่งส่งหน่วยตรวจสอบมากกว่า 1 หน่วยขึ้นไป (กรณีที่หน่วยตรวจสอบเดียวไม่
สามารถตรวจสอบได้ครบทุกรายการตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าหนด)  

4.2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับ-น้าส่งตัวอย่างของสมอ. ให้สถานที่ผลิตทุกครั้งที่มีการ
เก็บตัวอย่าง และจะให้เจ้าหน้าที่ของสถานที่ผลิตลงนามจ่ายตัวอย่างในใบรับ -น้าส่ง
ตัวอย่างด้วย ในบางกรณีการน้าส่งตัวอย่างพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้รับใบรับรอง
น้าส่งตัวอย่างให้สมอ. หรือหน่วยตรวจสอบก็ได้ 

5. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
  สมอ.จะส่งตัวอย่างที่เก็บจากแหล่งต่างๆ ให้หน่วยตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบและแจ้งผลการ

ตรวจสอบให้ผู้ได้รับการรับรองทราบภายหลัง 

การเลิกประกอบกิจการ 

 ผู้รับใบรับรองต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สมอ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันเลิกกิจการ 

ที่มา : http://www.tisi.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=25 
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ขั นตอนการขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

1. การเตรียมเอกสารให้ผู้ผลิตขอรับแบบค้าขอและข้อเสนอแนะในการกรอกค้าขอและพิจารณาขีด
ความสามารถและความพร้อมในการยื่นค้าขอ 

2. การยื่นค้าขอ ให้ผู้ผลิตสอบถามรายละเอียดข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนกรอกรายละเอียด
ในแบบค้าขอ (มช.1) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

3. นัดหมายตรวจสถานที่ผลิต ให้ผู้ผลิตเตรียมความพร้อมส้าหรับตรวจสถานที่ผลิต และตัวอย่างส้าหรับ
ตรวจ จากนั้นรอรับโทรศัพท์นัดหมาย และก้าหนดผู้ประสานงานกับสมอ. 

4. การตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่าง ผู้ผลิตต้องจัดเตรียมตัวอย่างให้พร้อมส้าหรับการตรวจ 
5. ส่งทดสอบที่หน่วยทดสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่สมอ. เก็บตัวอย่างไปแล้วจะท้าการส่งตัวอย่างให้หน่วย

ทดสอบ 
6. ประเมินผลการทดสอบ ให้ผู้ผลิตรอรับแจ้งผลการทดสอบ (กรณีผลไม่ผ่านให้ปรับปรุงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และจัดส่งตัวอย่างทดสอบในครั้งที ่2 ต่อไป) 
7. สรุปเสนอออกใบรับรอง สมอ. จะด้าเนินการแจ้งให้ผู้ผลิตติดต่อรับใบรับรอง 
8. การรับใบรับรอง ให้ผู้ผลิตเซ็นรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรอง 

 หมายเหตุ :  
หากไม่ได้รับความสะดวก หรือเกิดปัญหาผู้ผลิตสามารถแจ้งผู้อ้านวยการส้านักบริหารมาตรฐาน 3 

 โทรศัพท ์0 2202 3435 และ 0 2245 6181 ตามวันและเวลาราชการ 
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ค้าชี แจงประกอบการยื่นค้าขอรับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกับผลิตภัณฑ์แบบ 
มช.1 

ก. การกรอกแบบฟอร์มผู้ยื่นค้าขอต้องกรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ 
1. แบบ มช.1 

•  แบบ มช.1 ส้าหรับกรอกรายละเอียด 1 ชุดประกอบด้วย ต้นฉบับและส้าเนาคู่ฉบับ โดยส้าเนาคู่ฉบับ
จะคืนให้ผู้ยื่นค้าขอเก็บไว้หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับค้าขอไว้แล้ว 

•  กรณีที่ผู้ยื่นค้าขอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นบุคคลในพ้ืนที่ที่ท้า มีส่วนร่วมในชุมชนนั้น และจะต้อง
ไม่เป็นโรงงานหรือวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม 

• กรณีผู้ยื่นค้าขอเป็นกลุ่มให้กรอกชื่อกลุ่มผู้ขอรับใบรับรองในช่อง“ข้าพเจ้า....................”ในหน้าแรก
ของแบบ มช.1 และลงลายมือชื่อผู้มีอ้านาจด้าเนินกิจการของกลุ่มในช่อง “ลงชื่อ .................. ผู้
ขอรับใบรับรอง” ในตอนท้ายของแบบ มช.1 (การลงลายมือชื่อโปรดท้าให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้
จดทะเบียนกลุ่มไว้) 

• การกรอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ชุมชน เกี่ยวกับ ประเภท แบบ ขนาด ชั้น และอ่ืนๆ ตลอดจนหน่วย
ที่ใช้โปรดกรอกให้ถูกต้องตรงกันกับที่ระบุไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ที่ยื่นค้าขอ 

• การกรอกรายละเอียดในแบบมช.1โปรดกรอกให้ครบ (ต้นฉบับและส้าเนาคู่ฉบับ) และลงลายมือชื่อผู้
ยื่นค้าขอให้เรียบร้อยก่อนมายื่นกับเจ้าหน้าที่ 

2. รายละเอียดการติดต่อสถานที่ผลิต (แผ่น ก.) จ้านวน 1 หน้า 

ข. เอกสารที่ต้องย่ืนค้าขอประกอบด้วย 
1. แบบ มช.1 
2. รายละเอียดการติดต่อสถานที่ผลิต (แผ่น ก.) จ้านวน 1 แผ่น 
3. เอกสารประกอบค้าขอ ให้ผู้ยื่นค้าขอลงนามรับรองส้าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ้านาจลงนามรับรองประทับตรา 

(ถ้ามี) จ้านวน 1 ชุด รายละเอียดเอกสารประกอบค้าขอมีดังนี้ 
3.1 คุณสมบัติผู้ขอรับรองที่เป็นสหกรณ์ได้แก่ 

3.1.1 ส้าเนาใบส้าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
3.1.2 ส้าเนาข้อบังคับสหกรณ์ 
3.1.3 รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ 

3.2 คุณสมบัติของผู้ขอการรับรองท่ีเป็นกลุ่มเกษตรกรได้แก่ 
3.2.1 ส้าเนาใบส้าคัญรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
3.2.2 ส้าเนาข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร 
3.2.3 รายชื่อคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกร 
3.2.4 ส้าเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกร 

3.3 คุณสมบัติของผู้ขอการรับรองท่ีเป็นกลุ่มบุคคลตามกฎหมาย วิสาหกิจชุมชนได้แก่ 
3.3.1 ส้าเนาหนังสือส้าคัญรับรองกลุ่มบุคคลตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน 
3.3.2 รายชื่อและสัญชาติกลุ่มบุคคลธรรมดาตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน 

3.4 ส้าเนาหนังสือรับรองเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดีเด่น: สินค้าชุมชนในโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอ้านวยการหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) 

3.5 ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงนาม 
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3.6 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ลงนาม (รับรองส้าเนาถูกต้อง) 
3.7 ส้าเนาหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้ามีและประสงค์จะระบุไว้ในใบรับรองเพ่ือใช้

ในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) 
3.8 หนังสือมอบอ้านาจ (ถ้ามีจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย) 

• ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้มอบอ้านาจ 
 (รับรองส้าเนาถูกต้อง) 
• ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ้านาจ 
 (รับรองส้าเนาถูกต้อง) 

การติดอากรแสตมป์บนหนังสือมอบอ้านาจมี 2 กรณี: กรณีที่แรกติดอากรแสตมป์ 30 บาทจะเป็นการ
มอบอ้านาจให้ด้าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมอ . จนกระทั่งได้รับใบรับรอง กรณีที่สองติดอากรแสตมป์ 
10 บาทจะมอบอ้านาจให้ด้าเนินการเฉพาะคราว 

ค. ค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรองและค้าแนะน้าทั่วไป 
1. ไม่ต้องช้าระค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค้าขอและตรวจเอกสารหลักฐานแล้ว  

เจ้าหน้าที่จะออกใบรับค้าขอไว้เป็นหลักฐาน 
2. ค่าใช้จ่าย 

2.1 ไม่ต้องช้าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2.2 ไม่ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใบรับรอง 

3. การตรวจสอบสถานที่ผลิตจะก้าหนดนัดหมายเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบค้าขอแล้ว 
4. การออกใบรับรองครั้งแรกของแต่ละค้าขอ จะด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วันท้าการ 

นับตั้ งแต่วันรับค้าขอ ระยะเวลาดังกล่าวไม่นับรวมระยะเวลาที่ ใช้ ในการตรวจสอบตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาที่ผู้ยื่นค้าขอใช้ในการแก้ไขปรับปรุงที่ได้รับแจ้ง และเป็นกรณีปกติที่ไม่มีข้อขัดข้อง
ใดๆ เช่น ปัญหาทางวิชาการหรือปัญหาข้อกฎหมาย 

5. ค้าขอที่ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก้าหนดติดต่อกัน 2 ครั้งคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กมช.) จักมีค้าสั่งยกเลิกการรับรองค้าขอ 

ง. ข้อควรทราบ 

 ไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นจากที่ระบุไว้ข้างต้นหากมีการเรียกเก็บเงินโปรดแจ้งผู้บริหารส้านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ทราบดังนี้ 

1. เลขาธิการส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโทรศัพท์  0 2202 3400 และ 0 2245 7802 
โทรสาร 0 2246 4085 

2. ผู้อ้านวยการส้านักบริหารมาตรฐาน 3 โทรศัพท ์0 2202 3435 และ 0 2245 6181 

จ. รายชื่อกลุ่มท่ีรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 กลุ่มที ่7 ส้านักบริหารมาตรฐาน 3 โทรศัพท ์0 2202 3362 (ผก.7), 0 2202 3363 
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ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
http://www.tisi.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=
25เข้าถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557. 
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การขออนุญาตผลิตอาหาร 

การผลิตอาหารเพ่ือจ้าหน่าย จะต้องยื่นขออนุญาตผลิตอาหารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 
2522 โดยต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารก่อน ผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
เฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงด้าเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร โดย
การขอรับเลขสารบบอาหาร หลังจากนั้นจัดท้าฉลากอาหารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ก่อนน้าผลิตภัณฑ์
ออกจ้าหน่าย 

ผู้ผลิตอาหาร นอกจากค้านึงถึงคุณภาพแล้ว ยังเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย โดยดูแล
กระบวนการผลิตทุกข้ันตอนอย่างถูกต้อง เพ่ือให้อาหารที่ผลิตมีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ก้าหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตควรมีการพัฒนา
ระบบการผลิตอาหารให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย Good Manufacturing Practice (GMP) เป็นหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าท้าให้อาหารที่ผลิตมีความปลอดภัย โดยเป็นข้อก้าหนดขั้น
พ้ืนฐานที่จ้าเป็นในการผลิต มีการควบคุมในขั้นตอนต่างๆ เมื่อผู้ผลิตปฏิบัติตามจะช่วยให้ผลิตอาหารได้อย่าง
ปลอดภัย ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข จึงน้าหลักเกณฑ์ GMP มาบังคับ
ใช้เป็นกฎหมาย โดยก้าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่องวิธีการผลิต
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ประกาศฉบับนี้เรียกสั้นๆว่า “จี. เอ็ม. พี. สุขลักษณะ
ทั่วไป” นอกจากนี้ยังมี GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์เพ่ือลด และขจัดความเสี่ยง ท้าให้เกิดความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดง GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
1. น้้าบริโภค (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด

สนิท (ฉบับท่ี 3) 
2. นมพาสเจอร์ไรส์ (ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้

ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิด
เหลว ที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อน โดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ 

3. อาหารฉายรังสี ฉบับปี พ.ศ.2553 (325) เรื่อง อาหารฉายรังสี 
4. อาหารพร้อมปรุงและอาหารส้าเร็จรปูท่ีพร้อมบรโิภคทันที 
(ยกเว้น อาหารพร้อมปรุงที่จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆ 
แยกกัน  และจั ด รวม เป็ น ชุด ในหน่ วยภ าชนะบรรจุ  
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ  ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ นอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 243) พ.ศ. 2544 เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์) และ
อาหารทั่วไป (ยกเว้น ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ ที่ท้าจากแป้ง
ข้าวเจ้า) 

(ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะ
พร้อมจ้าหน่าย หรือ Primary GMP 

5. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีความเป็นกรด
ต่้า และชนิดที่ปรับกรด 

(ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่้า และชนิดที่ปรับกรด 
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การยื่นขออนุญาตผลิตนั้น  ผลิตภัณฑ์บางชนิดสามารถด้าเนินการได้ ในจังหวัดที่ ตั้ งอยู่  ซึ่ ง
ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบได้ตามกลุ่มอาหารที่ผลิตเพ่ือจ้าหน่าย ซึ่งอย. ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่
อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่ต้องมีฉลาก และอาหารอ่ืนนอกเหนือจาก
กลุ่ม 1 - 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
กลุ่ม 1 : อาหารควบคุมเฉพาะ 

ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
มอบอ้านาจให้จังหวัด

ด้าเนินการ 
1. อาหารส้าหรับผู้ทีต่้องการควบคุมน้้าหนัก ฉบับท่ี 121 (พ.ศ. 2532) และ ฉบับ

ที่ –พ.ศ. 2554 
 

2. นมดัดแปลงส้าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตร
ต่อเนื่องส้าหรับทารกและเด็กเล็ก 

ฉบับท่ี 156 (พ.ศ. 2537), 
(ฉบับท่ี 286) พ.ศ. 2547และ 
(ฉบับท่ี 307) พ.ศ. 2550 

 

3. อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องส้าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก 

ฉบับท่ี 157 (พ.ศ. 2537), 
(ฉบับท่ี 171) พ.ศ. 2539, 
(ฉบับท่ี 287) พ.ศ. 2547 และ (ฉบับ
ที่ 308) พ.ศ. 2550 

 

4. อาหารเสริมส้าหรับทารกและเด็กเล็ก ฉบับท่ี 158 (พ.ศ. 2537)  
5. วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับท่ี 281) พ.ศ. 2547 เฉพาะสผีสมอาหารทีผ่ลติโดย

วิธีแบ่งบรรจ ุ
6. ชัยคลาเมต (ฉบับท่ี 281) พ.ศ. 2547, 

(ฉบับท่ี 359) พ.ศ. 2556 
 

7. สตีวิออลไกลโคไซด ์ (ฉบับท่ี 281) พ.ศ. 2556, 
(ฉบับท่ี 360) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับ
ที่ 363) พ.ศ. 2556 

 

หมายเหตุ :                หมายถึง    ไม่ได้มอบอ้านาจให้จังหวัด 

“มีข้อความ”           หมายถึง    มอบอ้านาจให้บางส่วน 
  มีประกาศสา้นักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ออกภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนั้นเพิ่มเตมิด้วย 
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กลุ่ม 2 : อาหารก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มอบอ้านาจให้จังหวัดด้าเนินการ 
1. กาแฟ (ฉบับท่ี 197) พ.ศ. 2543, 

(ฉบับท่ี 276) พ.ศ. 2546 และ
ฉบับปี พ.ศ. 2554 (330) 

✓ 

2. เกลือบริโภค ฉบับปี พ.ศ. 2554 (333) ✓ 
3. ข้าวเติมวิตามิน ฉบับท่ี 150 (พ.ศ. 2536) ✓ 
4. ไข่เยี่ยวม้า (ฉบับท่ี 236) พ.ศ. 2544 ✓ 
5. ครีม (ฉบับท่ี208) พ.ศ. 2543 ✓ 
6. เครื่องดื่มเกลือแร ่ (ฉบับท่ี 195) พ.ศ. 2543 และ

ฉบับปี พ.ศ. 2554 (332) 
✓ 

7. ช็อกโกแลต ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2527) และ
ฉบับปี พ.ศ. 2554 (327) 

✓ 

8. ชา (ฉบับท่ี 196) พ.ศ. 2543, 
(ฉบับท่ี 277) พ.ศ. 2546 และ
ฉบับปี พ.ศ. 2554 (329) 

✓ 

9. ชาสมุนไพร (ฉบับท่ี 280) พ.ศ. 2547 ✓ 
10. ซอสบางชนิด (ฉบับท่ี 201) พ.ศ. 2543 ✓ 
11. น้้าแข็ง ฉบับท่ี 78 (พ.ศ. 2527), ฉบับท่ี 

137 (พ.ศ. 2534), (ฉบับท่ี 
254) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 
285) พ.ศ. 2547 

✓ 

12. น้้านมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับท่ี 198) พ.ศ. 2543 ✓ 
13. น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิสนิท ฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2524), ฉบับท่ี 

135(พ.ศ. 2534), (ฉบับท่ี 220) 
พ.ศ. 2544, (ฉบับท่ี 256) พ.ศ. 
2545, (ฉบับท่ี 284) พ.ศ. 
2547, และฉบับปี พ.ศ. 2553 
(316) 

✓ 

14. น้้าปลา (ฉบับท่ี 203) พ.ศ. 2543 และ
ฉบับปี พ.ศ. 2553 (323) 

✓ 

15. น้้าผึ้ง (ฉบับท่ี 211) พ.ศ. 2543 ✓ 
16. น้้ามันถั่วลิสง ฉบับท่ี 23 (พ.ศ. 2522) และ 

(ฉบับท่ี 233) พ.ศ. 2544 
✓ 

17. น้้ามันเนย (ฉบับท่ี 206) พ.ศ. 2543 ✓ 
18. น้้ามันปาล์ม ฉบับท่ี 56 (พ.ศ. 2524) และ 

(ฉบับท่ี 234) พ.ศ. 2544 
✓ 

19. น้้ามันมะพร้าว ฉบับท่ี 57 (พ.ศ. 2524) และ 
(ฉบับท่ี 235) พ.ศ. 2544 

✓ 

20. น้้ามันและไขมัน (ฉบับท่ี 205) พ.ศ. 2543 ✓ 
21. น้้าแร่ธรรมชาต ิ (ฉบับท่ี 199) พ.ศ. 2543 ✓ 
22. น้้าส้มสายช ู (ฉบับท่ี 204) พ.ศ. 2543 ✓ 
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ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มอบอ้านาจให้จังหวัดด้าเนินการ 
23. เนย (ฉบับท่ี 227) พ.ศ. 2544 ✓ 
24. เนยแข็ง (ฉบับท่ี 209) พ.ศ. 2543 ✓ 
25. เนยใสหรือกี (ฉบับท่ี 226) พ.ศ. 2544 ✓ 
26. ผลิตภณัฑ์ปรุงรสทีไ่ด้จากการย่อยโปรตีนของ
ถั่วเหลือง 

ฉบับปี พ.ศ. 2553 (317) และ
ฉบับปี พ.ศ. 2553 (322) 

✓ 

27. แยม เยลลี่ มาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดิ
สนิท  

(ฉบับท่ี 213) พ.ศ. 2543 ✓ 

28. อาหารกึ่งส้าเร็จรูป (ฉบับท่ี 210) พ.ศ. 2543 ✓ 
29. ผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร * (ฉบับท่ี 293) พ.ศ. 2548และ 

(ฉบับท่ี 309) พ.ศ. 2550 
 

30. รอยัลเยลลี และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี * (ฉบับท่ี 294) พ.ศ. 2548  
31. น้้าเกลือปรุงอาหาร ฉบับ พ.ศ. 2553 (324) ✓ 
32. เนยเทียม เนยผสม ผลติภณัฑเ์นยเทียมและ

ผลิตภณัฑ์เนยผสม 
(ฉบับท่ี 348) พ.ศ. 2555 ✓ 

33. นมโค ** (ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556  
34. นมปรุงแต่ง ** (ฉบับท่ี 351) พ.ศ. 2556  
35. ผลิตภณัฑ์ของนม ** (ฉบับท่ี 352) พ.ศ. 2556  
36. นมเปรี้ยว ** (ฉบับท่ี 353) พ.ศ. 2556  
37. ไอศกรีม ** (ฉบับท่ี 354) พ.ศ. 2556 ทุกชนิดยกเว้นไอศกรมีชนิดผง 
38. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ** (ฉบับท่ี 355) พ.ศ. 2556 เฉพาะหน่อไม้ปรับกรดบรรจุปี๊บ 
39. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ** (ฉบับท่ี 356) พ.ศ. 2556 เครื่องดื่มฯ และชนิดแห้ง เฉพาะ

กระเจี๊ยบ เก๊กฮวย หล่อฮังก้วย 
มะตูม ขิง ข่า บัวบก ตะไคร้ ใบเตย 
ใบหม่อน มะนาว ล้าไย ลิ้นจี่ มะขาม 
มะขามป้อม และเครื่องดื่มธัญพืช
ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ลูก
เดือย เมด็บัว ถ่ัวแดง ถ่ัวเหลือง ถ่ัว
ลิสง ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือออกซิเจน
ผสมอยู่ด้วย 

หมายเหตุ           - ✓   หมายถึง เป็นอาหารที่มอบอ้านาจให้จังหวัดด้าเนินการ 

                       -     หมายถึง เป็นอาหารที่ไมไ่ด้มอบอ้านาจให้จังหวัดด้าเนินการ 

                       - มีข้อความ  หมายถึง เป็นอาหารทีม่อบอ้านาจให้จังหวัดด้าเนินการบางส่วน 

                       -     กรณีที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ไม่ต้องยื่นคา้ขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร (แบบ สบ.1) และจด
ทะเบียนอาหาร (แบบ สบ.5)  แต่สถานท่ีต้องปฏิบัตติามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการ
ผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการผลิตและเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหนา่ย 

                       - *     กรณีระเบียบการ และเอกสารประกอบการยื่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รอยลัเยลลีและผลิตภณัฑ์
รอยัลเยลลี (ตามล้าดับที่ 29-30) ให้ศึกษารายละเอียดได้ที่คูม่ือการขออนุญาตผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
                       - **   กรณีระเบียบการ และเอกสารประกอบการยื่นผลิตภัณฑ์อาหารล้าดับที่ 33-39 ให้ศึกษารายละเอยีด
ได้ที่คู่มือการขออนุญาตผลติภณัฑอ์าหาร 7 ประเภท  
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กลุ่ม 3 : อาหารที่ต้องมีฉลาก 

ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข มอบอ้านาจให้จังหวัด
ด้าเนินการ 

1. ขนมปัง (ฉบับท่ี 224) พ.ศ. 2544 ✓ 
2. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับท่ี 200) พ.ศ. 2543 ✓ 
3. แป้งข้าวกล้อง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ. 2523) ✓ 
4. ผลิตภณัฑ์จากเนื้อสัตว ์ (ฉบับท่ี 243)พ.ศ. 2544 ✓ 
5. วัตถุแต่งกลิ่นรส (ฉบับท่ี 223) พ.ศ. 2544 ✓ 
6. วุ้นส้าเรจ็รูปและขนมเยลลี ่ ฉบับท่ี 100 (พ.ศ. 2529) และ 

(ฉบับท่ี 263) พ.ศ. 2545 
✓ 

7. หมากฝรั่งและลูกอม (ฉบับท่ี 228) พ.ศ. 2544 ✓ 
8. อาหารพร้อมปรุงและอาหารส้าเรจ็รูปท่ี

พร้อมบริโภคทันที 
(ฉบับท่ี 237) พ.ศ. 2544 ✓ 

9. อาหารฉายรังส ี ฉบับปี พ.ศ. 2553 ✓ 
10. อาหารที่ไดจ้ากเทคนิคการดัดแปร

พันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม 
(ฉบับท่ี 251) พ.ศ. 2545 ✓ 

หมายเหตุ✓     หมายถึง เป็นอาหารที่มอบอ้านาจให้จังหวัดด้าเนินการ 

 

กลุ่ม 4: อาหารอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม  1-3 (อาหารทั่วไปเฉพาะอาหารแปรรูปที ่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจ้าหน่าย) 

อาหารทั่วไปเฉพาะอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่าย หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการ
แปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่น้าไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ท้าให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น หรือท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหาร หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว และบรรจุในภาชนะ
พร้อมจ้าหน่ายต่อผู้บริโภค รายละเอียดดังนี้:- 

ประเภท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
มอบอ้านาจให้จังหวัด

ด้าเนินการ 
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่าย (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 ✓ 

1. สัตว์และผลิตภัณฑ ์
2. พืชและผลิตภณัฑ ์
3. แป้งและผลิตภัณฑ ์
4. ผลิตภณัฑ์ส้าหรับท้าอาหารชนิดตา่ง ๆ  ที่

ยังไม่พร้อมบริโภค 
5. เครื่องปรุงรส 
6. น้้าตาล 
7. เครื่องเทศ 

  

หมายเหตุ✓     หมายถึง เป็นอาหารที่มอบอ้านาจให้จังหวัดด้าเนินการ 
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การผลิตหรือน้าอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร เพ่ือจ้าหน่าย ต้องท้าการขออนุญาต 2 ขั้นตอนคือ 
1. ขออนุญาตสถานที่ผลิต หรือน้าเข้าอาหาร 
2. ขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 

เมื่อสถานที่ผลิตอาหาร หรือสถานที่น้าเข้าอาหาร ได้รับอนุญาตแล้ว จึงขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 
ซึ่งจะได้รับเลขสารบบอาหารจ้านวน 13 หลัก  น้าข้อมูลนี้มาประกอบการจัดท้าฉลากอาหารให้ถูกต้องตาม
ข้อก้าหนด หลังจากนั้นจึงวางจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด 
 
สถานที่ย่ืนค้าขออนุญาต 

 1. สถานที่ผลิตอาหาร/ ส้านักงานของสถานที่น้าเข้าอาหาร ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น
ค้าขออนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One StopServiceCenter) ส้านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 2. สถานที่ผลิตอาหาร/ ส้านักงานของสถานที่น้าเข้าอาหาร ตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด ให้ยื่นค้าขอ
อนุญาต ณ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ หากเป็นอาหารที่มอบอ้านาจให้จังหวัดเป็นผู้ด้าเนินการอนุญาต 

 
การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร หรือน้าเข้าอาหาร 

สถานที่ผลิตอาหารแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ 
1. ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หมายถึง สถานที่มีคนงานน้อยกว่า 7 คน และใช้เครื่องจักร  

อุปกรณ์ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ค้านวณเป็นแรงม้าได้น้อยกว่า 5 แรงม้า 
2. เข้าข่ายเป็นโรงงาน หมายถึง สถานที่มีคนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป หรือใช้เครื่องจักร  

อุปกรณ์ไฟฟ้า  ก๊าซหุงต้ม ค้านวณเป็นแรงม้าได้ตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 
ผู้ประกอบการต้องจัดสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป หรือ GMP เฉพาะ

ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งข้ึนกับชนิดของผลิตภัณฑ์ และยื่นเอกสารดังนี้ 
ก. แบบ อ.1 (ค้าขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร) (กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงาน) หรือ 

แบบ สบ.1 (ค้าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน) 
ข. รายการเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการผลิตอาหาร 
ค. แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
ง. แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงาน 
จ. ที่มาของน้้าที่ใช้ในการผลิต กรรมวิธีการผลิตอาหาร วิธีล้างเครื่องจักร ภาชนะบรรจุ ประเภทและ

ชนิดของอาหารที่จะผลิต ชนิดของวัตถุดิบและสารปรุงแต่ง วิธีการก้าจัดขยะมูลฝอย จ้านวน
คนงานชาย-หญิง วิธีก้าจัดน้้าเสีย 

ฉ. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาต ฯลฯ 

เจ้าหน้าที่จะตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด 
ผู้ประกอบการจะได้รับ 

1. แบบ อ.2 (ใบอนุญาตผลิตอาหาร) (กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงาน) พร้อมช้าระอัตรา
ค่าธรรมเนียมตามจ้านวนแรงม้าหรือ 

2. แบบ สบ.1 (ค้าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน) (กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายเป็น
โรงงาน) 
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ส้าหรับสถานที่น้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมีสถานที่เก็บอาหารที่เหมาะสม เช่น แยก
เก็บอาหารน้าเข้าเป็นสัดส่วน โดยแยกเก็บจากอาหารอ่ืนๆภาชนะบรรจุ และยื่นเอกสารดังนี้ 

ก. แบบ อ.6 (ค้าขออนุญาตน้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร) 
ข. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่น้าเข้า สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
ค. แบบแปลนภายในของสถานที่เก็บอาหารได้แก่ 

- แปลนพ้ืนทั้งชั้นของสถานที่เก็บอาหาร 
- แปลนแสดงการจัดห้อง และบริเวณเก็บอาหาร 

ง. ค้ารับรองประกอบการขออนุญาตน้าหรือสั่งอาหารฯ 
จ. เอกสารอ่ืนๆ เช่น หนังสือมอบอ้านาจและแต่งตั้งผู้ด้าเนินกิจการ ฯลฯ 

หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับ แบบ อ.7 
(ใบอนุญาตน้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร) พร้อมช้าระค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นการขอรับเลขสารบบอาหาร ซึ่งเป็นเลขประจ้าตัวผลิตภัณฑ์

อาหาร จ้านวน 13 หลัก แสดงอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย.  
โดยตัวเลขมีสีตัดกับสีพื้นของกรอบ และมีขนาดไม่เล็กกว่า 2 มม.  สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก 
X  คือข้อมูลด้านสถานที่      Y  คือข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

XX  ประกอบด้วยตัวเลขสองหลัก แสดงรหัสจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ผลิตอาหารหรือน้าเข้าอาหาร 
เช่น 10 หมายถึง กรุงเทพมหานคร   50 หมายถึง เชียงใหม่ 

X    ประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งหลัก แสดงถึงสถานะของสถานที่ผลิตอาหารหรือน้าเข้าอาหาร และหน่วยงาน
ที่เป็นผู้อนุญาตดังนี้ 
หมายเลข 1 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาต 
หมายเลข 2 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 
หมายเลข 3 หมายถึง สถานที่น้าเข้าอาหาร ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้อนุญาต 
หมายเลข 4 หมายถึง สถานที่น้าเข้าอาหาร ซึ่งจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 

XXXXX  ประกอบด้วยตัวเลขห้าหลัก  โดยตัวเลขสามหลักแรก แสดงถึง ล้าดับที่ได้รับอนุญาตของสถานที่
ผลิตอาหาร หรือสถานที่น้าเข้าอาหารแล้วแต่กรณี และตัวเลขสองหลักสุดท้าย แสดงปี พ.ศ. ที่ได้รับ
อนุญาต เช่น 03750 หมายถึง สถานที่ผลิตหรือน้าเข้าอาหาร ได้รับอนุญาตล้าดับที่ 37 ในปี พ.ศ. 
2550 

Y    ประกอบด้วยตัวเลขหนึ่งหลัก แสดงถึงหน่วยงานที่ออกเลขสารบบอาหารดังนี้ 
หมายเลข 1 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารจากส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หมายเลข 2 หมายถึง อาหารที่ได้รับเลขสารบบอาหารจากจังหวัด 

YYYY  ประกอบด้วยตัวเลขสี่หลัก แสดงถึงล้าดับที่ของอาหารที่ผลิตโดยสถานที่ผลิตอาหาร หรือน้าเข้าโดย
สถานที่น้าเข้าอาหาร เช่น 0006 แทนล้าดับที่ 6 

ตัวอย่างเลขสารบบอาหาร เช่น  12 – 2 –16148 – 2 – 0293  มีความหมายดังนี้ 
12 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี 
2 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร ที่จังหวัดเป็นผู้อนุญาต 
161 หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารได้รับอนุญาตเป็นล้าดับที่ 161 
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48 หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ได้รับอนุญาต  คือปี พ.ศ. 2548 
2 หมายถึง อาหารได้รับเลขสารบบจากจังหวัด 
0293 หมายถึง ล้าดับที่ของอาหารที่ผลิตจากสถานที่ผลิตนี้  คือล้าดับที่ 293 

 
การขอรับเลขสารบบอาหารส้าหรับอาหารทั้ง 4 กลุ่มมีดังนี้ 
กลุ่ม 1: อาหารควบคุมเฉพาะ ยื่นเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนต้ารับอาหาร หรือขออนุญาตใช้ฉลาก

อาหารดังนี้ 
ก. แบบ อ.17 (ค้าขอขึ้นทะเบียนต้ารับอาหาร) (กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงาน) หรือแบบ สบ.3 

(ค้าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร) (กรณีสถานท่ีผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน) 
ข. กรณีผลิต: ส้าเนาแบบ อ.2 (ใบอนุญาตผลิตอาหาร) (กรณสีถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงาน) หรือส้าเนา

แบบ สบ.1 (ค้าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ) (กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายเป็น
โรงงาน) 

 กรณีน้าเข้า: ส้าเนาแบบ อ.7 (ใบอนุญาตน้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร) และหนังสือหรือ
ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารส้าหรับการน้าเข้า ตามประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ค. ผลตรวจวิเคราะห์อาหาร 
ง. หนังสือแจ้งสูตรและกรรมวิธีผลิตจากผู้ผลิต 
จ. ฉลากอาหาร 

  กรณีผลิต: ฉลากภาษาไทย 4 ฉบับ 
  กรณีน้าเข้า: ฉลากภาษาไทยและฉลากภาษาต่างประเทศอย่างละ 4 ฉบับ 
 เมื่อเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ผู้ประกอบการจะได้รับเอกสารแสดงเลขสารบบอาหารดังนี้ 

1. แบบ อ.18 (ใบส้าคัญการขึ้นทะเบียนต้ารับอาหาร) (กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงาน) พร้อมช้าระ
ค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนต้ารับอาหารสูตรละ 5,000 บาทหรือ 

2. แบบ สบ.3 (ค้าขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร) (กรณีสถานท่ีผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน) 
กลุ่ม 2: อาหารก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียนอาหารมีดังนี้ 

ก. แบบ สบ.5 (ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร) จ้านวน 2 ฉบับ 
ข.  กรณีผลิต: ส้าเนาแบบ อ.2 (ใบอนุญาตผลิตอาหาร) (กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงาน) หรือส้าเนา

แบบ สบ.1 (ค้าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ) (กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายเป็น
โรงงาน) 

 กรณีน้าเข้า: ส้าเนาแบบ อ.7 (ใบอนุญาตน้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร) และหนังสือ หรือ
ใบรับรองสถานทีผ่ลิตอาหารส้าหรับการน้าเข้า ตามประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 เมื่อเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ผู้ประกอบการจะได้รับแบบ สบ.5 (ใบจดทะเบียนอาหาร/ แจ้ง
รายละเอียดอาหาร) แสดงเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ 

หมายเหตุ: อาหารต่อไปนี้ให้ยื่นรายละเอียดเพิ่มเติม 
1. กาแฟเฉพาะ กาแฟผสม และกาแฟส้าเร็จรูปผสม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกาแฟที่น้ามา

ปรุงแต่งรสในลักษณะพร้อมบริโภคและบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นชนิดเหลวหรือแห้ง 
ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสูตร ส่วนประกอบ ทั้งชนิด และปริมาณ เป็นร้อยละของน้้าหนัก และต่อ 1 
หน่วยบริโภคของอาหาร 
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2. เครื่องดื่มเกลือแร่ ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ สูตร ส่วนประกอบทั้งชนิด และปริมาณของวัตถุดิบทุก
รายการ เป็นร้อยละของน้้าหนัก ปริมาณเกลือแร่ต่อลิตรและต่อ 1 หน่วยบริโภคของอาหาร 

3. นมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะของอาหารนั้นๆ ให้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
ก. ข้อมูลผู้ติดต่อ และสถานประกอบการจ้านวน 2 ฉบับ 
ข. แบบ สบ.5-1 (เอกสารประเมินผลิตภัณฑ์ส้าหรับจดทะเบียนอาหาร) จ้านวน 2 ฉบับ 
ค. แบบ สบ.5-2 (เอกสารตรวจสอบปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหาร) กรณีใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
ง. แบบ สบ.5-3 (เอกสารตรวจสอบปริมาณวิตามินหรือแร่ธาตุ) กรณีมีวิตามินหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบ 
จ. แบบ สบ.5-4 (เอกสารตรวจสอบปริมาณกรดอะมิโน) กรณีมีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบ 
ฉ. แบบ สบ.5-5 (เอกสารตรวจสอบปริมาณสมุนไพร สารสกัด หรือสารสังเคราะห์) กรณีมีสมุนไพร สารสกัด

หรือสารสังเคราะห์เป็นส่วนประกอบ 
ช. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หรือมาตรฐานของนมโค นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม 

เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เฉพาะของอาหารนั้นๆดังนี้ 
• กรณีผลิต: ให้ส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของอาหารรุ่นแรกท่ีจะ
วางจ้าหน่าย (ชุดต้นฉบับ) ภายหลังการได้รับเลขสารบบอาหาร 

• กรณีน้าเข้า: ให้ส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุดต้นฉบับ
ประกอบการจดทะเบียนอาหาร 

• ส้าหรับอาหารบางประเภท ต้องส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพ่ิมเติม โดยศึกษาคู่มือการขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท (Re-process) 

4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและรอยัลเยลลี ศึกษารายละเอียดได้ท่ีคู่มือการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
กลุ่ม 3: อาหารที่ต้องมีฉลากเอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งรายละเอียดอาหารมีดังนี้ 

ก. แบบ สบ.5 (ใบจดทะเบียนอาหาร/ แจ้งรายละเอียดอาหาร) จ้านวน 2 ฉบับ 
• กรณีผลิต:ส้าเนาแบบอ.2 (ใบอนุญาตผลิตอาหาร) (กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงาน)หรือส้าเนาแบบ

สบ.1 (ค้าขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน)(กรณีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน) 
• กรณีน้าเข้า: ส้าเนาแบบ อ.7 (ใบอนุญาตน้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร) และหนังสือหรือ

ใบรับรองสถานที่ผลิตอาหารส้าหรับการน้าเข้าตามประกาศส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 เมื่อเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ผู้ประกอบการจะได้รับแบบ สบ.5 (ใบจดทะเบียนอาหาร/ แจ้ง
รายละเอียดอาหาร) แสดงเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ 
กลุ่ม 4: อาหารอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม 1-3 (อาหารทั่วไปเฉพาะอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่าย) 
 อาหารทั่วไปเฉพาะอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ้าหน่าย สามารถขอรับเลขสารบบอาหารได้ 
เอกสารที่ใช้ประกอบการแจ้งรายละเอียดอาหารเหมือนกลุ่ม 3 
 เมื่อผู้ประกอบการได้รับเลขสารบบอาหารของอาหารกลุ่ม 2, 3 และ 4 แล้ว ต้องด้าเนินการดังนี้ 

1. ควบคุมคุณภาพ หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุและฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 

2. จัดเก็บเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น สูตร ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต คุณภาพ 
หรือมาตรฐานวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ ชนิดและปริมาณสารอาหาร กรณีแสดงฉลาก
โภชนาการ เป็นต้น ไว้ ณ สถานประกอบการเพ่ือการตรวจเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ 
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การแสดงฉลากอาหาร 
 ในการแสดงฉลากอาหาร ผู้ประกอบการต้องถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) 
พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้
ปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากและออกประกาศให้ยกเลิก 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่194) พ.ศ. 2543 เรื่องฉลากลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 252) พ.ศ. 2545 เรื่องฉลาก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 

2545 และ 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 343) พ.ศ. 2555 เรื่องฉลาก (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 

2555 
  ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 367 ได้กล่าวถึงการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่

ผลิตเพ่ือจ้าหน่าย น้าเข้าเพ่ือจ้าหน่าย หรือที่จ้าหน่าย เช่น ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย ฉลากอาหารต้อง
ปิด ติด หรือแสดงไว้ในที่เปิดเผยที่ภาชนะบรรจุและ/ หรือหีบห่อของภาชนะบรรจุอาหาร และมองเห็นได้
ชัดเจน โดยมีขนาดของฉลากสัมพันธ์กับพ้ืนที่ของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อนั้นๆ ฉลากอาหารต้องไม่เป็นเท็จ
หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อ หรือไม่ท้าให้เข้าใจผิดในสาระส้าคัญข้อความในฉลาก ต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน
และอ่านได้ง่าย ขนาดของตัวอักษรต้องสัมพันธ์กับขนาดของพ้ืนที่ฉลาก โดยข้อความส่วนใหญ่มีการก้าหนด
ขนาดความสูงของตัวอักษรระบุค้าว่า “ตรา” หรือ “เครื่องหมายการค้า” หรือ “เครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียน” ก้ากับชื่อตราหรือชื่อเครื่องหมายการค้านั้นด้วย และอย่างน้อยจะต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ เว้นแต่
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะยกเว้นให้ไม่ต้องระบุข้อความหนึ่งข้อความใด 
1. ชื่ออาหาร ต้องไม่ท้าให้เข้าใจผิดหรือขัดกับวัฒนธรรมของไทย อาจแสดงเป็นชื่อเฉพาะของอาหารหรือชื่อ

แสดงประเภท หรือชนิดของอาหาร หรือชื่อทางการค้า (การใช้ชื่อนี้ต้องมีข้อความแสดงประเภทหรือชนิด
ของอาหารก้ากับด้วย) ชื่ออาหารต้องมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ตัวอักษรต้อง
อ่านได้ชัดเจน ได้สัดส่วนสัมพันธ์กับขนาดพ้ืนที่ฉลาก อยู่ส่วนที่ส้าคัญของฉลาก เมื่อวางจ้าหน่ายและมี
ข้อความต่อเนื่องกันในแนวนอน 

2. เลขสารบบอาหาร 
3. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้น้าเข้า หรือส้านักงานใหญ่แล้วแต่กรณี 

3.1 อาหารที่ผลิตในประเทศ ให้แสดงชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือแสดงชื่อและที่ตั้งของ
ส้านักงานใหญ่ของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุก็ได้ โดยต้องมีข้อความต่อไปนี้ก้ากับด้วย 
3.1.1 ข้อความว่า “ผู้ผลิต” หรือ “ผลิตโดย” ส้าหรับกรณีเป็นผู้ผลิต 
3.1.2 ข้อความว่า “ผู้แบ่งบรรจุ” หรือ “แบ่งบรรจุโดย” ส้าหรับกรณีเป็นผู้แบ่งบรรจุ 
3.1.3 ข้อความว่า “ส้านักงานใหญ่” ส้าหรับกรณีเป็นผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ ที่ประสงค์จะแสดงชื่อ

และท่ีตั้งของส้านักงานใหญ่ 
3.2 อาหารน้าเข้าจากต่างประเทศ ให้แสดงชื่อและที่ตั้งของผู้น้าเข้า โดยมีข้อความว่า “ผู้น้าเข้า” หรือ 

“น้าเข้าโดย” ก้ากับและแสดงชื่อและประเทศของผู้ผลิตด้วย 
4. ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก 

4.1 อาหารที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ให้แสดงน้้าหนักสุทธิ 
4.2 อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตรสุทธิ 
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4.3 อาหารที่มีลักษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลวหรือลักษณะอ่ืน อาจแสดงเป็นน้้าหนักสุทธิ หรือปริมาตรสุทธิก็
ได้อาหารที่มีการก้าหนดน้้าหนักเนื้ออาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้แสดงปริมาณน้้าหนัก
เนื้ออาหารด้วย 

5. ส่วนประกอบท่ีส้าคัญ เป็นร้อยละของน้้าหนักโดยประมาณ เรียงตามล้าดับปริมาณจากมากไปน้อย เว้นแต ่
5.1. อาหารที่ฉลากมีพ้ืนที่ทั้งแผ่นน้อยกว่า 35 ตารางเซนติเมตร แต่จะต้องมีข้อความแสดงส่วนประกอบ

ที่ส้าคัญไว้บนหีบห่อของอาหารนั้นหรือ 
5.2. อาหารที่มีส่วนประกอบเพียงอย่างเดียวโดยไม่นับรวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร หรือวัตถุแต่งกลิ่นรสที่

เป็นส่วนผสม 
5.3 อาหารชนิดแห้ง หรือชนิดผง หรือชนิดเข้มข้นท่ีต้องเจือจาง หรือท้าละลายก่อนบริโภค อาจเลือกแสดง

ส่วนประกอบท่ีส้าคัญของอาหารเป็นร้อยละของน้้าหนักโดยประมาณ หรือเมื่อเจือจาง หรือท้าละลาย
ตามวิธีปรุงเพื่อรับประทาน ตามท่ีแจ้งไว้บนฉลากอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแสดงท้ังสองอย่างก็ได้ 

6. ข้อความว่า “ข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร : มี ........” กรณีมีการใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร หรือ 
“ข้อมูลส้าหรับผู้แพ้อาหาร: อาจมี ........” กรณีมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตแล้วแต่กรณี (ความที่
เว้นไว้ให้ระบุประเภท หรือชนิดของสารก่อภูมิแพ้ หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกิน) โดยขนาดตัวอักษรต้อง
ปฏิบัติตามข้อก้าหนด และสีของตัวอักษรตัดกับสีพ้ืนของฉลาก ขนาดตัวอักษรต้องไม่เล็กกว่าขนาด
ตัวอักษรที่แสดงส่วนประกอบ และแสดงไว้ที่ด้านล่างของการแสดงส่วนประกอบ ประเภท หรือชนิดของ
อาหาร ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินได้แก่ 
6.1 ธัญพืช ที่มีส่วนประกอบของกลูเตน ได้แก่ ข้าวสาลี ไรน์ บาร์เลย์ โอ๊ต สเปลท์ หรือสายพันธุ์ลูกผสม

ของธัญพืชดังกล่าว และผลิตภัณฑ์จากธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเตนดังกล่าว 
6.2 สัตว์น้้าที่มีเปลือกแข็ง เช่น ปู กุ้ง กั้ง ลอบเสตอร์ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้้าที่มีเปลือกแข็ง 
6.3 ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ 
6.4 ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา 
6.5 ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวลิสง ถั่วเหลือง 
6.6 นมและผลิตภัณฑ์จากนมรวมถึงแลคโตส 
6.7 ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากถ่ัวที่มีเปลือกแข็ง เช่น อัลมอนด์ วอลนัท พีแคน เป็นต้น 
6.8 ซัลไฟต์ที่มีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

  ทั้งนี้ความในข้อ  6 นี้  ไม่รวมถึงอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้  หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินเป็น
ส่วนประกอบที่ส้าคัญ และมีการแสดงชื่ออาหารที่ระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินไว้
ชัดเจนแล้ว เช่น น้้านมโคสด ถั่วลิสงอบกรอบ เป็นต้น 

7. แสดงชื่อกลุ่ม หน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร ร่วมกับชื่อเฉพาะหรือแสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปน
อาหารร่วมกับตัวเลขตาม International Numbering System: INS for Food Additives ถ้ามีการใช้
หรือมีวัตถุเจือปนอาหารติดมากับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร เป็นส่วนประกอบของอาหารในปริมาณที่
เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปนอาหารและให้แสดงข้อความต่อไปนี้ด้วยแล้วแต่กรณี 
7.1 “สีธรรมชาติ” หรือ “สีสังเคราะห์” ตามด้วยชื่อเฉพาะหรือตัวเลขตาม International Numbering 

System: INS for Food Additives แล้วแต่กรณี 
7.2 ชื่อกลุ่มหน้าที่ตามด้วยชื่อเฉพาะส้าหรับกรณีวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร และวัตถุที่ให้ความหวานแทน

น้้าตาล 
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8. ข้อความว่า“แต่งกลิ่นธรรมชาติ”“แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ”  “แต่งกลิ่นสังเคราะห์” “แต่งรสธรรมชาติ” 
หรือ “แต่งรสเลียนธรรมชาติ” ถ้ามีการใช้ 

9. แสดงวัน เดือน และปี ส้าหรับอาหารที่มีอายุการเก็บไม่เกิน 90 วัน หรือแสดงวัน เดือน และปี หรือเดือน 
และปี ส้าหรับอาหารที่มีอายุการเก็บเกิน 90 วันโดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน” ก้ากับไว้กรณีแสดง
ข้อความไว้ที่ด้านล่าง หรือส่วนอ่ืน ต้องมีข้อความที่ฉลากที่สื่อได้ชัดเจนว่าจะดูข้อมูลได้ที่ใด นอกจากนี้
อาจก้าหนดให้แสดงข้อความ “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยอาหารนั้น 

10. ค้าเตือน (ถ้ามี) 
11. ข้อแนะน้าในการเก็บรักษา (ถ้ามี) 
12. วิธีปรุงเพื่อรับประทาน (ถ้ามี) 
13. วิธีการใช้ และข้อความที่จ้าเป็นส้าหรับอาหารที่มุ่งหมายจะใช้กับทารก หรือเด็กอ่อน หรือบุคคลกลุ่มใด

โดยเฉพาะ 
14. ข้อความที่ก้าหนดเพิ่มเติมตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
15. ข้อความที่ต้องมีส้าหรับอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก้าหนด เช่น ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฉบับปี พ.ศ. 2554 (336) เรื่องการแสดงฉลากของอาหารส้าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบาง
ชนิด (ฉบับที่ 2) ก้าหนดให้อาหาร 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดกรอบหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วหรืออบ
กรอบ ข้าวเกรียบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต เวเฟอร์
สอดไส้ ต้องแสดงค่าพลังงาน น้้าตาล ไขมัน และโซเดียม ตามแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) 
ดังรูปซึ่งมีรายละเอียดตามรูปแบบ และเงื่อนไขที่ก้าหนดด้วย 

 

ส้าหรับฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออก จะแสดงข้อความเป็นภาษาใดก็ได้แต่อย่างน้อยต้องระบุ 
1. ประเทศผู้ผลิต 
2. เลขสารบบอาหาร หรือเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือชื่อและท่ีตั้งของสถานที่ผลิตอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ 

 อาหารในภาชนะบรรจุที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก้าหนด การแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ
นอกจากต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนั้นๆ แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 367 ด้วย
ทั้งนี้ให้ผู้ผลิตหรือผู้น้าเข้าอาหารที่ได้จัดท้าฉลากไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ท้าการแก้ไขฉลากให้
ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ต่อไปแต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ 

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ เช่น แสดงข้อมูลทางโภชนาการเกี่ยวกับ
ชนิด หรือปริมาณสารอาหาร ปริมาณสารอาหารโดยเปรียบเทียบ หรือหน้าที่ของสารอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย เช่น น้าข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์  หรือหน้าที่ของตัวผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประกอบ หรือสารอาหารอย่างหนึ่งอย่างใดของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อร่างกายหรือสุขภาพ มาใช้เพ่ือประโยชน์
ในการส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์อาหารที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย เช่น อาหารส้าหรับกลุ่มวัย
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เรียน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องจัดท้าฉลากโภชนาการให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที ่182) พ.ศ. 2541 เรื่องฉลากโภชนาการ 

ข้อสังเกต 
ข้อความที่มักพบบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น มีโปรตีนสูง มีไขมันต่้า เป็นแหล่งของแคลเซียม เป็น

อาหารเพ่ือสุขภาพ ฯลฯ ข้อความเหล่านี้จัดเป็นการกล่าวอ้างทางโภชนาการ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ค้านวณ คือ ถ้ามีค่าต่างๆ ตามเงื่อนไขของข้อกล่าวอ้างนั้นๆ จึงจะกล่าวอ้างได้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่องฉลากโภชนาการ ดังเช่น การระบุ “เพ่ือสุขภาพ” หรือข้อความใน
ลักษณะเดียวกันต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. อาหารนั้นต้องเข้าข่ายเงื่อนไขการแสดงข้อความ “ไขมันต่้า” และ “ไขมันอิ่มตัวต่้า” 
  เงื่อนไขการแสดง “ไขมันต่้า” คือ อาหารนี้มีไขมันทั้งหมดไม่เกิน 3 กรัมต่ออาหารนี้หนึ่งหน่วย

บริโภคอ้างอิง และต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคท่ีแสดงบนฉลาก (ศึกษาเงื่อนไขเพ่ิมเติม) 
  เงื่อนไขการแสดง“ไขมันอ่ิมตัวต่้า”คือ อาหารนี้มีกรดไขมันอ่ิมตัวไม่เกิน 1 กรัม และพลังงานจาก

กรดไขมันอ่ิมตัวไม่เกินร้อยละ 15 ของพลังงานทั้งหมด โดยค้านวณต่ออาหารนี้หนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง
และต่อปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคท่ีแสดงบนฉลาก (ศึกษาเงื่อนไขเพ่ิมเติม) 

2. อาหารนั้นในปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง และในปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงที่แสดงบนฉลาก
หรือในปริมาณ 100 กรัม (หรือ 100 มิลลิลิตร) แล้วแต่ว่าเข้าข่ายใดจะต้องประกอบด้วย 
• โซเดียมไม่เกิน 360 มิลลิกรัม และ 
• โคเลสเตอรอลไม่เกิน 60 มิลลิกรัม และ 
• วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 โปรตีน แคลเซียม เหล็ก และใยอาหาร อย่างน้อยร้อยละ 10 ของ 

Thai RDI 
ดังนั้นก่อนระบุข้อความใดๆบนฉลาก ผู้ประกอบการต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท้าฉลาก

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย มิเช่นนั้นจะถูกลงโทษ เช่น ปรับ จ้าคุก 



86 

 

 

  



87 

 

บรรณานุกรม 
กัลยาณ ีดีประเสริฐวงศ.์ GMP กฎหมาย Updates.  
 http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/data/document/2554/GMP4- 

2_LAW_Information.pdf เข้าถึงวันที ่21 สิงหาคม 2557 
จุรีรัตน์ ห่อเกียรติ. การด้าเนินการขออนุญาตอาหารก่อนออกสู่ท้องตลาด.  
 http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Rules/dataRules/1-Intropreprocess.pdf 
 เข้าถึงวันที ่21 สิงหาคม 2557 
ระเบียบการและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนต้ารับอาหาร 
 http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Rules/dataRules/6RabeabkarnO17%28Nov50

%29.pdf เข้าถึงวันที ่21 สิงหาคม 2557 
ระเบียบการและเอกสารประกอบการยื่นใบจดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบสบ.5) 
 http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Rules/dataRules/6-checklistSERMSb5edit29-

02-51.pdf เข้าถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 
ระเบียบส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด้าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ลง

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/245/2.PDF เขา้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2547. แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จี. เอ็ม. พี.)  
 ส้านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 28 หน้า. 
  



88 

 

พืชผักและอาหารท้องถิ่นไทยสร้างสุขภาพ 
พืชผักท่ีรับประทานในบ้านเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ผักเศรษฐกิจเป็นผักท่ีเพาะปลูกได้ ซื้อ

ขายในท้องตลาด ผู้บริโภคนิยมรับประทานกันประจ้า อย่างเช่น ผักกาดขาว คะน้า กะหล่้าปลี กวางตุ้ง หัวไช
เท้า แครอท ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา เป็นต้น ส่วนพืชผักพ้ืนบ้านนั้นชาวบ้านในภาคอีสานให้ค้าจ้ากัดความว่า คือผัก
ที่มีอยู่ในธรรมชาติตามป่าเขา และแหล่งน้้า ไม่ต้องการการดูแลมีหลายร้อยชนิดแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศ ตัวอย่าง คือ หมุย มันปู ท้ามัง สะเม็ก (เหม็ดชุน) กระโดน กระถิน กระเฉด เซียงดา และสะแล เป็น
ต้น 

ปัจจุบันมีพืชพ้ืนบ้านหลายชนิดที่มีผู้เพาะกล้าจ้าหน่ายแล้ว เช่น สะเม็ก กระโดน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่
จะสามารถอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้านให้มีอยู่อย่างยั่งยืน ผักพ้ืนบ้านหลายชนิดหารับประทานไม่ได้แล้วในทุกวันนี้ อาจ
เนื่องจากไม่มีคนนิยมหรือเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่ที่ชาวบ้านน้ามาใช้ผ่อนแรงในการท้าไร่ท้านา  มีส่วน
ท้าลายพืชผักชนิดต่างๆ ถูกไถกลบถูกโค่นทิ้ง 

พืชผักพ้ืนบ้านชนิดต่างๆ มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมด้วยสารพฤกษเคมีหลายชนิดที่พืชสร้างขึ้นมา
เพ่ือปกป้องตนเองจากการท้าลายของศัตรูพืช มนุษย์กินพืชก็เลยได้อานิสงส์ไปด้วยคือได้สารฟินอลิคซึ่ง
ประกอบด้วยฟลาโวนอยด์ กรดฟินอลิค และโพลีฟินอล นักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท้าการวิจัยและพบว่าผักพ้ืนบ้านไทยทุกภาคกว่า 200 ชนิดส่วนใหญ่มีฤทธิ์ต้านสาร
อนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ 

สารอนุมูลอิสระ (Free radical) คืออะไร?  

ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระในร่างกาย ได้แก่ กระบวนหายใจและการเผาผลาญอาหารโดย
การใช้ออกซิเจน การเกิดความเครียด มลภาวะจากสิ่งแวดล้อมและรังสีอุลตร้าไวโอเลต อนุมูลอิสระเป็น
โมเลกุลรูปที่มีพลังงานสูงเป็นสารที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว (ไม่ครบคู่) ตามโครงสร้างเคมีท้าให้สารไม่เสถียร สามารถ
ท้าลายเซลล์ต่างๆ ในร่างกายอย่างรวดเร็ว บริเวณที่มีอนุมูลอิสระมากจะท้าให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นระคายเคือง
ก่อให้เกิดอาการอักเสบตามมา อนุมูลอิสระเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดโรคต่างๆ คือโรคหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ
โรคต้อกระจก โรคมะเร็งโรคสมองเสื่อม ข้ออักเสบ และนอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของโรคแก่ก่อนวัย 

สารต้านอนุมูลอิสระคืออะไร ? ได้มาจากไหน ? 

สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) คือสารที่ท้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระก่อตัวขึ้น โดยจะท้า
การยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระ และหยุดการก่อตัวใหม่ของอนุมูลอิสระ ช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่
เกิดจากตัวอนุมูลอิสระที่ไปท้าลายเซลล์ต่างๆในร่างกายรวมทั้งช่วยก้าจัดและแทนที่โมเลกุลที่ถูกท้าลาย 

ผลการวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นว่าสารต้านอนุมูลอิสระสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังหลายชนิดที่สัมพันธ์กับอาหาร ช่วยชะลอกระบวนการที่ท้าให้เกิดความแก่ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ 
สารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้สองทาง คือ หนึ่งลดการสร้างอนุมูลอิสระ
ในร่างกาย สอง ลดอันตรายที่เกิดจากอนุมูลอิสระ 

ตามธรรมชาติคนเราจะมีกลไกก้าจัดสารอนุมูลอิสระได้เอง โดยจะสร้างขึ้นมาในร่างกายซึ่งก็คือ
เอนไซม์บางชนิด ได้แก่ ซูเพอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (Superoxide dismutase) คะทะเลส (Catalase) กลูทา
ไทโอนเพอร์ออกซิเดส (Glutathione peroxidase) กลูทาไทโอนรีดักเทส (Glutathione reductase) กลูทาไท
โอนเอส-ทรานส์เฟอเรส (Glutathione S-transferase) และสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่จัดเป็นเอนไซม์ เช่น
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เซอรูโลพลาสมิน (Ceruloplasmin) กรดยูริก (Uric acid) บิลิรูบิน (Bilirubin) และซิสเตอีน (Cysteine) 
เป็นต้นอย่างไรก็ตามในบางครั้งการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระไม่สมดุลกับสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเราจึงยัง
ต้องการสารต้านอนุมูลอิสระจากภายนอก โดยได้จากอาหารประเภทพืชผักผลไม้ที่มีวิตามิน เกลือแร่ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน เกลือแร่ พวกทองแดง สังกะสี 
ซีเลเนียม รวมถึงสารพวกฟินอลิคท่ีพบในพืชชนิดต่างๆ 

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหาร  

นิยมรายงานเป็นค่าโอแรค (ORAC ย่อมาจาก Oxygen Radical Absorbance Capacity) ค่าที่ได้
สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินประสิทธิภาพของอาหารแต่ละชนิดที่มีความสามารถในการต้านสาร
อนุมูลอิสระ อาหารที่มีค่า ORAC สูงแสดงว่ามีประสิทธิภาพการยับยั้งอนุมูลอิสระได้ดี ผลไม้ตระกูลเบอร์รี ลูก
พรุน อินทผาลัม ถั่วเมล็ดแห้ง เครื่องเทศต่างๆ เช่น อบเชย กานพลู จะมีค่า ORAC สูงหน่วยงานกระทรวง
เกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) แนะน้าให้ผู้บริโภคควรบริโภคอาหารที่มีค่า ORAC 3000-5000 
หน่วย/ วัน 

สารฟินอลิค (Phenolic compounds) 

สารฟินอลิคเป็นสารที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเพ่ือความอยู่รอดของสายพันธุ์  เช่น ก้าจัดแมลงและโรคพืช 
ดึงดูดแมลงให้มาผสมเกสรหรือปกป้องพืชจากความเสียหายระดับโมเลกุลที่จะก่อให้เกิดการกลายพันธุ์  สาร
กลุ่มนี้มีจ้านวนมากมายถึง 4,000 ชนิด มนุษย์น้ามาใช้ประโยชน์ คือ สารให้สีพวกแอนโธไซยานินจากดอก
อัญชัน ข้าวเหนียวด้า ผลไม้ต่างๆ หรือสารเคอร์คูมินจากขม้ิน กลิ่นวานิลาก็เป็นสารหนึ่งในกลุ่มฟินอลิค รวมทั้ง
ไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง สารต้านอนุมูลอิสระจากชาเขียว จากผลไม้และพืชผักสมุนไพร เป็นต้น สารฟินอลิ
คส่วนมากมีคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ คือสามารถก้าจัดสารอนุมูลอิสระด้วยการให้อิเล็กตรอน โดยไม่
สูญเสียความเสถียร เนื่องจากโครงสร้างของสารฟินอลิคเป็นวงแหวนเบนซินมีพันธะคู่ 3 คู่ อิเล็กตรอนของ
พันธะคู่จะเคลื่อนที่หมุนเป็นวงกลม หากสารฟินอลิคสูญเสียอิเล็กตรอน 1 ตัวอิเล็กตรอนที่เหลือยังคงเคลื่อนที่
และมีความเสถียรเช่นเดิม 

สารฟินอลิคในพืชมีมากมายหลายชนิด มีลักษณะสูตรโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกันตั้งแต่กลุ่มที่มี
โครงสร้างอย่างง่าย เช่น กรดฟินอลิค (Phenolic acids) ไปจนถึงกลุ่มที่มีโครงสร้างเป็นโพลิเมอร์ เช่น ลิกนิน
(Lignin) กลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบ คือสารประกอบพวกฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ตัวอย่างของสารประกอบฟิ
นอลิคในพืช คือ จินเจอรอล (Gingerol) พบในขิง ยูจินอล (Eugenol) ในกานพลู และตะไคร้แคปไซซิน 
(capsaicin) ในพริก เคอคิวมิน (Curcumin) ในขมิ้น กรดแกลลิคพบในชาและเมล็ดองุ่น กาแฟประกอบด้วย
กรดคาเฟอิคและกรดคลอโรจีนิค ผลไม้ประเภทบลูเบอร์รี กีวี เชอร์รี และแอปเปิลมีกรดคาเฟอิคปริมาณสูง 
ผลไม้ตระกูลส้มมีกรดซินนามิค 

ประเทศไทยอุดมด้วยพืชผักผลไม้หลากหลายชนิด พบว่าผักพ้ืนบ้านไทยจากภูมิภาคต่างๆ เป็นแหล่ง
ของสารฟินอลิคที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระสูง เช่น ยอดมะม่วงหิมพานต์ ใบมันปู ผักสะเม็ก ผักกระโดน ใบ
ชะมวง เป็นต้น รวมทั้งผลไม้ชนิดต่างๆ อาทิเช่น ฝรั่ง มะละกอ มังคุด มะม่วง กล้วย ล้วนมีสารฟินอลิคที่มีฤทธิ์
ต้านสารอนุมูลอิสระ 

ฟลาโวนอยด์  (Flavonoid) เป็นสารประกอบฟินอลิคประเภทโพลิฟีนอล (Polyphenol) มีสูตร
โครงสร้างทางเคมีเป็นวงแหวนอะโรมาติก (Aromatic ring) ที่มีจ้านวนหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl group) 
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รวมอยู่ในโมเลกุลตั้งแต่ 2 วงขึ้นไปสามารถละลายในน้้าได้  ส่วนใหญ่มักพบอยู่รวมกับน้้าตาลในรูปของ
สารประกอบไกลโคไซด์ (Glycoside) สารประกอบฟลาโวนอยด์ ได้แก่ Flavonol, Flavonone, Flavone, 
Isoflavone, Catechin และAnthocyanins 

แหล่งของอาหารที่พบฟลาโวนอยด์มาก ได้แก่ พืชผัก และผลไม้ เช่น ยอ ถั่วเหลือง กระชายด้า หัว
หอม สารสกัดจากเมล็ดองุ่น ชาเขียว ชาด้า ชาอูล่ง กล้วย พืขตระกูลส้ม ช็อคโกแลตด้า (ประกอบด้วยโกโก้ 
70% หรือมากกว่า) และไวน์แดงเป็นต้น 

แอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เป็นรงควัตถุ (Pigment) ที่พบในดอกและผลของพืช ให้สีแดง น้้า
เงิน หรือม่วง เป็นสารที่ละลายในน้้าได้ดี ในสภาพที่เป็นกรดมีค่า pH ต่้ากว่า 3 (เป็นกรดสูง) จะท้าให้แอนโท
ไซยานินมีสีแดง ในสภาพที่ค่อนข้างเป็นกลางหรือมีค่า pH ประมาณ 7 - 8 แอนโทไซยานินจะมีสีม่วง และเมื่อ
สภาพเป็นเบสหรือมีค่า pH มากกว่า 11 (เป็นเบสสูง) แอนโทไซยานินจะเปลี่ยนเป็นสีน้้าเงิน มีการวิจัยพบว่า
แอนโทไซยานินมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีและอีถึง  2 เท่า สารในกลุ่มแอนโทไซ
ยานิ นที่ พบมากมี  6 ชนิ ด  ได้ แก่  เพลาโกนิ ดิ น  (Pelargonidin) ไซยานิ ดิ น  (Cyanidin) เดล ฟินิ ดิ น
(Delphinidin) พีโอนิดิน (Peonidin) เพทูนิดิน (Petunidin) และมาลวิดิน (Malvidin) 

แหล่งของแอนโทไซยานิน ได้แก่ ผลไม้ เช่น องุ่นแดง-ม่วง เมล็ดทับทิม ชมพู่ม่าเหมี่ยว ชมพู่แดง และ
ผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี เช่น สตรอเบอร์รี ผลหม่อน บลูเบอร์รี แครนเบอร์รี เชอร์รี่ เป็นต้น ผัก เช่น กะหล่้าปลีสีม่วง 
มะเขือม่วง หอมหัวใหญ่สีแดง เมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวเหนียวด้า ข้าวสีนิล ข้าวโพดสีม่วง ถั่วเมล็ดแห้ง ถั่วแดง 
ถั่วด้า พืชหัว ได้แก่ มันเทศสีม่วง ดอกไม ้เช่น กระเจี๊ยบแดง และดอกอัญชัน เป็นต้น 

แคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ปกติพบในผักผลไม้ที่มีสีส้ม ยิ่งมีสีส้มเข้มมากเท่าใดก็ยิ่งมีแคโรทีนอยด์มาก
ขึ้น (โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีน) มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ ป้องกันเซลล์ในร่างกายไม่ให้
เสียหาย แคโรทีนอยด์จ้าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ แคโรทีน (Carotene) เป็นรงควัตถุที่มีสีส้ม หรือส้ม-แดง  
อีกกลุ่มหนึ่งคือ แซนโทฟิลส์ (Xanthophyll) มีสีเหลืองหรือส้ม-เหลือง แคโรทีนอยด์ในอาหารธรรมชาติมี
ประมาณ600 ชนิด ที่พบมากมี 6 ชนิด คือ แอลฟา-แคโรทีน (Alpha-carotene) เบตา-แคโรทีน (Beta-
carotene) เบตา-คริพโตแซนธิน  (Beta-cryptoxanthin) ไลโคพีน  (Lycopene) ลูทีน  (Lutein) และซี
แซนธิน (Zeaxanthin)  

แหล่งของอาหารที่มีแคโรทีนอยด์ ได้แก่ มะเขือเทศ แตงโม มันเทศ (แนะน้าให้กินทั้งเปลือกจะเป็นการ
เพ่ิมใยอาหาร) แครอท (หากกินดิบจะได้คุณค่าสารอาหารมากที่สุดแต่หากชอบท้าสุกก็ควรใช้น้้าปริมาณน้อย ) 
ฟักทอง (ให้พยายามเติมฟักทองลงในอาหารชนิดต่างๆเป็นการเพิ่มแคโรทีนอยด์ที่ดี)  

พืชผักสมุนไพรไทยมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ 

อาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมของคนทั่วโลก เนื่องจากรสชาติที่หลากหลาย มีทั้งรสเผ็ด เปรี้ยว เค็ม
และหวาน ผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัว มีผลงานวิจัยที่รายงานว่า อาหารไทยเป็นอาหารสุขภาพหรือเรียกว่า
อาหารฟังก์ชันนอล มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ อันเนื่องมาจากพืชผัก สมุนไพรที่ใส่
ในอาหาร เชพระดับโลกกล่าวว่าอาหารไทยเป็นอาหารสด (Fresh food) โดยเฉพาะใช้สมุนไพรสด เช่น ข่า 
ตะไคร้ ใบมะกรูด คือหยิบขึ้นมาจากดินแล้วปรุงเลย ในขณะที่อาหารต่างประเทศเป็นพรีเสริพฟู้ด (Preserve 
food) อาจจะใช้เป็นของแห้ง ซึ่งกลิ่นก็จะแตกต่างจากของสด เช่น อาหารอินเดีย อาหารศรีลังกา นอกจาก
พืชผักสมุนไพรที่ใส่ลงไปในอาหารจะท้าให้เกิดกลิ่นหอมแล้ว ยังเป็นแหล่งของสารพฤกษเคมีที่มีคุณค่าด้าน
ฟังก์ชันนอล ได้แก่ สารฟินอลิค ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ค่า ORAC) ดังแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นว่าพืชผักที่มี



91 

 

สารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด คือ กลุ่มเครื่องเทศ สมุนไพร ได้แก่ ขมิ้นชัน รองลงมาคือ ยี่หร่า พริกไทยอ่อน ใบ
มะกรูด สะระแหน่ ผิวมะกรูด กะเพราใบ แมงลัก และตะไคร้ เป็นต้น ขมิ้นชันมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระสูง
มาก อาหารภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ๋ใส่ขมิ้นจึงเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก 

ส้าหรับพืชผักที่มีค่า ORAC ค่อนข้างสูงล้าดับรองจากกลุ่มเครื่องเทศ สมุนไพร คือกลุ่มที่ส่วนใหญ่เป็น
ผักพ้ืนบ้านชนิดที่คนท้องถิ่นชื่นชอบ ตัวอย่างเช่น เซียงดา ผักบุ้งไทย ใบเหลียง ผักหวานบ้าน สะตอ ขนุนอ่อน 
ดอกแค มีค่า ORAC ระหว่าง 13.77 - 166.28 ไมโครโมลสมมูลของโทรล็อกซ์ต่อกรัม(นน.สด) ผักที่ให้กลิ่น
ฉุนดับกลิ่นคาวในอาหารอีสาน คือ ขะแยง ผักที่มีกลิ่นแรง เช่น ใบชะพลู และชะอม มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลิสระ
สูงคือ 125.69, 111.32 และ 52.81 ไมโครโมลสมมูลของโทรล็อกซ์ต ่อกรัม  (นน .สด ) ตามล้าด ับ เมื ่อ
เปรียบเทียบกับผักให้กลิ่นแรงอย่างคึ่นไช่พบว่ามีค่า ORAC ต่้ากว่ามากคือ 5.74 ไมโครโมลสมมูลของโทรล็
อกซ์ต่อกรัม (นน.สด) ตัวอย่างของผักเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทาน เช่น หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือสี
ม่วง ถั่วฝักยาว บรอกโคลี กะหล่้าปลี มะเขือยาว ฟักทอง แตงกวาเป็นต้น มีค่า ORAC ต่้ากว่าผักพ้ืนบ้านโดย
มีค่าอยู่ในช่วง 1.23 -30.17 ไมโครโมลสมมูลของโทรล็อกซ์ต่อกรัม (นน.สด) 

จากที่กล่าวมานี้พืชสมุนไพร เครื่องเทศ ช่วยให้เกิดกลิ่นหอมในอาหาร แม้ว่าจะมีสารต้านอนุมูล
อิสระสูงแต่ก็ใส่ในอาหารปริมาณเล็กน้อย อาจเนื่องจากรสชาติที่ฝาดเฝื่อน เผ็ดหรือกลิ่นฉุนหากใส่มากเกินไป
จะส่งผลให้รสชาติอาหารไม่อร่อย แต่ในขณะที่ผักบางชนิดแม้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระระดับปานกลางหรือต่้า
แต่ก็สามารถรับประทานได้ในปริมาณมาก เช่น ผักบุ้งไทย ใบเหลียง ต้าลึง ผักหวานบ้าน สะตอ ขนุนอ่อน 
ดอกแค บวบหอม รวมถึงผักเศรษฐกิจชนิดต่างๆที่กล่าวมาแล้ว จึงกล่าวได้ว่าการรับประทานพืชผักชนิดใดๆ 
ขอให้เป็นผักหลากหลายชนิด ผู้บริโภคก็จะมีโอกาสได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ค่า ORAC) และปริมาณสารฟินอลิคของพืชผักพ้ืนบ้านและผัก

เศรษฐกิจชนิดต่างๆ  

ชนิด 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
(ไมโครโมลสมมลูของโทรลอ็กซ ์

ตอ่กรมันน.สด) 

ปริมาณสารฟินอลิค
(มิลลกิรมัสมมลูของ 

กรดแกลลคิตอ่กรมั นน.สด 

ใบเหลียง 55.01 1.74 
สะตอ 21.27 0.85 
เซียงดา 166.28 5.67 
ขะแยง 125.69 3.68 
สะระแหน ่ 165.02 6.48 
ชะอม 52.81 6.13 
ผักหวานบ้าน 39.99 1.46 
กะเพรา 100.22 3.16 
ผักชีลาว 62.92 2.82 
ใบชะพลู 111.32 3.30 
หน่อไม้หวาน (ดิบ) 33.52 0.65 
ฟักทอง 4.71 0.35 
ใบย่านาง 133.65 4.68 
ใบแมงลัก 80.71 2.63 
ข้าวโพดหวาน 5.93 0.45 
พริกอีสาน 83.00 2.60 
ผักชีฝรั่ง 19.75 0.79 
ต้นหอม 10.68 0.45 
ตะไคร ้ 46.26 1.52 
ข่า 14.09 1.23 
ใบมะกรูด 193.28 5.07 
พริกจินดา 57.71 3.13 
พริกข้ีหน ู 71.64 2.08 
หอมแดง 15.85 0.74 
กระเทียม 22.53 0.89 
ขมิ้นชัน 869.18 10.03 
มะเขือเปราะ 18.87 1.22 
ถั่วฝักยาว 22.19 1.38 
มะเขือพวง 89.10 3.51 
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ชนิด 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
(ไมโครโมลสมมลูของโทรลอ็กซ ์

ตอ่กรมันน.สด) 

ปริมาณสารฟินอลิค
(มิลลกิรมัสมมลูของ 

กรดแกลลคิตอ่กรมั นน.สด 

ผิวมะกรูด 139.97 5.08 
เมลด็มะม่วงหิมพานต ์ 15.49 1.40 
บวบหอม 3.06 0.46 
ถั่วพ ู 13.83 0.53 
เมลด็ผักชี 62.87 2.02 
ยี่หร่า 342.27 8.09 
ผักบุ้งไทย 69.24 3.05 
ดอกแค 13.77 0.56 
พริกช้ีฟ้าแดง 13.67 1.31 
หน่อไม้ไผ่ตง (ต้ม) 4.35 0.10 
พริกช้ีฟ้าเขียว 19.28 0.93 
มะเขือสม้ 7.43 0.49 
ขนุนอ่อน 18.35 2.91 
พริกไทยอ่อน 271.07 8.38 
ต้าลึง 46.51 2.27 
กระชาย 58.10 0.61 
รากผักชี 6.17 0.29 
หน่อไม้ฝรั่ง 30.17  1.41 
บรอกโคล ี 15.90  3.37 
กะหล่้าปล ี 13.59  2.03 
คึ่นไช ่ 5.74  0.56 
มะเขือสมี่วง 25.33  2.52 
มะเขือยาว 10.42 0.66 
แตงกวาเขียว 1.23  0.24 
หัวหอม 10.29  0.91 
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ผลไม้เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ 

ประเทศไทยถูกยกให้เป็นสวรรค์ของผลไม้ มีทั้งผลไม้พ้ืนบ้าน และผลไม้เศรษฐกิจ มีบริโภคตลอดทั้งปี 
คนไทยโชคดีได้บริโภคอาหารสุขภาพโดยไม่ต้องซื้อแพง ผลไม้ไทยๆ มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระสูงไม่แพ้ผลไม้
ราคาแพงจากต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าผลไม้ไทย เช่น มะเกี๋ยง มังคุด มะม่วงน้้าดอกไม้ มีค่า ORAC สูงกว่า
หรือใกล้เคียงกับผลไม้ต่างประเทศหลายชนิด (ตารางที่ 2) ผลไม้ต่างประเทศตระกูลเบอร์รี เช่น แครนเบอร์รี 
บลูเบอร์รี ราสเบอร์รี มีค่า ORAC สูง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผักกินใบของไทย เช่น เซียงดา ใบเหลียง 
ผักบุ้งไทย ต้าลึง ผักเหล่านี้ก็มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระอยู่ในระดับสูงเข่นกัน  และที่ส้าคัญรับประทานได้ใน
ปริมาณมาก ราคาก็ถูกกว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รีชนิดเทียบกันไม่ได้เลย ดังนั้นเราจะจ่ายแพงกันไปท้าไมผักผลไม้
ไทยถูกและดีกว่ามีอยู่เยอะ 

 
ตารางที่ 2 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(ค่า ORAC) และปริมาณสารฟินอลิคของผลไม้ไทยและต่างประเทศ 

ผลไม้ 
ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ 

(ไมโครโมลสมมลูของโทรล็อกซ์ 
ต่อกรัม นน.สด) 

ปริมาณสารฟินอลิค 
(มิลลิกรัมสมมลูของ 

กรดแกลลิคต่อกรัม นน.สด 
ผลไม้ไทย   
ฝรั่ง  18.4  1.48  
มะละกอ  3.0  0.54  
มังคุด  25.1  0.85  
มะเกี๋ยง  37.0  2.69  
มะม่วงน้้าดอกไม้  21.0  1.13 
มะม่วงเขียวเสวย  7.4  0.71  
กล้วยน้้าว้า  2.6  o.14  
   
ผลไม้ต่างประเทศ   
แอปเปิล (ฟูจิ) 25.93 2.11 
อะโวกาโด 19.33 1.87 
แคนตาลูป 3.12 1.24 
เชอร์ร ี 33.61 3.39 
แครนเบอรร์ ี 94.56 7.09 
บลูเบอรร์ ี
ราสเบอร์ร ี

62.20 
49.25 

5.31 
5.04 

องุ่นเขียว 11.18 1.45 
องุ่นแดง 12.60 1.75 
พลัมสดี้า 73.39 4.78 
สตรอเบอร์ร ี 35.77 3.68 

 

  



95 

 

อาหารท้องถิ่นไทยมีคุณค่าต่อสุขภาพ 

อาหารท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหลายชนิดบริโภคเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น บางชนิด
ไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนต่างถิ่น จึงควรจะมีการเผยแพร่ เนื่องจากผลงานวิจัยพบว่าอาหารท้องถิ่นที่ปรุงแต่งด้วย
ผักพ้ืนบ้าน มีคุณค่าสร้างเสริมสุขภาพ (Functional food) เช่น ยอดมันปู ยอดหมุย ยอดท้ามัง สะตอ เหม็ด
ชุน ผักติ้ว กระโดนน้้า มะเขือเปราะ ฝักเพกา ใบย่านาง ผักเซียงดา ผักฮ้วน ดอกสะแล และชะมวง เป็นต้น ผัก
บางชนิดนิยมกินเป็นผักสดควบคู่กับอาหารประเภทน้้าพริกหรืออาหารที่มีรสเผ็ด ยังมีผักอีกหลายชนิดถูกน้ามา
ปรุงสุกเป็นอาหารชนิดต่างๆ ซึ่งพบว่า หลังการหุงต้มด้วยความร้อนอาหารเหล่านี้ยังมีสารประกอบฟินอลิค
และคงมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระที่ให้คุณค่าต่อสุขภาพแก่ผู้บริโภค ดังแสดงในตารางที ่3 

 
ตารางที่ 3 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ค่า ORAC) และปริมาณสารฟินอลิคของอาหารไทย4 ภาค 

ชนิดอาหาร 
ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ 
(ไมโครโมลสมมลูของ 

โทรล็อกซ์ ต่อ100 กรัม) 

ปริมาณสารฟินอลิค 
(มิลลิกรัมสมมลูของ 

กรดแกลลิคต่อ 100 กรัม) 

อาหารเหนือ 
แกงขนุนอ่อน 1998 100 
แกงผักกาดจอ 1451 68 
คั่วแคไก ่ 4221 193 
ผัดผักเซียงดา 4596 222 
น้้าพริกอีเก ๋ 3475 115 
ส้ามะเขือเปราะ 1264 48 
แกงบอน 4568 180 
แกงผักดอกผักปลัง 1361 42 
ย้าหน่อไม ้ 4418 109 
แกงโฮะ 2189 71 
ต้าขนุน 3679 214 
ย้าเนื้อไก ่ 776 31 
แกงอ่อม 624 27 
แกงหยวกไก่ 695 26 
แกงหน่อไม ้ 1128 40 
แกงคูนปลาช่อน 1037 37 
น้้าพริกหนุ่ม 1669 65 
แกงผักเซียงดา 2391 81 
ย้าเทา 1577 115 
แอ๊ปหมู 881 39 
น้้าตับ 1798 69 
ย้าหนัง 719 18 
แกงแค 1522 57 
ย้าผักเฮือด 5882 364 
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ชนิดอาหาร 
ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ 
(ไมโครโมลสมมลูของ 

โทรล็อกซ์ ต่อ100 กรัม) 

ปริมาณสารฟินอลิค 
(มิลลิกรัมสมมลูของ 

กรดแกลลิคต่อ 100 กรัม) 
แกงเห็ดเผาะ 859 29 
คั่วถ่ัวพู 1650 62 
แกงสะแล 3042 93 
แกงมะรุม 715 33 
แกงผักเฮือด 2346 94 
คั่วผักกุ่มดอง 4097 126 
ส้ายอดมะขาม 4070 119 
อาหารอีสาน 
แกงหน่อไม้ย่านาง 1113 56 
อ่อมไก ่ 1560 74 
ลาบปลาดุก 1126 65 
ซุบมะเขือเปราะ 2298 155 
แกงผ้า 876 39 
แกงสายบัว 698 41 
แกงเห็ดละโงก 3605 139 
ซุบผักสะเม็ก 1512 133 
ลาบเทา 2031 160 

อาหารใต้ 
แกงเนื้อใบชะพลู 3066 129 
ผัดสะตอ 2507 82 
แกงไตปลา 2462 114 
ปลาทอดขมิ้น 1820 81 
แกงขี้เหล็กใต ้ 3869 197 
แกงลูกเหรียงหม ู 1395 64 
แกงหอยแครงใบชะพลู 3078 98 
แกงเหลืองคูน 1092 53 
คั่วกลิ้ง 5155 183 
ต้มกะทิใบเหลียงกุ้ง 1800 82 
อาหารกลาง 
แกงป่าไก่ 3530 131 
แกงหมูเทโพ 3618 163 
พะแนงเนื้อ 1910 94 
ผัดผักหวานบ้าน 2032 104 
ย้าถั่วพู 1647 122 
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อาหารท้องถิ่น 4 ภาคที่ใช้ผักพ้ืนบ้านเป็นส่วนผสมหลักแสดงในตารางที่ 3 มีปริมาณสารฟินอลิคและ
ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระแตกต่างกัน 

อาหารเหนือ หนึ่งในผักที่คนเหนือคุ้นเคยในการน้ามาท้าอาหาร คือผักเซียงดา คนภาคอ่ืนก็เริ่มรู้จัก
เพราะมีชาวต่างประเทศน้าไปวิจัย พบว่ามีสารส้าคัญคือกรดจิมนีมิค (Gymnemic acid) ช่วยควบคุมระดับ
น้้าตาลในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ผัดผักเซียงดาใส่ไข่เป็นอาหารเหนือที่ได้รับความนิยม มีฤทธิ์ต้าน
สารอนุมูลอิสระสูง ส่วนคั่วแคไก่คล้ายแกงแคแต่มีลักษณะค่อนข้างแห้ง ใส่ข้าวคั่วให้กลิ่นหอม มีผักรวมๆกัน
มากกว่า 10 ชนิด ล้วนแต่เป็นผักพ้ืนบ้านที่มีคุณค่า ผัก 3 ชนิดที่ให้กลิ่นผสมผสานเป็นเอกลักษณ์ของแกงแคที่
ขาดไม่ได้ คือ หนึ่งใบชะพลูที่คนเหนือเรียกว่า “ผักแค” สองผักคราด หรือผักเผ็ด มีรสซ่าๆลิ้นสมชื่อ และสาม
คือชะอม แกงผักกาดจอเป็นหนึ่งในชื่ออาหารมีอยู่ในเนื้อเพลงของนักร้องชาวเหนืออันโด่งดัง  ส้าหรับคนไทย
ภาคอ่ืนๆ แล้วอาจจะนึกไม่ออกว่าแกงมีหน้าตาแบบไหน แท้จริงแล้วก็คือแกงที่มีผักกาดกวางตุ้งหรือผักกาด
จ้อนใส่ซี่โครงหมู ใส่ถั่วเน่าแผ่น แต่บางคนก็ไม่ใส่ มีรสเปรี้ยวนิดๆ จากน้้ามะขามเปียก ได้ความหวานจาก
ผักกาดกวางตุ้ง ยิ่งถ้ามีดอกเหลืองด้วยแล้วจะได้ก้านอวบอ่อนอร่อย ถ้าชอบรสเผ็ดก็ใส่พริกทอดลงไปเยอะ
หน่อย 

พูดถึงอาหารอีสาน ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ด้วยรสชาติ เผ็ด เค็ม ไม่หวาน ไม่มีไขมันสูงจึงเป็นที่
รู้จักแพร่หลาย อย่างเช่น แกงหน่อไม้ย่านาง เป็นอาหารของคนรักสุขภาพที่ชอบดื่มน้้าใบย่านางคั้น ยังมีอ่อมไก่ 
คล้ายๆกับ “แกงแค” ของคนเหนือ “แกงเลียง” ของภาคกลาง คือเป็นแกงที่มีผักสารพัดชนิดทั้งที่ให้ความ
หอม รสชาติและเนื้อสัมผัสต่างกัน เช่น บวบหอม ใบชะพลู ถั่วฝักยาว ผักขะแยง ดอกแค มีผักอะไรก็ใส่ลงไป
ได้ แต่กลิ่นที่จะขาดไม่ได้ คือ กลิ่นฉุนของผักขะแยง ใบชะพลู ผักชีลาว บอกความเป็น “อ่อม” อย่างแท้จริง
อาหารอีกอย่างที่แม่ค้ามักจะท้าขายในตลาดภาคอีสาน คือ ซุบมะเขือหรือ “เนียนบักเขือ” ของคนอีสาน ท้า
จากมะเขือเปราะลูกลายๆเขียวๆ ขาวๆ ต้มให้สุก โขลกให้เละๆ แล้วเติมป่นปลาลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน จะ
ได้อาหารที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ พบว่าสารฟินอลิคที่พบมากในมะเขือเปราะคือกรดคลอโรจินิค  ยังมี
รายงานว่าพบกรดคลอโรจินิคปริมาณมากในมะเขือม่วง และมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

อาหารใต้ได้รับความนิยมจากคนภาคอ่ืนๆ  ไม่แพ้อาหารอีสาน ด้วยรสชาติจัดจ้าน กลิ่นหอมของ
เครื่องเทศ สมุนไพรในแกง โดยเฉพาะขมิ้นที่ใส่ในอาหารใต้ส่วนมาก ท้าให้อาหารใต้มีคุณค่าด้านสุขภาพอย่าง 
เช่น แกงเนื้อใบชะพลู ซึ่งชะพลูเป็นผักพ้ืนบ้าน ที่มีธาตุเหล็กสูง อีกทั้งมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ มีกลิ่นหอม

ชนิดอาหาร 
ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ 
(ไมโครโมลสมมลูของ 

โทรล็อกซ์ ต่อ100 กรัม) 

ปริมาณสารฟินอลิค 
(มิลลิกรัมสมมลูของ 

กรดแกลลิคต่อ 100 กรัม) 
ย้ามะเขือยาว 1516 80 
แกงส้มผักกระเฉด 1881 143 
แกงสายบัวปลาท ู 684 46 
แกงหมูชะมวง 2821 131 
แกงอ่อมใบยอ 1427 82 
ผัดผักหวานบ้าน 2032 104 
ย้ามะเขือยาว 1515 79 
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เป็นเอกลักษณ์ คนปักษ์ใต้แกงกะทิกับเนื้อย่าง หรือหอยแครง แล้วใส่ใบชะพลูเพ่ิมทั้งกลิ่น และคุณค่าต่อ
สุขภาพ 

สะตอพืชเฉพาะถิ่นภาคใต้มี 2 สายพันธุ์ คือ สะตอข้าว และสะตอดาน สะตอข้าวจะมีขนาดเมล็ดเล็ก
เนื้อกรอบ เมล็ดแก่รสก็ไม่เผ็ดจัด นิยมรับประทานสด ส่วนสะตอดานเมล็ดมีขนาดใหญ่ เนื้อเมล็ดแน่น กลิ่นฉุน
แรง เมื่อแก่จะมีรสเผ็ด ต้องรับประทานในระยะที่ไม่แก่จัด นิยมน้ามาประกอบอาหาร คนส่วนใหญ่ไม่เฉพาะคน
ใต้ชอบผัดสะตอกับพริกแกงใส่หมู หรือผัดกับกะปิใส่กุ้ง 

แกงไตปลาไม่ใช่อาหารเฉพาะท้องถิ่นชาวใต้แห่งเดียวซะแล้ว ก็ในเมื่อร้านขายข้าวแกงทั่วไทยมักจะมี
แกงไตปลาวางขาย ใส่ผักหลายชนิด เช่น มะเขือเปราะ ลูกเนียง หน่อไม้ ถั่วฝักยาว เม็ดขนุนต้ม เป็นต้น ด้วย
รสชาติที่เผ็ด เค็มน้า ทานแกล้มกับผักสดก็พอบรรเทาความเผ็ดลงได้บ้าง 

ส้าหรับอาหารภาคกลาง หากเอ่ยถึงอาหารสุขภาพของคนภาคกลางมีหลายชนิด อย่างแรกคงไม่พ้น
แกงป่า ซึ่งเป็นแกงที่ไม่มีกะทิเป็นส่วนผสม มีพืชผักสมุนไพรหลายชนิดมากกว่า 10 ชนิด ได้แก่ พริก ตะไคร้ 
ข่า ใบมะกรูด กระชาย พริกไทยอ่อน ลูกผักชี มะเขือเปราะ มะเขือพวง ใบกะเพรา ล้วนมีดีต่อสุขภาพ ยังมี
อาหารประเภทแกงอีกชนิดหนึ่ง คือ แกงเทโพ น้าผักบุ้งไทยก้านอวบๆ สีเขียวมาแกงใส่กะทิ ปลาย่าง ใบมะกรูด 
น้้าตาล น้้ามะขามเปียก ให้รสชาติเปรี้ยวนิดๆ หวานหน่อยๆ และอาหารไทยยอดฮิตอีกชนิดหนึ่ง คือพะแนงเนื้อ
เป็นอาหารจานเนื้อที่มีสารฟินอลิค และมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ โดยมีแหล่งที่มาจากเครื่องเทศ สมุนไพรใน
อาหาร เช่น ข่า ตะไคร ้ลูกผักชี ยี่หร่า ลูกจันทน์ และใบมะกรูดเป็นต้น 

อาหารประเภทย้าที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ ได้แก่ ย้าถั่วพู ส่วนผสมหลัก คือถั่วพู หรือถั่วมีปีก มักขึ้นพัน
ตามริมรั้ว โตเร็ว ออกฝักแทบจะเก็บกินไม่ทัน น้ามาต้มจิ้มน้้าพริกก็ได้ตั้งหลายมื้อ ด้วยเนื้อสัมผัสที่กรอบจึงเอา
มาท้าย้า ใส่มะพร้าวขูด ถั่วลิสงคั่ว เป็นย้าที่รสไม่เปรี้ยว เคี้ยวแล้วมัน จัดเป็นอาหารขึ้นโต๊ะของร้านอาหาร
ดังๆ นอกจากนี้ยังม ีย้ามะเขือยาวก็มีคุณค่าด้านสุขภาพใกล้เคียงกับย้าถ่ัวพูเลือกเอาตามชอบ 

กล่าวได้ว่าอาหารไทยทุกภาคที่มีพืชผักเป็นส่วนผสมมีคุณค่าด้านสุขภาพ โดยมีสารฟินอลิค ที่มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ แม้ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนก็ยังคงมีคุณค่าต่อสุขภาพที่ผู้บริโภคจะได้รับ  และแม้ว่า
อาหารแต่ละชนิดในแต่ละภาคจะมีคุณค่าสุขภาพสูงต่้าแตกต่างกัน หากรับประทานคละภาคผู้บริโภคก็จะได้รับ
ประโยชน์ด้านสุขภาพมากข้ึน 
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