ลูกอมใสสม
ี อ
ี ันตราย
ลูกอม เปนขนมหวานประเภทหนึ่งทีไ่ ดรบ
ั ความนิยมอยางมากในบรรดาเด็ก ๆ และวัยรุน
ผลิตภัณฑดงั กลาวมีการจําหนายในทองตลาดกันอยางกวางขวาง ลองมาศึกษาเกร็ดนารู
ตาง ๆ เกี่ยวกับลูกอมกันดังตอไปนี้
ความหมายของลูกอม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 228) พ.ศ.2544 เรื่อง หมากฝรั่งและลูกอม
ไดใหความหมายของลูกอมไววา หมายถึง 'ผลิตภัณฑสําหรับใชอมหรือเคีย้ ว ทีม
่ ีการแตงรสใด ๆ
มีน้ําตาลเปนสวนประกอบหลัก และอาจมีสวนประกอบอื่น ๆ เพือ
่ ปรุงแตงกลิน
่ รสดวยหรือไมก็ได'
ประเภทของลูกอม
ลูกอมแบงตามลักษณะทางกายภาพได 3 ประเภท คือ

1. ลูกกวาด (Hard candy) เปนผลิตภัณฑทมี่ ีลักษณะแข็ง เมื่อเคีย้ วจะแตก อาจมีการ

สอดไสดวยก็ได ซึ่งผลิตโดยการละลายน้ําตาล กลูโคสไซรัป น้ํา นํามาเคีย่ วจนไดที่
นวดผสมกัน แลวรีดอัดเปนเม็ด
2. ขนมเคีย้ ว (Chewy candy) ไดแก คาราเมล (Caramels) ทอฟฟ ลักษณะจะนิม่ จน
ถึงคอนขางแข็ง ผลิตโดยการนําน้ําตาลกลูโคสไซรัป น้ํา ไขมัน หรือสวนประกอบอื่น
ปนใหเขากันจนมีลักษณะเปนอิมลั ชั่นกอน จึงนํามาเคี่ยวจนไดที่ นวดผสม และรีด
อัดเม็ด
3. ซอฟตแคนดี้ (Soft candy) ไดแก ครีม (Creams), ฟดส (Fudges), มารชแมลโล
(Marshmallow) ผลิตภัณฑจะมีลักษณะนิม
่ ออนตัวมากกวาขนมเคี้ยว เนื่องจากมี
ปริมาณความชืน
้ มากกวา
สวนประกอบทีส
่ าํ คัญของลูกอม
ลูกอมเปนผลิตภัณฑทม
ี่ ีสวนประกอบหลัก ๆ ไดแก สารใหความหวาน, สารแตงรสหรือ
กลิ่น, สารแตงสี และอื่น ๆ
•
•

•
•

สารใหความหวาน ไดแก น้ําตาลทราย กลูโคสไซรัป รวมทัง้ น้ําตาล แอลกอฮอล เชน
ซอรบท
ิ อล แมนนิทอล โดยจะมีผลตอความหวาน รวมทั้งความใสของลูกอมดวย
สารแตงรสหรือกลิ่น ไดแก วัตถุแตงกลิน
่ รส ทั้งทีเ่ ปนธรรมชาติ เชน น้ํามันยูคาลิปตัส
น้ํามันจากเปลือกสม หรือจากการใชสารเคมีผสมใหเกิดกลิน
่ ที่ตองการ เชน ครีมโซดา
กลิ่นองุน
 หรือสวนประกอบที่แตงกลิ่นรสได เชน กาแฟผง หรือนมผง ในลูกอมรส
กาแฟ หรือทอฟฟนม เปนตน
สารแตงสี ลูกอมโดยปกติจะเกิดสีน้ําตาล อันเนื่องจากความรอน ที่ใชในการผลิตในชวง
เคี่ยวน้าํ ตาล แตบางครั้งผูผ
 ลิตจําเปนตองใสสีตาง ๆ เพื่อดึงดูดใจของผูซื้อ เชน แตง
สีแดง สําหรับลูกอมกลิ่น สตรอเบอรรี่ เปนตน
สวนประกอบอื่นๆ ไดแก กรดอินทรีย กรดที่นยิ มใชในการผลิตลูกอม ไดแก กรดซิตริก
กรดตารตาริก และกรดมาลิก โดยใชเพื่อควบคุมความหวาน แตงรสและยืดอายุการเก็บ
ผลิตภัณฑ

จากสวนประกอบของลูกอมดังกลาวขางตน มีเรื่องที่นาสนใจสําหรับผูบ
 ริโภค
ไดแก ในเรื่องของสารแตงสีในลูกอม ซึ่งสีที่ใชผสมในลูกอมตามกฎหมายแลวผูผลิต
จะตองใชสีที่ไดจากธรรมชาติหรือสีผสมอาหาร ซึง่ การใชสีผสมอาหารนัน
้ ก็ตองใช
ตามปริมาณที่กฎหมายกําหนดไวดวย อยางไรก็ตามยังพบวามีผูผลิตบางรายรูเ ทา
ไมถึงการณ แทนที่จะใชสีผสมอาหารผสมในลูกอม อาจจะใชสีทม
ี่ ิใชสีผสมอาหาร
เชน สียอมผา สียอมกระดาษ สียอมเสนใยตาง ๆ ผสมในลูกอม ซึ่งสีเหลานีเ้ ปนสีที่
กฎหมายไมอนุญาตใหใชผสมในอาหาร เนื่องจากมีความบริสุทธิต
์ ่ําและมีโลหะหนัก
เจือปนอยูในปริมาณสูง หากสะสมในรางกายมาก ๆ ในปริมาณหนึ่งก็จะเกิดอันตราย
ได นอกจากนีผ
้ ผ
ู ลิตบางรายก็อาจจะใชสีผสมอาหาร แตใชเกินปริมาณที่กฎหมาย
กําหนดไว กรณีเชนนี้ก็อาจเปนอันตรายตอผูบ
 ริโภคไดเชนกัน
สีทก
ี่ ฎหมายอนุญาตใหใชผสมในขนมเด็กมี 2 ชนิด

1. สีจากธรรมชาติ เปนสีที่ไดจากพืช จึงเปนสีที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับใชผสม
ในขนมเด็ก เพื่อใหมีกลิน
่ หอมนารับประทาน เชน สีเขียวจากใบเตย
ตัวอยางสีจากธรรมชาติ
* สีเขียว ไดจาก ใบเตย ใบยานาง

* สีเหลือง ไดจาก ขมิน
้ ออย ขมิ้นชัน ฟกทอง ดอกกรรณิการ
* สีแดง ไดจาก ครั่ง ดอกกระเจี๊ยบ มะเขือเทศสุก พริกแดง
* สีนา้ํ เงิน ไดจาก ดอกอัญชัน
* สีดาํ ไดจาก ดอกดิน กาบมะพราวเผา
* สีนา้ํ ตาล ไดจาก น้ําตาลเคี่ยวไหม เนื้อในเมล็ดโกโก
* สีมว ง ไดจาก ดอกอัญชัน ถั่วดํา

2. สีผสมอาหาร ไดจากการสังเคราะหสารเคมี เนื่องจากการใชสีธรรมชาติอาจ

ไมสะดวก จึงไดมีการผลิตสีสังเคราะหสําหรับผสมอาหารแทนการใชสีจาก
ธรรมชาติแมกฎหมายกําหนดอนุญาตใหใชสีสังเคราะหสําหรับผสมอาหารได แตหากใชใน
ปริมาณมากและบอยครั้ง ก็อาจกอใหเกิดอันตรายแก รางกายได
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดมีการกําหนดปริมาณสีที่อนุญาต
ใหใชผสมในอาหารประเภท เครือ
่ งดื่ม ไอศกรีม ลูกกวาด และขนมหวาน ดังนี้
(2.1) สีทใี่ ชไดปริมาณไมเกิน 70 มิลลิกรัมตออาหารในลักษณะทีใ่ ช
บริโภค 1 กิโลกรัม
* สีแดง ไดแก - เอโซรูบีน , เออริโทรซิน
* สีเหลือง ไดแก - ตารตราซีน , ซันเซ็ตเย็ลโลว เอ็ฟ ซี เอ็ฟ
* สีเขียว ไดแก - ฟาสต กรีน เอ็ฟ ซี เอ็ฟ
* สีนา้ํ เงิน ไดแก - อินดิโกคารมีน หรือ อินดิโกติน
(2.2) สีทใี่ ชไดปริมาณไมเกิน 50 มิลลิกรัมตออาหารในลักษณะทีใ่ ช บริโภค 1 กิโลกรัม
* สีแดง ไดแก - ปองโซ 4 อาร
* สีนา้ํ เงิน ไดแก - บริลเลียนหบลู เอ็ฟ ซี เอ็ฟ

อันตรายจากสีทไี่ มอนุญาตใหใชผสมอาหาร
สําหรับสีที่ไมอนุญาตใหใชผสมอาหาร เชน สียอ
 มผา ฯลฯ จะมีโลหะหนักปะปนอยูซงึ่
เปนอันตรายตอสุขภาพ ดังนี้

1. อันตรายจากพิษของตัวสีเอง สีตาง ๆ ที่ไมไดเปนสีผสมอาหาร สวนใหญมักจะเปนสี

ที่กอใหเกิดมะเร็ง หรือเนื้องอกทีส
่ วนใดสวนหนึง่ ของรางกาย โดยเฉพาะทีร่ ะบบทาง
เดินอาหารและกระเพาะปสสาวะ
2. อันตรายที่เกิดจากสารไมบริสุทธิ์ในสีนน
ั้ ๆ สิ่งที่สําคัญ คือ โลหะหนัก เพราะสีสวนใหญ
จะมีโลหะหนักเปนสวนประกอบ เชน โครเมีย่ ม ตะกั่ว สารหนู ปนอยูเสมอ การไดรบ
ั
โลหะหนักเขาไปในรางกายมาก ๆ หรือเปนประจํา อาจเปนอันตรายรายแรงได เชน ถา
ไดรบ
ั สารตะกั่วนาน ๆ จะทําใหเกิดโลหิตจาง และเปนโรคพิษตะกั่ว
เมื่อผูบ
 ริโภคทราบแลววา ลูกอมที่มีสีสันสวยงามชวนใหบริโภคนัน
้ แมจะใชสีผสม
อาหาร ซึ่งเปนสีที่กฎหมายอนุญาตใหใชใสในอาหารได แตก็มข
ี อกําหนดในเรื่องของ
ปริมาณสีที่ใหใชตามความเหมาะสม หากใชเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนด ก็อาจเกิด
อันตรายตอผูบ
 ริโภคได นอกจากนี้หากผูผลิตไมใชสีผสมอาหารแตใชสีอื่น ๆ ที่มิใช
สีผสมอาหารก็ยิ่งอันตรายมากขึ้น ดังนัน
้ การทีจ่ ะบริโภคลูกอมตาง ๆ ก็ควรที่จะ
เลือกชนิดทีม
่ ีสีออน ๆ หรือถาเปนไปไดควรเลือกที่ไมมีสีเลยจะดีกวา
การเลือกซือ
้ ลูกอม
ในการเลือกซื้อลูกอม ควรดูที่ฉลากเปนสําคัญ วามีเครื่องหมาย อย. หรือไม
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 96 (พ.ศ.2528) เรื่อง การแสดงฉลาก
ของหมากฝรั่งและลูกอม นัน
้ ฉลากของลูกอมทีจ่ ําหนายโดยตรงตอผูบริโภคตองมี
ขอความเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดง
รายละเอียดดังตอไปนี้

1. ชื่ออาหาร
2. เลขทะเบียนตํารับอาหาร (ถามี)
3. ชือ่ และที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณี
4.
5.
6.
7.
8.

หมากฝรัง่ และลูกอมที่ผลิตในประเทศ อาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือ
ของผูแบงบรรจุก็ได สําหรับหมากฝรั่งและลูกอมที่นําเขาใหแสดงประเทศผูผ
 ลิตดวย
น้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก
ปริมาณของน้ําตาล/หรือวัตถุใหความหวานแทนน้าํ ตาล เปนรอยละของน้ําหนัก
เดือนและปทผ
ี่ ลิต โดยมีคําวา 'ผลิต' กํากับไวดว ย
คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถามี)
ขอความวา 'เจือสีธรรมชาติ' หรือ 'เจือสีสงั เคราะห' ถามีการใช แลวแตกรณี

9. ขอความวา'แตงกลิน
่ ธรรมชาติ', 'แตงกลิน
่ เลียนธรรมชาติ', 'แตงกลิน
่ สังเคราะห'
'แตงรสธรรมชาติ' หรือ 'แตงรสเลียนธรรมชาติ' ถามีการใช แลวแตกรณี

10. ขอความวา 'ใชวตั ถุกน
ั เสีย' ถามีการใช
11. ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
สําหรับฉลากที่ปด หรือติด หรือแสดงไวทภ
ี่ าชนะบรรจุทใี่ สหรือหอ หรือสัมผัสโดยตรง
กับอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจอนุญาตใหแสดงเฉพาะขอความ
ตาม 1, 2, 3, 5 และ 10 ก็ได
นอกจากการดูฉลากเปนสําคัญแลว การเลือกซื้อลูกอมผูบ
 ริโภคควรสังเกตภาชนะ
บรรจุ ไมวาจะเปนกลอง หอ ซอง จะตองสะอาด ไมเกาหรือฉีกขาด ถาเปนพลาสติก
สวนที่สม
ั ผัสกับลูกอมจะตองไมมส
ี ี เมื่อเลือกซื้อลูกอมมาไดแลว ขณะที่รบ
ั ประทานก็
ควรสังเกตดวย ซึ่งลูกอมที่ดต
ี องไมมีกลิน
่ รส ผิดปกติ การเก็บลูกอมก็สําคัญเชนกัน
ควรเก็บไวในที่เย็น ไมอับชื้น ตลอดจนปองกันแมลงและสัตวอน
ื่ ๆ ที่จะมาแทะลูกอมได

