
ลูกอมใสสมีอีันตราย  
  

ลกูอม เปนขนมหวานประเภทหนึ่งทีไ่ดรบัความนิยมอยางมากในบรรดาเด็ก ๆ และวัยรุน 
ผลิตภัณฑดงักลาวมีการจําหนายในทองตลาดกนัอยางกวางขวาง ลองมาศึกษาเกรด็นารู 
ตาง ๆ เกี่ยวกับลกูอมกันดงัตอไปนี ้
ความหมายของลกูอม 
      ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 228) พ.ศ.2544 เรื่อง หมากฝรั่งและลูกอม 
ไดใหความหมายของลูกอมไววา หมายถึง 'ผลิตภณัฑสําหรบัใชอมหรือเคีย้ว ท่ีมีการแตงรสใด ๆ 
มีน้ําตาลเปนสวนประกอบหลัก และอาจมีสวนประกอบอื่น ๆ เพือ่ปรุงแตงกลิน่รสดวยหรือไมก็ได' 
ประเภทของลกูอม 
ลูกอมแบงตามลกัษณะทางกายภาพได 3 ประเภท คือ  

1. ลูกกวาด (Hard candy) เปนผลติภัณฑท่ีมีลักษณะแข็ง เมื่อเคีย้วจะแตก อาจมีการ 
สอดไสดวยก็ได ซึ่งผลิตโดยการละลายน้ําตาล กลโูคสไซรปั น้ํา นํามาเคีย่วจนไดท่ี 
นวดผสมกนั แลวรีดอัดเปนเม็ด  

2. ขนมเคีย้ว (Chewy candy) ไดแก คาราเมล (Caramels) ทอฟฟ ลกัษณะจะนิม่จน 
ถึงคอนขางแขง็ ผลิตโดยการนําน้ําตาลกลูโคสไซรัป น้ํา ไขมัน หรือสวนประกอบอื่น 
ปนใหเขากนัจนมีลักษณะเปนอิมลัชั่นกอน จึงนํามาเคี่ยวจนไดท่ี นวดผสม และรีด 
อัดเมด็  

3. ซอฟตแคนด้ี (Soft candy) ไดแก ครมี (Creams), ฟดส (Fudges), มารชแมลโล 
(Marshmallow) ผลิตภัณฑจะมลีักษณะนิม่ออนตัวมากกวาขนมเคี้ยว เนื่องจากม ี
ปรมิาณความชืน้มากกวา  

สวนประกอบทีส่าํคญัของลกูอม 
      ลูกอมเปนผลิตภณัฑท่ีมีสวนประกอบหลัก ๆ ไดแก สารใหความหวาน, สารแตงรสหรือ 
กลิ่น, สารแตงสี และอื่น ๆ  

• สารใหความหวาน ไดแก น้ําตาลทราย กลูโคสไซรัป รวมทัง้ น้ําตาล แอลกอฮอล เชน 
ซอรบทิอล แมนนิทอล โดยจะมผีลตอความหวาน รวมทั้งความใสของลูกอมดวย  

• สารแตงรสหรือกลิ่น ไดแก วัตถุแตงกลิน่รส ท้ังทีเ่ปนธรรมชาติ เชน น้ํามนัยคูาลปิตัส 
น้ํามนัจากเปลือกสม หรือจากการใชสารเคมีผสมใหเกิดกลิน่ท่ีตองการ เชน ครมีโซดา 
กลิ่นองุน หรือสวนประกอบที่แตงกลิ่นรสได เชน กาแฟผง หรือนมผง ในลูกอมรส 
กาแฟ หรือทอฟฟนม เปนตน  

• สารแตงสี ลูกอมโดยปกติจะเกิดสีน้ําตาล อันเนื่องจากความรอน ท่ีใชในการผลิตในชวง 
เคี่ยวน้าํตาล แตบางครั้งผูผลิตจําเปนตองใสสีตาง ๆ เพื่อดงึดูดใจของผูซื้อ เชน แตง 
สีแดง สําหรับลูกอมกลิ่น สตรอเบอรรี่ เปนตน  

• สวนประกอบอื่นๆ ไดแก กรดอินทรีย กรดท่ีนยิมใชในการผลิตลูกอม ไดแก กรดซติริก 
กรดตารตาริก และกรดมาลิก โดยใชเพื่อควบคมุความหวาน แตงรสและยืดอายุการเกบ็ 
ผลิตภัณฑ  

      จากสวนประกอบของลูกอมดงักลาวขางตน มีเรื่องที่นาสนใจสําหรับผูบริโภค 
ไดแก ในเรื่องของสารแตงสีในลกูอม ซึ่งสีท่ีใชผสมในลูกอมตามกฎหมายแลวผูผลติ 
จะตองใชสีท่ีไดจากธรรมชาติหรอืสีผสมอาหาร ซึง่การใชสีผสมอาหารนัน้ก็ตองใช 
ตามปรมิาณที่กฎหมายกําหนดไวดวย อยางไรก็ตามยงัพบวามีผูผลิตบางรายรูเทา 
ไมถึงการณ แทนท่ีจะใชสีผสมอาหารผสมในลูกอม อาจจะใชสีท่ีมิใชสีผสมอาหาร 
เชน สียอมผา สียอมกระดาษ สียอมเสนใยตาง ๆ ผสมในลูกอม ซึ่งสีเหลานีเ้ปนสีท่ี 
กฎหมายไมอนญุาตใหใชผสมในอาหาร เนื่องจากมีความบริสุทธิต์่ําและมีโลหะหนัก 
เจือปนอยูในปรมิาณสูง หากสะสมในรางกายมาก ๆ ในปรมิาณหนึ่งก็จะเกิดอันตราย 
ได นอกจากนีผู้ผลิตบางรายก็อาจจะใชสีผสมอาหาร แตใชเกนิปริมาณที่กฎหมาย 
กําหนดไว กรณีเชนนี้ก็อาจเปนอันตรายตอผูบริโภคไดเชนกนั 
สทีีก่ฎหมายอนญุาตใหใชผสมในขนมเดก็ม ี2 ชนดิ 

1. สีจากธรรมชาติ เปนสีท่ีไดจากพืช จึงเปนสีท่ีปลอดภัยท่ีสุดสําหรบัใชผสม 
ในขนมเด็ก เพื่อใหมีกลิน่หอมนารับประทาน เชน สีเขียวจากใบเตย 

ตวัอยางสจีากธรรมชาต ิ

* สเีขยีว  ไดจาก    ใบเตย   ใบยานาง  



* สเีหลอืง  ไดจาก    ขมิน้ออย  ขมิ้นชัน  ฟกทอง  ดอกกรรณิการ  
* สแีดง  ไดจาก    ครั่ง  ดอกกระเจี๊ยบ  มะเขือเทศสุก  พริกแดง  
* สนี้าํเงนิ  ไดจาก    ดอกอัญชัน 
* สดีาํ  ไดจาก    ดอกดิน  กาบมะพราวเผา  
* สนี้าํตาล  ไดจาก    น้ําตาลเคี่ยวไหม  เนื้อในเมล็ดโกโก 
* สมีวง  ไดจาก    ดอกอัญชัน  ถ่ัวดํา  

2. สีผสมอาหาร ไดจากการสังเคราะหสารเคม ีเนื่องจากการใชสีธรรมชาติอาจ 
ไมสะดวก จึงไดมีการผลิตสีสังเคราะหสําหรับผสมอาหารแทนการใชสีจาก 
ธรรมชาติแมกฎหมายกําหนดอนญุาตใหใชสีสังเคราะหสําหรับผสมอาหารได แตหากใชใน
ปรมิาณมากและบอยครั้ง ก็อาจกอใหเกิดอันตรายแก รางกายได 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจงึไดมีการกําหนดปรมิาณสีท่ีอนุญาต 
ใหใชผสมในอาหารประเภท เครือ่งดื่ม ไอศกรีม ลูกกวาด และขนมหวาน ดังนี ้
(2.1) สทีีใ่ชไดปรมิาณไมเกนิ 70 มลิลกิรมัตออาหารในลกัษณะทีใ่ช 
บรโิภค 1 กโิลกรมั  
* สแีดง  ไดแก  - เอโซรบูีน , เออริโทรซนิ  
* สเีหลอืง  ไดแก  - ตารตราซีน , ซันเซ็ตเย็ลโลว เอ็ฟ ซี เอ็ฟ  
* สเีขยีว  ไดแก  - ฟาสต กรีน เอ็ฟ ซี เอ็ฟ  
* สนี้าํเงนิ  ไดแก  - อินดิโกคารมีน หรือ อินดิโกติน 
(2.2) สทีีใ่ชไดปรมิาณไมเกนิ 50 มลิลกิรมัตออาหารในลกัษณะทีใ่ช บรโิภค 1 กโิลกรมั  
* สแีดง  ไดแก  - ปองโซ 4 อาร  
* สนี้าํเงนิ  ไดแก  - บริลเลียนหบลู เอ็ฟ ซี เอ็ฟ  

อนัตรายจากสทีีไ่มอนญุาตใหใชผสมอาหาร 
     สําหรับสีท่ีไมอนุญาตใหใชผสมอาหาร เชน สียอมผา ฯลฯ จะมีโลหะหนักปะปนอยูซึง่ 
เปนอันตรายตอสุขภาพ ดังนี ้

1. อันตรายจากพษิของตัวสีเอง สีตาง ๆ ท่ีไมไดเปนสีผสมอาหาร สวนใหญมักจะเปนสี 
ท่ีกอใหเกิดมะเรง็ หรือเนื้องอกทีส่วนใดสวนหนึง่ของรางกาย โดยเฉพาะทีร่ะบบทาง 
เดินอาหารและกระเพาะปสสาวะ  

2. อันตรายที่เกดิจากสารไมบริสุทธิ์ในสีนัน้ๆ ส่ิงที่สําคัญ คือ โลหะหนัก เพราะสีสวนใหญ 
จะมีโลหะหนักเปนสวนประกอบ เชน โครเมีย่ม ตะกั่ว สารหนู ปนอยูเสมอ การไดรบั 
โลหะหนักเขาไปในรางกายมาก ๆ หรือเปนประจาํ อาจเปนอันตรายรายแรงได เชน ถา 
ไดรบัสารตะกั่วนาน ๆ จะทําใหเกิดโลหิตจาง และเปนโรคพิษตะกั่ว 

     เมื่อผูบริโภคทราบแลววา ลูกอมที่มีสีสันสวยงามชวนใหบริโภคนัน้ แมจะใชสีผสม 
อาหาร ซึ่งเปนสีท่ีกฎหมายอนุญาตใหใชใสในอาหารได แตก็มขีอกําหนดในเรื่องของ 
ปรมิาณสีท่ีใหใชตามความเหมาะสม หากใชเกินปริมาณที่กฎหมายกําหนด ก็อาจเกดิ 
อันตรายตอผูบรโิภคได นอกจากนี้หากผูผลิตไมใชสีผสมอาหารแตใชสีอ่ืน ๆ ท่ีมิใช 
สีผสมอาหารกย็ิ่งอันตรายมากขึ้น ดังนัน้ การทีจ่ะบริโภคลูกอมตาง ๆ ก็ควรที่จะ 
เลือกชนิดท่ีมีสีออน ๆ หรือถาเปนไปไดควรเลือกที่ไมมีสีเลยจะดีกวา 
การเลอืกซือ้ลกูอม 
     ในการเลือกซื้อลูกอม ควรดท่ีูฉลากเปนสําคญั วามีเครื่องหมาย อย. หรือไม 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่ 96 (พ.ศ.2528) เรื่อง การแสดงฉลาก 
ของหมากฝรั่งและลูกอม นัน้ ฉลากของลูกอมทีจ่ําหนายโดยตรงตอผูบริโภคตองม ี
ขอความเปนภาษาไทย แตจะมภีาษาตางประเทศดวยกไ็ด และจะตองมีขอความแสดง 
รายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ชื่ออาหาร  
2. เลขทะเบยีนตํารบัอาหาร (ถามี)  
3. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลติ หรือของผูแบงบรรจุเพื่อจําหนาย แลวแตกรณ ี 

หมากฝรัง่และลกูอมที่ผลติในประเทศ อาจแสดงสํานักงานใหญของผูผลิตหรือ 
ของผูแบงบรรจก็ุได สําหรับหมากฝรั่งและลูกอมที่นําเขาใหแสดงประเทศผูผลิตดวย  

4. น้ําหนักสุทธเิปนระบบเมตริก  
5. ปรมิาณของน้ําตาล/หรือวัตถุใหความหวานแทนน้าํตาล เปนรอยละของน้ําหนัก  
6. เดือนและปท่ีผลติ โดยมีคําวา 'ผลติ' กํากับไวดวย  
7. คําแนะนําในการเกบ็รักษา (ถาม)ี  
8. ขอความวา 'เจอืสธีรรมชาต'ิ หรอื 'เจอืสีสงัเคราะห' ถามีการใช แลวแตกรณ ี 



9. ขอความวา'แตงกลิน่ธรรมชาต'ิ, 'แตงกลิน่เลยีนธรรมชาต'ิ, 'แตงกลิน่สงัเคราะห'  
'แตงรสธรรมชาต'ิ หรือ 'แตงรสเลยีนธรรมชาต'ิ ถามีการใช แลวแตกรณ ี 

10. ขอความวา 'ใชวตัถกุนัเสยี' ถามกีารใช  
11. ขอความที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด  

     สําหรับฉลากที่ปด หรือติด หรือแสดงไวท่ีภาชนะบรรจุท่ีใสหรือหอ หรือสัมผัสโดยตรง 
กับอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจอนุญาตใหแสดงเฉพาะขอความ 
ตาม 1, 2, 3, 5 และ 10 ก็ได  
     นอกจากการดูฉลากเปนสําคญัแลว การเลือกซื้อลูกอมผูบริโภคควรสังเกตภาชนะ 
บรรจุ ไมวาจะเปนกลอง หอ ซอง จะตองสะอาด ไมเกาหรือฉีกขาด ถาเปนพลาสตกิ 
สวนที่สัมผัสกับลกูอมจะตองไมมสีี เมื่อเลือกซื้อลกูอมมาไดแลว ขณะที่รบัประทานก็ 
ควรสังเกตดวย ซึ่งลูกอมที่ดตีองไมมีกลิน่ รส ผิดปกต ิการเกบ็ลูกอมก็สําคัญเชนกนั 
ควรเก็บไวในที่เย็น ไมอับชื้น ตลอดจนปองกันแมลงและสัตวอ่ืนๆ ท่ีจะมาแทะลูกอมได 

 


