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การแสดงฉลากโภชนาการของอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอมบริโภคทันทีบางชนิด 

คูมือเลมนี้จะใหรายละเอียดการแสดงฉลากโภชนาการแบบยอซ่ึงใชเฉพาะผูที่ผลิตอาหาร           
ที่ถูกกําหนดใหตองแสดงฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือผูที่ผลิตอาหาร      
บางชนิดที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตใหแสดงฉลากโภชนาการแบบยอนี้ไดเทานั้น   

อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิดที่ตองแสดงฉลากโภชนาการไดแก 
1.  มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ 
2.  ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ 
3.  ขาวเกรียบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (Extruded snack) 
4.  ขนมปงกรอบหรอืแครกเกอรหรือบิสกิต 
5.  เวเฟอรสอดไส  

           

ในสวนตอไปจะกลาวถึงขั้นตอนการจัดทําฉลากโภชนาการเฉพาะแบบยอสําหรับอาหารสําเร็จรูป
ที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด ซ่ึงจะเริ่มตั้งแต การเก็บตัวอยางไปสงวิเคราะห การคํานวณหนึ่งหนวย
บริโภค จนไดฉลากโภชนาการแบบยอสําหรับอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด หากทาน
ประสงคจะแสดงสารอาหารอื่นเพิ่มมากกวาที่กําหนด  หรือตองการแสดงขอความกลาวอาง
คุณประโยชนทางดานโภชนาการ เชน อุดมดวยแคลเซียม ทานจะตองแสดงฉลากโภชนาการแบบเต็ม
โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 (พ.ศ. 2541)        
เร่ืองฉลากโภชนาการ 
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วิธีพิจารณาวาผลิตภณัฑของทานเขาขายถูกบังคับใหแสดงฉลากโภชนาการคือ 

 
หากทานตอบวาใชในขอหนึ่งขอใดขางตน นั่นแสดงวาทานจะตองแสดงฉลากโภชนาการ        

ซ่ึงรายละเอียดในการทําฉลากโภชนาการ แสดงในสวนตอไป 
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ทําฉลากโภชนาการไมยากอยางที่คิด 

ฉลากโภชนาการแบบยอ 

 การจัดทําฉลากโภชนาการแบบยอสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน ดังแสดงในภาพ 

 
 

 

 
 

หมายเหต ุ     * ตองแสดงปริมาณโคเลสเตอรอล หากอาหารดังกลาวมีปริมาณโคเลสเตอรอลตอปริมาณ
หนึ่งหนวยบริโภคตั้งแต 2 มิลลิกรัมขึ้นไป 

คําอธิบาย 
สวนที่ 1  เปนคาที่ผูผลิตกําหนด  
สวนที่ 2  เปนคาที่คํานวณจากผลการวิเคราะหผลิตภัณฑ  
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สวนท่ี 1 
การกําหนดหนึ่งหนวยบริโภคและจํานวนหนวยบริโภคตอภาชนะบรรจุ 

การกําหนดหนึ่งหนวยบริโภคมี 2 แบบ 

1. ถาขนาดบรรจุนั้นปกติทานไดหมดใน 1 คร้ัง หนึ่งหนวยบริโภคจะเปน 1 แลวตามดวยลักษณะ
ของภาชนะบรรจุ เชน 1 ซอง, 1 กลอง หรือ 1 หอ 
 ตัวอยางเชน ขาวเกรียบกุง 1 ซอง มีน้ําหนัก 25 กรัม ซ่ึงสามารถทานหมดใน 1 คร้ัง 
   ดังนั้น หนึ่งหนวยบริโภค : 1 ซอง (25 กรัม) 

2. ถาขนาดบรรจุนั้นตองแบงกิน ทั้งสําหรับ 1 คนแบงกินหลายครั้ง หรือ แบงกินหลายคนใน      
คร้ังเดียว หนึ่งหนวยบริโภคที่กําหนดจะเทากับหรือใกลเคียงกับหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง (หนึ่งหนวย
บริโภคอางอิงของอาหารทั้ง 5 ประเภท คือ 30 กรัม สําหรับอาหารอื่นสามารถศึกษาไดจากบัญชี
หมายเลข 2 ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 พ.ศ. 2541 เร่ืองฉลากโภชนาการ) 
 ตัวอยางเชน 1. ขาวเกรียบกุง 1 ซอง น้ําหนัก 70 กรัม ซ่ึงปกติจะกินไมหมดใน 1 คร้ัง  

   จะตองแบงกิน โดยปริมาณที่แบงจะกําหนดใกลเคียงกับ 30 กรัม  
   ดังนั้น หนึ่งหนวยบริโภค : ½ ซอง (35 กรัม) 
2. เวเฟอรเคลือบรสโกโก 1 หอ บรรจุ 12 ช้ิน แตละชิ้นหนัก 9 กรัม 

      ซ่ึงเมื่อคํานวณแลว จํานวน 3 ช้ิน จะไดน้ําหนักใกลเคียง 30 กรัมมากที่สุด 
      ดังนั้น หนึ่งหนวยบริโภค : 3 ชิ้น (27 กรัม) 

 ในกรณีที่มีเศษใหใชหลักการปดเศษดังนี้ 
 

เลขจํานวนเตม็ เศษทศนิยม ตัวอยาง 
2 ถึง 5 ใหปดเศษทีละ  0.5 ที่ใกลเคียงกับคา  

2, 2.5, 3, 3.5, 4 , 4.5 และ 5 
2.16 ปดเปน 2.0 
2.40 ปดเปน 2.5 
2.7 ปดเปน 2.5 
2.88 ปดเปน 3.0 

ตั้งแต 5 ขึ้นไป ใหปดเศษเปนเลขจํานวนเต็มที่ใกลเคียง 
ยกเวนกรณีคาที่ไดมี เศษเทากับ  0 .5  
ใหปดเศษทิ้ง 

5.55 ปดเปน 6.0 
6.30 ปดเปน 6.0 
7.50 ปดเปน 7.0 
8.70 ปดเปน 9.0 
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ตัวอยางเชน ขาวโพดคั่ว 1 ถุง น้ําหนัก 175 กรัม กําหนดหนึ่งหนวยบริโภค 30 กรัม 
   เมื่อคํานวณหนึ่งหนวยบริโภค : 175 / 30  = 5.8 
   ดังนั้น หนึ่งหนวยบริโภค :  ประมาณ 6 
 เมื่อมีการปดเศษ ใหเขียนคําวา “ประมาณ” ไวทุกครั้งดวย 
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สวนท่ี 2 
การคํานวณคาท่ีไดจากผลการตรวจวิเคราะหอาหารนั้นๆ 

 จะตองสงตัวอยางอาหารจํานวน 13 ตัวอยาง (12 ตัวอยางสงหองปฏิบัติการ และอีก 1 ตัวอยาง
เก็บไวเปนหลักฐาน) โดยใชการสุมตัวอยางแบบไมเจาะจงเพื่อเปนตัวแทนของอาหารทั้งหมด แลวนาํสง
หนวยงานตรวจวิเคราะหไดทั้งภาครัฐหรือเอกชน (รายละเอียดในภาคผนวก) 

ตัวอยาง 
  
 
 
 
 
 
       
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• ผลวิเคราะหที่ได จะรายงานเปนคาสารอาหารที่มีอยูในอาหารสวนที่บริโภคได 100 กรัม  

• การแสดงคาในกรอบขอมูลโภชนาการ มี 2 แบบ คือ  
1. การแสดงคาปริมาณสารอาหารที่มีอยูจริง และ 
2. ปริมาณสารอาหารคิดเปนรอยละของคาที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุ 6 ปขึ้นไป     

(% Thai RDI) 
 

โปรดจําไววา 
 หากตวัอยางไมไดเปนตัวแทนของอาหารทีผ่ลิตโดยเฉลี่ยแลว ก็อาจมีผลใหตัวเลขจากการ

คํานวณจากผลวิเคราะหนี้ซึง่นาํไปแสดงบนฉลาก ไมสอดคลองกับเนื้ออาหารขางในได 

 ผลผลิตการเกษตรมีความแปรปรวนดานสวนประกอบและคุณคาทางอาหารมากพอควร
ในแตละชวงเวลาของป ดังนั้น จึงควรเกบ็ตัวอยางผลติภัณฑวิเคราะหเปนชวงๆ เพื่อหา

ขอมูลเฉลี่ยเกีย่วกับผลิตภณัฑของทานดวย 

ทําการสุมเลือกมา 13 หอ 

จาก 12 ลัง จะไดตัวอยางที่เปนตัวแทนของ       

มันฝรั่งทอดทั้งหมด นําไปสงวิเคราะห 
ผลิตมันฝรั่งทอดไดทั้งหมด 12 ลัง 

ในหนึ่งลังมี 12 หอ 
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การแสดงปริมาณพลังงาน/สารอาหาร ในกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอสําหรับอาหารสําเร็จรูปท่ีพรอม
บริโภคทันทีบางชนิด ประกอบดวย 

สารอาหารที่แสดงคาปริมาณจริงเพียงอยางเดียว 
- พลังงานทั้งหมด ……….  กิโลแคลอรี   
- โปรตีน  ……….  ก. 
- น้ําตาล   ……….  ก. 

สารอาหารที่แสดงคาปริมาณจริงและคา % Thai RDI 
- ไขมันทั้งหมด   ……….  ก.  ..........  % 
- โคเลสเตอรอล*  ……….  มก.  ..........  % 
- คารโบไฮเดรตทั้งหมด  ……….  ก.  ..........  % 
- โซเดียม   ……….  มก.  ..........  % 
หมายเหตุ     * ตองแสดงปริมาณโคเลสเตอรอล หากอาหารดังกลาวมีปริมาณโคเลสเตอรอลตอปริมาณ

หนึ่งหนวยบริโภคตั้งแต 2 มิลลิกรัมขึ้นไป 

การคํานวณ 
- เอาคาที่ไดจากการวิเคราะหซ่ึงเปนคาสําหรับ 100 กรัม มาเทียบบัญญัติไตรยางศใหเปนตาม

จํานวนที่กําหนดตามหนึ่งหนวยบริโภค 
- ปดเศษตามหลักเกณฑ แลวนําไปใสในชองที่แสดงคาจริง 
- สารอาหารที่ตองแสดง %Thai RDI ใหนําคาที่ปดเศษแลวมาคํานวณ แลวปดเศษอีกครั้งกอน

นําไปใสในฉลาก 
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เกณฑการปดเศษ 
พลังงานและสารอาหาร หนวย ผลการวิเคราะห การแสดงคาปริมาณสารอาหารในฉลาก การคํานวณ %Thai RDI ปดเศษสําหรับ %Thai RDI 
พลังงาน 
 

กิโลแคลอรี < 5 
< 50 
> 50 

แสดงคาเปน 0 
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 5 
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 10 

- 
 
 

ไขมันทั้งหมด กรัม < 0.5 
< 5 
> 5 

แสดงคาเปน 0 
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 0.5 
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 1 

65
100.....x  

โคเลสเตอรอล มิลลิกรัม (มก.) < 2 
2 – 5 
> 5 

แสดงคาเปน 0 
แสดงคา “นอยกวา 5” 
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 5 

300
100.....x  

โปรตีน 
 
 

กรัม < 0.5 
< 1 
> 1 

แสดงคาเปน 0 
แสดงคา “นอยกวา 1” 
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 1 

- 

คารโบไฮเดรตทั้งหมด กรัม < 0.5 
< 1 
> 1 

แสดงคาเปน 0 
แสดงคา “นอยกวา 1” 
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 1 

300
100.....x  

น้ําตาล กรัม < 0.5 
< 1 
> 1 

แสดงคาเปน 0 
แสดงคา “นอยกวา 1” 
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 1 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ปดเปนจํานวนเต็ม 
     ใหใกลเคียงมากที่สุด 

โซเดียม มิลลิกรัม (มก.) < 5 
5 – 140 
> 140 

แสดงคาเปน 0 
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 5 
แสดงคาขึ้นลงขั้นละ 10 

2400
100.....x   
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ตัวอยางเชน  ผลวิเคราะหที่ไดผลิตภัณฑมีไขมันทั้งหมด 20 กรัม 

จากสมการ  
65

100.....x อธิบายไดวา 

  .....  คือ 20 กรัม 
65 คือ ปริมาณไขมันทั้งหมดที่แนะนําใหบริโภคตอวันสําหรับคนไทยอายุ 6 ปขึ้นไป  

(% Thai RDI) 

ดังนั้น %Thai RDI ของไขมันทั้งหมด เทากับ  
65
10020x  =  31% 

 
หมายเหตุ โปรดระวังหนวยของพลังงานและสารอาหารใหตรงตามที่ระบุไวในตารางขางตน 

เมื่อดําเนินการตามสวนที่ 1 และสวนที่ 2 แลวทานจะไดฉลากโภชนาการแบบยอ ซ่ึงคูมือเลมนี้จะ
ใหรายละเอียดการแสดงฉลากโภชนาการเฉพาะแบบยอซ่ึงใชเฉพาะผูที่ผลิตอาหารที่ถูกกําหนดใหตอง
แสดงฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือผูที่ผลิตอาหารบางชนิดที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตเทานั้น หากทานประสงคจะแสดงสารอาหารอื่นเพิ่มมากกวาที่
กําหนด หรือตองการแสดงขอความกลาวอางคุณประโยชนทางดานโภชนาการ เชน อุดมดวยแคลเซียม 
ทานจะตองแสดงฉลากโภชนาการแบบเต็มโดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 182 (พ.ศ. 2541) เร่ืองฉลากโภชนาการ 
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ภาคผนวก 

บัญชีรายชื่อหนวยงานที่ใหบริการตรวจวิเคราะหเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร               
และการขออนุญาตใชฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
 

หนวยงานวิเคราะห โทรศัพท โทรสาร 
1.  กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
     88/7 หมู 4 ซอยโรงพยาบาลบําราศนราดูร ถนนติวานนท 
     ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

0-258-9850-2 ตอ 9561  หรือ  
9562  (ในประเทศ) 

ตอ 9503 (เพื่อสงออก) 

0-2951-1023 

2.  กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
     และสิ่งแวดลอม 
     ถนนพระรามหก แขวงทุงพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400 

0-2201-7000-2  หรือ             
0-2201-7183 

(กองวิทยาศาสตรชีวภาพ) 

0-2201-7181 

3.  หองปฏิบัติการกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
     ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

0-2590-4306 0-2591-8163 

4.  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
     4.1  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สงขลา 

 
0-7444-7024-8 

 
0-7433-3809 

     4.2  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ชลบุรี 0-3878-4006-7 0-3878-3767 
     4.3  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย นครราชสีมา 0-4424-1522 0-4424-5860 
     4.4  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ขอนแกน 0-4324-2871-2 0-4324-2845 
     4.5  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงใหม 0-5321-1065-6 0-5321-9223 
     4.6  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย พิษณุโลก 0-5524-7579-80 0-5525-8859 
     4.7  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย อุบลราชธานี 0-4531-2231-4 0-4531-2231 
     4.8  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ตรัง 0-7521-3105-7 0-7521-3104 
     4.9  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เชียงราย 0-5379-3148-50 0-5379-3148 
     4.10  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สมุทรสงคราม 0-3472-0543 0-3472-0540 
     4.11  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สุราษฎรธานี 0-7728-2670 0-7728-2672 
     4.12  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย อุดรธานี 0-4220-7364-9 0-4220-7367 
5.  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
     ตู ปณ.1043 ปณฝ.เกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 

0-2942-8629-35 0-2940-6455 

6.  สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
     ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
     จังหวัดนครปฐม 73170 

0-2441-9346 (สายตรง) หรือ     
0-2800-2380 ตอ 406, 418 
(ประสานงานรับตัวอยาง) 

0-2441-9344 

7.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
     196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

0-2579-5515  หรือ               
0-2579-1121-30 ตอ 5219, 5226 

0-2579-8592 
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8.  กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร 
     เกษตรกลาง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 

0-2940-7440, 0-2940-7474 
หรือ 0-2940-7116 

0-2940-7448 

9.  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
     169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
     20131    

0-3874-5815  หรือ 
0-3874-5266 

0-3839-3497 
0-3839-3492 

 

บัญชีรายชื่อหนวยงานเอกชนที่ใหบริการตรวจวิเคราะหฉลากโภชนาการ 
 

หนวยงานวิเคราะห โทรศัพท โทรสาร 
1.  บริษัท เอ แอล เอส เทคนิเคม จํากัด (ALS) 
     611/277-279 ซอยวัดจันทรใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล 
     เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

0-2292-1645, 0-2292-1648 
0-2689-8164-5 

0-2292-1646 

2.  บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS) 
     41/23 ซอยพระราม 3 ซอย 59 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  
     เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

0-2294-7485-90 
0-2683-0541-7 

0-2294-7484 
0-2683-0758 

3.  บริษัท เซาอีสต เอเช่ียน ลาบอราตอรีส จํากัด (SEAL) 
     256/1 ซอยสนันิบาตเทศบาล ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 
     เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

0-2939-1131-3 
0-2511-6113-5 

0-2511-6114 
0-2512-3821 

4.  บริษัท ไอ คิว เอ แลบอราทอรี จํากัด (IQA) 
     615 อาคารจิตตอุทัย ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก  
     เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

02-7158700 0-2374-4040 

5.  สถาบันอาหาร 
     2008 ถนนจรัญสนิทวงศ ซอย 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 
     กรุงเทพฯ 10700 

0-2886-8088-103 
ตอ 531-534 

0-2886-8106-7 

6.  Nestle’ R&D Center (PTE) Ltd. (Singapore) - - 
7.  บริษัท ไทยอกริฟูด จํากัด (มหาชน) 
     155/1 หมู 1 ถนนเทพารักษ ตําบลบางเสาธง ก่ิงอําเภอบางเสาธง 
     จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0-2315-4171-7 ตอ 113 
หรือ 

0-2706-3521 (ฝายวิเคราะห) 

0-2706-3521 

8.  บริษัท เนสทเล ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 
     60/1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการหลวง คลองหลวง  
     จังหวัดปทุมธานี 12120 

0-2657-8000 0-2256-9838 
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แบบฝกหัด 
 
 
 
 
 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห 
 

ตอหนวยบริโภค (กรัม) % Thai RDI  ตอ 
100 กรัม คาจริง คาที่แสดงใน

ฉลาก 

ปริมาณที่
นอยมาก คาจริง คาที่แสดงใน

ฉลาก 

 
Thai RDI 

สารอาหาร 
ที่มีคา 

นอยมาก 
พลังงาน  (กิโลแคลอรี) 434   < 5   -  
ไขมันทั้งหมด (ก.) 17   < 0.5   65  
โคเลสเตอรอล (มก.) 0   < 2   300  
โปรตีน (ก.) 2   < 1   -  
คารโบไฮเดรต (ก.) 71.43   < 1   300  

น้ําตาล (ก.) 0   < 0.5   -  
โซเดียม (มก.) 865.71   < 5   2,400  
 

 

 

 

 

ตัวอยางอาหาร  :  มันฝรั่งกรอบ น้ําหนักสุทธิ    35      กรัม 
หนึ่งหนวยบริโภค :  

จํานวนหนวยบริโภคตอซอง : 
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ตัวอยางอาหาร  :  ขนมปงกรอบรสผัก น้ําหนักสุทธิ   180   กรัม (1 ชิ้นหนัก 3.5 กรัม) 
หนึ่งหนวยบริโภค :  

จํานวนหนวยบริโภคตอซอง : 
 

 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห 
 

ตอหนวยบริโภค (กรัม) % Thai RDI  ตอ 
100 กรัม คาจริง คาที่แสดงใน

ฉลาก 

 
ปริมาณที่
นอยมาก 

คาจริง คาที่แสดงใน
ฉลาก 

 
Thai RDI 

สารอาหาร 
ที่มีคา 

นอยมาก 
พลังงาน  (กิโลแคลอรี) 470   < 5   -  
ไขมันทั้งหมด (ก.) 18.18   < 0.5   65  
โคเลสเตอรอล (มก.) 0.0   < 2   300  
โปรตีน (ก.) 7.02   < 1   -  
คารโบไฮเดรต (ก.) 69.53   < 1   300  

น้ําตาล (ก.) 5.87   < 0.5   -  
โซเดียม (มก.) 685.6   < 5   2,400  
 

 

 

 

 

 



 14 

เฉลย 
 

ตัวอยางอาหาร  :  มันฝรั่งกรอบ น้ําหนักสุทธิ    35     กรัม  (RA = 30 ก.) 
หนึ่งหนวยบริโภค : 1 ซอง (35 ก.)  

จํานวนหนวยบริโภคตอซอง : 1 
 

 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห 

 
 
 
 

ตอ 
100 กรัม 

ตอหนวยบริโภค 
(35 กรัม) 

% Thai RDI  

 คาจริง คาที่แสดงใน
ฉลาก 

 
ปริมาณที่
นอยมาก คาจริง คาที่แสดงใน

ฉลาก 

 
Thai RDI 

สารอาหาร 
ที่มีคา 
นอยมาก 

พลังงาน  (กิโลแคลอรี) 434 151.9 150 < 5 - - -  
ไขมันทั้งหมด (ก.) 17 5.95 6 < 0.5 9.23 9 65  
โคเลสเตอรอล (มก.) 0 0 0 < 2 0 0 300  
โปรตีน (ก.) 2 0.7 < 1 < 1 - - 50  
คารโบไฮเดรต (ก.) 71.43 25 25 < 1 8.33 8 300  

น้ําตาล (ก.) 0 0 0 < 0.5 - - -  
โซเดียม (มก.) 865.71 303 300 < 5 12.5 13 2,400  
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การแสดงฉลากโภชนาการ 
 

      ตัวอยางอาหาร: มันฝรั่งกรอบ 
      น้ําหนักสุทธิ 35 กรัม 
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ตัวอยางอาหาร  :  ขนมปงกรอบรสผัก น้ําหนักสุทธิ   180   กรัม (1 ชิ้นหนัก 3.5 กรัม) (RA = 30 ก.) 
หนึ่งหนวยบริโภค : 8 ชิ้น (28 ก.)  

จํานวนหนวยบริโภคตอซอง : ประมาณ 6 
 

 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห 
 

ตอ 
100 กรัม 

ตอหนวยบริโภค 
(31.5 กรัม) 

% Thai RDI  

 คาจริง คาที่แสดงใน
ฉลาก 

 
ปริมาณที่
นอยมาก คาจริง คาที่แสดงใน

ฉลาก 

 
Thai RDI 

สารอาหาร 
ที่มีคา 

นอยมาก 

พลังงาน  (กิโลแคลอรี) 470 131.6 130 <5 - - -  

ไขมันทั้งหมด (ก.) 18.18 5.09 5 <0.5 7.69 8 65  

โคเลสเตอรอล (มก.) 0.0 0 0 <2 0 0 300  

โปรตีน (ก.) 7.02 1.96 2 <1 - - -  

คารโบไฮเดรต (ก.) 69.53 19.47 19 <1 6.33 6 300  

น้ําตาล (ก.) 5.87 1.64 2.0 <0.5 - - -  

โซเดียม (มก.) 685.6 191.97 190 <5 7.9 8 2,400  

 
 
 
 
 



 17 

การแสดงฉลากโภชนาการ 
 

      ตัวอยางอาหาร: ขนมปงกรอบรสผัก 
      น้ําหนักสุทธิ 180 กรัม 
 

 


