
การพจิารณาชื่ออาหารของนมเปรี้ยว
1.  ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญ ชื่อที่ใชเรียกอาหารตามปกติ หรือชื่อที่แสดงประเภท       

หรือชนิดของอาหาร เชน นมเปรี้ยว (Cultured Milk หรือ Yoghurt) นมเปรี้ยวกลิ่นสม (Artificial Orange 
Flavoured Cultured Milk หรือ Artificial Orange Flavoured Yoghurt)

2.  ชือ่ทางการคา การใชชื่อนี้จะตองมีขอความแสดงประเภทหรือชนิดของอาหารกํ ากับชื่อดวย 
เชน บูบู (นมเปรี้ยว)

3.  สูตรใสอาหารนั้น ๆ ในปริมาณตั้งแต 10% ข้ึนไป อนุญาตใหใชเปนสวนของชื่ออาหารได 
เชน นมเปรี้ยวสับปะรด

4. สูตรมกีารใสอาหารนั้นไมถึง 10% ใหใชคํ าวา “รส…..” เปนสวนชื่ออาหารหรือใชคํ าวา 
“ผสม…..” เปนสวนชื่ออาหาร เชน นมเปรี้ยวรสสับปะรด, นมเปรี้ยวผสมสับปะรด, โยเกิรตผสมธัญญาหาร 
ถัว่ และเมล็ดบัว (นมเปรี้ยว)

5.  สูตรมีการใสวัตถุแตงกลิ่นรสธรรมชาติ เชน Orange Oil, Lemon Oil ซึง่ท ําใหเกิดกลิ่นมิได
เกดิรสแตอยางใด ใหใชคํ าวา “กลิ่น…..” เปนสวนของชื่ออาหาร เชน นมเปรี้ยวกลิ่นสม

6.  สูตรมกีารใสวัตถุแตงกลิ่นรสชนิดสังเคราะห หรือวัตถุแตงกลิ่นรสชนิดเลียนธรรมชาติ ใหใช
คํ าวา “กลิน่…..” เปนสวนของชื่ออาหาร เชน นมเปรี้ยวกลิ่นสตรอเบอรรี

7.  หากจะใชคํ าวา “รส…..” เปนสวนของชื่ออาหาร สูตรของวัตถุแตงกลิ่นรสนั้น จะตองมีสูตร
สวนประกอบที่ทํ าใหเกิดรสอยูดวย

หากประสงคจะแสดงชื่ออาหารภาษาตางประเทศ ชื่ออาหารตางประเทศจะตองแสดงใหสอด
คลองชือ่อาหารภาษาไทย เชน นมเปรี้ยวกลิ่นสม (Orange Flavoured Yoghurt)

8.  อนญุาตใหใชสูตรนมสดเปนสวนของชื่ออาหารได โดยสูตรจะตองทํ าจากนมสด
9.  ชือ่อาหารอนุญาตใหใชคํ าวา “Plain Yoghurt” หรือ “Natural Yoghurt” โดยสูตรตองไมมี

การแตงกลิ่นรส
10.  ชือ่อาหารอนญุาตใหใชคํ าวา “สวิสสไตล” ไดนั้น จะตองเปนนมเปรี้ยวซึ่งมีเนื้อผลไมผสม

รวมกระจายอยูในนมเปรี้ยว
11. ชือ่อาหารอนุญาตใหใชคํ าวา “แบบซันเด” (Sundae Style/Type) โดยจะตองเปนนม

เปร้ียวที่มีเนื้อผลไมอยูกนภาชนะ
ตัวอยางชื่ออาหารนมเปรี้ยวที่อนุญาต
-นมเปรี้ยว Yoghurt
-ยาคูลท (นมเปรี้ยว) Yakult
-นมเปรี้ยวรสองุน
-นมเปรี้ยวกลิ่นสตรอเบอรรี



-นมเปรี้ยวพาสเจอรไรส รสสม Pasteurized Drinking Yoghurt Orange Flavour
-นมเปรี้ยวยูเอชทีรสเลมอน U.H.T. Drinking Yoghurt Lemon Flavour



ตัวอยางชื่ออาหารนมเปรี้ยวที่อนุญาต
-นมเปรี้ยวพรอมด่ืม ยูเอชที U.H.T. Drinking Yoghurt
-นมเปรี้ยวพรอมด่ืมยูเอชทีกลิ่นสับปะรด UHT Drinking Yoghurt Artificial Pineapple 

Flavoured
-นมเปรี้ยวพรอมด่ืมผสมนํ้ าผลไมทรอปคอล Drinking Yoghurt with Tropical Fruit Juices
-นมเปรี้ยวโยเกิตพรอมด่ืม Drinking Yoghurt
-นมเปรี้ยวโยเกิตพรอมด่ืมรสมะนาว Drinking Yoghurt Lime Flavoured
-นมเปรี้ยวโยเกิตพรอมด่ืมยูเอชที รสผลไมรวม UHT Drinking Yoghurt Mixed Fruit Flavoured
-โยเกิตนมเปรี้ยวพรอมด่ืมรสนํ้ าผลไมรวม Drinking Yoghurt Mixed Fruit Juice Flavour
-โยเกิตนมเปรี้ยวพรอมด่ืมกลิ่นสละไซเดอร Nature Identical Sala Cider Flavour Drinking 

Yoghurt
-นมเปรี้ยวโยเกิตผสมธัญพืช Yoghurt with Cereal
-นมเปรี้ยวโยเกิตรสช็อกโกแลตและมอลต Chocolate Malt Flavoured Yoghurt
-โยเกิตนมเปรี้ยวผสมฟรุตสลัด-1 Yoghurt with Fruitsalad-1
-โยเกิตนมเปรี้ยวผสมฟรุตสลัด-2 Yoghurt with Fruitsalad-2
-โยเกิตผสมวุนมะพราว Yoghurt with Nata de Coco
-โยเกิตผสมมะพราวและสับปะรด Yoghurt with Coconut and Pineapple
-โยเกติผสมธัญญาหาร ถั่ว และเม็ดบัว Yoghurt with Cereal Beans and Lotus Nuts
-โยเกติผสมนํ้ าผึ้ง (นมเปรี้ยว) Yoghurt with Honey
-โยเกิตผสมแยมผลไมรวม (นมเปรี้ยว) Yoghurt with Mixed Fruit Jam
-โยเกินรสช็อกโกแลตขาว Yoghurt White Chocolate Mousse Flavour
-โยเกิตพุดดิ้งกลิ่นสม Pudding Yoghurt Nature Identical Orange 

Flavour
-โยเกิตพุดดิ้งรสโกโก Pudding Yoghurt Cocoa Flavour
-คาราโยเกิตผสมมารมาเลดสม สูตรนมสด Cara Yoghurt with Orange Marmalade Fresh 

Milk Formula
-โยเกติผสมสมสูตรนมพรองมันเนย (นมเปรี้ยว) Yoghurt with Orange Low Fat Formula
-ไลทโยเกิต (นมเปรี้ยวไขมันตํ่ า) Lite Yoghurt (Low Fat Yoghurt)
-ไลทโยเกิตผสมทรอปคอลฟรุต (นมเปรี้ยวไขมันตํ่ า) Lite Yoghurt with Tropical Fruit (Low Fat 

Yoghurt)



สตูรสวนประกอบนมเปรี้ยว
1.  แจงใหครบ 100%
2.  ท ําจากนมหรอืผลิตภัณฑที่ไดจากนมที่หมักดวยเชื้อจุลินทรียที่ไมทํ าใหเกิดโรคหรือไมทํ าให

เกดิพษิ อาจเติมวัตถุอ่ืนที่จํ าเปนตอกรรมวิธีการผลิต หรือปรุงแตงสี กลิ่น รส ก็ได
3.  อนญุาตใหมีการแตงกลิ่นรสได ดังนี้

3.1  เตมิอาหารอื่น ๆ เชน นํ้ าผลไม ผลไม ธัญพืช เปนตน
3.2  เตมิวัตถุแตงกลิ่นรส (Flavour) โดยตองแจงรายละเอียดของวัตถุแตงกลิ่นรสนั้น หรือ

แจงเลขที่อนุญาตใชฉลากอาหารของวัตถุแตงกลิ่นรสนั้น ทั้งนี้ตองมีสูตรที่เหมาะสมในการใชเปนวัตถุแตง
กลิน่รสและเปนชนิดที่ไมเปนอันตราย หรืออาจกอใหเกิดอันตราย ถาไมสามารถแจงรายละเอียดดังกลาวได
ใหสงหนังสือรับรองวัตถุแตงกลิ่นรส หรือหนังสือรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่มีการใชวัตถุแตง
กลิ่นรส หรือสง Certificate of Free Sale มาประกอบการพิจารณา

4.  สูตรตองแจงรายละเอยีดของ Culture bacteria ทีใ่ชในกรรมวธิกีารผลติ โดยใหระบชุนดิของ
แบคทีเรียที่ใช เชน Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus

5.  การใชสีผสมอาหารในนมเปรี้ยว ชนิดของสีตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที ่ 21 (พ.ศ.2522) และปริมาณของสีในผลิตภัณฑใหใชตามที่กํ าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ดังนี้

5.1  สีธรรมชาติ ไดแก สีที่ไดจากการสกัดพืชและสัตวที่ใชบริโภคไดโดยไมอันตราย และสี
ชนดิเดยีวกนัทีไ่ดจากการสังเคราะห เชน สีโคชินิล สีแคนทาแซนธีน สีคาโรทีน สีคลอโรฟลล หรือสีอนินทรีย
จํ าพวกผงถานที่ไดจากการเผาพืช ปริมาณที่อนุญาตใหใชตามความเหมาะสมและจํ าเปนตอกรรมวิธีการ
ผลิต

5.2  สีสังเคราะหใหใชดังนี้
5.2.1  สีปองโซ 4 อาร และสีบริลเลียนทบลู เอ็ฟซีเอ็ฟ ปริมาณที่อนุญาตใหใช คือ ไม

เกนิ 50 มิลลิกรัมตอนมเปรี้ยว 1 กิโลกรัม
5.2.2  สีคารโมอีซีน (หรือสีเอโซรูบีน) สีเออริโธรซิน สีตารตราซีน สีซันเซ็ตเย็ลโลว เอ็ฟ

ซเีอฟ็ สีไรโบฟลาวิน สีฟาสตกรีน เอ็ฟซีเอ็ฟ และสีอินดิโกคารมิน (หรือสีอินดิโกติน) ปริมาณที่อนุญาตใหใช 
คือ ไมเกิน 70 มิลลิกรัมตอนมเปรี้ยว 1 กิโลกรัม

5.2.3  สีติตาเนยีมไดออกไซด ปริมาณที่อนุญาตใหใชตามความเหมาะสมและจํ าเปน
ตอกรรมวิธีการผลิต

การใชสีสังเคราะหต้ังแต 2 ชนิดขึ้นไป ตองมีปริมาณรวมของสีทั้งหมดไมเกินปริมาณ
ของสชีนดิทีก่ ําหนดใหใชไดนอยที่สุด เชน การใชสีปองโซ 4 อาร รวมกับสีตารตราซีน อนุญาตใหใชไดไมเกิน 
50 มลิลิกรัมตอนมเปรี้ยว 1 กิโลกรัม



5.3  การใชชนิดและปริมาณสีที่นอกเหนือไปจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด
ตองไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยพิจารณาเปนราย ๆ ไป จากขอมูล
คา ADI ขอมูลจาก Codex ขอมลูการอนุญาตใหใชสีนั้น ๆ จากประเทศผูผลิต ประเทศที่ตองการสงผลิต
ภัณฑนัน้ ๆ ไปจํ าหนาย และประเทศอื่น ๆ

9.  การใชวตัถเุจอืปนอาหาร ใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาดวยเรือ่ง วตัถเุจอืปน
อาหาร

10.  ไมอนุญาตใหใชวัตถุกันเสีย
11.  ไมอนญุาตใหใชวัตถุใหความหวานแทนนํ้ าตาล

กรรมวิธีการผลิตนมเปรี้ยว
1.  ใหแจงใหสอดคลองกับสูตร หากมีการฆาเชื้อโรคใหแจงอุณหภูมิ เวลา ความดันที่ใช
2.  นมเปรีย้วทีม่จีลิุนทรียที่ใชในกรรมวิธีการหมักมีชีวิตคงเหลืออยู ตองเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ

ไมเกนิ 10 องศาเซลเซียส และระยะเวลาการจํ าหนายตองไมเกิน 7 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ
3.  กรณโียเกริตแชแข็ง โยเกิรตผง ซึ่งยังมีจุลินทรียที่ใชในการหมักมีชีวิตเหลืออยู ซึ่งมีอายุการ

เก็บเกิน 7 วันนั้น ขณะนี้จัดเปนอาหารทั่วไป เนื่องจากมีอายุการเก็บรักษาไมเปนไปตามที่กํ าหนดใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง นมเปรี้ยว
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