
• การพิจารณาชื่ออาหารของไอศกรีม
1.  ชือ่เฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญ ชื่อที่ใชเรียกอาหารตามปกติ หรือชื่อที่แสดงประเภท หรือ

ชนดิของอาหาร เชน ไอศกรีมหวานเย็น ไอศกรีมดัดแปลงกลิ่นวานิลลา ไอศกรีมนมผสมถั่วดํ า
2.  ชือ่ทางการคา การใชชื่อนี้จะตองมีขอความแสดงประเภทหรือชนิดของอาหารกํ ากับชื่อดวย 

โดยจะอยูในบรรทดัเดยีวกบัชือ่ทางการคากไ็ด และจะมขีนาดตวัอกัษรตางกบัชือ่ทางการคากไ็ด แตตองสามารถ
อานไดชัดเจน เชน ไอซี (ไอศกรีมนม)

ในกรณทีีม่ชีือ่อาหารภาษาตางประเทศดวย ชือ่อาหารตางประเทศตองมคีวามหมายสอดคลอง
ชือ่อาหารภาษาไทย เชน ไอซี (ไอศกรีมนม) IC (Milk Ice Cream)

3.  สูตรมกีารใชผลไมหรือวตัถอ่ืุนทีเ่ปนอาหารเปนสวนผสมตัง้แต 10% ข้ึนไป เชน สม สตรอเบอรรี
เผอืก ขาวโพด ถัว่ตาง ๆ ใหใชชือ่ผลไมหรือวตัถอ่ืุนทีเ่ปนอาหารเปนสวนของชือ่อาหาร โดยจะแจงปริมาณ (%)
ดวยหรือไมก็ได เชน

-  ไอศกรมีดัดแปลงผสมสตรอเบอรรี, ไอศกรีมดัดแปลงผสมถั่วดํ า, ไอศกรีมหวานเย็นผสม
สตรอเบอรรี, ไอศกรีมหวานเย็นสตรอเบอรรี

-  ไอศกรีมดัดแปลงผสมสตรอเบอรรี 12%, ไอศกรีมดัดแปลงผสมถั่วดํ า 12%, ไอศกรีม
หวานเยน็ผสมสตรอเบอรรี 12%, ไอศกรีมหวานเย็นสตรอเบอรรี 12%

4.  สูตรมกีารใชผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปนอาหารเปนสวนผสมไมถึง 10% ใหใชคํ าวา “รส” กํ ากับ
ชนดิของผลไมหรือวตัถอ่ืุนทีเ่ปนอาหารเปนสวนของชือ่อาหาร หรือใหแจงปริมาณ (%) ของผลไมหรือวตัถอ่ืุน
ทีเ่ปนอาหารเปนสวนชื่ออาหาร เชน

-  ไอศกรีมดัดแปลงผสมรสสตรอเบอรรี, ไอศกรีมหวานเย็นรสสตรอเบอรรี
-  ไอศกรมีดัดแปลงผสมรสถั่วดํ า, ไอศกรีมหวานเย็นรสถั่วดํ า
-  ไอศกรมีดัดแปลงผสมสตรอเบอรรี 2%, ไอศกรีมหวานเย็นผสมสตรอเบอรรี 2%,

ไอศกรีมหวานเย็นสตรอเบอรรี 2%
-  ไอศกรมีดัดแปลงผสมถั่วดํ า 2%, ไอศกรีมหวานเย็นผสมถั่วดํ า 2%, ไอศกรีมหวานเย็น

ถัว่ดํ า 2%
5.  สูตรมกีารใชผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปนอาหารเปนสวนผสมมากกวา 1 ชนิด รวมกันแลวตั้งแต 

10% ข้ึนไป ใหแจงปริมาณ (%) รวมของผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปนอาหารเปนสวนของชื่ออาหาร และกํ ากับ
ดวยชนิดของผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปนอาหาร หรือหากไมแจงปริมาณรวมของผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปนอาหาร
เปนสวนของชือ่อาหาร จะตองกํ ากับดวยชนิดและปริมาณ (%) ของผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปนอาหาร หรือ
ก ํากบัดวยชนิดของผลไมหรือวัตถุที่เปนอาหาร เชน

-  ไอศกรีมดัดแปลงผสมผลไมรวม 12% (สม, สตรอเบอรรี, องุน)
-  ไอศกรมีหวานเย็นผสมผลไมรวม 12% (สม, สตรอเบอรรี, องุน)
-  ไอศกรมีหวานเย็นผลไมรวม 12% (สม, สตรอเบอรรี, องุน)



-  ไอศกรมีดัดแปลงผสมผลไมรวม (สม 4%, สตรอเบอรรี 4%, องุน 4%)
-  ไอศกรมีหวานเย็นผสมผลไมรวม (สม 4%, สตรอเบอรรี 4%, องุน 4%)
-  ไอศกรมีหวานเย็นผลไมรวม (สม 4%, สตรอเบอรรี 4%, องุน 4%)
-  ไอศกรีมดัดแปลงผสมผลไมรวม (สม, สตรอเบอรรี, องุน)
-  ไอศกรมีหวานเย็นผสมผลไมรวม (สม, สตรอเบอรรี, องุน)
-  ไอศกรมีหวานเย็นผลไมรวม (สม, สตรอเบอรรี, องุน)

6.  สูตรมกีารใชผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปนอาหารเปนสวนผสมมากกวา 1 ชนิด รวมกันแลวไมถึง 
10% ใหใชคํ าวา “รส” กํ ากับชนิดของผลไมหรือวัตถุที่เปนอาหารเปนสวนของชื่ออาหาร และกํ ากับดวยชนิด
ของผลไมหรือวตัถุที่เปนอาหาร หรือใหแจงปริมาณ (%) รวมของผลไมหรือวัตถุที่เปนอาหารเปนสวนของ 
ชือ่อาหาร เชน

-  ไอศกรีมดัดแปลงผสมรสผลไมรวม (สม, สตรอเบอรรี, องุน)
-  ไอศกรมีหวานเย็นรสผลไมรวม (สม, สตรอเบอรรี, องุน)
-  ไอศกรีมดัดแปลงผสมผลไมรวม 6% (สม, สตรอเบอรรี, องุน)
-  ไอศกรมีหวานเย็นผลไมรวม 6% (สม, สตรอเบอรรี, องุน)

7.  สูตรมกีารใชผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปนอาหาร ซึ่งไมสามารถที่จะใชในปริมาณที่มากถึง 10% 
ได เชน มะนาว กาแฟ ช็อกโกแลต โกโก อนุญาตใหใชชื่อของผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปนอาหารเปนสวนของชื่อ
อาหารได โดยมปีริมาณทีเ่หมาะสมและใหรสชาตขิองผลไมหรือวตัถอ่ืุนทีเ่ปนอาหาร ซึง่เปนสวนผสมนัน้ ๆ ได

หมายเหตุ  :
1.  การแสดงชื่ออาหารของไอศกรีมนมและไอศกรีมดัดแปลงที่ผสมผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปน

อาหาร จะตองแสดงค ําวา “ผสม” เปนสวนของชือ่อาหาร หากไมประสงคจะแสดงค ําวา “ผสม” เปนสวนของ
ชือ่อาหาร จะตองแสดงขอความ “ไอศกรีมผสม” เปนคํ ากํ ากับชื่ออาหาร เพื่อแสดงชนิดของไอศกรีมตาม
ประกาศฯ เร่ือง ไอศกรีม

-  การแสดงค ําวา “ผสม” ในชื่ออาหารของไอศกรีมหวานเย็นนั้น มิไดหมายถึงไอศกรีม
ผสมตามประกาศฯ เร่ือง ไอศกรีม แตเปนไอศกรีมหวานเย็นที่มีผลไมหรือวัตถุอ่ืนที่เปนอาหารผสมอยูดวย 
หรือจะไมแสดงคํ าวา “ผสม” ที่ชื่ออาหารก็ได

2.  การอนญุาตใหแสดงชนิดของผลไมรวมโดยมิตองแสดงเปอรเซ็นตของผลไมแตละชนิด
ทีคํ่ าก ํากบัชือ่อาหารและฉลากนั้น เนื่องจากสูตรที่ผสมในไอศกรีมเปนผลไมทั้งหมด สวนใหญการผลิตจะ
เตรียมผลไมรวมจากผลไมแตละชนิด แลวจึงนํ าผลไมรวมมาผสมในไอศกรีม ดังนั้นเปอรเซ็นตของผลไม  
แตละชนดิทีใ่ชในขอเท็จจริง อาจคลาดเคลื่อนจากเปอรเซ็นตที่แจงไวในสูตรของการเตรียมผลไมรวม อีกทั้ง
การใสผลไมรวมในสูตรของไอศกรีมก็เพื่อเปนการแตงกลิ่นรสของไอศกรีมเทานั้น



กรณกีารใชวตัถุอ่ืนที่เปนอาหารเปนสวนผสม ก็ใหใชเกณฑการพิจารณาเดียวกับขาง
ตนนี้

8. สูตรไมมีอาหารชนิดนั้น ๆ ผสมอยูเลย หรือสูตรมีการใชกลิ่นที่ไดตามธรรมชาติ เชน
Orange oil, Lemon oil ซึง่ท ําใหเกดิกลิ่น มิไดทํ าใหเกิดรส หรือใชกลิ่นสังเคราะห (Artificial) หรือกลิ่นเลียน
ธรรมชาต ิใหใชคํ าวา “กลิ่น ….. “ เปนสวนของชื่ออาหาร เชน ไอศกรีมหวานเย็นกลิ่นมะนาว

9.  การใช “เชอรเบต” เปนสวนของชื่ออาหารประเภทไอศกรีม (เชน “เชอรเบต…..” “ไอศกรีม
เชอรเบต…..” “ไอศกรีมหวานเย็นเชอรเบต…..”) แบงไดเปน 2 กรณี ดังนี้

9.1  กรณเีปนไอศกรีมเชอรเบตผลไม สูตรสวนประกอบจะตองมีปริมาณผลไมดังนี้
ก.เชอรเบตสม มะนาว ฯลฯ (Citrus Sherbets) จะตองมีสวนผสมของผลไมนั้นไมต่ํ า

กวา 2% โดยนํ้ าหนัก
ข.เชอรเบตสตรอเบอรรี, ราสเบอรรี ฯลฯ (Berry Sherbets) จะตองมีสวนผสมของผล

ไมนั้น ๆ ไมต่ํ ากวา 6%
ค.เชอรเบตผลไม (อืน ๆ นอกจากขอ ก. และขอ ข.) จะตองมีสวนผสมของผลไมนั้น ๆ 

ไมต่ํ ากวา 10%
9.2  กรณทีีไ่มใชไอศกรมีเชอรเบตผลไม สูตรสวนประกอบไมจ ําเปนตองมสีวนผสมของผลไม

อยูดวย
ตัวอยางชื่ออาหารไอศกรีมที่อนุญาต

-  ไอศกรีมนมกลิ่นวานิลลา
   Vanilla Flavoured Dairy Ice Cream
-  เดเคอเรติงวานิลลาไอศกรีม (ไอศกรีมนมกลิ่นวานิลลา)
   Decorating Vanilla Ice Cream
-  ไอศกรีมนมกลิ่นวานิลลาเคลือบช็อกโกแลต
   Vanilla Flavoured Ice Cream Coated with Chocolate
-  ไอศกรีมนมรสสตรอเบอรรีผสมเนื้อสตรอเบอรรี 30%
   Strawberry Flavoured Dairy Ice Cream with 30% Strawberry
-  ไอศกรีมนมรสช็อกโกแลตผสมเกล็ดช็อกโกแลตขาว
   Chocolate Flavoured Dairy Ice Cream with White Chocolate Chip
-  โกลดเม็ดดัลริบบันไอศกรีม (ไอศกรีมนมชนิดผสม)
   Gold Medal Ribbon Ice Cream
-  สตรอเบอรรีชอรตเค็กไอศกรีม (ไอศกรีมนมชนิดผสม)
   Strawberry Shortcake Ice Cream



-  ไอศกรีมนมรสช็อกโกแลตสลับโกโกรสสม (ไอศกรีมผสม)
-  มนิตช็อกโกแลตชิปเฟลเวอรไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสมรสช็อกโกแลตชิปและมินต)
   Mint Chocolate Chips Flavoured Ice Cream
-  พสิตาชโิออัลมอนตเฟลเวอรไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสมถั่วอัลมอนดและกลิ่นพิสตาชิโอ)
   Pistachio Almonds Flavoured Ice Cream
-  คลาสสิคไอศกรีมอุลตราช็อกโกแลต (ไอศกรีมนมผสม)
   Classic Ice Cream Ultra Chocolate
-  คลาสสิคไอศกรีมเบอรรี 8% และครีม (ไอศกรีมนมผสม)
   Classic Ice Cream 8~ Beries & Cream
-  คลาสสคิไอศกรีมเฟรนชวานิลลา (ไอศกรีมนมกลิ่นวานิลลาชนิดผสม)
   Classic Ice Cream French Vanilla
-  ชวูกีูอีช็อกโกแลตไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสมรสช็อกโกแลต)
   Chewy Goey Chocolate Ice Cream
-  อิงลชิทอฟฟเฟลเวอรไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสมทอฟฟ)
    English Toffee Flavoured Ice Cream
-  รอคกี้โรด (ไอศกรีมนมผสม)
   Rocky Road
-  นวิองิแลนดเมเปล นัตเฟลเวอรไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสมรสเมเปลและนัต)
   New England Maple Nut Flavoured Ice Cream
-  ฟดจบราวนีไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสม)
   Fudge Brownie Ice Cream
-  ฟดจ-ชังค-ชิปไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสม)
   Fudge Chunk’n Chips Ice Cream
-  ไอศกรีมนมผสมคุกกี้
   Cookies’n Cream Flavoured Ice Cream
-  ไอศกรมีแฟนซ ี(ไอศกรมีนมกลิน่วานลิลา, กลิน่สตรอเบอรรี และกลิน่ชอ็กโกแลตผสมโกโก)
   Fancy Ice Cream
-  ไอศกรีมนมผสมพราลีน
   Pralines’n Cream Ice Cream
-  ไอศกรีมนมชนิดเหลว (สํ าหรับแมคโดนัลด)
   Soft Serve Ice Cream Mix (For McDonald’s)
-  มลิคไอศกรีมมิกซ (ไอศกรีมนมชนิดเหลว)



   Milk Ice Cream Mix
-  ไอศกรีมนมผสมรสบัตเตอรพิแคน
    Butter Pecan Flavoured Ice Cream
-  ไอศกรีมนมผสมโยเกิรตและนํ้ าเชื่อมเลมอน
-  ไอศกรีมนมผสมโยเกิรตและนํ้ าเชื่อมเลมอน
-  ไอศกรีมนมผสมโยเกิรต รสสตรอเบอรรี

Strawberry Flavoured Yoghurt Mixed Milk Ice Cream

- ไอศกรีมนมผสมรสรัมเรซิน
Rum Raisin Flavoured Mixed Milk Ice Cream

- ไอศกรมีนมรสช็อกโกแลตผสมเมล็ดมะมวงหิมพานต
Chocolate Flavoured Dairy Ice Cream with Cashew Nut

- ไอศกรีมนมกลิ่นวานิลลาผสมแยมสตรอเบอรรี
Flavoured Dairy Ice Cream with Strawberry Jam

- ไอศกรมีนมรสเมเปลและไอศกรีมดัดแปลงรสกาแฟผสมวอลนัต 5% บนเค็กกาแฟ
Maple and Coffee Flavoured Ice Cream with 5% Walnut on Coffee Cake

- ไอศกรีมนมผสมมะมวง
Mango Mixed Dairy Ice Cream

- FT 04 Shake Mix (Milk Ice Cream)
- พราไลนพีนัตเฟลเวอรไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสมนัต)

Praline Peanut Flavoured Ice Cream
- คาราเมลทอฟฟคร้ันซเฟลเวอรไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสมทอฟฟ)

Caramel Toffee Crunch Flavoured Ice Cream
- ไวทพิสตาชิโอเฟลเวอรไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสมพิสตาชิโอนัต)

White Pistachio Flavoured Ice Cream
- มอกกาชพิไลทเฟลเวอรไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสมโกโกและกาแฟ)

Mocha Chip Lite Flavoured Ice Cream
- ไวทอัลมอนดบารคเฟลเวอรไอศกรีม (ไอศกรีมนมผสมรสไวทอัลมอนดบารค)

White Almond Bark Flavoured Ice Cream
- วอปเปอรเฟลเวอรไอศกรีม (ไอศกรีมผสม)

Whoppers Flavoured Milk Ice Cream



- ไอศกรีมนมรสช็อกโกแลตผสมอัลมอนด (ไอศกรีมผสม)
Chocolate Flavoured with Almond

- ไอศกรีมนมซอฟเสิรฟผสมช็อกโกแลต
Chocolate Flavoured Soft Serve Ice Cream

- ไอศกรีมนมผสมรสขิง
Ginger Flavoured Ice Cream

- ทนิรูฟซนัเดย (ไอศกรีมนมผสมช็อกโกแลตและถั่วลิสง)
Tin Roof Sundae

- ไอศกรีมดัดแปลงกลิ่นคาราเมล
Caramel Flavoured Ice Cream

- ไอศกรีมดัดแปลงกะทิผสมราดดวยนํ้ าเชื่อมสับปะรด
- ไอศกรมีดัดแปลงรสช็อกโกแลต, กลิ่นมอลต และกลิ่นทอฟฟเคลือบรสช็อกโกแลต

(ไอศกรีมผสม)
Chocolate Malt and Toffee Flavoured Ice Cream with Chocolate Flavour Coating

- ไอศกรีมดัดแปลงกะทิ
Coconut Cream Ice Cream

- ไอศกรีมดัดแปลงกะทิผสมรวมมิตร
Ruam Mitr Mixed Ice Cream

- ไอศกรีมกะทิรวมมิตร (ไอศกรีมดัดแปลงผสมผลไมรวม)
- ไอศกรมีดัดแปลงกะทิผสมรวมมิตร (เผือก 4% ขาวโพด 3% ลอดชอง 3%)

Coconut Cream Mixed Ice Cream
- ไอศกรีมดัดแปลงกลิ่นบับเบิลกัม

Bubble Gum Flavoured Ice Cream
- ไอศกรีมดัดแปลงกลิ่นเมลอน

Melon Flavoured Ice Cream
- ไอศกรีมดัดแปลงผสมรสโกโกประกบขนมปงกรอบ
- ไอศกรมีดัดแปลงกลิน่วานลิลาแตงหนาดวยครมีคาราเมลอลัมอนด 6% และเคลอืบชอ็กโกแลต

Vanilla Flavoured Ice Cream Topping with Caramel and 6% Almond Chocolate Coated
- ไอศกรีมดัดแปลงผสมรสเผือกสอดไสคัสตารดเผือก
- ไอศกรมีดัดแปลงผสมมะพราวเกล็ด 4.4% แตงหนาดวยถั่วลิสง 5% เคลือบช็อกโกแลต
- ไอศกรมีดัดแปลงกลิ่นวานิลลาเคลือบดวยหวานเย็นกลิ่นสม



- ไอศกรีมดัดแปลงผสมสตรอเบอรรีซันเดย
Strawberry Sundae Ice Cream

- ไอศกรมีดัดแปลงกะทิราดหนาดวยนํ้ าเชื่อมโกโกและถั่วลิสง 2% ชนิดโคน (ไอศกรีมผสม)
Coconut Cream Ice Cream Topped with cocoa Syrup and 2% Peanut in Cone

- ไอศกรีมดัดแปลงผสมช็อกโกแลต
Chocolate Flavoured Mixed Ice Cream

- ไอศกรีมดัดแปลงกลิ่นวานิลลาเคลือบโกโก (ไอศกรีมผสม)
Vanilla Flavoured Mixed Ice Cream Cocoa Coated

- ไอศกรมีดัดแปลงกลิน่วานลิลาและไอศกรมีผสมพนีตับตัเตอรราดดวยชอ็กโกแลตและถัว่ลสิง
Vanilla Flavoured Ice Cream and Peanut Butter Mixed Ice Cream Topped with

Chocolate and Peanut
- ไอศกรีมดัดแปลงรสช็อกโกแลตสอดไสช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตผสมถั่วลิสง 4%

Chocolate Flavoured Ice Cream with Chocolate Core Coating Chocolate with 4% 
Peanut

- ไอศกรมีดัดแปลงกลิ่นช็อกโกแลต กลิ่นมอลต และกลิ่นท็อฟฟเคลือบรสช็อกโกแลต
Chocolate Malt & Toffee Flavour Ice Cream with Chocolate Flavour Coating

- ซมิมีสติก (ไอศกรีมดัดแปลงผสมซาหริ่ม)
Simmy Stick

- ไอศกรีมหวานเย็นสับปะรด
Pineapple Water Ice

- ไอศกรีมหวานเย็นแอปเปล
Apple Sherbet Ice Cream

- ไอศกรีมหวานเย็นรสซาหริ่ม
Salim Flavoured Icicle

- ไอศกรีมหวานเย็นกลิ่นสตรอเบอรรี
- เชอรเบตรสมะนาว (ไอศกรีมหวานเย็น)

Lime Flavoured Sherbet
- ไอศกรมีหวานเย็นผสมลิ้นจี่และมะนาว 10%

Water Ice with 10% Lychee and Lime
- ไอศกรีมหวานเย็นรสผลไมรวม

Mixed Fruit Flavoured Water Ice



- ไอศกรีมหวานเย็น กลิ่นสมสลับสี
- ไอศกรีมหวานเย็นผสมถั่วดํ า
- ไอศกรมีหวานเย็น กลิ่นสับปะรด, มะละกอ และมะนาว
- ไอศกรีมหวานเย็นรสโคลาสอดไสเยลลี่รสสตรอเบอรรี

Cola Flavoured Water Ice Filled with Strawberry Jelly
- ไอศกรมีหวานเย็นกลิ่นโคลาเคลือบช็อกโกแลต 2.5%

Cola Flavoured Water Ice Coated 2.5% Chocolate

- ไอศกรมีหวานเย็นกลิ่นเลมอนและกลิ่นทุตตี้ฟรุตตี้เคลือบนํ้ าเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรรี
Lemon and Tutti Fruitti Flavoured Water Ice with Strawberry Flavoured Syrup Coating

- บอยเซนเบอรรีเฟลเวอรซอรเบต (ไอศกรีมหวานเย็น)
Boysenberry Flavoured Serbet

- ไอศกรีมหวานเย็นเบอรรีผสม (ฟอเรสเบอรรี)
Mixed Berries (Forest Berries) Sherbet Ice Cream

- ไอศกรีมหวานเย็นรสนม
- ไอศกรีมหวานเย็นรสกะทิ
- ไอศกรมีหวานเย็นขาวเหนียวดํ า
- ออเรนจเชอรเบต ผไอศกรีมหวานเย็นรสสม)

Orange Sherbet Ice Cream
- ไอศกรีมนมชนิดผง

Ice Cream Mix หรือ Ice Cream Powder
- S.S. I/C-C Premix (Cocoa Flavoured Ice Cream Powder)
- Vanilla Flavoured Ice Cream Powder
- Vanilla Flavoured Ice Cream Powder (Milk Ice Cream)
- FT 06 Sundae Soft Serve Powder (Milk Ice Cream)
- FT 04 Shake Mix (Milk Ice Cream)
- ผงไอศกรีมนิวทรอล

Neutral Ice-Cream Powder
สตูรสวนประกอบไอศกรีม

1.  แจงสูตรสวนประกอบใหตรงตามวัตถุดิบที่ผลิตจริงและครบ 100%



2. หามใสวัตถุกันเสีย ยกเวนวัตถุกันเสียที่ติดมากับกรวยแปงที่บรรจุไอศกรีม สวนไสของ
ไอศกรมี สวนราด หรือเคลือบไอศกรีม ทั้งนี้ตองแจงที่มาของวัตถุกันเสียใหชัดเจน

3.  สูตรของไอศกรีมตองสอดคลองกับชนิดที่กํ าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เชน
ไอศกรมีนม สูตรตองทํ าจากนมหรือผลิตภัณฑที่ไดจากนม ไอศกรีมดัดแปลงสูตรทํ าจากไขมันอื่นทั้งหมด
หรือใชไขมันอื่นแทนมันเนยเพียงบางสวน

4.  กรณีสูตรมีการใสวัตถุแตงกลิ่นรส (Flavour) ตองแจงชนิดและรายละเอียดวัตถุแตงกลิ่นรส 
หรือแจงเลขสารบบอาหาร ทั้งนี้ตองมีสูตรที่เหมาะสมในการใชเปนวัตถุแตงกลิ่นรสเปนชนิดที่ไมอันตราย 
หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได ถาไมสามารถแจงรายละเอียดของวัตถุแตงกลิ่นรสได ใหสง
หนังสือรับรองวัตถุแตงกลิ่นรส หรือหนังสือรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่มีการใชวัตถุแตงกลิ่นรส
มาประกอบการพิจารณา

5. กรณสูีตรมีการใชสีผสมอาหาร ตองแจงชนิดและปริมาณสีผสมอาหาร โดยแจงชื่อสามัญ
ของสีดังนี้

5.1  สีธรรมชาติ ไดแก สีที่ไดจากการสกัดพืชและสัตวที่ใชบริโภคไดโดยไมเกิดอันตรายและ
สีชนดิเดยีวกนัทีไ่ดจากการสังเคราะห เชน โคชินิล แคนทาแซนธิน คาโรทีน คลอโรฟลล หรือสีอนินทรีย 
จ ําพวกผงถานที่ไดจากการเผาพืช

5.2  สีสังเคราะห ไดแก
5.2.1  สีเอโซรบีูน (คารโมอีซีน) สีเออริโธรซีน, สีตารตราซีน, สีซันเซ็ต เย็ลโลว เอ็ฟซี

เอฟ็, สีฟาสตกรีน เอ็ฟซีเอ็ฟ, สีอินดิโกคารมีน (หรืออินดิโกติน) ปริมาณที่อนุญาตใหใช คือ ไมเกิน 70 
มลิลิกรัมตอไอศกรีมในลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม

5.2.2  สีปองโซ 4 อาร และสีบริลเลียนทบลู เอ็ฟซีเอ็ฟ ใชไดไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอ
ไอศกรีมในลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม

การใชสีสังเคราะหต้ังแต 2 ชนิดขึ้นไป ตองมีปริมาณรวมของสีไมเกินปริมาณของสี
ชนดิที่กํ าหนดใหใชไดนอยที่สุด

5.3  การใชสีโดยมปีริมาณเกินที่กํ าหนดตามขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ตองพิจารณาเปนราย ๆ 
ไป เชน การใชสีตารตราซีนในปริมาณมากกวา 70 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เคยพิจารณาอนุญาตได
โดยคํ านวณหาปริมาณการรับประทาน แลวมีปริมาณสีไมเกินคา ADI โดยคิดจากปริมาณไอศกรีม 1 
กโิลกรัมนํ้ าหนักตัวผูบริโภค 22 กิโลกรัม

ทัง้นีป้ริมาณสีดังกลาวไมเกินคาที่ Codex Standard for Edible Ices and Ice Mixed 
(Codex Std.137-1981) ก ําหนด



5.4  การใชสีโดยมชีนดิไมเปนไปตามทีก่ ําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง สีผสม
อาหาร จะตองพิจารณาเปนราย ๆ ไป โดยพิจารณาจากขอมูลคา ADI ขอมูลจาก Codex ขอมูลการ
อนญุาตใหใชสีนั้นจากประเทศผูผลิต ประเทศที่ตองสงผลิตภัณฑไปจํ าหนาย และประเทศอื่น ๆ

6.  การผลติไอศกรีม ถาจํ าเปนตองใชวัตถุเจือปนอาหาร เชน การใช Emulsifier, Stabilizer 
หรือ Thickener ใหแจงชื่อสามัญ เชน carrageenan วตัถเุจอืปนอาหารจะตองเปนชนิดและปริมาณตามที่
ก ําหนดในประกาศฯ เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร กรณีที่แตกตางไปจากที่กํ าหนดตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

7.   การผลิตไอศกรีม ถาจํ าเปนตองใชวัตถุใหความหวานแทนนํ้ าตาลหรือใชรวมกับนํ้ าตาล
นอกจากการใชนํ ้าตาลได โดยใหใชวตัถใุหความหวานแทนนํ ้าตาลไดตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว
เอช โอ โคเด็กซ (Joint FAO/WHO Codex) ทีว่าดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหารและฉบับที่แกไขเพิ่มเติม

8.  ไมอนุญาตใหใสหมากฝรั่งในไอศกรีม
9.  ในกรณีสูตรมีการใสลูกกวาดจะตองพิจารณาตัวอยางอาหารประกอบ ซึ่งเคยพิจารณา

อนญุาตใหมกีารผลติไอศกรมี ซึง่สตูรมกีารใสลูกกวาดบรรจใุนถวยพลาสตกิรูปโคนใส มลูีกอมเสนผาศนูยกลาง
ประมาณ 2 เซนติเมตร อยูกนถวย

10.  อนญุาตใหมีการใสแปง และ/หรือนมในไอศกรีมหวานเย็นได
11.  อนญุาตใหมีการใสนมเปรี้ยวในไอศกรีมได

กรรมวิธีการผลิตไอศกรีม
1.  กรรมวธิกีารผลิต ตองแจงสอดคลองกับสูตร แจงขั้นตอนในการเติมสี วัตถุแตงกลิ่นรส วัตถุ

เจอืปนอาหาร (ถามีการใช)
2.  ไอศกรมีนม ไอศกรีมดัดแปลง ไอศกรีมผสม ตองผานกรรมวิธีตามลํ าดับดังตอไปนี้

2.1  การผานความรอน ตองผานกรรมวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
2.1.1  ท ําใหรอนขึ้นถึงอุณหภูมิไมต่ํ ากวา 68.5 องศาเซลเซียส และคงไวที่อุณหภูมินี้

ไมนอยกวา 30 นาที หรือ
2.1.2  ทํ าใหรอนขึ้นถึงอุณหภูมิไมต่ํ ากวา 80 องศาเซลเซียส และคงไวที่อุณหภูมินี้  

ไมนอยกวา 25 วินาที และจะตองมีเครื่องวัดอุณหภูมิพรอมดวยเครื่องบันทึกอัตโนมัติ แสดงอุณหภูมิเวลา   
ที่ใชจริง หรือ

2.1.3  ทํ าใหรอนโดยกรรมวิธีอ่ืน ตามที่สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เห็นชอบดวย

2.2  ท ําใหเยน็ลงทันทีที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และคงไวที่อุณหภูมินี้



2.3  การปน กวน หรือผสม แลวแตกรณี และทํ าใหเยือกแข็งที่อุณหภูมิไมสูงกวา –2.2
องศาเซลเซียส กอนบรรจุลงในภาชนะบรรจุเพื่อจํ าหนาย และตองเก็บไวที่อุณหภูมิไมสูงกวา–2.2       
องศาเซลเซียสนี้จนกวาจะจํ าหนาย

3.  การผลิตไอศกรีมชนิดแทงหรือหลอดที่มีส่ิงจับ หรือถือสัมผัสกับเนื้อไอศกรีม ส่ิงจับหรือ    
ถอืนัน้ตองสะอาด ไมมีสารออกมาปนเปอนกับอาหารในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
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