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ค าน า 
 

ประมวลสารสนเทศพร้อมใช ้เร่ือง “อาหารทอด (Fried Foods)” ฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์
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กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ามนัทอดอาหารและอาหารทอด 
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อาหารทอด (Fried Foods) ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบบัเตม็ไดท่ี้ http://siweb.dss.go.th/repack/repack_list.asp 
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อาหารทอด 
(Fried Foods) 

บทคัดย่อ 
อาหารทอดเป็นอาหารประเภทหน่ึงท่ีคนไทยนิยมบริโภคและผลิตเพื่อจ าหน่าย ไขมนัและน ้ ามนัใน

อาหารทอดจะท าหนา้ท่ีใหพ้ลงังาน เป็นแหล่งกรดไขมนัท่ีจ าเป็น และเป็นตวัช่วยการดูดซึมของวิตามินท่ีละลาย

ในไขมนั ซ่ึงควรรับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสม การทอดอาหารมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีควรค านึงถึงโดยเฉพาะการ

ใชน้ ้ ามนัทอดอาหารท่ีอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานจะท าให้เกิดการเส่ือมสลายของน ้ ามนัและเกิดเป็นสารโพลาร์

ท่ีสามารถดูดซึมและสะสมในร่างกาย จึงควรหลีกเล่ียงการทอดอาหารอมน ้ ามนั การใชน้ ้ ามนัทอดซ ้ า และหมัน่

ตรวจสอบคุณภาพน ้ ามนัอยู่สม ่าเสมอทั้งการสังเกตทางกายภาพ การตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ และการตรวจ

วิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ส าหรับผูผ้ลิตสินคา้ทอดเพื่อจ าหน่ายควรค านึงถึงขอ้กฎหมายและมาตรฐานท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพและความปลอดภยั ปัจจยัท่ีมีผลต่ออายุการเก็บรักษาอาหารทอด ไดแ้ก่ 

องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์อาหาร บรรจุภณัฑ์อาหาร และส่ิงแวดลอ้ม การยืดอายุการเก็บรักษาอาหารทอด

สามารถใช้วิธีการทอดแบบสุญญากาศ เลือกใช้น ้ ามนัท่ีมีไขมนัอ่ิมตวัต ่า และทอดอาหารด้วยระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ตลอดจนการลดปริมาณน ้ าอิสระในอาหาร การใช้สารเคมีเติมในอาหารหรือบรรจุไวก้ับอาหาร 

นอกจากน้ี การเลือกวิธีบรรจุอาหารและการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสมก็เป็นอีกวิธีท่ีสามารถช่วยยืดอายุ

การเก็บรักษาอาหารทอดไดเ้ช่นกนั 

ค าส าคัญ : อาหารทอด; น ้ามนัทอดซ ้ า; สารโพลาร์ ; 
Keywords : Fried Foods; Used Frying Oil; Polar Compounds 
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อาหารทอด 
(Fried Foods) 

1. บทน า 

 อาหารทอด เป็นอาหารประเภทหน่ึงท่ีคนไทยนิยมท ารับประทานในครัวเรือน รวมถึงการผลิตเพื่อ
คา้ขายเชิงพาณิชย์ทั้งในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่ การทอดอาหารไม่เพียงแค่วิธีการประกอบอาหาร
เท่านั้ น แต่ยงัเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีมีตัวแปรหรือปัจจัยต่าง ๆ เก่ียวข้องตลอดกระบวนการ หากมีปัจจัยใด
เปล่ียนแปลงไปก็จะส่งผลให้คุณภาพของผลิตภณัฑ์เปล่ียนแปลงไปดว้ย ตวัอย่างเช่น ชนิดน ้ ามนัทอดอาหาร 
อุณหภูมิทอดอาหาร ระยะเวลาทอดอาหาร บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนมี
ความส าคญั เน่ืองจากส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละสุขภาพของผูบ้ริโภคดว้ย  

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยโครงการทดสอบสินคา้ OTOP เพื่อยกระดบัคุณภาพสินคา้และความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภคในปี 2557-2559 รายงานผลการส ารวจความตอ้งการ/ปัญหาของผูป้ระกอบการ OTOP 
ประเภทสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ซ่ึงพบวา่ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์อาหารทอด
ส่วนใหญ่มกัประสบปัญหาเร่ืองการใชน้ ้ ามนัทอดซ ้ าท าให้มีสารโพลาร์เกินค่าท่ีก าหนดตามมาตรฐาน อาหาร
ทอดมีกล่ินหืนและอายุการเก็บรักษาสั้น เน่ืองจากผูป้ระกอบการฯ ขาดความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนการผลิต
สินคา้ให้มีคุณภาพและความปลอดภยั ดงันั้น การศึกษาหาความรู้และตระหนกัถึงความส าคญัจะสามารถช่วย
แกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได ้ทั้งน้ี ไม่เพียงแต่ผูป้ระกอบการ OTOP เท่านั้น ผูจ้  าหน่ายอาหารริมบาทวิถี ผูป้ระกอบ
อาหารรับประทานในครัวเรือน และผูบ้ริโภคเองก็ควรมีความรู้ความเขา้ใจดงักล่าวฯ เพื่อการบริโภคท่ีดีต่อ
สุขภาพร่างกาย 

2. น า้มันทอดอาหาร 

 น ้ามนัปรุงอาหารท่ีผลิตใหม่ทัว่ไปจะมีสารประกอบไม่มีขั้วประมาณร้อยละ 95-99 แต่เม่ือน าไปทอดท่ี
อุณหภูมิสูงประมาณ 170-180 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน ความช้ืนของอาหารและออกซิเจนจากอากาศ
จะเร่งการเส่ือมสลายของน ้ ามัน ท าให้เกิดการแตกตัวเป็นสารโพลาร์ในระหว่างการทอดอาหาร โดย
สารประกอบดงักล่าว เช่น กรดไขมนัอิสระโมโนเอซิลกลีเซอรอล กรดไขมนัทรานซ์ เป็นตน้ น ้ ามนัท่ีทอดซ ้ า
หลาย ๆ คร้ัง จะมีสีด า กล่ินเหมน็หืน มีฟอง เหนียวหนืด คุณค่าทางโภชนาการลดลง และสารโพลาร์ท่ีเกิดข้ึนจะ
สามารถดูดซึมและสะสมในร่างกายซ่ึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีความเส่ียงท าใหเ้กิดโรคหวัใจและหลอดเลือด และยงั
พบว่ามีสารก่อมะเร็งในน ้ ามนัทอดซ ้ าด้วย  อย่างไรก็ตาม ปริมาณสารโพลาร์น้ีสามารถใช้เป็นตวัช้ีวดัการ
เส่ือมสภาพของน ้ามนัได ้ 
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2.1 การอมน า้มันของอาหารขณะทอด  
  อาหารทอดท่ีอมน ้ ามนัมาก หากบริโภคเขา้ไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได ้จึงควรหลีกเล่ียง

การอมน ้ามนัของอาหารขณะทอด วิธีท่ีสามารถท าไดคื้อ การไม่ใชอุ้ณหภูมิต ่าจนเกินไป เน่ืองจากท าให้ตอ้งใช้
เวลานานในการทอด ยิ่งใชเ้วลาทอดนาน อาหารก็จะยิ่งอมน ้ ามนัไวม้าก ในขณะท่ีภาชนะทอดท่ีใช้ก็ควรเป็น
ภาชนะท่ีน าความร้อนไดดี้ และไม่ควรทอดอาหารทีละหลาย ๆ ช้ินเพราะจะท าใหอุ้ณหภูมิต ่าลง ท าให้อาหารอม
น ้ ามนัไดม้ากข้ึน นอกจากน้ี ลกัษณะของช้ินอาหารก็มีส่วนส าคญั โดยอาหารช้ินเล็กจะอมน ้ ามนัไดม้ากกว่า
อาหารช้ินใหญ่ และอาหารท่ีมีพื้นผวิสัมผสัมากจะอมน ้ ามนัไดม้ากกวา่อาหารท่ีมีพื้นผิวเรียบเม่ือเปรียบเทียบใน
ปริมาณเท่ากนั ส่วนองคป์ระกอบของอาหารก็เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อการอมน ้ ามนั โดยอาหารท่ีมีน ้ าตาลและ
ไขมนัมากเม่ือน าไปทอดก็จะอมน ้ามนัไดม้ากดว้ยเช่นกนั (สุนนัท ์ วทิิตสิริ, 2559)  

 นอกจากน้ี หลายคนยงัเลือกใชว้ิธีซบัน ้ ามนัจากอาหารทอดโดยการใชก้ระดาษทิชชู  ถึงแมจ้ะมีข่าว
เตือนวา่ อาจเส่ียงต่อการรับสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide; NaOH) หรือ โซดาไฟ ซ่ึงเม่ือท า
ปฏิกิริยากบัโปรตีนและไขมนั จะมีฤทธ์ิกดักร่อนเน้ือเยื่อรุนแรง เน้ือเยื่อถูกท าลาย หรือถูกกดัลึกลงไป ซ่ึงการ
ท าลายอาจต่อเน่ืองหลายวนั การหายใจเอาไอหรือละอองสารยงัส่งผลให้ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจส่วนบน 
ท าใหจ้าม ปวดคอ น ้ามูกไหล ปอดอกัเสบรุนแรง หายใจขดั การสัมผสัถูกผวิหนงัจะระคายเคืองรุนแรง เป็นแผล
ไหม้และพุพองได้ การกลืนกินท าให้แสบไหม้บริเวณปาก คอ และกระเพาะอาหาร ส่วนสารไดออกซิน 
(Dioxins) เป็นสารท่ีสถาบนัวิจยัมะเร็งระหวา่งชาติจดัให้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์เม่ือร่างกายไดรั้บเขา้ไปจะ
ไม่ท าให้เกิดอาการอย่างเฉียบพลนั แต่อาการจะค่อย ๆ เกิด และเพิ่มความรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได ้ (ไทยรัฐ
ออนไลน,์ 2557)  

 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชก้ระดาษทิชชูซับน ้ ามนัอาหารทอดว่า การผลิต
กระดาษทิชชูจะใชเ้ยือ่กระดาษฟอกขาวมาเป็นวตัถุดิบ โดยการฟอกเยื่อขาวปัจจุบนัส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้
คลอรีนไดออกไซด์ซ่ึงท าให้เกิดสารพิษคือ Organically bound chlorine หรือท่ีรู้จกักนัในอุตสาหกรรมเยื่อและ
กระดาษวา่ Adsorbable organic halogen (AOX) แต่ไม่เกิดสารไดออกซิน และการน าเยื่อฟอกขาวมาผลิต
กระดาษทิชชูนั้น ไมไ่ดใ้ชเ้ยือ่ฟอกขาวท่ีผลิตในประเทศไทยซ่ึงผลิตจากเยือ่ใยสั้นเท่านั้น ยงัตอ้งผสมกบัเยื่อฟอก
ขาวท่ีผลิตในต่างประเทศซ่ึงเป็นเยื่อใยยาวดว้ย เพื่อให้คุณสมบติัของกระดาษเป็นไปตามท่ีตอ้งการ ดงันั้น เม่ือ
น าเยือ่กระดาษฟอกขาวมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระดาษทิชชู จึงแทบจะไม่มีปริมาณสารโซเดียมไฮดร็อกไซด์
และไดอ็อกซิน และกวา่จะผา่นกระบวนการต่างๆ จนกลายเป็นกระดาษทิชชู จึงยิ่งมีปริมาณสารเหล่าน้ีนอ้ยลง
ไปอีก และจากโครงการวิจยั “การศึกษาปริมาณ Organically bound chlorine ในเยื่อฟอกขาวและกระดาษและ
ปริมาณ AOX ในน ้ าทิ้งของโรงงานเยื่อและกระดาษในประเทศเพื่อสร้างฐานขอ้มูล” ของกรมวิทยาศาสตร์
บริการ พบวา่ ปริมาณสาร AOX ท่ีตกคา้งในผลิตภณัฑก์ระดาษทิชชูมีปริมาณนอ้ยมาก และการท่ีสารไดออกซิน 
จากผลิตภณัฑ์เยื่อและกระดาษจะปนเป้ือนออกมาไดน้ั้นตอ้งอยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูงและระยะเวลานาน จาก
ขอ้มูลทางวชิาการดงักล่าว กระดาษทิชชูจึงไม่มีปริมาณสารโซเดียมไฮดร็อกไซด์บริสุทธ์ิและไดอ็อกซินตกคา้ง
ในปริมาณท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย ทั้งยงัไม่สามารถหลุดออกมาปนเป้ือนกบัอาหารไดโ้ดยง่าย (ภูวดี  ตูจิ้นดา, 2558)  
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อยา่งไรก็ตาม กรมอนามยัแนะน าวา่ การซบัน ้ ามนัจากอาหาร กระดาษท่ีใชจ้ะสัมผสักบัอาหารโดยตรง 
จึงควรเลือกใชก้ระดาษท่ีผลิตมาเพื่อใชก้บัอาหารโดยเฉพาะ และตอ้งผา่นการรับรองตามมาตรฐานระดบัสากล 
เช่น HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการผลิตท่ีมีมาตรการป้องกนัอนัตรายท่ี
ผูบ้ริโภคอาจไดรั้บจากการบริโภคอาหาร และเป็นท่ีนิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหารดว้ย (กรมอนามยั, 
2557) 

 2.2 น า้มันทอดซ ้า 
   เม่ือใชน้ ้ามนัทอดอาหารซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง ท่ีความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน จะเกิดการเส่ือมคุณภาพ 
โดยปัจจยัส าคญัท่ีเป็นสาเหตุของการเส่ือมคุณภาพ ไดแ้ก่ อากาศ ความร้อน น ้ าและอาหาร และปฏิกิริยาเคมีท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงเร่งการเส่ือมสภาพของน ้ ามนัทอดซ ้ า ได้แก่ ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส (Hydrolysis) ออกซิเดชัน 
(Oxidation) และโพลิเมอร์ไรดเ์ซชนั (Polymerization) ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที ่1  การเส่ือมคุณภาพของน ้ามนัทอดอาหารและปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของการเส่ือมคุณภาพ 

(http://www.dss.go.th/images/st-article/bct-1-2557-hydrolysis.pdf) 

 การเส่ือมคุณภาพของน ้ ามนัสามารถสังเกตได้จากการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ นั่นคือ น ้ ามนัจะมี
ลกัษณะเหนียวขน้ สีด า มีกล่ินเหมน็หืน มีฟอง และเกิดควนัมากขณะทอด และยงัสามารถตรวจสอบไดจ้ากการ
วดัค่าทางเคมี โดยระหวา่งการทอดอาหารดว้ยน ้ ามนัทอดซ ้ า จะเกิดสารประกอบมีขั้วข้ึนเรียกว่า “สารโพลาร์” 
จึงสามารถใช้ปริมาณสารโพลาร์เป็นตวัช้ีวดัการเส่ือมคุณสภาพของน ้ ามนัได้ในหลายกลุ่มประเทศ (ขนิษฐา  
อินทร์ประสิทธ์ิ และ ปัญจย์ศ มงคลชาติ, 2557) ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของน ้ ามนัขณะทอดอาหาร แสดงดงัภาพ
ท่ี 2 และปริมาณสารโพลาร์ในน ้ามนัแต่ละชนิดของตวัอยา่งอาหารต่าง ๆ แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ภาพที ่2 การเปล่ียนแปลงของน ้ ามนัขณะทอดอาหาร 

(Perkins, E. G., 1992) 

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ในน ้ ามนัทอดซ ้ าท่ีใช้ทอดอาหารบางชนิด โดยวิธีคอลมัน์
โครมาโทกราฟี 

ชนิดน า้มัน ชนิดอาหารที่ทอด 
ปริมาณสารโพลาร์ต ่าสุด – สูงสุด (ร้อยละ) 

จ านวนตัวอย่างไม่ได้มาตรฐาน/จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
น ้ามนัปาลม์ ไก่ 7.74 - 45.96 

6/23 
น ้ามนัปาลม์ เฟรนช์ฟรายด์ 7.98 - 40.74 

4/10 
น ้ามนัปาลม์ หมู เน้ือ 9.88 - 30.37 

1/9 
น ้ามนัปาลม์ มนัฝร่ัง 10.24 – 30.90 

3/9 
น ้ามนัปาลม์ ปลา 9.96 - 43.25 

3/8 
น ้ามนัปาลม์ นกัเก็ต 15.62 - 41.11 

5/6 
น ้ามนัปาลม์ พาย พฟั เบอร์เกอร์ 

เปปเปอร์ 
13.81 - 36.32 

4/6 
น ้ามนัมะพร้าว 
ผสมน ้ามนัปาลม์ 

กลว้ย เผอืก มนั 
ไข่นกกระทา 

16.82 - 23.71 
0/3 
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ชนิดน า้มัน ชนิดอาหารที่ทอด 
ปริมาณสารโพลาร์ต ่าสุด – สูงสุด (ร้อยละ) 

จ านวนตัวอย่างไม่ได้มาตรฐาน/จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
น ้ามนัถัว่เหลือง ไส้กรอก เตา้หู้ 13.86 - 15.81 

0/2 
น ้ามนัไก่ ไก่ 16.25 

0/1 
ช่วงปริมาณสารโพลาร์ (%) 7.74 - 45.96 

สัดส่วนจ านวนตวัอยา่งน ้ามนัทอดซ ้ าท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน 

27/80 

ร้อยละตวัอยา่งน ้ามนัทอดซ ้ าไม่ได้
มาตรฐานทั้งหมด (%) 

33.75 

ทีม่า : ไพรจิตร  ทิพพิลา (2554-2555) 

ทั้งน้ี มีหลายหน่วยงานไดใ้หค้วามสนใจและตระหนกัถึงอนัตรายของน ้ ามนัทอดซ ้ า ซ่ึงไดท้  าการศึกษา
วจิยัการใชน้ ้ามนัทอดซ ้ าในกรณีต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพของน ้ ามนัหมู 
น ้ามนัปาลม์ และน ้ามนัถัว่เหลืองทอดซ ้ า รวมทั้งพิจารณาจุดยุติส าหรับการเลิกใชน้ ้ ามนัปรุงอาหารทอดซ ้ า โดย
การทดลองน้ีใชปี้กไก่ทอดท่ีหมกัและไม่หมกัเคร่ืองปรุงในน ้ ามนัทั้งสามชนิด ทอดท่ีอุณหภูมิ 180 ± 5 องศา-
เซลเซียส ผลการทดลองพบว่า ไก่ท่ีทอดจากน ้ ามนัทอดซ ้ ามีกล่ินหืน และอมน ้ ามนัอย่างเห็นได้ชดัเจน และ 
พบวา่น ้ ามนัหมู น ้ ามนัถัว่เหลือง และน ้ ามนัปาล์มทอดซ ้ า ควรยุติท่ีเวลาประมาณ 6 8 และ 10 ชัว่โมงตามล าดบั 
(กลัยาภรณ์ จนัตรี, 2550) 

คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ไดศึ้กษาผลของน ้ ามนัท่ีใชท้อด
ต่อคุณภาพของกลว้ยหินฉาบ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ภายใตโ้ครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ท่ีส าคญัของ
จงัหวดัยะลา ซ่ึงผูว้จิยัไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการใชน้ ้ามนัทอดซ ้ าหลาย ๆ คร้ังไวว้า่  น ้ ามนัท่ีผา่นการทอดซ ้ าหลาย ๆ 
คร้ัง จะเส่ือมสภาพลง วติามินจะถูกท าลาย การออกซิไดส์วติามินท่ีละลายไดใ้นไขมนั เช่น เรตินิล แคโรทีนอยด ์
และโดยเฉพาะโทโคฟีรอล หรือ วติามินอี จะถูกท าลายไปหมดท าใหสู้ญเสียคุณค่าทางโภชนาการ และส่งผลต่อ
สุขภาพ โดยสารโพลาร์อาจท าให้เกิดโรคหัวใจจากเส้นเลือดหัวใจตีบตนั อาจท าให้เป็นมะเร็งในกระเพาะ
อาหาร และท าใหต้บัเส่ือมได ้(จริยา และกามีละห์, 2551) 

กองสุขาภิบาล 3 ส านกัอนามยั กรุงเทพฯ ไดศึ้กษาการใชน้ ้ามนัทอดซ ้ าในกลุ่มผูจ้  าหน่ายอาหารริมบาทวิถี
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสรุปพบวา่ ผูจ้  าหน่ายอาหารริมบาทวิถีโดยส่วนใหญ่จะซ้ือน ้ ามนัทอดอาหารจาก
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ตลาดและมีส่วนหน่ึงท่ีไม่แน่ใจว่าน ้ ามนัท่ีซ้ือมาเป็นน ้ ามนัใหม่หรือไม่ ชนิดของน ้ ามนัทอดอาหารยงัมีการใช้
น ้ ามนัจากไขสัตว ์(น ้ ามนัไก่หรือน ้ ามนัหมู) มีการเปล่ียนน ้ ามนัทอดอาหารใหม่แทบทุกคร้ัง อีกทั้งยงัมีความรู้
เก่ียวกบัน ้ ามนัทอดอาหารโดยทราบถึงผลต่อสุขภาพ แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเก่ียวกบัเร่ืองกฎหมายว่ามีการ
ก าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน ้ ามนัท่ีใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจ าหน่ายและไม่ทราบบทลงโทษกรณี
ตรวจพบปริมาณสารโพลาร์เกินมาตรฐาน ส าหรับปริมาณสารโพลาร์ทั้งหมดในน ้ ามนัทอดอาหารพบว่า มี
ปริมาณเกินร้อยละ 25 จ านวน 3 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 โดยพบในไก่ทอด หมูทอด และเก๊ียวซ่า (ณัฐยาภรณ์  
สร้อยนาค, สุกญัญา  ทองเกล้ียง และ ผดุงศกัด์ิ  แจง้ดี, 2555) 

ศูนย์วิจยัและประเมินความเส่ียงด้านอาหารปลอดภยั สถาบนัอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมได้สุ่ม
ตวัอย่างน ้ ามนัพืช (น ้ ามนัท่ียงัไม่ได้ใช้) ท่ีแบ่งขายตามทอ้งตลาด บรรจุถุงพลาสติกขนาดถุงละ 1,000 กรัม 
จ านวน 4 ยีห่อ้ เพื่อน ามาตรวจวเิคราะห์การปนเป้ือนของสารโพลาร์ โดยวิธีวิเคราะห์ AOAC (2005), 982.27 ผล
การวิเคราะห์พบว่า ทุกตวัอย่างพบการปนเป้ือนของสารโพลาร์ โดยมีปริมาณสารโพลาร์อยู่ในช่วง 6.19-8.18 
กรัม/100 กรัม ถึงแมป้ริมาณท่ีตรวจพบนั้นยงัไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ก็ควรระวงัหลีกเล่ียง (ไทยรัฐ และ สถาบนั
อาหารโครงการอาหารปลอดภยั, 2555) 

 2.3 วธีิหลกีเลีย่งอนัตรายจากน า้มันทอดซ ้า  
        ศูนยว์ิชาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (2557) รวมถึง ส านกั
อาหาร (2554) ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัวธีิหลีกเล่ียงอนัตรายจากน ้ามนัทอดซ ้ า ดงัน้ี 

1)  เลือกใช้น ้ ามนัพืชทัว่ไป เช่น น ้ ามนัร าขา้ว น ้ ามนัถัว่เหลือง น ้ ามนัมะกอก น ้ ามนัขา้วโพด น ้ ามนั
ดอกค าฝอย และน ้ามนัดอกทานตะวนักบัอาหารประเภทผดั 

2) เลือกใช้น ้ ามนัปาล์มโอเลอิน น ้ ามนัท่ีผ่านการไฮโดรจิเนชั่นท่ีมีกรดไขมนัต ่า หรือน ้ ามนัท่ีมี
กรดไลโนเลอิกน้อยกว่าร้อยละ 2 กบัการทอดอาหารแบบน ้ ามนัท่วม เน่ืองจากทนความร้อนสูง และเส่ือม
สลายตวัชา้ 

3) ควรซบัน ้ าส่วนท่ีเกินบริเวณผิวหนา้อาหารดิบก่อนทอด และไม่ทอดอาหารไฟแรงเกินไปเพื่อลด
การแตกตวัและชะลอการเส่ือมของน ้ามนั 

4) ไม่ควรใชไ้ฟแรงเกินไปในการทอดอาหาร อุณหภูมิท่ีเหมาะสมประมาณ 160 - 180 องศาเซลเซียส 
5) หมัน่กรองกากอาหารทิ้งระหวา่งและหลงัการทอดอาหาร 
6) หลีกเล่ียงการใช้กระทะเหล็ก ทองแดง หรือทองเหลือง ในการทอดอาหาร เพราะจะเร่งการ    

เส่ือมสลายของน ้ามนัทอดอาหาร 
7) เปล่ียนน ้ ามนัทอดอาหารให้บ่อยข้ึน เม่ือทอดอาหารประเภทเน้ือสัตวท่ี์มีส่วนผสมของเกลือหรือ

เคร่ืองปรุงรสปริมาณมาก 
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8) หากน ้ามนัทอดอาหารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี ให้เปล่ียนน ้ ามนัทอดอาหารใหม่ทนัที 
ไม่ควรเติมน ้ ามนัใหม่ลงไปเจือจาง เช่น มีกล่ินเหม็นหืน เหนียวขน้ สีด า ฟองมาก เป็น ควนัง่าย เหม็นไหม ้ไอ
น ้ามนัท าใหร้ะคายเคืองตาและล าคอเม่ือโดนความร้อน 

9) ปิดแก๊สทนัทีหลงัทอดอาหารเสร็จ หากอยู่ระหว่างช่วงพกัการทอด ควรเบาไฟลงเพื่อชะลอการ 
เส่ือมตวัของน ้ามนัทอดอาหาร 

10) ลา้งท าความสะอาดกระทะหรือเคร่ืองทอดอาหารทุกวนั น ้ ามนัเก่ามีอนุมูลอิสระของกรดไขมนั
อยูม่ากซ่ึงจะไปเร่งการเส่ือมสภาพของน ้ามนัทอดอาหารใหม่ท่ีเติมลงไป 

11) บริเวณทอดอาหารควรติดเคร่ืองดูดควนัและมีการระบายอากาศท่ีดี 
12) เก็บน ้ ามนัท่ีผา่นการทอดอาหารในภาชนะสแตนเลส ปิดฝาให้สนิท เก็บในท่ีเยน็ และไม่โดน

แสงสวา่ง 
13) ไม่ควรใชน้ ้ามนัทอดอาหารซ ้ าเกิน 2 คร้ัง 
14) หากจ าเป็นตอ้งใช้น ้ ามนัซ ้ า ให้เทน ้ ามนัเก่าทิ้งไป 1 ใน 3 และเติมน ้ ามนัใหม่ก่อนเร่ิมการทอด

อาหารคร้ังต่อไป แต่ถา้น ้ามนัทอดอาหารมีลกัษณะตามขอ้ 8 ควรเททิ้งไปไม่ควรน าไปทอดอีก 
15) ตรวจสอบคุณภาพของน ้ามนัทอดอาหารเป็นระยะ ๆ 

2.4 การตรวจสอบน า้มัน 
  การประกอบอาหารโดยการใชน้ ้ามนั ควรหมัน่ตรวจสอบคุณภาพน ้ามนัอยูส่ม ่าเสมอ ดว้ยวธีิการดงัน้ี 
  2.4.1 การตรวจสอบทางกายภาพ 
    หากน ้ ามนัทอดอาหารมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี เช่น มีกล่ินเหม็นหืน ขน้หนืด
ผิดปกติ มีสีด าคล ้ า เกิดฟองมาก เป็นควนัง่าย เกิดควนัมากขณะทอด มีกล่ินเหม็นไหม ้ให้เปล่ียนน ้ ามนัทอด
อาหารใหม่ทนัที ไม่ควรเติมน ้ามนัใหม่ลงไปเจือจาง 

  2.4.2 การตรวจสอบโดยใช้อุปกรณ์ 
         สามารถตรวจติดตามคุณภาพน ้ ามนัไดด้ว้ยอุปกรณ์อย่างง่าย โดยวดัคุณภาพน ้ ามนัท่ีผา่นการ
ทอดหรือการใช้งานจากการวดัปริมาณสารโพลาร์ในน ้ ามนั เช่น Food Oil Monitor (ภาพท่ี 3) Cooking Oil 
Tester (ภาพท่ี 4) เป็นตน้ 

  
 
 
 

 
ภาพที ่3 อุปกรณ์วดัคุณภาพน ้ ามนั Food Oil Monitor 

(https://www.xylem-analytics.com.au/productsdetail.php?ebro-FOM-330-Food-Oil-Monitor-335) 
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ภาพที ่4 อุปกรณ์วดัคุณภาพน ้ ามนั Cooking Oil Tester 
(https://legatool.com/th/testo-270-cooking-oil-tester) 

 2.4.3 การตรวจวเิคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
   ปริมาณสารโพลาร์ในน ้ ามนับริโภค ซ่ึงรวมถึงน ้ ามนัปรุงอาหารใหม่และน ้ ามนัท่ีผ่านการ
ทอดอาหาร สามารถตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการโดยใช้หลกัการแยกสารประกอบ ดว้ยเทคนิคคอลมัน์   
โครมาโตกราฟี ตามวิธีมาตรฐาน AOAC Method 982.27 หรือ IUPAC 2.507 หรือ AOCS Cd 20-91 เพื่อยืนยนั
ผลการตรวจสอบจากการใชอุ้ปกรณ์อยา่งง่าย (ส านกัอาหาร, 2554) 

3. อาหารทอดมีคุณหรือโทษ?? 

 การทอด จะใชน้ ้ ามนัเป็นตวัน าความร้อนท่ีท าให้อาหารสุก ให้รสชาติดี และช่วยในการหล่อล่ืนไม่ให้
อาหารติดภาชนะท่ีทอด น ้ามนัและไขมนัในอาหารทอดท าหนา้ท่ีให้พลงังานแก่ร่างกาย โดยน ้ ามนัไข 1 กรัมจะ
ใหพ้ลงังานประมาณ 9 แคลอรี นอกจากน้ี ยงัเป็นแหล่งกรดไขมนัท่ีจ าเป็นและเป็นตวัช่วยการดูดซึมของวิตามิน
ท่ีละลายในไขมนัคือ วติามินเอ ดี อี และเค ร่างกายมนุษยเ์ราจึงยงัจ าเป็นตอ้งบริโภคอาหารท่ีมีน ้ ามนั/ไขมนัเป็น
ส่วนประกอบ โดยปริมาณไขมนัท่ีร่างกายควรไดรั้บในแต่ละวนั คิดเทียบกบัปริมาณพลงังานท่ีไดรั้บทั้งหมดคิด
เป็นประมาณร้อยละ 20 แต่ส าหรับคนท่ีใชแ้รงงานมากควรเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 30 และควรมีกรดลิโนเลอิกร้อย
ละ 1-4 ของพลงังานทั้งหมดดว้ย ทั้งน้ี ผลการส ารวจในประเทศไทยพบวา่ อาหารท่ีคนชนบทบริโภคมีไขมนัไม่
ถึงร้อยละ 10 ของพลงังานทั้งหมด การได้รับอาหารท่ีมีไขมนัต ่าจนเกินไปจะท าให้ร่างกายไดรั้บพลงังานไม่
เพียงพอ ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะขาดวิตามินท่ีละลายไดใ้นไขมนั  (นิธิยา  รัตนาปนนท ์และ วิบูลย ์ รัตนาปนนท์, 
2559) อย่างไรก็ตาม หากร่างกายไดรั้บไขมนัและน ้ ามนัในปริมาณสูงเกินไป ส่วนท่ีไม่ดีของไขมนัคือไขมนั
อ่ิมตวัและแอลดีแอล-คอเลสเตอรอลจะเป็นสาเหตุของภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซ่ึงน าไปสู่โรคหลอดเลือด
หวัใจและเส้นเลือดอุดตนัในสมองได ้

ไขมนัท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพร่างกายจะเป็นไขมนัชนิดอ่ิมตวั แต่ในอาหารทอดมีกรดไขมนัท่ีเรียกวา่ 
“กรดไขมนัทรานส์ (Trans fatty acid)” ซ่ึงเป็นกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัท่ีโครงสร้างบริเวณพนัธะคู่แตกต่างไป
จากกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีพบในธรรมชาติท่ีมีโครงสร้างแบบ Cis-form คือมีการจดัเรียงตวัของไฮโดรเจนท่ี
พนัธะคู่อยูด่า้นเดียวกนั แต่เม่ือถูกเปล่ียนเป็น Trans-form จะมีการจดัเรียงตวัของไฮโดรเจนท่ีพนัธะคู่อยูด่า้น
ตรงขา้มกนั ดงัภาพท่ี 5 ถึงแมใ้นอาหารทอดจะพบกรดไขมนัทรานส์ซ่ึงเป็นกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั แต่มีการ
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ศึกษาวิจยัพบว่า กรดไขมนัทรานส์ท่ีเกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนจะให้ผลร้ายเช่นเดียวกบักรดไขมนั
อ่ิมตวั แตกต่างจากกรดไขมนัทรานส์ท่ีมีในธรรมชาติซ่ึงจะพบในเน้ือสัตว ์เนย นม และชีส (ของสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง) 
ซ่ึงจดัเป็นกรดไขมนัทรานส์ท่ีมีประโยชน์ เพราะช่วยลดการสะสมไขมนัตามผนงัหลอดเลือดและลดการเกิด
มะเร็งได ้(นนัทยา  จงใจเทศ, ภทัธิรา  ยิ่งเลิศรัตนะกุล, ปิยนนัท ์ เผา่ม่วง และ วารีทิพย ์ พึ่งพนัธ์, 2550) ทั้งน้ี 
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทอดบางชนิด แสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ภาพที ่5 โครงสร้างแบบ Cis- และ Trans- ของกรดไขมนั 
(http://www.nutrientsreview.com/lipids/trans-fats.html) 

ตารางที ่2 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทอดบางชนิดต่อ 100 กรัม และต่อปริมาณ 1 หน่วยบริโภค 

รายการที่ อาหาร หน่วยวดั 
พลงังาน 

(กโิลแคลอรี) 
ไขมัน 
(กรัม) 

(Saturated Fatty 
Acid , SFA) 

(กรัม) 

Trans fat 
(มิลลกิรัม) 

1 ปลาซิวแกว้ 100 กรัม 
5 กรัม (1 ชอ้นโตะ๊) 

538 
27 

37.6 
1.9 

16.0 
0.8 

397 
20 

2 หม่ีกรอบ 100 กรัม 
150 กรัม (1 ถุง) 

500 
750 

26.8 
40.2 

9.5 
14.3 

166 
250 

3 ขา้วโพดทอด 100 กรัม 
40 กรัม (1 ช้ิน) 

424 
170 

30.7 
12.3 

12.3 
4.9 

234 
94 

4 มนัฝร่ังทอด 
(เฟรนฟราย) 

100 กรัม 
40 กรัม (1 ถุง) 

390 
156 

20.9 
8.4 

5.6 
2.2 

329 
131 

5 ไก่ป๊อบ 100 กรัม 
40 กรัม (5 ช้ิน) 

364 
146 

23.8 
9.5 

8.9 
3.6 

228 
91 

6 ไก่ทอด 100 กรัม 
80 กรัม (1 ช้ินน่อง) 

318 
254 

20.8 
16.7 

7.8 
6 

239 
191 

7 หมูทอด 100 กรัม 
40 กรัม (5 ช้ิน) 

309 
124 

13.6 
5.4 

3.9 
1.6 

260 
104 
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รายการที่ อาหาร หน่วยวดั 
พลงังาน 

(กโิลแคลอรี) 
ไขมัน 
(กรัม) 

(Saturated Fatty 
Acid , SFA) 

(กรัม) 

Trans fat 
(มิลลกิรัม) 

8 ไก่กรอบ 
(สไปร์ซ่ี ) 

100 กรัม 
80 กรัม (1 ช้ินน่อง) 

301 
241 

19.5 
15.6 

7.3 
5.8 

207 
166 

9 เน้ือทอด 100 กรัม 

40 กรัม ( 5 ช้ิน ) 
284 
114 

12.9 
5.1 

4.8 
1.9 

245 
98 

10 ไก่นุ่ม
คลาสสิค 

100 กรัม 

80 กรัม (1 ช้ินน่อง) 
270 
216 

15.9 
12.7 

5.6 
4.4 

174 
139 

11 นกัเกต 100 กรัม 

40 กรัม ( 2 ช้ิน ) 
257 
103 

15.1 
6.0 

6.2 
2.0 

158 
63 

12 ตบัววัทอด 100 กรัม 
40 กรัม ( 5 ช้ิน ) 

233 
93 

8.2 
3.3 

2.5 
1.0 

160 
64 

13 เตา้หูท้อด 100 กรัม 
57 กรัม (ช้ิน) 

228 
130 

16.2 
9.2 

3.6 
2 

184 
105 

14 ตบัหมูทอด 100 กรัม 
40 กรัม ( 5 ช้ิน ) 

193 
77 

6.4 
2.6 

2.0 
0.8 

60 
24 

15 ถัว่ทอด  
(แผน่กลม) 

100 กรัม 
12 กรัม ( 1 ช้ิน ) 

576 
69 

39.1 
4.7 

16.3 
2.0 

126 
15 

16 ถัว่ทอด  
(ใส่กลอย) 

100 กรัม 
12 กรัม ( 1 ช้ิน ) 

558 
67 

34.6 
4.2 

17.4 
2.1 

126 
15 

17 ขนมเกลียว 100 กรัม 
10 กรัม (1 ช้ิน ) 

533 
53 

30.7 
16.3 

22.4 
2.2 

104 
10 

18 ขนมดอกจอก 100 กรัม 
13 กรัม ( 1 ช้ิน ) 

525 
68 

27.8 
3.6 

11.8 
1.5 

205 
27 

19 กลว้ยฉาบ 100 กรัม 
40 กรัม ( 1 ช้ิน ) 

483 
193 

20.5 
8.2 

13.7 
5.5 

73 
29 

20 ขนมป้ันขลิบ 100 กรัม 
5 กรัม ( 1 ช้ิน ) 

478 
24 

25.3 
1.3 

9.5 
0.5 

199 
10 

21 ปาท่องโก๋ 100 กรัม 
27 กรัม ( 1 คู่ ) 

426 
115 

24.8 
6.7 

10.8 
2.9 

187 
51 
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รายการที่ อาหาร หน่วยวดั 
พลงังาน 

(กโิลแคลอรี) 
ไขมัน 
(กรัม) 

(Saturated Fatty 
Acid , SFA) 

(กรัม) 

Trans fat 
(มิลลกิรัม) 

22 ซาลาเปาทอด 100 กรัม 
40 กรัม (ช้ิน ) 

393 
157 

17.8 
7.1 

7.2 
2.9 

141 
56 

23 ซาลาเปาทอด 
(ไส้หวาน) 

100 กรัม 
40 กรัม (ช้ิน ) 

345 
138 

8.9 
3.6 

5.6 
2.2 

24 
10 

24 ขนมไข่หงส์ 100 กรัม 
25 กรัม ( 1 ช้ิน ) 

324 
81 

7.2 
1.8 

5.3 
1.3 

13 
3 

ทีม่า : นนัทยา และคณะ (2550) 

การรับประทานอาหารทอดสามารถรับประทานไดใ้นปริมาณท่ีพอดี ๆ เพราะหากรับประทานอาหารทอด
บ่อยจนเกินไป อาจไดรั้บโทษจากน ้ามนั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) โทษจากพลงังานของน า้มัน  
น ้ ามนัเป็นกลุ่มอาหารท่ีให้พลงังานสูงเม่ือเทียบกบักลุ่มขา้ว แป้ง ผกั ผลไม ้และกลุ่มเน้ือสัตว ์ดงันั้น 

การบริโภคน ้ ามนัในปริมาณมากจะท าให้มีโอกาสไดรั้บพลงังานเกิน ก่อให้เกิดปัญหาโรคอว้นตามมา ซ่ึงผูท่ี้มี
ภาวะอว้นนั้น กลา้มเน้ือหวัใจจะท างานหนกัมากกวา่คนปกติ เน่ืองจากหวัใจตอ้งบีบตวัใหแ้รงข้ึนเพื่อส่งเลือดไป
เล้ียงให้เพียงพอทัว่ร่างกาย ในระยะยาวจึงอาจก่อให้เกิดภาวะกลา้มเน้ือหวัใจท างานผิดปกติและเกิดโรคความ
ดนัโลหิตสูงตามมา นอกจากน้ี ผูท่ี้เป็นโรคอว้นยงัเส่ียงต่อการเกิดโรคเร้ือรังอ่ืน ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคสมอง
เส่ือม โรคมะเร็ง เป็นตน้ 

2) โทษจากไขมันในน า้มัน 
โดยส่วนมากแลว้ ร้านคา้ทัว่ไปมกัใชน้ ้ามนัปาลม์ ไขมนัเนย และน ้ ามนัหมูทอดอาหาร ซ่ึงไขมนัเหล่าน้ี

มีไขมนัอ่ิมตวัสูงและไขมนัทรานส์ท่ีทนต่อความร้อนไดดี้จากการท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง ไขมนัเหล่าน้ีไม่ดีต่อ
สุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหัวใจ โดยไขมนัอ่ิมตวัจะไปเพิ่มระดับของแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL 
Cholesterol) ซ่ึงหากมีคอเลสเตอรอลชนิดน้ีอยู่ในร่างกายมากจะท าให้เส่ียงต่อโรคหลอดเลือดตีบตนัทั้งหลอด
เลือดหวัใจและหลอดเลือดสมอง 

3) โทษจากสารพษิทีเ่กดิจากการใช้น า้มันทอดซ ้า 
การใชน้ ้ามนัทอดซ ้ าในการทอดอาหารจะท าใหเ้กิดสารพิษข้ึนในน ้ามนั เช่น  

 สารโพลาร์ เป็นสารท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อโรคความดนัโลหิตสูง โรคมะเร็งของระบบทางเดิน
อาหาร โรคหวัใจและหลอดเลือด  
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 สารอะคริลาไมด์ มกัพบในอาหารทอด จากการศึกษาพบว่าเม่ือร่างกายได้รับสารอะคริลาไมด์
สะสมจะก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งตบั มะเร็งเตา้นม มะเร็ง
ปากมดลูก เป็นตน้ 

4) โทษจากไอของน า้มัน 
ไอของน ้ ามนัทอดซ ้ าจะมีสารพิษโพลีไซคลิก อะโรมาติก โฮโดรคาร์บอนด์ (Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons : PAHs) ดงัภาพท่ี 6 ซ่ึงเป็นสารประเภทเดียวกนักบัท่ีพบในควนัจากรถยนตห์รือควนัจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เม่ือทอดอาหารจนน ้ามนัร้อนท่ีจุดหน่ึง ไอน ้ามนัจะระเหยอยูใ่นอากาศ เม่ือสูดเขา้ไปในร่างกายจะ
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดและมะเร็งเมด็เลือดขาวได ้

 
ภาพที ่6 ตวัอยา่งสาร PAHs 

(https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Mycoremediation_of_polycyclic_aromatic_hydrocarbons_(PAHs)) 

4. บริโภคอาหารทอดอย่างไรไม่ให้เสียสุขภาพ 

 1) ท าอาหารทานเอง 
      การท าอาหารทานเองยอ่มดีกวา่การซ้ือรับประทาน เน่ืองจากสามารถคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี มี
ประโยชน์และปลอดภยัมาประกอบอาหารเองได ้เช่น การเลือกใชน้ ้ามนัท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

 2) เลอืกน า้มันดีมีประโยชน์ 
      น ้ามนัแต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาหารแต่ละประเภทแตกต่างกนั ดงัภาพท่ี 7 
ผูบ้ริโภคจึงควรเลือกใชน้ ้ามนัใหเ้หมาะสมกบัวธีิการประกอบอาหาร ไดแ้ก่  

 น ้ามนัมะกอก ใชป้ระกอบอาหารประเภทสลดั/ผดั 
 น ้ ามนัถัว่เหลือง น ้ ามนัคาโนลา น ้ ามนัมะกอก น ้ ามนัเมล็ดอลัมอนด์ น ้ ามนังา น ้ ามนัเมล็ดฝ้าย 

น ้ามนัขา้วโพด ใชป้ระกอบอาหารประเภทผดั/ทอด ทัว่ไปท่ีใชค้วามร้อนไม่สูงมาก 
 น ้ ามนัมะพร้าว ใช้ประกอบอาหารประเภทผดั/ทอด ทัว่ไป แต่ไม่แนะน าส าหรับคนท่ีมี

คอเลสเตอรอลสูง 
 น ้ามนัปาลม์ ใชป้ระกอบอาหารประเภททอดท่ีอุณหภูมิสูง  
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ภาพที ่7 การเลือกใชน้ ้ ามนัประกอบอาหารอยา่งเหมาะสม 
(http://pca.fda.moph.go.th/public_media_detail.php?id=6&cat=44&content_id=1487) 

 3) ใช้อุณหภูมิทอดอาหารทีเ่หมาะสม 
 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการทอดอาหารให้อร่อย ไม่อมน ้ ามนัคือประมาณ 180 องศาเซลเซียส 
โดยวธีิสังเกตวา่น ้ามนัร้อนพร้อมทอดแลว้หรือไม่ ท าโดยจุ่มตะเกียบไมล้งไปในน ้ ามนั ถา้เกิดฟองอากาศรอบ ๆ
ตะเกียบแสดงว่าใช้ไดแ้ลว้ แต่การทอดต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ๆ นั้น จะท าให้น ้ ามนัมีอุณหภูมิท่ีสูงเกินกว่า 180 
องศาเซลเซียส ดงันั้น เพื่อความปลอดภยัจากควนัน ้ามนัซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพปอด จึงควรเลือกใชน้ ้ ามนัท่ีมี
จุดเกิดควนัสูง (High Smoke Point) หมายถึง น ้ามนัท่ีสามารถทนต่อความร้อนไดสู้งนัน่เอง 

 4) หลกีเลีย่งการใช้น า้มันทอดซ ้า 
     น ้ ามนัท่ีใชท้อดอาหารซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง จะเกิดการเส่ือมสภาพ มีสารก่อมะเร็งสูง และยงัท าให้อาหาร
เสียรสชาติอีกดว้ย จึงควรหลีกเล่ียงการใชน้ ้ามนัทอดซ ้ าในการทอดอาหารเพื่อบริโภค 
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 5) รับประทานผกั-ผลไม้ควบคู่ 
 การเติมผกั-ผลไมใ้นม้ืออาหารทอดจะเป็นการเพิ่มไฟเบอร์ท่ีช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลใน
ร่างกาย และยงัช่วยเพิ่มกากใยท าใหข้บัถ่ายไดส้ะดวกอีกดว้ย 

5. อายุการเกบ็รักษาอาหารทอด  

น ้ามนัในอาหารทอดจะท าใหอ้าหารมีกล่ินหืนเน่ืองจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัของลิพิด (Lipid oxidation)  
โดยขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาขั้นตน้ (Initiation period) จะเร่ิมเกิดสารอนุมูลอิสระ (Free radical) แลว้จึงเขา้สู่ขั้น
ลุกลาม (Propagation or Peroxide formation phase) จากการท่ีออกซิเจนเขา้ไปท าปฏิกิริยาไดส้ารไฮโดรเพอร์-
ออกไซด์ (ROOH) จากนั้นอตัราจะเกิดช้าลง และเขา้สู่ขั้นสุดทา้ย (Termination phase) ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะเกิด
สารประกอบท่ีท าให้สี กล่ิน และรสของน ้ ามนัและไขมนัผิดปกติ อย่างไรก็ตาม อตัราของปฏิกิริยาจะแตกต่าง
กนัไปข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ เช่น กรดไขมนัชนิดชนิดไม่อ่ิมตวัทั้งหมด เป็นตน้ (Perkins, E. G., 1992)  

อาหารทอดยงัมีปริมาณความช้ืนต ่าจึงดูดความช้ืนจากภายนอกไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้อาหารหายกรอบ 

การรักษาไวซ่ึ้งคุณภาพท่ีดีของอาหารจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเส่ือมเสียและวิธียืดอายุ
การเก็บรักษาอาหาร เน่ืองจากการพฒันาสินคา้ให้มีอายุการเก็บรักษายาวนานจะสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทาง
การคา้ เช่น การขยายระยะเวลาการวางจ าหน่าย การส่งไปขายยงัตลาดท่ีไกลจากแหล่งผลิต เป็นตน้  

 5.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่ออายุการเกบ็รักษาของผลติภัณฑ์อาหาร 
  ธวชั  นุสนธรา และ พิริยะ  ศรีเจา้ (2557) ไดก้ล่าวปัจจยัท่ีมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์
อาหาร ดงัน้ี 

5.1.1 ตัวผลติภัณฑ์อาหาร  
  วตัถุดิบแต่ละชนิดท่ีน ามาใชป้ระกอบอาหารจะมีสมบติัและองคป์ระกอบแตกต่างกนั ทั้ง
องค์ประกอบทางชีวเคมี ปริมาณเช้ือจุลินทรียเ์ร่ิมตน้ ปริมาณน ้ าอิสระในอาหารหรือค่าวอเตอร์แอคติวิตี ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง เป็นตน้ เม่ือสมบติัและองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดการเปล่ียนแปลง จึงส่งผลต่ออายุการ
เก็บรักษาของผลิตภณัฑอ์าหารดว้ย 

 5.1.2 บรรจุภัณฑ์อาหาร 
   บรรจุภณัฑ์อาหารมีหลากหลายลักษณะ โดยท าหน้าท่ีในการป้องกันสินค้าจากการ
ปนเป้ือนส่ิงแวดลอ้ม ลดความเสียหาย และรักษาคุณภาพอาหารให้เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคไดย้าวนานตาม
อายกุารเก็บรักษา 
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 5.1.3 ส่ิงแวดล้อม 
   เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่ออายกุารเก็บของอาหารระหวา่งกระบวนการผลิต การ
บรรจุ และการเก็บรักษาไดแ้ก่ อุณหภูมิ ปริมาณความช้ืน แสง และแก๊สออกซิเจน โดยตวัแปรเหล่าน้ีเป็นส่ิงเร่ง
ใหอ้าหารในบรรจุภณัฑเ์กิดการเส่ือมสภาพก่อนเวลาอนัควร 

 5.2 การยดือายุการเกบ็รักษาอาหารทอด  

   5.2.1 การปรับปรุงกระบวนการผลติ 
  การปรับปรุงกระบวนการผลิตบางขั้นตอน จะช่วยให้สินคา้มีคุณภาพดีข้ึนและสามารถ
เก็บรักษาไดน้านข้ึน ตวัอยา่งเช่น 

1) การทอดแบบสุญญากาศ  เป็นเทคโนโลยกีารทอดท่ีท าให้น ้ ามนัเดือดท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่
100 องศาเซลเซียส และท าให้น ้ าระเหยออกจากช้ินอาหารท่ีอุณหภูมิต ่า การทอดดว้ยเทคโนโลยีน้ีจะสามารถ
รักษาคุณภาพของอาหารทั้งสี กล่ิน รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการไดดี้กวา่การทอดในสภาวะบรรยากาศปกติ
ท่ีตอ้งใช้ความร้อนสูงและระยะเวลานานซ่ึงเป็นผลเสียต่อผลิตภณัฑ์ โดยการทอดแบบสุญญากาศเป็นวิธีท่ี
เหมาะส าหรับการแปรรูปผลิตภณัฑผ์กัและผลไมท้อดกรอบ 

2) การเลือกใช้น ้ามันท่ีมีไขมันอ่ิมตัวต า่   การใช้น ้ ามนัท่ีมีไขมนัอ่ิมตวัต ่าในการทอด
อาหาร จะท าใหเ้กิดการหืนไดช้า้กวา่การใชน้ ้ามนัท่ีมีไขมนัอ่ิมตวัปริมาณสูง  

3) การทอดอาหารด้วยระยะเวลาท่ีเหมาะสม  น ้ ามนัท่ีใช้ทอดอาหารเป็นระยะเวลานาน
จะมีคุณภาพลดลง ท าให้อาหารมีสีเขม้ และน ้ ามนัเกาะบนอาหารมากกว่าปกติ เน่ืองจากน ้ ามนัมีความหนืด
เพิ่มข้ึน จึงควรหลีกเล่ียงการทอดอาหารท่ีใชร้ะยะเวลานานเกินความจ าเป็น 

4) การลดปริมาณน า้อิสระในอาหาร  สามารถช่วยลดการเส่ือมสภาพของอาหารจาก
ปฏิกิริยาเคมีและเช้ือจุลินทรียไ์ด ้ 

5) การใช้สารเคมีในการยืดอายุอาหาร  เป็นการผสมสารเคมีในอาหารหรือบรรจุไวใ้น
บรรจุภณัฑ ์เพื่อยบัย ั้งปฏิกิริยาท่ีท าใหอ้าหารเส่ือมคุณภาพ  

  5.2.2 การเลอืกวธีิบรรจุอาหาร 
    วิธีการบรรจุอาหารท่ีเปล่ียนแปลงบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์โดยการพ่นแก๊ส
ไนโตรเจนเขา้ไปแทนอากาศเพื่อก าจดัหรือลดปริมาณแก๊สออกซิเจน หรือการใส่วตัถุดูดซับแก๊สออกซิเจนเขา้
ไปในบรรจุภณัฑ์ หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกนัเป็นวิธีท่ีใช้บรรจุอาหารทอดเพื่อป้องกนัการเกิดกล่ินหืน ซ่ึงแก๊ส
ไนโตรเจนเป็นแก๊สท่ีไม่มีสี กล่ิน รส ไม่เกิดปฏิกิริยากบัอาหาร และมีความปลอดภยักบัผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่การ
บรรจุอาหารแบบปรับแต่งบรรยากาศน้ีจะใชค้วบคู่กบัการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่อุณหภูมิปกติ  
 
 



17 
 

  5.2.3 การเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม 
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2560) กล่าวว่า บรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมในการบรรจุอาหาร
ทอด ควรมีสมบติัดงัน้ี 

1) สามารถป้องกนัการซึมผ่านของความช้ืนได ้ตวัอย่างเช่น ฟิล์มพลาสติกชนิดพอลีเอ
ทิลีน (Polyethylene : PE) พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP) พอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene 
terephthalate : PET) 

2) สามารถป้องกนัการซึมผา่นของไขมนัได ้ท าให้ไม่มีคราบน ้ ามนัซึมออกมาเกาะติดอยู่
ท่ีผวินอกของถุง ตวัอยา่งพลาสติกพลาสติกท่ีสามารถป้องกนัไขมนัไดดี้ เช่น PP 

3) สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ โดยเฉพาะก๊าซออกซิเจนท่ีจะเข้าไปท า
ปฏิกิริยากบัไขมนัในอาหารทอด ตวัอยา่งพลาสติกท่ีป้องกนัการซึมผา่นของก๊าซไดดี้และสามารถรักษากล่ินได้
ดว้ย เช่น พอลิเอไมด ์(polyamide) หรือ ไนลอน (Nylon) 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์กลว้ยอบชุบแป้งทอดท่ีพบปัญหา
อายุการเก็บรักษาไม่นาน โดยจะคงความกรอบได้เพียง 3-4 วนั ส่วนของเน้ือแป้งท่ีเคลือบกล้วยอบก็จะน่ิม
เหนียวและมีกล่ินหืน ผลการศึกษาพบวา่ จ าเป็นตอ้งใชห้ลายวิธีการร่วมกนั ทั้งการลดความช้ืนของกลว้ยอบชุบ
แป้งทอด การป้องกนัความช้ืนและอากาศจากภายนอกเขา้มาภายในบรรจุภณัฑ์ ท าโดยน ากลว้ยอบชุบแป้งทอด
มาอบในตูอ้บลมร้อน ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง เพื่อใหค้วามช้ืนและน ้ามนับางส่วนระเหย
ออกไปจากผลิตภณัฑ์ จากนั้นบรรจุใส่ถุงหรือถาดท่ีผลิตจากฟิล์มท่ีสามารถป้องกนัการซึมผา่นของอากาศ ใส่
ซองสารดูดซบัออกซิเจน (Oxygen absorber) ในบรรจุภณัฑ์ ปิดผนึกให้สนิทดว้ยระบบสุญญากาศ เป็นการดูด
ซบัออกซิเจนท่ีมีอยูใ่นช้ินกลว้ยอบไม่ให้สะสมบนเน้ือแป้งท่ีเคลือบกลว้ยอบท าให้แป้งคงความกรอบได ้และ
ขณะเดียวกนัก็ป้องกนัไม่ใหอ้อกซิเจนไปท าปฏิกิริยาเคมีกบัน ้ามนัแลว้เกิดกล่ินหืนอีกดว้ย กลว้ยอบชุบแป้งทอด
ท่ีผ่านการอบลดความช้ืนและบรรจุในถุงท่ีใส่ซองสารดูดซับออกซิเจนตามขั้นตอนดงักล่าว สามารถคงความ
กรอบและชะลอการเกิดกล่ินหืนของกล้วยอบชุบแป้งทอดได้ไม่น้อยกว่า 45 วนั ซ่ึงกรรมวิธีดังกล่าว
ผูป้ระกอบการสามารถน าไปปรับใชใ้นการผลิตเชิงพาณิชย ์เพื่อพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละท าใหมี้อายุการเก็บ
รักษานานข้ึน (ปรานต ์ ป่ินทอง, 2558) 

6. ตัวอย่างผลติภัณฑ์อาหารทอด 

 สินคา้โอท็อป (OTOP) เป็นสินคา้ข้ึนช่ือของไทย จากการท่ีผลิตภณัฑ์สินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึง
แสดงถึงวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน โดยสินคา้โอท็อปแบ่งออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม ผา้และเคร่ือง
แต่งกาย ของใช ้ของประดบัตกแต่ง ของท่ีระลึก และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ทั้งน้ี มีผลิตภณัฑ์อาหารทอดหลาย
ชนิดในหมวดอาหารท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสินคา้โอท็อป ตวัอยา่งเช่น  
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 หนงัปลาทอดกรอบ    
 กลว้ยทอดกรอบ  
 ทุเรียนทอดกรอบ  
 ขนุนทอดกรอบ  
 ปลาร้าปลาจีนทอด  
 ถัว่ลิสงทอด  
 ไส้เป็ดทอดกรอบ  
 เห็ดทอด  
 หอยหลอดหวานทอด  
 หมูทอดกระเทียมพริกไทย  
 มะม่วงหิมพานตท์อด  
 ทอดมนัปลา  
 เผอืกทอด  
 มนัทอด  
 แหนมซ่ีโครงหมูทอด  
 เมด็บวัทอด 
 น ้าพริกเห็ดหอมทอด 
 ขา้วเกรียบทอด 
 ซาลาเปาทอด 
 จ้ิงหรีดทอด 
 ปลาแดดเดียวทอด 
 สมุนไพรทอดกรอบ 
 ขนมป้ันสิบทอด 
 ปลาส้มทอด  
 หอยหลอดหวานทอด 
 ขา้วทอดธญัพืช   

7. กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัน า้มันทอดอาหารและอาหารทอด  

7.1 น า้มันหรือไขมันในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท (น า้มันใหม่)  
ตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ี 

 น ้ามนัและไขมนั : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 205 (พ.ศ. 2543) 

ภาพที ่8 ผลิตภณัฑโ์อท็อป : ทุเรียนทอดกรอบ 

(http://www.otoptoday.com/otop/150120082203/ทุเรียนทอดกรอบ) 

ภาพที ่9 ผลิตภณัฑโ์อท็อป : ขา้วเกรียบปลาสามรส (ทอด) 

(http://www.otoptoday.com/otop/120926220225/ขา้วเกรียบปลาสามรส%20(ทอด)) 

ภาพที ่10 ผลิตภณัฑโ์อท็อป : กลว้ยทอดกรอบปรุงรส 

(http://www.otoptoday.com/otop/141214224520/กลว้ยทอดกรอบปรุงรส) 
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 น ้ามนัถัว่ลิสง : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 23 (พ.ศ. 2522) และ ฉบบัท่ี 233 พ.ศ. 2544 
 น ้ามนัปาลม์ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 56 (พ.ศ. 2524) , ฉบบัท่ี 184 (พ.ศ. 2542) 

และ ฉบบัท่ี 234 (พ.ศ. 2544) 
 น ้ามนัมะพร้าว : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 57 (พ.ศ. 2524) และ ฉบบัท่ี 235 (พ.ศ. 2544) 

7.2 น า้มันหรือไขมันทีไ่ด้จากพชืหรือสัตว์ทีใ่ช้ทอดหรือประกอบอาหาร (น า้มันก าลงัทอดบนเตา) 
ตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 283) พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดปริมาณสารโพลาร์ใน

น ้ ามนัท่ีใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย โดยก าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน ้ ามนัใชท้อดซ ้ าหรือน าไป
ประกอบอาหาร เพื่อป้องกนัการมีสารโพลาร์ในปริมาณสูงซ่ึงอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค โดยออก
ประกาศใจความวา่  

ขอ้ 1 “น ้ามนั” หมายความวา่ น ้ามนัและไขมนัท่ีไดจ้ากพืชหรือสัตว ์และใชเ้ป็นอาหารได ้
ขอ้ 2 น ้ามนัตามขอ้ 1 ท่ีใชท้อดหรือประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย มีสารโพลาร์ไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 

ของน ้าหนกั 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 347) พ.ศ. 2555 เร่ือง วธีิการผลิตอาหารท่ีใชน้ ้ ามนัทอด
ซ ้ า ดว้ยปรากฏขอ้มูลว่าน ้ ามนัท่ีผ่านการทอดอาหารมาแลว้ อาจมีสารโพลาร์ในปริมาณสูง และอาจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อผูบ้ริโภค จึงออกประกาศใจความวา่ 

ขอ้ 1 ในประกาศน้ี “น ้ ามนัทอดซ ้ า” หมายความวา่ น ้ ามนัหรือไขมนัท่ีใชเ้ป็นอาหาร และผา่นการ
ทอดอาหารมาแลว้ 

ขอ้ 2 ใหอ้าหารท่ีใชน้ ้ามนัทอดซ ้ าเป็นอาหารก าหนดวธีิการผลิตอาหาร 
ขอ้ 3 ผูผ้ลิตอาหารท่ีใช้น ้ ามนัทอดซ ้ าในการผลิตอาหารเพื่อจ าหน่าย เช่น การทอด ทา ผดั หรือใช้

เป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบของอาหาร ตอ้งใชน้ ้ามนัทอดซ ้ าท่ีมีสารโพลาร์ไม่เกินร้อยละ 25 ของน ้าหนกั 

 ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2556 เร่ือง ค าช้ีแจงประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 283) พ.ศ.2547 เร่ือง ก าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน ้ ามนัท่ีใชท้อดหรือประกอบอาหารเพื่อ
จ าหน่าย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 347) พ.ศ. 2555 เร่ือง วิธีการผลิตอาหารท่ีใชน้ ้ ามนัทอดซ ้ า 
ดว้ยปรากฏขอ้มูลวา่ มีการใชน้ ้ ามนัทอดซ ้ าในการทอดอาหารหรือน าไปประกอบอาหารเพื่อจ าหน่ายอาจมีสาร
โพลาร์ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งในปริมาณสูงและอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภคได้ ดงันั้นจึงสมควรก าหนด
ปริมาณสารโพลาร์ในน ้ ามนัทอดซ ้ าและก าหนดเง่ือนไขการผลิตอาหารท่ีใช้น ้ ามนัทอดซ ้ าเพื่อคุม้ครองความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค โดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดอ้อกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 
ฉบบั คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 283) พ.ศ.2547 เร่ือง ก าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน ้ ามนัท่ีใชท้อด
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หรือประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 347) พ.ศ. 2555 เร่ือง วิธีการผลิต
อาหารท่ีใชน้ ้ามนัท่ีใชใ้นการทอดซ ้ า ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

ขอ้ 1 ก าหนดนิยาม 
“น ้ามนั” หมายความวา่ น ้ามนัและไขมนัท่ีไดจ้ากพืชหรือสัตวแ์ละใชเ้ป็นอาหารได ้
“น ้ามนัทอดซ ้ า” หมายความวา่ น ้ามนัหรือไขมนัท่ีใชเ้ป็นอาหาร และผา่นการทอดอาหารมาแลว้ 
ขอ้ 2 ให้น ้ ามนัท่ีใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจ าหน่าย มีสารโพลาร์ไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของ

น ้ าหนกั มีผลใชบ้งัคบัมาตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 หากผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 25(3) แห่งพระราชบญัญติั
อาหาร พ.ศ. 2522 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

ขอ้ 3 ใหก้ารผลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายท่ีมีการใชน้ ้ ามนัทอดซ ้ า ผูผ้ลิตอาหารตอ้งใช้น ้ ามนัทอดซ ้ าท่ีมี
สารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของน ้ าหนกั มีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 หากผูใ้ดฝ่าฝืน
ประกาศซ่ึงออกตามมาตรา 6(7) แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  

7.3 มาตรฐานเฉพาะของผลติภัณฑ์อาหารทอดบางชนิด 
           ผลิตภณัฑ์อาหารทอดบางชนิดจะมีมาตรฐานเฉพาะ คือมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และ
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) ตวัอยา่งรายช่ือมาตรฐานของผลิตภณัฑ์อาหารทอด ดงัตารางท่ี 3 

ตารางที ่3 ตวัอยา่งรายช่ือมาตรฐานของผลิตภณัฑอ์าหารทอด 

รายการ มาตรฐาน ผลติภัณฑ์ ขอบข่าย 

1 มผช. 108/2546 ทุเรียนทอดกรอบ ครอบคลุมทุเรียนทอดกรอบท่ีท าจากทุเรียน
ทุกสายพนัธ์ุท่ีสามารถน ามาทอดกรอบได ้
เช่น ทุเรียนหมอนทอง ท่ีบรรจุในภาชนะ
บรรจุ 

2 มผช. 109/2546 เผอืกทอด ครอบคลุมเผือกทอดท่ีท าจากเผอืกท่ีสามารถ
น ามาทอดกรอบไดท่ี้บรรจุในภาชนะบรรจุ 

3 มผช. 110/2546 มนัทอด ครอบคลุมมนัทอดท่ีท าจากมนัท่ีสามารถ
น ามาทอดกรอบได ้เช่น มนัเทศ มนัฝร่ัง และ
มนัส าปะหลงั ท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุ 

4 มผช. 111/2546 กลว้ยทอดกรอบ ครอบคลุมเฉพาะกลว้ยทอดกรอบท่ีท าจาก
กลว้ยท่ีสามารถน ามาทอดกรอบได ้เช่น 
กลว้ยน ้าวา้ กลว้ยหกัมุก กลว้ยไข่ กลว้ย
เล็บมือนาง กลว้ยหอม ท่ีบรรจุในภาชนะ
บรรจุ 
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รายการ มาตรฐาน ผลติภัณฑ์ ขอบข่าย 

5 มผช. 159/2546 ผลไมท้อดกรอบ ครอบคลุมผลไมท้อดกรอบท่ีท าจากผลไมทุ้ก
ชนิดท่ีสามารถน ามาทอดกรอบไดท่ี้บรรจุใน
ภาชนะบรรจุ ไม่ครอบคลุมถึงทุเรียนทอด
กรอบและกลว้ยทอดกรอบท่ีไดก้ าหนด
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนข้ึนแลว้ 

6 มผช. 266/2547 ถัว่ทอดแผน่ ครอบคลุมเฉพาะถัว่ทอดแผน่ท่ีท าจาก  
ถัว่ลิสงและแป้งเป็นส่วนประกอบหลกั 
บรรจุในภาชนะบรรจุ 

7 มผช. 468/2547 กบทอดปรุงรส ครอบคลุมเฉพาะกบท่ีทอดและปรุงรสแลว้ 
อยูใ่นลกัษณะพร้อมบริโภค บรรจุในภาชนะ
บรรจุท่ีเป็นกระป๋องโลหะ 

8 มผช. 682/2558 สมุนไพรทอด ครอบคลุมเฉพาะสมุนไพรทอดชนิดไม่ปรุง
รสและชนิดปรุงรส ท่ีมีสมุนไพร  
เป็นส่วนประกอบหลกั บรรจุในภาชนะ
บรรจุปิดไดส้นิท ไม่ครอบคลุมผกัและผลไม้
ทอดกรอบท่ีประกาศเป็นมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุ์มชนแลว้ 

9 มผช. 721/2548 จ้ิงหรีดทอด ครอบคลุมจ้ิงหรีดทอดพร้อมบริโภคบรรจุ
ในภาชนะบรรจุ 

10 มผช. 726/2548 เอน็ววัทอด ครอบคลุมเอ็นว ัวทอดท่ีบรรจุในภาชนะ
บรรจุ 

11 มผช. 751/2554 ขนมป้ันสิบ ครอบคลุมขนมป้ันสิบไส้ต่างๆ เช่น ไส้ไก่ 
ไส้ปลา ไส้สับปะรดกวน ท่ีบรรจุในภาชนะ
บรรจุ 

12 มอก. 1536/2541 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
อบหรือทอด 

มอก. น้ีก าหนดชนิดและแบบ ส่วนประกอบ 
คุณลกัษณะท่ีตอ้งการ วตัถุเจือปนอาหาร 
สารปนเป้ือน สุขลกัษณะ การบรรจุ
เคร่ืองหมายและฉลาก การชกัตวัอยา่งและ
เกณฑต์ดัสินและการทดสอบ เมล็ดมะม่วง
หิมพานตอ์บหรือทอด 
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รายการ มาตรฐาน ผลติภัณฑ์ ขอบข่าย 

13 มอก. 2317/2549 ทุเรียนทอดกรอบ ครอบคลุมทุเรียนทอดกรอบท่ีท าจากเน้ือ
ทุเรียนทุกพนัธ์ุท่ีสามารถน ามาทอดกรอบได ้

ทีม่า : http://library.tisi.go.th/elib/cgi-
bin/opacexe.exe?op=kwx&qst=%4018496&wa=851633D&lang=1&db=Library&pat=%CD%D2%CB%D2%C3%B7%CD%
B4&cat=gen&skin=u&lpp=20&catop=&scid=zzz&nx=18 

8. บทสรุป 

อาหารทอด เป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมบริโภคและมีการผลิตเพื่อจ าหน่าย อาหารทอดมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายโดยน ้ ามนัและไขมนัในอาหารทอดจะท าหน้าท่ีให้พลงังาน เป็นแหล่งกรดไขมนัท่ีจ าเป็น และเป็นตวั
ช่วยการดูดซึมของวิตามินท่ีละลายในไขมนั ทั้งน้ี ควรรับประทานในปริมาณท่ีเหมาะสมจึงจะช่วยให้ร่างกาย
ไดรั้บคุณค่าทางโภชนาการอยา่งเพียงพอ การทอดอาหารมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีควรค านึงถึงโดยเฉพาะการใชน้ ้ ามนั
ทอดอาหาร น ้ ามนัท่ีใช้ทอดอาหารท่ีอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานจะท าให้เกิดการเส่ือมสลายของน ้ ามนัและ
เกิดเป็นสารโพลาร์ท่ีสามารถดูดซึมและสะสมในร่างกายซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือด
และหวัใจ ดงันั้น การทอดอาหารท่ีดีควรหลีกเล่ียงการทอดอาหารท่ีอมน ้ามนัและไม่ใชน้ ้ ามนัทอดซ ้ า นอกจากน้ี 
ควรหมัน่ตรวจสอบคุณภาพน ้ามนัอยูส่ม ่าเสมอทั้งการสังเกตทางกายภาพ การตรวจสอบโดยใชอุ้ปกรณ์ และการ
ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ ส าหรับผูป้ระกอบการผลิตสินคา้อาหารทอดเพื่อจ าหน่ายควรค านึงถึงข้อ
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพและความปลอดภยั หากตอ้งการยืดอายุการ
เก็บรักษาอาหารทอด สามารถท าได้โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต เช่น การทอดแบบสุญญากาศ การ
เลือกใชน้ ้ ามนัท่ีมีไขมนัอ่ิมตวัต ่า และทอดอาหารดว้ยระยะเวลาท่ีเหมาะสม เลือกวิธีบรรจุอาหารแบบปรับแต่ง
บรรยากาศและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่อุณหภูมิปกติ ตลอดจนการเลือกใชบ้รรจุภณัฑใ์หเ้หมาะสม 
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