
 

 

 
เยลล่ีผลไม 

 
ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ 

นางสาวอินทธีมา  หิรัญอัครวงศ 
นางสาวชนิดา  ประจักษจติร 

 
1 ความหมายของเยลลี ่
 ไดมีผูใหความหมายของเยลลี่ไว 2 แนวคิด คือ  
 

 1.1 เยลลี่ หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีทําจากนํ้าผลไม หรือ นํ้าผลไมเขมขน เชน 
สับปะรด กระเจี๊ยบแดง สตรอเบอรี่  มะนาว สม มะมวง กับสารท่ีใหความหวาน 
(sweetening agent) และสารท่ีใหเกิดเจล (gelling agent) เชน เจลาติน (gelatin) คารา
จีแนน (carrageenan) นํามาใหความรอนเพ่ือใหสวนผสมละลาย แลวท้ิงไวใหเย็น จะมี
ลักษณะเปนเจล (gel) โปรงแสง (สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ,2521) เยลลี่ท่ีดี ตองมี
ลักษณะใสและมีเน้ือสัมผัส ออนนุมแตไมเหนียวจนหนืด และไมเหลว ตองแข็งพอท่ีจะคง
รูปเดิมเมื่อตัด ดวยมีดก็เปนเหลี่ยมตามรอยมีด มีความหยุนตัว ผลไมไทยมีกลิ่นรสและสี
ตางๆสามารถทําเปนเยลลี่ได (กองวิทยาศาสตรชีวภาพ ,2531) 
 1.2 เยลลี่ หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีทําจากนํ้าผลไมท่ีไดจากการคั้นหรือสกัดจาก
ผลไมสดผสมกับสารท่ีทําใหเกิดเจล มีความขนหนืดพอเหมาะ โดยไมมีเน้ือผลไมเจือปน  ซึ่ง
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพและลักษณะท่ีดีของเยลลี่  ไดแก ชนิดของนํ้าตาลท่ีใช ควรเปน
นํ้าตาลทรายจากอยเพราะไมเกิดผลึก อุณหภูมิท่ีใชในการใหความรอนแกนํ้าผลไมไมควร
เกิน 100 องศาเซลเซียสเพราะจะสงผลใหสารท่ีทําใหเกิดเจลสลายตัว เปนสาเหตุท่ีเยลลี่ไม
แข็งตัว สารท่ีชวยในการทําใหเกิดเจล คือสารคาราจีแนน ซึ่งสกัดมาจากสาหราย สามารถ
ละลายนํ้าไดดีท่ีอุณหภูมิ 50-80 องศาเซลเซียส มีการยืดหยุนไดดี Food and Drug 
Administration ไดรวมสารน้ีไวใน Generally Recognized as Safe Life เน่ืองจากผล
การทดลองเก่ียวกับดานพิษวิทยาพิสูจนแลววาสารน้ีไมเปนอันตรายกับสัตว ทดลองและ
ไดรับอนุญาตใหใชในอาหารไดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 84 
 
 



 

 

 
 
2 รูปแบบของเยลลี่ 
ผลิตภัณฑเยลลี่สําเร็จรูปท่ีจําหนายในทองตลาดสามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี 
 

 1 เยลลี่ชนิดเหลว ท่ีรับประทานเปนอาหารวาง (dessert jelly) เปนเยลลี่ท่ีมี
เน้ือสัมผัสนุม มีนํ้ามาก ใชชอนตักรับประทาน หรือใชหลอดดูดได มักรับประทานแบบแช
เย็น เปนของหวาน เปนอาหารวาง หรือ หลังมื้ออาหาร อาจรับประทานกับไอศกรีม เยลลี่
ประเภทน้ี มีสวนผสมของสารท่ีทําใหเกิดเจล ไดแก คาราจีแนน ผงบุก มีการเติมนํ้าตาล 
กรดซิตริก สีผสมอาหาร และสารปรุงแตงกลิ่นรส (flavoring agent) ผลิตภัณฑมีท้ังรส
หวานและรสเปรี้ยว ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีพบในทองตลาด อาจเปนผงเยลลี่ผสมสําเร็จรูปท่ี
ผูบริโภคนํามาผสมนํ้ารอนตามสดัสวน แลวแชเย็นเพ่ือใหเกิดเจล อีกรูปแบบหน่ึงคือ เยลลี่ท่ี
พรอมรับประทานบรรจุถวยในภาชนะท่ีปดผนึกสนิท 
 2 เยลลี่แหง หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําผลไม ผัก ธัญชาติ (cereal 
grain) หรือสมุนไพร มาคั้นหรือสกัดแลวผสมกับสารใหความหวาน (sweetener)และสารท่ี
ทําใหเกิดเจล (gelling agent) เชนเจลาติน คาราจีแนน วุนในปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีจะทํา
ใหผลิตภัณฑอยูในลักษณะแหงและเหนียว อาจผสมกรดผลไมและสวนประกอบอ่ืนๆ เชน 
ผลไม ผัก ธัญชาติ สมุนไพร เคี่ยวใหมีความขนเหนียวพอเหมาะท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม อาจ
แตงสีและกลิ่นรสดวยก็ได อาจเทใสพิมพหรือตัดเปนช้ินหลังจากท้ิงไวใหเย็น แลวอาจคลุก
ดวยนํ้าตาลหรือแปงบริโภค รับประทานเปนขนมหวาน (confectionery jelly) เยลลี่ชนิด
น้ี มีเน้ือเหนียวหนึบ แหงไมติดมือ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3 สวนประกอบของเยลลี ่
 เยลลี่มีสวนประกอบ ดังน้ี 
 

 3.1 สารท่ีทําใหเกิดเจล (gelling agent) การผลิตเยลลี่สําเร็จรูปในเชิง
อุตสาหกรรมมี สวนประกอบท่ีสําคัญคือ กัม (Gums) ซึ่งทําหนาท่ีเปนสารท่ีทําใหเกิดเจล 
ชนิดของกัมท่ีใชกันอยาง แพรหลายไดแก คาราจีแนน เจลาติน และเพกติน 
 3.2 สารใหความหวาน (sweetener) เยลลี่สวนใหญใชนํ้าตาลซูโครส เปนสารท่ี
ใหความหวาน ชวยใหเพกติน เกิดโครงสรางเปนเจล ปริมาณนํ้าตาลท่ีใชข้ึนอยูกับปริมาณ
เพกติน และความเปนกรดดางของเน้ือหรือนํ้า ผลไมชนิดน้ัน ๆ ถาปริมาณ เพกตินมาก 
ปริมาณนํ้าตาลท่ีใชตอนํ้าหนักของผลไมก็มากดวย ถาผลไม มีความเปนกรดสูง (เปรี้ยว) 
ปริมาณนํ้าตาลท่ีใชตอนํ้าหนักผลไมหรือนํ้าผลไมต่ํา ปริมาณนํ้าตาลท่ีใช ไมควรสูงกวา70 
องศาบริกซ  (วัดโดย refractometer) นอกจากนํ้าตาลซูโครส สารใหความหวานอ่ืน ท่ี
อนุญาตใหใชในเยลลี่ ตาม มอก. 236-2521 มีหลายชนิด ไดแก นํ้าตาลอินเวิรต (invert  
sugar) อิน เวิรตไซรัป (invert syrup) เดกซโตรส (dextrose) ฟรุกโตสไซรัป (fructose 
syrup) กลูโคสไซรัป (glucose syrup) และดรายกลูโคสไซรัป (dried glucose syrup) 
 3.3 สารควบคุมความเปนกรดและควบคุมความเปนกรดดาง (acidifying และ 
pH regulating agents) มีความสําคัญตอรสของผลิตภัณฑและชวยใหเจลอยูตัวมากข้ึน ถา
มีกรด มากเกินไปจะทําลายความอยูตัวของเจลได โดยปกติความเปนกรดเปนดาง (pH) 
ของเยลลี่อยู ระหวาง pH 2.8 - 3.5 สวนpHท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ pH 3.2 ในการปรับความ
เปนกรด-ดาง ของเยลลี่ ตาม มอก.263-2521 ไดกําหนดสารท่ีใชเพ่ิมและควบคุมความเปน
กรด-ดาง ไดแก กรดซิตริก (citric acid) กรดมาลิก (malic acid) กรดแลกติก (lactic 
acid) กรดฟูมาลิก (fumalic acid) และเกลือ โซเดียม โปตัสเซียมและแคลเซียมของกรด
เหลาน้ี โซเดียมและโปตัสเซียมไบคารบอเนต 
 3.4 สี กลิ่นรส หรือน้ําผลไม จะชวยปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีลักษณะนา
รับประทานเพ่ิมข้ึน นํ้าผลไมท่ีใชเปนสวนผสมในเยลลี่ตองเปนนํ้าผลไมแท หรือนํ้าสกัดได
จากผลไมท่ีผานการกรอง เพ่ือใหใสปราศจากช้ินหรือเศษผลไม และอาจทําใหขนโดยการ
ระเหยนํ้าออก และนํ้าผลไมหรือ นํ้าสกัดจากผลไมท่ีใชตองไมนอยกวารอยละ 20 ของ
นํ้าหนัก (สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม. 2521) 
 



 

 

 
 3.5 ตํารับเยลลี ่
 

เยลลี ่
 

วัตถุดิบ  น้ําหนัก (กรัม) สูตรตวง/ปริมาณ ตนทุนวัตถุดิบ (บาท) 
1. คาราจีแนน  12 3 ชอนโตะ  10  

2. นํ้าตาลทราย  100 ½ ถวยตวง  3 

3. โปรตัสเซียมซิเตรด 5 ½ ชอนชา  2 

4. นํ้าผลไมเขมขน  220 ¾ ถวยตวง  15 

5. นํ้าสะอาด  1,000 4 ถวยตวง  10 

6. ผลไมสดหรือเช่ือหรือแชอ่ิม (ตามตองการ) 

รวม   1,337  -  40 

 

วิธีทํา 

1. ผสมคาราจีแนน นํ้าตาลทราย โปรตัสเซียมซิเตรด คนใหเขากัน 

2. นํานํ้าตั้งไฟพออุนเกือบเดือด ใสสวนผสมขอ 1 ลงไป คนใหเขากันพอเดือด ใสนํ้า

ผลไมท่ีเตรียมไว แลวคนจนเดือดอีกครั้ง 

3. ตักสวนผสมท่ีไดใสภาชนะ ท่ีใสผลไมสดหรือผลไมเช่ือมหรือผลไมแชอ่ิมไวท่ีกน

ถวยแลว ท้ิงไวสักครู สังเกตวาสวนผสมเริ่มอยูตัว จึงใชชอนคอยชอนฟองออก 

 

ปริมาณท่ีได  :  12 ถวย ๆ ละประมาณ 110 กรัม 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

มผช.๕๑๘/๒๕๔๗ 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเยลลี่เหลว 

 

๑. ขอบขาย 
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชมน้ีครอบคลุมเฉพาะเยลลี่พรอมบริโภคท่ีอยูในลักษณะเหลว 
บรรจุในภาชนะบรรจุ ไมครอบคลุมถึงเยลลี่ออนและเยลลี่แหงท่ีไดประกาศเปนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนแลว 

๒. บทนิยาม 
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนน้ี มีดังตอไปน้ี 

๒.๑เยลลี่เหลว หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําผลไม ผัก ธัญชาติ หรือสมุนไพร มาค้ัน
หรือสกัดแลวผสมกับสารใหความหวานและสารท่ีทําใหเกิดเจล เชน เจลาติน คาราจิแนน 
วุน ในปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหผลิตภัณฑอยูในลักษณะเหลว อาจผสมกรดผลไมและ
สวนประกอบอ่ืนๆ เชน ผลไม ผัก ธัญชาติ สมุนไพร เคี่ยวใหมีความขนเหนียวพอเหมาะท่ี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม อาจะแตงสีและกลิ่นรสดวยก็ได บรรจุในภาชนะท่ีปดไดสนิท  

๓.คุณลักษณะท่ีตองการ 
๓.๑ ลักษณะท่ัวไป 
 ตองเปนวุนเหลว สามารถใชหลอดดูดได 
๓.๒ ส ี
 ตองมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของสวนประกอบท่ีใชและสม่ําเสมอ  
๓.๓ กลิ่นรส 

ตองมีกลิ่นรสท่ีดีตามธรรมชาติของสวนประกอบท่ีใช ไมมีกลิ่นแอลกอฮอล ปราศจาก
กลิ่นรสท่ีไมพึงประสงค 
๓.๔ ลักษณะเน้ือสัมผัส 
 ตองหยุนตัว ไมแข็งกระดาง 
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะ
จากผูตรวจสอบทุกคนไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผู
ตรวจสอบคนใดคนหน่ึง 
 



 

 

 
 
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม 

ตองไมพบสิ่งแปลกปลอดท่ีไมใชสวนประกอบท่ีใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด 
ช้ินสวนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว 

 
๓.๖ วัตถุเจือปนอาหาร 

หากมีการใชสีและวัตถุกันเสีย ใหใชตามชนิดและปริมาณท่ีกฎหลายกําหนด 
๓.๗ จลุินทรีย 

๓.๗.๑ จํานวนจลุินทรียท้ังหมด ตองไมเกิน ๑×๑๐๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม 
๓.๗.๒ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองไมพบในตัวอยาง ๑ กรมั 
๓.๗.๓ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตออยาง ๑ กรัม 
๓.๗.๔ ยสีตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตออยาง ๑ กรมั 

๔. สุขลักษณะ 
๔.๑ สุขลักษณะในการทําเยลลี่เหลว ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก. 

๕. การบรรจุ 
๕.๑ ใหบรรจุเยลลี่เหลวในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด แหง ผนึกไดสนิท และสามารถปองกัน
การปนเปอนจากสิ่งสกปรกภายนอกได 

๖.เคร่ืองหมายและฉลาก 
๖.๑ ท่ีภาชนะบรรจุเยลลีเ่หลวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง

รายละเอียดตอไปน้ีใหเห็นไดงาย ชัดเจน 
 (๑) ช่ือเรียกผลิตภณัฑ เชน เยลลี่เหลวรสสตรอเบอรี่ เยลลี่เหลวรสมะมวง 
 (๒) สวนประกอบท่ีสําคัญ 
 (๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี) 
 (๔) นํ้าหนักสุทธิ 
 (๕) วัน เดือน ปท่ีทํา และวัน เดือน ปท่ีหมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน 

(วัน เดือน ป)” 
 (๖) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา เชน เก็บไดในอุณหภมูิหอง ควรเก็บไว

ในตูเย็น 



 

 

 
 
 (๗) ช่ือผูทํา หรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

 
๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

๗.๑ รุน ในท่ีน้ี หมายถึง เยลลี่เหลวท่ีมีสวนประกอบเดียวกัน ทําในระยะเวลาเดียวกัน 
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปน้ี 

๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ 
และเครื่องหมายและฉลากใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ 
หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๕ ขอ 
๕ และขอ ๖ จึงจะถือวาเยลลี่เหลวรุนน้ันเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป สี กลิ่นรส 
และลักษณะเน้ือสัมผัส ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว 
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตาม
ขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาเยลลี่เหลวรุนน้ันเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร ใหชัก
ตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๒ หนวยภาชนะบรรจุ เพ่ือทําเปน
ตัวอยางรวม โดยมีนํ้าหนักรวมกันไมนอยกวา ๒๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอ
ใหชักตัวอยางเพ่ิมโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางท่ีมีนํ้าหนักรวม
ตามท่ีกําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ จึงจะถือวา
เยลลี่เหลวรุนน้ันเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๗.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยาง
โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพ่ือทําเปนตัวอยาง
รวม โดยมีนํ้าหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใชชัก
ตัวอยางเพ่ิมโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวยางท่ีมีนํ้าหนักรวมตามท่ี
กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๗ จึงจะถือวาเยลลี่
เหลวรุนน้ันเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 



 

 

 
 

๗.๓ เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางเยลลี่เหลวตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ 

ทุกขอ จึงจะถือวาเยลลี่เหลวรุนน้ันเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 
 

 

๘.การทดสอบ 
๘.๑ การทดสอบลักษณะท่ัวไป สี กล่ินรส และลักษณะเน้ือสัมผัส 

๘.๑.๑ ใหแตงต้ังคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูท่ีมีความชํานาญในการตรวจสอบเยลล่ี
เหลวอยางนอย ๕ คนแตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ 
๘.๑.๒ เทตัวอยางเยลล่ีเหลวลงในจานกระเบ้ืองสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม 
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางท่ี ๑ 
 

ตารางท่ี ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน 
(ขอ ๘.๑.๓) 

ลักษณะท่ี
ตรวจสอบ 

เกณฑท่ีกําหนด 
ระดับการจัดสิน (คะแนน) 

ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง 
ลั ก ษ ณ ะ
ท่ัวไป 

ตองเปนวุนเหลว สามารถใชหลอด
ดูดได 

๔ ๓ ๒ ๑ 

สี ต อ ง มี สี ท่ี ดี ตามธรรมชา ติของ
สวนประกอบท่ีใชและสมํ่าเสมอ 

๔ ๓ ๒ ๑ 

กล่ินรส ตองมีกล่ินรสท่ีดีตามธรรมชาติของ
ส ว นป ร ะ ก อ บ ท่ี ใ ช  ไ ม มี ก ล่ิ น
แอลกอฮอลปราศจากกล่ินรสอื่นท่ี
ไมพึงประสงค 

๔ ๓ ๒ ๑ 

ลั ก ษ ณ ะ
เน้ือสัมผัส 

ตองหยุนตัว ไมแข็งกระดาง ๔ ๓ ๒ ๑ 

๘.๒ การทดสอบส่ิงแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากใหตรวจพินิจ 
๘.๓ การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร 

ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นท่ีเปนท่ียอมรับ 



 

 

 
๘.๔ การทดสอบจุลินทรีย 

ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นท่ีเปนท่ียอมรับ 
๘.๕ การทดสอบนํ้าหนักสุทธิ 

ใหใชเครื่องชั่งท่ีเหมาะสม 
 

ภาคผนวก ก. 

สขุลกัษณะ 

(ข้อ ๔.๑) 

ก.๑ สถานท่ีตั้งและอาคารท่ีทํา 
ก.๑.๑ สถานท่ีตั้งตัวอาคารและท่ีใกลเคียง อยูในท่ีท่ีจะไมทําใหผลิตภัณฑท่ีทําเกิดการ

ปนเปอนไดงาย โดย 
ก.๑.๑.๑ สถานท่ีตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีนํ้าขังแฉะและ
สกปรก 
ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานท่ีท่ีมีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ 
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานท่ีนารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว 
แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ 

 ก.๑.๒ อาคารท่ีทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะท่ี
งายแกการบํารุงรักษา การทําความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย 

 ก.๑.๒.๑ พ้ืน ฝาผนัง และเพดานของอาคารท่ีทํา กอสรางดวยวัสดุท่ีคงทน 
เรียบ ทําความสะอาด และ ซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดเวลา 

 ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณท่ีทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีสิ่งของท่ีไม
ใชแลวหรือไมเก่ียวของกับการทําอยูในบริเวณท่ีทํา 

 ก.๑.๒.๓ พ้ืนท่ีปฏิบัติไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศท่ี
เหมาะสม 

ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา 
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําท่ีสัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไม

เปนสนิม ลางทําความสะอาดไดงาย 
 



 

 

 
ก.๒.๒ เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชสะอาดเหมาะสมกับการใชงานไม

กอใหเกิดการปนเปอนติดตั้งไดงายมีปริมาณเพียงพอรวมท้ังสามารถทําความสะอาดไดงาย
และท่ัวถึง 
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา 

ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทําสะอาดมีคุณภาพดีมีการลางหรือทําความ
สะอาดกอนนําไปใช 

ก.๓.๒ การทําการเก็บรักษาการขนยายและการขนสงใหมีการปองกันการปนเปอน
และการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ 
ก.๔ การสุขาภิบาลการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 

ก.๔.๑ นํ้าท่ีใชลางทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณและมือของผูทําเปนนํ้า
สะอาดและมีปริมาณเพียงพอ 

ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเช้ือแมลงและฝุนผงไมใหเขาในบริเวณท่ีทํา
ตามความเหมาะสม 

ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะสิ่งสกปรกและนํ้าท้ิงอยางเหมาะสมเพ่ือไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนกลับลงสูผลิตภัณฑ 

ก.๔.๔ สารเคมีท่ีใชลางทําความสะอาดและใชกําจัดสัตวนําเช้ือและแมลงใชใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมและเก็บแยกจากบริเวณท่ีทําเพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได 
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา 

ผูทําทุกคนตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดีเชนสวมเสื้อผาท่ีสะอาดมีผาคลุมผม
เพ่ือปองกันไมใหเสนผมหลนลงในผลติภณัฑไมไวเลบ็ยาวลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอน
ปฏิบัติงานหลังการใชหองสุขาและเมื่อมือสกปรก 
 

เอกสารอางอิง 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.2547.มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเยลล่ีเหลว. 
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/%E0%B9%80%E0%B8%
A2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88 
http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps520_47.pdf 
http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps518_47.pdf   

 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps520_47.pdf
http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps518_47.pdf


 

 

 

เตาหูนมสด เตาฮวยผลไม 
 

นางวิไลภรณ  แกวสุวรรณ 
นางประทีป  จันทรแจง 

 

สวนผสมเตาหูนมสด 
 ผงวุน   8 กรัม 
 เจลาติน   1 ชอนชา 

นํ้าตาลทราย  ½ ถวย 
 นํ้าสะอาด  750 กรัม 

นมขนหวาน  1 กระปอง 
 นมขนจืด   1 กระปอง 
 กลิ่นวนิลา  1 ชอนชา 
 

วิธีทํา 
1. นําผงวุน เจลาติน นํ้าตาล และนํ้าแชรวมกัน พักไวประมาณ 20-30 นาที 
2. นําสวนผสมท่ีพักไวเคี่ยวดวยไฟปานกลางจนเดือด แลวเคี่ยวตออีกประมาณ 

5 นาที 
3. ใสนมขนหวาน นมขนจืด คนใหเขากัน ปดไฟ ใสกลิ่นวนิลา คนใหเขากันพัก

ไวซักครู ตักใสถวย ใสประมาณ ½ ของถวย ปลอยไวใหแข็งตัวนําเขาตูเย็น 
4. ใสหนาดวยนมสด สาคู มะพราวออน และแคนตาลูป จนเต็มถวย 

 
 

สวนประกอบหนาสาคู-แคนตาลูป 
1. นมสด(ชนิดจืด) 1 ลิตร 
2. สาคูเม็ดเล็ก  2 ถต. 
3. แคนตาลูป  500 กรัม 
4. มะพราวออน   2 ลูก 
5. นํ้าตาลทราย  ½ ถต. 
6. นํ้าสะอาด  ½ ถต. 



 

 

 
 
วิธีทํา 

1. ตั้งนํ้าใหเดือด นําเม็ดสาคูท่ีลางสะอาดแลวใสลงตมใชไฟปานกลาง จนสาคู
สุก ตักข้ึนแชนํ้าใหเย็น 

2. นํ้า นํ้าตาลตั้งไฟเคี่ยวใหเดือดใสแคนตาลูปคนสักครูแลวตักข้ึน 
3. ใสมะพราวออนคนสักครูแลวตักข้ึน 
4. นมสดตั้งไฟคนเพ่ือไมใหนมเปนลูกใชไฟออนพอเดือด ใสสีผสมอาหารหน่ึง

หยด(สีออนๆ) หรือใชเปนนํ้าหวาน  เฮลบลูบอย แทนก็ไดจะเพ่ิมความหอม 
นารับประทานยิ่งข้ึน 

 

เตาฮวยฟรุตสลัด 
สูตรเตาฮวยฟรุตสลัด (นมสด) 
 ผงวุน   10 กรัม 
 นํ้าตาลทราย  ½ ถวย 
 นํ้าสะอาด  1,500 กรัม 
 นมขนจืด   1 กระปอง 
 นมขมหวาน  1 กระปอง 
 เจลาติน   1 ชอนโตะ 
 กลิ่นวนิลา  1 ชอนโตะ 
วิธีทํา 

1. นําผงวุน เจลาติน นํ้าตาลทราย และนํ้า แชรวมกัน พักไวประมาณ 20-30 
นาที  

2. นําสวนผสมท่ีพักไวเคี่ยวดวยไฟปานกลางจนเดือด และเค่ียวตออีกประมาณ 
5 นาที 

3. ใสนมขนหวาน นมขนจืด คนใหเขากัน (อยาเคี่ยวนานนมจะเปนลูก) ปดไฟ 
ใสกลิ่นวนิลา คนใหเขากัน พักไวสักครู ตักใสถวยประมาณ ¾ ของถวยปลอย
ไวใหแข็งตัว นําเขาตูเย็น 
 



 

 

 
 

4. นําฟรุตสลัดท่ีเตรียมไวมาโรยบนหนาเตาฮวย แลวราดดวยนํ้าเช่ือมเล็กนอย 
จะทําใหนารับประทาน 

 

 

สูตรฟรุตสลัด 
 

 ลําไย   200 กรัม 
 แคนตาลูป  500 กรัม 
 สับปะรด   800 กรัม 
 กีวี   1 ลูก 
 นํ้าสะอาด  1 ถวยตวง 
 นํ้าตาลทราย  ¾ ถวยตวง 
 เกลือ   ¼ ชอนชา 
 

วิธีทํา 
1. นําลําไย แคนตาลูป สับปะรด และกีวี ลางใหสะอาด ลําไยเอาเมล็ดออก แคน

ตาลูปปอกเปลือกหั่นเปนสี่เหลี่ยมลูกเตา  สับปะรดปอกเปลือกเอาตาออกให
หมดหั่นเปนสี่เหลี่ยมลูกเตา กีวีปอกเปลือกหั่นเปนช้ินสามเหลี่ยม 

2. นํานํ้าตั้งไฟใหเดือดใชไฟปานกลาง  ใสนํ้าตาลทราย เกลือ เคี่ยวใหเดือดอีก
ครั้ง 

3. ใสแคนตาลูป คนสักครู แลวตักข้ึน 
4. ใสมะละกอ คนสักครู แลวตักข้ึน 
5. ใสลําไย คนสักครู แลวตักข้ึน 
6. ใสกีวี คนสักครู แลวตักข้ึน 
7. ใสสับปะรด คนสักครูแลวปดไฟ พักไวสักครูใหเย็น 


