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บทคดัย่อ 
            ตะเกียบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารในหลายประเทศ ส าหรับประเทศไทยนิยมใช้ส าหรับอาหาร
ประเภทก๋วยเตี๋ยว  ตะเกียบไม้อาจมีการใช้สารฟอกขาวกลุ่มซลัไฟต์ เพื่อฟอกเนือ้ไม้ให้มีสีขาวและป้องกนัการเกิดเชือ้รา   ใน
ปี พ.ศ. 2548 ประเทศไต้หวันมีข่าวเร่ืองการพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในตะเกียบไม้เกินค่ามาตรฐาน ค่าก าหนด
ปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตะเกียบไม้ของประเทศไต้หวนัไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับประเทศไทยใน 
ปี พ.ศ. 2548-2550 ได้สุ่มตรวจตะเกียบไม้แบบใช้ครัง้เดียว จ านวน 8 ตัวอย่าง น ามาแช่ในน า้ร้อน 5 นาที พบซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ที่ละลายออกมาอยู่ในช่วง 2 - 91.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  เพื่อเฝ้าระวงัความปลอดภยัจากการใช้ตะเกียบไม้แบบ
ใช้ครัง้เดียว ในปี 2559 ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหารได้เก็บตวัอย่างตะเกียบไม้ซึง่วางจ าหน่ายในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จ านวน 19 ตวัอย่าง เป็นตัวอย่างที่ผลิตในประเทศ 9 ตวัอย่าง ผลิตจากประทศจีน 2 ตวัอย่างและไม่แจ้งแหล่ง
ผลิต 7 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์การละลายออกมาของสารฟอกขาวที่ออกมาจากตะเกียบหลังน ามาแช่ในน า้ร้อน ผลการ
ตรวจไม่พบการละลายออกมาของสารฟอกขาวทุกตวัอย่าง ดังนัน้จึงมั่นใจได้ว่าการใช้ตะเกียบไม้แบบใช้ครัง้เดียวมีความ
ปลอดภยัต่อสขุภาพ 

ค าส าคัญ: ตะเกียบไม้ สารฟอกขาว  ซลัเฟอร์ไดออกไซด์  

Abstract 
        Chopsticks have been used as the eating utensils in many countries, and in Thailand many noodle 
dishes are eaten with chopsticks. Sulfite maybe used in wooden chopsticks to bleach and prevent mold.  
In 2005, Taiwan has found that the sulfur dioxide residues in chopsticks exceeded accepted norms. According 
to Taiwan regulations, the sulfur dioxide found on chopsticks should be below 500 mg/kg.  
In Thailand during 2005-2007, 8 samples of wooden chopsticks were collected. After soaking in hot water for 5 
minutes, the water were analyzed and found that sulfur dioxide dissolved in the range between 2 to 91.2 mg/kg. 
To monitor the safety of the use of single-use wooden chopsticks, in 2016, the Bureau of Quality and Safety of 
Food collected 19 samples of wooden chopsticks appeared on the market in Bangkok Metropolitan Region. 
Among 19 samples, 9 samples were produced in Thailand, 2 samples were produced in China and 7 samples 
were unidentified. The migration of sulfite in wooden chopsticks was analyzed after soaking in hot water and no 
sulfite were detected in all samples. The result from this study showed that there is no health risk in using 
single-use wooden chopsticks. 
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