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บทคดัย่อ 
การแปรรูปผลไม้อาจมีความจ าเป็นต้องเติมวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งหากใช้มากเกินไปอาจส่งผลต่อสุขภาพ 

ของผู้บริโภคได้ เพื่อเฝ้าระวังปริมาณการใช้ที่อาจเกินเกณฑ์มาตรฐาน และส่ิงแปลกปลอมที่อาจปนมากับผลิตภัณฑ์   
จึงด าเนินการตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ กรดเบนโซอิก, กรดซอร์บิค, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, อะซีซัลเฟม-เค,  
ซัคคาริน, แอสพาแตม, โซเดียมซัยคลาเมต  และสีอินทรีย์สังเคราะห์ รวมทัง้ส่ิงแปลกปลอมประเภท Light Filth รวม  
110 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผลไม้ดองแห้ง 29 ตัวอย่าง ผลไม้แช่อิ่ม 5 ตัวอย่าง ผลไม้เชื่อม 3 ตัวอย่าง ผลไม้แ ห้ง  
46 ตัวอย่าง และผลไม้ปรุงรส 27 ตัวอย่าง ผลส ารวจพบว่าวัตถุเจือปนอาหารมีการใช้มากในกลุ่มผลไม้ดองแห้ง,  
ผลไม้แห้ง และผลไม้แช่อิ่ม ตามล าดับ วัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้ เกินเกณฑ์มาตรฐานได้แก่ โซเดียมซัยคลาเมต,  
ซคัคาริน สีอินทรีย์สงัเคราะห์กรดเบนโซอิก, ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และอะซีซัลเฟม-เค เกินเกณฑ์ ร้อยละ 100, 16.4, 10.9, 
1.8, 0.9, และ 0.9 ตามล าดับส าหรับกรดซอร์บิคและแอสพาแตม ปริมาณที่ใช้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่ิงแปลกปลอม
ประเภท Light Filth ที่พบมาก 3 ล าดับแรก คือ เส้นใยสังเคราะห์, ชิน้ส่วนแมลง และขนคน พบร้อยละ 100, 98.2 และ 
50.9 ตามล าดบั    
ค าส าคัญ: วตัถกุนัเสีย สารให้ความหวานแทนน า้ตาล สีอินทรีย์สงัเคราะห์ สิง่แปลกปลอม ผลิตภณัฑ์ผลไม้  
 

Abstract 
Fruits processing may require the addition of food additives, but overuse of these additives may 

influence consumer health.  To monitor the excessive use of the additives and contamination of extraneous 
materials, analysis of food additives; benzoic acid, sorbic acid, sulfur dioxide, acesulfame-k, saccharin, 
aspartame, sodium cyclamate and organic synthetic color, including light filth, were performed.  A Total of 110 
samples consisting of 29 samples of dried seasoned fruits, 5 samples of pickled fruits, 3 samples of candied 
fruits, 46 samples of dried fruits and 27 samples of seasoned fruits were collected and then analyzed. The 
results demonstrated that the products high in food additives were dried seasoned fruits,  
dried fruits and candied fruits, respectively. The food additives which were detected over permission level 
were sodium cyclamate (100%), saccharin (16.4%), organic synthetic color (10.9%), benzoic acid (1.8%), 
sulfur dioxide (0.9%), and acesulfame-k (0.9%). Sorbic acid and aspartame were in use standard. The 3 
highest Light filth contaminating in products were synthetic fibers, insect fragments and human hairs, found at 
100%, 98% and 50.9%, respectively.  
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