
Appendix 1. Food index 

Food ID  English name and description Scientific name Thai name and description Source of data Page number

A Cereals and their products 

A124 Barley, raw - ขา้วบาเลย่,์ ดบิ p1 4

A35 Batter, wheat flour mixed, for coating before frying - แป้งสาลผีสม, ส าหรับชบุทอด u1 9

A17 Corn flakes - แผน่ขา้วโพดอบกรอบ u1 9

A18 Corn flakes, sugar coated - แผน่ขา้วโพดอบกรอบ, เคลอืบน ้าตาล u1 9

A33 Corn flour (100%) Zea mays แป้งขา้วโพด u1 8

A57 Corn, cream style, canned - ขา้วโพด, ครมี, บรรจกุระป๋อง u1 6

A55 Corn, sweet, whole kernel, canned  in brine - ขา้วโพด, เมล็ด, ในน ้าเกลอื, บรรจกุระป๋อง u1 6

A15 Corn, sweet, whole kernel, yellow,  raw Zea mays ขา้วโพดหวาน, เมล็ดสเีหลอืง, ดบิ u1, p1 4

A16 Corn, sweet, whole kernel, yellow, boiled Zea mays ขา้วโพดหวาน, เมล็ดสเีหลอืง, ตม้ u1, p1 4

A28 Corn, whole kernel, waxy or sticky variety, boiled Zea mays ceratina ขา้วโพด, พันธุข์า้วเหนียว, ตม้ u1 4

A39 Job's tears, seeds, boiled Coix lacrymajobi ลกูเดอืย, ตม้ u1, p88 5

A94 Job's tears, seeds, raw Coix lacrymajobi ลกูเดอืย, ดบิ p1, p88 5

A88 Noodles, brown rice, vermicelli - เสน้หมีข่า้วกลอ้ง u1 9

A73 Noodles, egg, flat, deep fried - บะหมี,่ เสน้แบน, ทอด u1 7

A72 Noodles, egg, round, deep fried - บะหมี,่ เสน้กลม, ทอด u1 7

A4 Noodles, rice, big-sized strip, fresh Oryza sativa กว๋ยเตีย๋วเสน้ใหญ,่ สด u1, p1, t43 6

A87 Noodles, rice, dried, deep fried Oryza sativa เสน้หมีข่าว, ทอด u1 9

A46 Noodles, rice, dried, narrow-sized strip Oryza sativa กว๋ยเตีย๋วเสน้เล็ก, อบแหง้ u1 6

A5 Noodles, rice, dried, narrow-sized strip  Chanthaburi noodles (Sen-Jan) Oryza sativa กว๋ยเตีย๋วเสน้เล็ก, อบ/ตาก, แหง้ (เสน้จันท)์ p1, t20 5

A47 Noodles, rice, dried, narrow-sized strip, with seasoning Oryza sativa กว๋ยเตีย๋วเสน้เล็ก, อบแหง้ พรอ้มเครือ่งปรงุ u1 6

A8 Noodles, rice, fermented (kanom-jeen) Oryza sativa ขนมจนี u1 6

A3 Noodles, rice, narrow-sized strip, fresh Oryza sativa กว๋ยเตีย๋วเสน้เล็ก, สด u1, p1, t43 5

A40 Noodles, rice, vermicelli, dried - เสน้หมี,่ อบ / ตาก, แหง้ u1, t43 9

A41 Noodles, rice, vermicelli, instant, with seasoning, different flavoures - เสน้หมีก่ ึง่ส าเร็จรปู, พรอ้มเครือ่งปรงุ, รสตา่งๆ u1 9

A121 Noodles, rice, vermicelli, Thai Korat style (Mee-ta-ku/Mee-ko-rat) - หมีต่ะค/ุหมีโ่คราช u1 9

A44 Noodles, Vietnamese, cooked Oryza sativa กว๋ยจ๊ับญวน, เสน้, ตม้สกุ u1 5

A42 Noodles, wheat, dried, longevity (Mee-sua) Triticum aestivum หมีซ่ัว่ (แป้งสาล ี100%) u1 9

A27 Noodles, wheat, fresh Ricitum sativum บะหมี,่ สด u1, p1 7

A127 Noodles, wheat, instant, with seasoning, chicken flavour - บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู, พรอ้มเครือ่งปรงุ, รสไก่ u1, u3 7

A67 Noodles, wheat, instant, with seasoning, cooked Ricitum sativum บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู, พรอ้มเครือ่งปรงุ, ตม้ u1 7

A69 Noodles, wheat, instant, with seasoning, pork flavour - บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู, พรอ้มเครือ่งปรงุ, รสหมสูับ u1, p1 7

A71 Noodles, wheat, instant, with seasoning, pork flavour, in cup - บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู, รสหมสูับ, บรรจใุนถว้ย u1 8
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A Cereals and their products (continued)

A70 Noodles, wheat, instant, with seasoning, tomyum kung flavour - บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู, พรอ้มเครือ่งปรงุ, รสตม้ย ากุง้ u1, u3 7

A29 Noodles, wheat, instant, with seasoning, unknown flavour - บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู, พรอ้มเครือ่งปรงุ, ไมร่ะบรุส u1, r23 7

A56 Noodles, wheat, instant, without seasoning - บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู, ไมร่วมเครือ่งปรงุ u1 7

A58 Noodles, wheat, oven dried Ricitum sativum บะหมี,่ อบแหง้ u1 7

A74 Noodles, wheat, oven dried, instant, with seasoning, different flavoures - บะหมีอ่บแหง้กึง่ส าเร็จรปู รสตา่งๆ u1 8

A126 Oats, raw Avena sativa ขา้วโอต๊, ดบิ p1 5

A43 Pasta, Chinese, squares shape sheet, roled (kuay-jap), boiled Oryza sativa กว๋ยจ๊ับ, เสน้, ตม้สกุ u1 5

A37 Rice bran, roasted Oryza sativa ร าขา้ว, คัว่ p46 5

A75 Rice flour, brown Oryza sativa แป้งขา้วกลอ้ง u1, p80 8

A83 Rice flour, glutinous Oryza sativa var. glutinosa แป้งขา้วเหนียว u1 8

A77 Rice flour, glutinous, brown Oryza sativa แป้งขา้วเหนียว ขา้วกลอ้ง p80 8

A80 Rice flour, white Oryza sativa แป้งขา้วเจา้ u1 8

A26 Rice porridge, instant, with seasoning Oryza sativa โจ๊กกึง่ส าเร็จรปู, พรอ้มเครือ่งปรงุ u1 7

A59 Rice, brown, cooked Oryza sativa ขา้วกลอ้ง, สกุ u1, p102, t9 3

A89 Rice, brown, cooked, canned - ขา้วกลอ้งส าเร็จรปู, บรรจกุระป๋อง u1 6

A9 Rice, brown, different varieties, raw Oryza sativa ขา้วกลอ้ง, พันธุต์า่งๆ, ดบิ u1, p1, p88, p102 3

A6 Rice, brown, germinated, raw Oryza sativa ขา้วกลอ้ง, งอก, ดบิ u1 3

A117 Rice, brown, germinated, steamed Oryza sativa ขา้วกลอ้ง, งอก, นึง่ u1 3

A31 Rice, brown, glutinous, raw Oryza glutinosa ขา้วเหนียว, ขา้วกลอ้ง, ดบิ u1, p1 4

A1 Rice, brown, jasmine variety, raw Oryza sativa ขา้วกลอ้ง, พันธุห์อมมะล,ิ ดบิ u1, p1, p87 3

A2 Rice, brown. Jao-hawm-nin variety, raw Oryza sativa ขา้วกลอ้ง,พันธุเ์จา้หอมนลิ, ดบิ u1, p87 3

A20 Rice, flakes Oryza sativa ขา้วเมา่, ขา้วเจา้ u1, p45 6

A24 Rice, glutinous, black variety, raw Oryza glutinosa ขา้วเหนียวด า, ดบิ u1, p1, p45, r 26 5

A32 Rice, glutinous, black variety, steamed Oryza glutinosa ขา้วเหนียวด า, นึง่ u1 5

A21 Rice, glutinous, flakes Oryza glutinosa ขา้วเมา่, ขา้วเหนียวขาว u1, p45 6

A22 Rice, glutinous, polished, raw Oryza glutinosa ขา้วเหนียว, ดบิ u1, p1, p32, p45, p88, r26 4

A23 Rice, glutinous, polished, steamed Oryza glutinosa ขา้วเหนียว, นึง่ u1, p1, p88, t43 4

A13 Rice, home-pounded, brown, raw - ขา้วซอ้มมอื, ดบิ u1, p1 4

A14 Rice, milled, Jao-hawm-nin variety, raw Oryza sativa ขา้วเจา้, พันธุเ์จา้หอมนลิ, ดบิ u1 3

A128 Rice noodles,stir fried with pad-thai sauce (Guay-teaw pad-thai ) - กว๋ยเตีย๋ว, ผัดไทย, กึง่ส าเร็จรปู u1 3

A11 Rice, polished, cooked Oryza sativa ขา้วเจา้, สกุ u1, p1 4

A90 Rice, polished, cooked, canned - ขา้วขาวส าเร็จรปู, บรรจกุระป๋อง u1 6

A12 Rice, polished, Jasmine variety, raw Oryza sativa ขา้วเจา้, พันธุห์อมมะล,ิ ดบิ u1, p1, p87, r23, r26, t20 3
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A Cereals and their products (continued)

A10 Rice, polished, raw Oryza sativa ขา้วเจา้, พันธุต์า่งๆ, ดบิ u1, p1, p32, r26, t20 3

A116 Rice, unpolished, Jao-hawm-nin, organic, raw Oryza sativa ขา้วกลอ้ง, พันธุเ์จา้หอมนลิ, อนิทรยี์ u1 3

A19 Rice, whole grain, Mun-pu variety, raw Oryza sativa ขา้วมันป,ู ดบิ u1, p1, p45 4

A81 Sorghum flour Sorghum bicolor แป้งขา้วฟ่าง p80 8

A84 Spring rolls wrapper (egg white+wheat flour+tapioca flour), fresh แป้งปอเป๊ียะ (ไขข่าว+แป้งสาล+ีแป้งมัน) 8

A93 Spring rolls, wrapper (rice flour), dried, immerse in water before used - แป้งหอ่ปอเป๊ียะ, แหง้, แผน่บาง, แชน่ ้ากอ่นใช ้ u1 9

A34 Wheat flour Triticum aestivum แป้งสาลี u1, p10 8

A25 Wheat germ Ricitum sativum จมกูขา้วสาลี u1, p1, p46, p47 5

A120 Wheat wholemeal flour Triticum aestivum แป้งสาล ีโฮลมลี u1 8

A125 Wheat, raw Triticum vulgare ขา้วสาล,ี ดบิ p1 4

A85 Wonton wrapper or dumpling wrapper, fried - แผน่เกี๊ยวทอด ไมม่หีมู u1 9

A7 Wonton, instant, with seasoning, various flavours - เกี๊ยวกึง่ส าเร็จรปู, พรอ้มเครือ่งปรงุ รสตา่งๆ u1, p45, p94, t43 6

B Starchy roots, tubers and their products

B24 Arrowroot flour Tacca leontopetaloides  แป้งทา้วยายมอ่ม u1 14

B19 Cassava, boiled Manihot esculenta มันส าปะหลัง, ตม้ u1 14

B12 Cassava, raw Manihot esculenta มันส าปะหลัง, ดบิ p1 14

B22 Crackers, shrimp, fried - ขา้วเกรยีบกุง้, ทอด u1 14

B21 Crackers, shrimp, raw - ขา้วเกรยีบกุง้, ดบิ u1 14

B13 Elephant yam, raw Amorphophallus paeoniifolius   มันบกุ, หวั, ดบิ t46 13

B11 Potato, raw Solanum tuberosum มันฝร่ัง, ดบิ p1, t43 14

B25 Sunchoke (Jerusalem artichoke), without skin, boiled Helianthus tuberosus แกน่ตะวัน, ปอกเปลอืก, ตม้ u1 13

B26 Sunchoke (Jerusalem artichoke), without skin, raw Helianthus tuberosus แกน่ตะวัน, ปอกเปลอืก, สด u1 13

B15 Sweet potato, purple flesh, steamed  Ipomoea batatas มันตอ่เผอืก, นึง่ u1 13

B10 Sweet potato, purple-red flesh, raw Ipomoea batatas มันเทศ, เนือ้สมีว่งแดง, ดบิ u1 13

B9 Sweet potato, yellow flesh, steamed Ipomoea batatas มันเทศ, เนือ้สเีหลอืง, นึง่ u1 13

B5 Tapioca, flour Manihot esculenta แป้งมันส าปะหลัง u1, p1 14

B3 Taro, big corms, steamed Colocasia esculenta เผอืก, หวัใหญ,่ นึง่ u1 13

B7 Taro, small corms, steamed Colocasia esculenta เผอืก, หวัเล็ก, นึง่ u1, p1 13

B1 Water caltrops,  boiled Trapa bicornis กระจับ, ตม้ p45 13

B8 Yam bean, raw Pachyrhizus erosus มันแกว, ดบิ u1, p1 13

B2 Yam, wild, raw Dioscorea hispida กลอย, ดบิ p1 13
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C Legums, nuts, seeds and their products

C132 Almond, baked, salted Prunus dulcis เมล็ดบัว, ดบิ p1 25

C133 Almond, baked, salted Prunus dulcis เมล็ดบัว, นึง่ p1 25

C39 Bambara groundnut, boiled Voandezia supterranea ถ่ัวหร่ัง, ตม้ p1 21

C38 Bambara groundnut, fresh, raw Voandezia supterranea ถ่ัวหร่ัง, ดบิ p1 21

C10 Broad bean, mature seeds, dried, raw Vicia faba ถ่ัวปากอา้, เมล็ดแหง้, ดบิ r4 19

C36 Butterfly pea, mature seeds, dehulled, dried,  raw Centrosema pubescens ถ่ัวลาย, เมล็ดแหง้, แยกเปลอืก, ดบิ p1 20

C35 Butterfly pea, mature seeds, dried, raw Centrosema pubescens ถ่ัวลาย, เมล็ดแหง้, ทัง้เปลอืกหุม้, ดบิ p1 20

C74 Cashew nut, baked Anacardium occidentale มะมว่งหมิพานต,์ เมล็ดแหง้, อบ u1, p1 22

C85 Cashew nut, dried, raw Anacardium occidentale มะมว่งหมิพานต,์ เมล็ดแหง้, ดบิ u1, p1 22

C72 Cashew nut, fresh, raw Anacardium occidentale มะมว่งหมิพานต,์ เมล็ดสด,ดบิ p1 22

C73 Cashew nut, roasted Anacardium occidentale มะมว่งหมิพานต,์ เมล็ดแหง้, คัว่ p1 22

C5 Catjang cowpea, mature seeds, white, dried, raw Vigna unguiculata subsp. cylindrica ถ่ัวขาว, เมล็ดแหง้,  ดบิ u1, p1, p13, t36 17

C126 Chestnut, local varieties, Nothern, steamed Castanea เกาลัด, พันธุพ์ืน้เมอืง, ภาคเหนือ, นึง่ p1 17

C127 Chestnut, raw Castanea เกาลัด, ลกูใหญ,่ ดบิ p1 17

C6 Cowpea, mature seeds, black, dried, raw Vigna mungo ถ่ัวด า, เมล็ดแหง้, ดบิ u1, p1, p43, p51, p53, t36 18

C12 Cowpea, mature seeds, mixed colours, dried, raw Vigna sinensis ถ่ัวพุม่, เมล็ดแหง้, สตีา่งๆ, ดบิ u1, p43 19

C129 Ginko, seed, hulled - แปะกว๊ย, เมล็ด, ไมม่เีปลอืก p1 21

C122 Hoary basil, seed, raw Ocimum citriodorum แมงลัก, เมล็ด, ดบิ u1 22

C123 Hoary basil, seed, soaked, raw Ocimum citriodorum แมงลัก,เมล็ด ,แชน่ ้า, ดบิ u1 22

C28 Hyacinth / lablab bean, mature seeds, deepfried Lablab Purpureus ถ่ัวแปะย,ี เมล็ดแหง้, ทอด p1 19

C26 Hyacinth / lablab bean, mature seeds, dried, raw Lablab Purpureus ถ่ัวแปะย,ี เมล็ดแหง้, ดบิ p1 19

C27 Hyacinth / lablab bean, mature seeds, roasted Lablab Purpureus ถ่ัวแปะย,ี เมล็ดแหง้, คัว่ p1 19

C104 Jack bean, mature seeds, red, dried, raw Canavalia gladiata ถ่ัวฝักดาบ (ถ่ัวพรา้), เมล็ดแหง้, สแีดง, ดบิ u1 19

C65 Jackfruit, seeds, fresh, raw Artocarpus heterophyllus ขนุน, เมล็ดสด, ดบิ p1, p43 17

C18 Kidney bean, mature seeds, red, dried, raw Phaseolus vulgaris ถ่ัวแดงหลวง, เมล็ดแหง้, ดบิ u1, p1 18

C130 Macadamia nut Macadamia integrifolia แมคคาเดเมยีนัท, เฉพาะเนือ้ u1 22

C116 Macadamia, natural flavour Macadamia integrifolia แมคคาเดเมยีนัท, รสธรรมชาติ u1 22

C100 Mung bean, dehulled, split, steamed Vigna radiata ถ่ัวเขยีว, ปอกเปลอืก, ผา่ซกี, นึง่ u1 18

C124 Mungbean noodles,soaked 15 min, blanched 3 min Vigna radiata วุน้เสน้ (หลายยีห่อ้), แช ่15 นาท ีลวก 3 นาที u1 25

C99 Mungbean, dehulled, split, deep-fried, salted Vigna radiata ถ่ัวเขยีว, ปอกเปลอืก, ผา่ซกี, ทอด u1 17

C98 Mungbean, mature seeds, boiled Vigna radiata ถ่ัวเขยีว, เมล็ด, ตม้ u1, p88 18

C15 Mungbean, mature seeds, dried, raw Vigna radiata ถ่ัวเขยีว, เมล็ดแหง้,  ดบิ
u1, p1, p13, p26, p36, p43, p88, r4, 

t36
18
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C77 Mungbean, noodles, dried
Vigna radiata

วุน้เสน้, ถ่ัวเขยีว 100 %, แหง้ u1 25

C78 Mungbean, noodles, instant, with seasonings, mix flavours Vigna radiata วุน้เสน้กึง่ส าเร็จรปู,  พรอ้มเครือ่งปรงุ, รสตา่งๆ u1 25

C79 Noodles, Mungbean sheets, dried (Shanghai-style noodles) - กว๋ยเตีย๋วเซีย่งไฮ,้ แหง้ u1 22

C34 Pea, mature seeds, dried, raw Pisum sativum ถ่ัวลันเตา, เมล็ดแหง้, ดบิ t36 20

C107 Peanut, boiled, with seed coat Arachis hypogaea ถ่ัวลสิง, ตม้, รวมเยือ่หุม้เมล็ด u1 20

C37 Peanut, mature seeds, with seed coat, raw Arachis hypogaea ถ่ัวลสิง, เมล็ดแหง้, รวมเยือ่หุม้เมล็ด, ดบิ u1, p43, p51, p53, p,62, p88, r4 20

C106 Peanut, roasted, without seed coat Arachis hypogaea ถ่ัวลสิง, คัว่, ไมร่วมเยือ่หุม้เมล็ด u1 20

C96 Pumpkin, seed curnels, different varieties, salted baked Cucurbita spp. ฟักทอง, เมล็ด, พันธุต์า่งๆ, แกะเปลอืก, ตม้ใสเ่กลอื อบ t42 21

C67 Pumpkin, seed kernels, raw Cucurbita  moschata ฟักทอง, เมล็ด, พันธุต์า่งๆ, แกะเปลอืก, สด t42 21

C95 Pumpkin, seed kernels, roasted Cucurbita  moschata ฟักทอง, เมล็ด,  พันธุต์า่งๆ, แกะเปลอืก, คัว่ t42 21

C115 Pumpkin, seed kernels, salted Cucurbita moschata ฟักทอง, เมล็ด, อบเกลอื u1 21

C69 Rambutan, seeds, boiled Nephelium lappaccum เงาะ, เมล็ด, ตม้ p40 17

C19 Red Indian bean, mature seeds, dried, raw Phaseolus spp. ถ่ัวแดงอนิเดยี, เมล็ดแหง้, ดบิ u1 18

C17 Rice bean (Tooa-dang), seeds, roasted Phaseolus calcaratus ถ่ัวแดง, เมล็ดแหง้, คัว่ p1, p46 18

C29 Rice bean, mature seeds, dried, raw - ถ่ัวเล็บมอืนาง, เมล็ดแหง้, ดบิ u1, p1 20

C20 Rice bean, mature seeds, mixed colours, dried, raw Phaseolus spp. ถ่ัวเต็มก า, เมล็ดแหง้, สตีา่งๆ, ดบิ u1 18

C16 Rice bean, mature seeds, red, dried, raw Phaseolus calcaratus ถ่ัวแดง, เมล็ดแหง้, ดบิ u1, p1, p43, p47, r4 18

C21 Rice bean, mature seeds, red, dried, raw Phaseolus  spp. ถ่ัวเต็มก า, เมล็ดแหง้, สแีดง, ดบิ u1 18

C30 Rice bean, mature seeds, roasted - ถ่ัวเล็บมอืนาง, เมล็ดแหง้, คัว่ p1 20

C22 Rice bean, mature seeds, yellow, dried, raw Phaseolus  spp. ถ่ัวเต็มก า, เมล็ดแหง้, สเีหลอืง, ดบิ u1 19

C23 Rice bean, mature seeds, yellow-green, dried, raw Phaseolus spp. ถ่ัวเต็มก า, เมล็ดแหง้, สเีหลอืงอมเขยีว, ดบิ u1 19

C128 Sesame seeds, black, oven dried Sesanum indicum งาด า, อบ p1, t58 17

C3 Sesame, seeds, black, raw Sesanum indicum งาด า, ดบิ u1, p1, p43 17

C4 Sesame, seeds, black, roasted Sesanum indicum งาด า, คัว่ p1 17

C1 Sesame, seeds, white, raw Sesanum indicum งาขาว. ดบิ u1, p1, p12 17

C2 Sesame, seeds, white, roasted Sesanum indicum งาขาว. คัว่ p1, p43 17

C14 Snap bean, mature seeds, dried, raw Phaseolus vulgaris ถ่ัวแขก, เมล็ดแหง้, ดบิ p1, t2, t36 18

C101 Soy protein (Kaset protein), dried Vigna radiata แป้งถ่ัวเขยีว u1 24

C97 Soy protein (Kaset protein), dried Glycine max โปรตนีเกษตร, แหง้ p66, p89 24

C114 Soy protein (Kaset protein), soaked and cooked Glycine max โปรตนีเกษตร, แชน่ ้า, ตม้ u1 24

C58 Soybean cheese, fermented tofu Glycine max เตา้หูย้ ี้ u1, p1, p69, p89, r6 23

C53 Soybean curd (tofu), cube, dried, deep-fried Glycine max เตา้หูพ้วง, ทอด u1, p1 23
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C45 Soybean curd (tofu), dried Glycine max เตา้หู,้ แหง้ u1 23

C46 Soybean curd (tofu), white, firm-type, packed in a box Glycine max เตา้หูข้าว, ชนดิแข็ง, บรรจกุลอ่ง u1 23

C48 Soybean curd (tofu), white, hard Glycine max เตา้หูข้าว, ชนดิแข็ง u1, t71 23

C49 Soybean curd (tofu), white, hard, high calcium Glycine max เตา้หูข้าว, ชนดิแข็ง, ชนดิแคลเซยีมสงู u1 23

C50 Soybean curd (tofu), white, soft Glycine max เตา้หูข้าว, ชนดิออ่น, จากทอ้งตลาด u1, p1, p32, p89, t71 23

C51 Soybean curd (tofu), white, soft, packed in a pouch Glycine max เตา้หูข้าว, ชนดิออ่น, บรรจแุบบหลอด u1, t71 23

C47 Soybean curd (tofu), white, soft-type, packed in a box Glycine max เตา้หูข้าว, ชนดิออ่น, บรรจกุลอ่ง u1 23

C56 Soybean curd (tofu), yellow, dried Glycine max เตา้หูเ้หลอืง, แหง้, ดบิ u1, p69 24

C57 Soybean curd (tofu), yellow, dried, deep-fried Glycine max เตา้หูเ้หลอืง, แหง้, ทอด u1 24

C55 Soybean curd (tofu), yellow, hard Glycine max เตา้หูเ้หลอืง, แข็ง u1, p1, p69, p89 23

C43 Soybean paste  (Tau-jieo), white Glycine max เตา้เจีย้วขาว u1, p1 22

C44 Soybean paste (Tau-jieo), black Glycine max เตา้เจีย้วด า u1, r1 23

C64 Soybean powder, defatted Glycine max ถ่ัวเหลอืงผง, ชนดิสกัดไขมันออก p12 24

C63 Soybean powder, full fat Glycine max ถ่ัวเหลอืงผง, ชนดิไขมันเต็ม u1, p12 24

C41 Soybean sheet, dried Glycine max ฟองเตา้หู,้ แหง้ u1 24

C40 Soybean sheet, soaked Glycine max ฟองเตา้หู,้ แชน่ ้า u1 24

C24 Soybean, fermented (Tooa-nao), dried Glycine max ถ่ัวเน่า, แหง้ u1, p1 24

C25 Soybean, fermented (Tooa-nao), fresh Glycine max ถ่ัวเน่า, สด p1 24

C33 Soybean, mature seed, dried, raw Glycin max ถ่ัวเหลอืง, เมล็ดแหง้, ดบิ
u1, p1, p8, p26, p51, p62, p88, 

p102, r4
21

C110 Soybean, mature seeds, boiled Glycine max ถ่ัวเหลอืง, ตม้ u1, p102 21

C105 Soybean, young seeds, boiled Glycine max ถ่ัวแระ, ตม้ u1, t58 20

C31 Soybean, young seeds, dried, raw Glycine max ถ่ัวแระ, ดบิ u1, p1 20

C66 Sunflowers, seed kernel, dried, raw Helianthus annuus ทานตะวัน, เมล็ด, แหง้, ดบิ u1 21

C9 Sweet pea, mature seeds, dehulled, dried, raw Lathyrus odoratus ถ่ัวนางหอม, เมล็ดแหง้, ปอกเปลอืก p1 19

C8 Sweet pea, mature seeds, dried, raw Lathyrus odoratus ถ่ัวนางหอม, เมล็ดแหง้, ดบิ u1, p43 19

C71 Tamarind seed, roasted
Tamarindus indica

มะขาม,  เมล็ด, คัว่ u1, p1 21

C13 Winged bean, mature seeds, dried, raw Psophocarpus tetragonolobus ถ่ัวพ,ู เมล็ดแหง้, ดบิ u1, p43 20

C11 Yardlong bean, mature seeds, dried, raw
Vigna unguiculata subsp. 

Sesquipedalis
ถ่ัวฝักยาว, เมล็ดแหง้, ดบิ t36 19
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D332  Pak saeo, trips Marsdenia glabra  ผักแสว้, ยอด p1 40

D29 Acacia Pennata (Climbing wattle), raw Acacia pennata subsp. Insuavis ชะอม, ดบิ u1, u4, p51, p55, p88, p97 32

D219 Alligator weed, Sessile joyweed, raw Altermanthera philoxeroides ผักเป็ดน ้า, ดบิ u1 39

D80 Amaranth, raw Amaranthus lividus ผักโขมใหญ,่ ดบิ u1, p51 37

D79 Amaranth, spineless, raw Amaranthus tricolor ผักโขมนอ้ย, ดบิ u1, u4, p51 37

D315 Angel grass, root Murdannia loriformis หญา้ปักกิง่, ราก p1 48

D316 Angel grass, truck, leaves Murdannia loriformis หญา้ปักกิง่, ล าตน้, ใบ p1 48

D293 Asparagus, blanched Asparagus officinalis หน่อไมฝ้ร่ัง, ลวก u1, p102 48

D153 Asparagus, raw Asparagus officinalis หน่อไมฝ้ร่ัง, ดบิ u1, p78, p102 48

D250 Bael, young leaves/tip, raw Aegle marmelos มะตมู, ยอดออ่น, ดบิ u1, p1 45

D346 Bamboo mushroom, dried Dictyophora indusiata เยือ่ไผ,่ เห็ดรา่งแห, (แหง้) u1 47

D154 Bamboo shoot cultivated, raw Dendrocalamus aspe หน่อไมไ้ผต่ง, ดบิ u1, p1, p88 48

D157 Bamboo shoot, boiled Thyrsostachys siamensis หน่อไมไ้ผร่วก, ตม้ p45 48

D152 Bamboo shoot, boiled, packed in a big metal container Thyrsostachys siamensis หน่อไม,้ บรรจป๊ีุป u1, p1 54

D150 Bamboo shoot, canned in water, liquid excluded Thyrsostachys siamensis หน่อไม,้ ในน ้า, บรรจกุระป๋อง, ไมร่วมน ้า u1, u2 54

D155 Bamboo shoot, cultivated, pickled Dendrocalamus aspe หน่อไมไ้ผต่ง, ดอง r6 55

D159 Bamboo shoot, hairy sweet, raw Bambusa sp. หน่อไมห้วาน, ดบิ p1 49

D149 Bamboo shoot, pickled Thyrsostachys siamensis หน่อไม,้ ดอง p45, r6, r25, t43 54

D156 Bamboo shoot, wild, raw Bambusa bambos หน่อไมไ้ผป่่า, ดบิ u1, p1, p45, r6 48

D158 Bamboo shoot,roasted Thyrsostachys siamensis หน่อไมไ้ผร่วก, เผา p45 48

D162 Banana flowers / blossoms, raw Musa sapientum หวัปล,ี ดบิ u1, p1, t64 49

D160 Banana, stem, raw Musa sapientum หยวกกลว้ย, ดบิ u1, p1 49

D161 Banana, young stem, raw Musa sapientum หยวกกลว้ยน ้าวา้ออ่น, ดบิ p1 49

D357 Bean sprout in brine Phaseolus aureus ถ่ัวงอก, ในน ้าเกลอื u1 54

D317 Bilimbi, fruits (taling pling) Averrhoa bilimbi  ตะลงิปลงิ, ผล p1 32

D50 Broccoli, raw Brassica oleracea บร็อคโคลี,่ ดบิ p1, p26, p54, p62, p68, p78 34

D276 Broken bones tree (Lin-fah), pods, grilled Oroxylum indicum ลิน้ฟ้า (เพกา), ฝัก, ป้ิง u1 47

D23 Brussels sprouts, raw Brassica oleracea แขนงกะหล า่, ดบิ p54, p62, p68 31

D67 Cabbage, Chinese (Flowering white cabbage), boilded Brassica napus, var chinensis ผักกวางตุง้, ตม้ u1, p88, t58, t65 35

D65 Cabbage, Chinese (Flowering white cabbage), raw Brassica napus, var chinensis ผักกวางตุง้, ดบิ
u1, u4, p1, p26, p45, p54, p62, 

p68, p78, p88,  t27, t65
35
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D68 Cabbage, Chinese (Pai-tsai), Taiwanese variety, raw Brassica napus, var chinensis ผักกวางตุง้, ไตห้วัน, ดบิ u1, u4, p1 36

D66 Cabbage, Chinese /(Flowering white cabbage), flowers, raw Brassica napus, var chinensis ผักกวางตุง้, ดอก, ดบิ u1 35

D76 Cabbage, Chinese, green, pickled Brassica chinensis ผักกาด, ดอง, เปรีย้ว u1, p45, r6,r25,t43 54

D70 Cabbage, Chinese, green, raw Brassica spp ผักกาดขาวใบเขยีว, ดบิ u1, p54, p62, p68 36

D323 Cabbage, Chinese, white, cooked Brassica rapa var. pekinensis ผักกาดขาว, สกุ u1 36

D69 Cabbage, Chinese, white, raw Brassica rapa var. pekinensis ผักกาดขาว, ดบิ u1, u4, p1, p26, p45, p51, p78, t27 36

D71 Cabbage, Chinese, white, raw Brassica spp ผักกาดขาวใบหอ่, ดบิ u1, p88, t65 36

D356 Cabbage, fermented, dried (Tang-chai) - ตัง้ฉ่าย u1 54

D72 Cabbage, Pe-tsai, raw Brassica pekinensis ผักกาดขาวปล,ี ดบิ p45 36

D10 Cabbage, raw Brassica capitata กะหล า่ปล,ี ดบิ
u1, u4, p1, p26, p32, p51, p53, 

p54, p62, p68, p78, p88 t27, t65
30

D262 Cabbage, red, raw Brassica capitata กะหล า่ปลมีว่ง, ดบิ p78 30

D291 Cajuput Tree, raw Syzygium gratum เสม็ดชนุ, ดบิ p78 48

D266 Carrot, crispy Daucus carota แครอท, อบกรอบ u1 53

D27 Carrot, raw Daucus carota แครอท, ดบิ u1, u4, p1, p26, p54, p62, p68, P78 31

D283 Cashew nut, tip, raw Anacaardium occidentale มะมว่งหมิพานต,์ ยอด, ดบิ p78, p99 45

D137 Cassava, young leaves, raw Manihot esculenta มันสัมปะหลัง, ยอด, ดบิ u1 46

D20 Cassia, flowers, raw Senna siamea ขีเ้หล็ก, ดอก, ดบิ u1, u4, p1, p45 30

D264 Cassia, leaves and tips, boiled Senna siamea ขีเ้หล็ก, ใบและยอด, ตม้ u1, t64 31

D312 Cassia, leaves and tips, raw Senna siamea ขีเ้หล็ก, ใบ และ ยอด, ดบิ p1 31

D21 Cassia, leaves, raw Senna siamea ขีเ้หล็ก, ใบ, ดบิ u1, u4, p1, p51, p97, t64 30

D22 Cassia, tender tips, raw Senna siamea ขีเ้หล็ก, ยอดออ่น, ดบิ u1 31

D9 Cauliflower, raw Brassica oleracea กะหล า่ดอก, ดบิ
u1, u4, p1, p26, p51, p54, p62, 

p68, p78, p88, t65
29

D104 Cayenne pepper (chili spur pepper, long fed pepper), grilled Capsicum annuum var acuminatum พรกิหนุ่ม, ยา่ง u1 43

D86 Celery, raw Apium graveolens ผักคืน่ชา่ย, ดบิ
u1, u4, p1, p26, p54, p62, p68, 

p84, p97, t55, t68
37

D314 Cha-khram, seablite, leaves, blanched Sueda maritima ชะคราม, ใบ, ลวก u1 31

D313 Cha-khram, seablite, leaves, raw Sueda maritima ชะคราม, ใบ, สด u1 31

D284 Chayote, young leaves, raw Sechium edule มะระหวาน (ฟักแมว้), ยอด p78 46

D105 Chilli pepper, raw Capsicum anuum var annuum พรกิหยวก, ดบิ u1, p1, p26, t27 43

D335 Chilli, bird Capsicum frutescen พรกิขีห้นู u1, u4, p1, p32, p45, p54, p62, p68 42

D94 Chinese convolvulus, raw Ipomoea aquatica var.reptans ผักบุง้จนี, ดบิ 38

D74 Chinese radish, leaves, pickled Raphanus sativus var longipinnatus หวัผักกาด, ดอง u1, r25 55
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D75 Chinese radish, leaves, sweet pickled Raphanus sativus var longipinnatus หวัผักกาด, ดอง, หวาน r25 55

D270 Chinese violet, leaves, raw Asystasia gangetica เบญจรงค ์5 ส ี(ออ่มแซบ), ใบ, ดบิ u1 35

D12 Chive, Chinese, flowers, raw Allium tuberosum กยุชา่ย, ดอก, ดบิ u1, p1, p45 30

D13 Chive, Chinese, leaves, raw Allium tuberosum กยุชา่ย, ใบ, ดบิ u1, u4, p45, p51, p54, p62, p68 30

D11 Chive, Chinese, leaves, white, raw Allium tuberosum กยุชา่ย, ขาว, ใบ, ดบิ p45 30

D127 Coconut heart, top stem, raw Cocos nucifera var. nucifera มะพรา้วออ่น, ยอด, ดบิ u1, p1, p88 45

D48 Coral, leaves, raw Erythrina subumbrans ทองหลาง, ใบ, ดบิ u1, p1, p45 34

D87 Coriander Coriandrum sativum ผักชี u1, u4, p1, p54, p62, p68, p97 38

D17 Corn, baby, canned in brine, liquid excluded Zea mays ขา้วโพดออ่น, ในน ้าเกลอื, บรรจกุระป๋อง, ไมร่วมน ้า u2 53

D16 Corn, baby, raw Zea mays ขา้วโพดออ่น, ดบิ u1, p1, p26, p45, p62, p68, p78 30

D45 Cowpea, pods, raw Vigna sinensis ถ่ัวพุม่, ฝักสด, ดบิ u1 33

D263 Cowslip creeper, flowers, boiled Telosma minor ขจร, ดอก, ลวก u1 30

D14 Cowslip creeper, flowers, raw Telosma minor ขจร, ดอก, ดบิ p1, p97, t64 30

D37 Cucumber, large, raw Cucumis sativus แตงรา้น, ดบิ u1, u4, p1, p45 33

D34 Cucumber, raw Cucumis sativus แตงกวา, ดบิ
u1, u4, p1, p26, p53, p54, p62, 

p68, p78, t27,  t65
32

D88 Culantro, raw Eryngium foetidum ผักชฝีร่ัง, ดบิ u1, u4, p1, p45,  p97, t68 38

D89 Dill, raw Anethum graveolens ผักชลีาว, ดบิ u1, p1, p45, p51 38

D124 Egg plant, green, raw Solanum melongena มะเขอืยาว, ดบิ u1, u4, p26, p45, p78, p88, t65 45

D123 Eggplant (brinjal eggplant, aubergine), raw Solanum melongena มะเขอืมว่ง, ดบิ u4, p1, p45 45

D126 Eggplant, raw Solanum xanthocarpum มะเขอืเสวย, ดบิ u1, u4, p1, p45 45

D330 Eugenia, tips
Euqenia grata wight. Var. collinsac 

Craib
ผักเสม็ด, ยอด p1 40

D322 Fenel, leaves Cuminum cyminum ใบยีห่รา่ p1 35

D341 Fever vine, tender tips Paederia foetida พาโหม, ยอด p1 43

D345 Fig, young fruit Ficus racemosa มะเดือ่, ผลออ่น p1 45

D225 Finger grass, raw Limnophila geoffrayi ผักแขยง u1, p1 36

D188 Galanga, flowers, raw Alpinia galanga ขา่, ดอก, ดบิ u1 30

D47 Garden peas, pods, raw Pisum sativum ถ่ัวลันเตา, ดบิ
u1, u4, p1, p26, p54, p62, p68, 

P78, t58
33

D33 Garland-chrysanthemum, leaves, raw Chrysanthemum coronarium ตัง้โอ,๋ ใบ, ดบิ p1, p26 32

D7 Garlic, leaves and stems, raw Allium sativum กระเทยีม, ตน้, ดบิ u1, p1, r26 29

D8 Garlic, pickled Allium sativum กระเทยีม, ดอง r6, r25 53



Appendix 1. Food index (continued)

Food ID English name and description Scientific name Thai name and description Source of data Page number

D Vegetables and their products (continued)

D129 Gourd / cucumber, bitter, Chinese variety, raw Momordica charantia มะระจนี, ดบิ u1, u4, p1, p45, p88 45

D130 Gourd / cucumber, bitter, Thai variety, raw Momordica charantia มะระไทย/มะระขีน้ก, ดบิ u1, u4, p1, p26, p45, p78, t65 46

D106 Gourd / cucumber, spring, bitter, raw Momordica cochinchinensis ฟักขา้ว, ดบิ p1, p45 43

D59 Gourd / loofah, angled, raw Luffa acutangula บวบเหลีย่ม, ดบิ u1, u4, p1, p54, p62, p68, P78, t65 34

D128 Gourd, bitter, young leaves, raw Momordica charantia มะระขีน้ก (สะไล), ยอด, ดบิ u1, u4 45

D49 Gourd, bottle Lagenaria siceraria น ้าเตา้, ดบิ u1, u4, p54, p62, p68 34

D55 Gourd, snake, boiled Trichosanthes anguina บวบง,ู  ตม้ u1 34

D54 Gourd, snake, raw Trichosanthes anguina บวบง,ู  ดบิ u1, u4, p1 34

D58 Gourd, sponge Luffa cylindrica บวบหอม, ดบิ u1, u4, p1, p26, p51 34

D107 Gourd, wax / winter melon, raw Benincasa hispida ฟักเขยีว, ดบิ
u1, u4, p1, p26, p54, p62, p68, 

p78, t65
43

D53 Gourd/loofah, sponge, smooth Luffa cylindrica บวบกลม, ดบิ u1 34

D52 Gourd/loofah, sponge, young leaves (tips), raw Luffa cylindrica บวบ, ยอด, ดบิ u1 34

D111 Hog plum, young leaves, raw Spondias pinnata มะกอก, ยอดออ่น, ดบิ u1, p1 44

D132 Horse-radish, leaves, raw Moringa oleifera มะรมุ, ใบ, ดบิ u1 46

D133 Horse-radish, pods, raw Moringa oleifera มะรมุ, ฝัก, ดบิ u1, p1 46

D285 Horse-radish, young pods, boiled Moringa oleifera มะรมุ, ฝักออ่น, ตม้ u1 46

D4 Horse-tamarind, mature pods, raw Leucaena leucocephala กระถนิ, ฝักแก,่ ดบิ u1 29

D6 Horse-tamarind, seeds, raw Leucaena leucocephala กระถนิ, เมล็ด, ดบิ u1, u4 29

 D3 Horse-tamarind, tender tips, raw Leucaena leucocephala กระถนิ, ยอดออ่น, ดบิ u1, p1, p45, p51, p97, r26, t64 29

D5 Horse-tamarind, young pods, raw Leucaena leucocephala กระถนิ, ฝักออ่น, ดบิ u1, u4 29

D252 Indian mulbery, leaves, raw Morinda citrifolia ยอ, ใบ, ดบิ u1, p1 46

D287 Indian mulbery, leaves, steamed Morinda citrifolia ยอ, ใบ, นึง่ u1 47

D60 Indian pennywort, leaves, raw Centella asiatica บัวบก, ใบ, ดบิ u1, p1, p45 35

D91 Ivygourd, raw Coccinia grandis ผักต าลงึ, ดบิ
u1, p1, p51, p54, p62, p68, p78, 

p88  t23, t55, t65
38

D15 Jackfruit, unripe, raw Artocarpus heterophyllus ขนุนออ่น, ดบิ u1, p1 30

D269 Japanese spring onions Japanese bunching onion (Nengi), raw Allium fistulosum ตน้หอมญีปุ่่ น, ดบิ u1 32

D82 Kale, Chinese, boiled Brassica alboglabra ผักคะนา้, ตม้ u1,  p88, t65 37

D84 Kale, Chinese, leaves and stem, raw Brassica alboglabra ผักคะนา้, กา้นและใบ, ดบิ

u1, u4, p1, p26, p32, p45, p51, 

p53, p54, p62, p68, p78, p88, t23, 

t27, t65

37

D85 Kale, Chinese, young leaves, raw Brassica alboglabra ผักคะนา้, ยอดออ่น, ดบิ p45 37

D64 Kradone, raw Careya sphaerica  ผักกระโดน, ดบิ u1, p51 35
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D272 Lettuce (Iceberg), raw Brassica napus, var chinensis ผักกาดแกว้ p78 36

D77 Lettuce, raw Lactuca sativa ผักกาดหอม, ดบิ
u1, u4, p1, p26, p54, p62, p68, 

P78, p84, t65
36

D140 Lim-mai, flowers, raw - ลิม่ไม,้ ดอก, ดบิ u1, p51 47

D255 Lim-mai, leaves, raw - ลิม่ไม,้ ใบ, ดบิ u1 47

D96 Malabar Spinach (Ceylon Spinach), raw Basella alba ผักปลัง, ดบิ u1, p51 39

D218 Monochoria, Pickerel weed, raw Monochoria vaginalis ผักอฮีนี/นลิบุล, ดบิ u1 42

D268 Moonflower, boiled Ipomoea alba ดอกไมจ้นี (ดอกพระจันทร)์, ลวก u1 32

D267 Moonflower, raw Ipomoea alba ดอกไมจ้นี (ดอกพระจันทร)์, ดบิ u1 32

D39 Mung bean sprout,  raw Phaseolus aureus ถ่ัวงอก, ดบิ u1, p1, p78, t55, t65 33

D41 Mung bean sprout, pickled Phaseolus aureus ถ่ัวงอก, ดอง r6, r25 54

D286 Mun-poo (Niang-nam), leaves, raw Glochidion littorale มันป ู(เนียงน ้า), ใบ, ดบิ p78, p99 46

D354 Mushroom , Jew 's ear,dried, 20 min soaked in water, 10 min, air dried - เห็ดหหูนูแหง้ แชน่ ้า 20 นาท ีผึง่ 10 นาที u1 53

D351 Mushroom,  termite,  Pluak-Jig (Thai name) Termitomyces microcarpus เห็ดปลวกจกิ/เห็ดขา้วตอก u1 51

D352 Mushroom,  termite, Pluak-Daab (Thai name) Termitomyces sp. เห็ดปลวกตาบ u1 51

D302 Mushroom, abalone, boiled 2 min. Pleurotus ostreatus เห็ดเป๋าฮือ้, ตม้ 2 นาที t75 51

D175 Mushroom, abalone, raw Pleurotus ostreatus 
 เห็ดเป๋าฮือ้, ดบิ u1, p1, r9, t75 51

D303 Mushroom, barometer Earthstars, boiled 4 min. Astraeus hygrometricus เห็ดเผาะ, ตม้ 4 นาที t75 51

D176 Mushroom, barometer Earthstars, raw Astraeus hygrometricus เห็ดเผาะ, ดบิ p1, r7, t75 51

D305 Mushroom, Bhutan oyster, raw Pleurotus sp. เห็ดภฐูาน/เห็ดนางฟ้าภฐูาน/เห็ดนางรมภฐูาน, ดบิ u1 52

D170 Mushroom, bolete, raw Thaeogyroporus porentosus เห็ดตับเตา่ p1, r9 50

D167 Mushroom, button/champignon, canned in brine, liquid excluded Agaricus bisporus เห็ดกระดมุ/แชมปิญอง, ในน ้าเกลอื, บรรจกุระป๋อง, ไมร่วมน ้า u1, u2, r9 55

D165 Mushroom, button/champignon, raw Agaricus bisporus เห็ดกระดมุ/แชมปิญอง, ดบิ r9 49

D177 Mushroom, Chinese/straw, raw Volvariella vovacea เห็ดฟาง/เห็ดบัว ดบิ u1, u4, p1, p54, p62, p68,r9, t75 51

D306 Mushroom, death cap, white, raw Amanita princeps เห็ดระโงกขาว/เห็ดไขห่า่นขาว, ดบิ u1 52

D307 Mushroom, death cap, yellow, raw Amanita hemibapha subsp. javanica เห็ดระโงกเหลอืง/เห็ดไขห่า่นเหลอืง, ดบิ u1 52

D295 Mushroom, golden neddle, boiled 15 second Flammulina velutipes เห็ดเข็มทอง, ตม้ 15 วนิาที t75 49

D294 Mushroom, golden neddle, raw Flammulina velutipes เห็ดเข็มทอง, ดบิ t75 49

D349 Mushroom, Hed-kai-khao (Thai name) Russula virescens เห็ดไคขาว u1 50

D350 Mushroom, Hed-saang (Thai name) Volvaria csculenta เห็ดชาง p1 50

D311 Mushroom, Jew 's ear, 30 sec boiled Auricularia auricular เห็ดหหูนูสนี ้าตาล, ตม้ 30 วนิาที t75 53

D184 Mushroom, Jew 's ear, dried Auricularia auricular เห็ดหหูนูสนี ้าตาล, แหง้ p47, r9, r10 53
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D183 Mushroom, Jew 's ear, raw Auricularia auricular เห็ดหหูนูสนี ้าตาล, ดบิ u1, u4, p1, r9, t75 53

D243 Mushroom, log white fungi, raw Lentinus squarrosulas เห็ดขอนขาว, ดบิ u1 49

D174 Mushroom, oyster, raw Pleurotus ostreatus 
 เห็ดนางรม, ดบิ u1, p1, r9 50

D172 Mushroom, pink oyster, raw Pleurotus sp. เห็ดนางนวล, ดบิ r9 50

D180 Mushroom, Pleurotus, raw Lentinus polychrous เห็ดลม/ เห็ดกระดา้ง, ดบิ p1, r9 52

D169 Mushroom, Russula delica, raw Russula delica 
 เห็ดตะไคล, ดบิ r8, r9 50

D298 Mushroom, Sarjor-caju, boiled 1 min Pleurotus sajor-caju เห็ดนางฟ้า, ตม้ 1 นาที t75 50

D173 Mushroom, Sarjor-caju, raw Pleurotus sajor-caju 
 เห็ดนางฟ้า, ดบิ u1, u4, r9, t75 50

D308 Mushroom, shiitake, boiled 1 minute Lentinus edodes 
 เห็ดหอมสด, ตม้ 1 นาที t75 52

D182 Mushroom, shiitake, dried Lentinus edodes เห็ดหอม, แหง้ r9 52

D353 Mushroom, shiitake, dried, 20 min soaked in water, 10 min, air dried - เห็ดหอม, แหง้ แชน่ ้า 20 นาท ีผึง่ 10 นาที u1 52

D181 Mushroom, shiitake, raw Lentinus edodes เห็ดหอมสด, ดบิ r9, t75 52

D304 Mushroom, straw,  1 min boiled Volvariella volvacea เห็ดฟาง, ตม้ 1 นาที t75 51

D178 Mushroom, straw, canned in brine, liquid excluded Volvaria volvacea เห็ดฟาง, ในน ้าเกลอื, บรรจกุระป๋อง, ไมร่วมน ้า u2 55

D166 Mushroom, termite, raw Termitomyces fuliginosus เห็ดโคน, ดบิ u1, p45, r9 49

D300 Mushroom, The king oyster, boiled 1 min Pleurotus eryngii เห็ดนางรมหลวง, ตม้ 1 นาที t75 51

D299 Mushroom, The king oyster, raw Pleurotus eryngii เห็ดนางรมหลวง, ดบิ t75 51

D301 Mushroom, tree oyster, raw Pleurotus ostreatus เห็ดนางรมฮังการ,ี ดบิ u1 51

D310 Mushroom, white jelly fungus, 30 sec blanched Tremella fuciformis เห็ดหหูนูขาว, สด, ลวก 30  วนิาที u1, t75 52

D309 Mushroom, white jelly fungus, raw Tremella fuciformis เห็ดหหูนูขาว, สด,  ดบิ t75 52

D171 Mushroom, white tricholoma, raw Tricholoma crassum เห็ดตนีแฮด/เห็ดตับเตา่ขาว/เห็ดจ่ัน, ดบิ u1, r9 50

D35 Muskmelon, young (Native melon, young), raw Cucumis melo แตงไทยออ่น, ดบิ p1 32

D271 Mustard green, pickled seasoning Brassica juncea 
 ผักกาด, ดอง, ปรงุรส u1, r25 54

D73 Mustard, Chinese, leaves, raw Brassica juncea ผักกาดเขยีว, ดบิ u1, u4, p1 36

D142 Neem, flowers, raw Azadirachta indica สะเดา, ดอก, ดบิ u1, u4, p1 47

D143 Neem, leaves and tips, raw Azadirachta indica สะเดา, ใบและยอด, ดบิ u1, u4, p1, p45, p78, t58, t64 47

D320 Niang nok Archidendron bubalinum เนียงนก, ผล p1 34

D319 Niang/Cha niang/ Djenkol bean fruit
Archidendron jiringa nielsen, 

Pithecolobium jiriga 
เนียงหรอืชะเนียง, ผล p1 34

D290 Nitta tree, fruits, raw Parkia timoriana เหรยีง, ลกู, ดบิ p78, p99 53

D261 Okra (Lady's finger),  young pods, boiled Abelmoschus esculentus กระเจี๊ยบมอญ, ฝักออ่น, ตม้ u1 29

D2 Okra (Lady's finger), young pods, raw Abelmoschus esculentus กระเจี๊ยบมอญ, ฝักออ่น, ดบิ p1 29
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D348 Onion Alliumcepa หอมหวัใหญ่ nd,inmu,J6 49

D274 Paco (Oak fern), raw Diplazium esculentum ผักกดู, ดบิ u1, p1, p78 36

D215 Pak hang-mah-mo, raw - ผักหางหมามอ้, ดบิ u1 41

D228 Pak hom-hep/Pak-San-ta-wa, raw Ottelia alismoides ผักโหมเหบ/ผักสันตะวา, ดบิ u1 41

D222 Pak maed, raw - ผักเหมอืด, ดบิ u1 41

D211 Pak mah-noi, raw Cissampelos pareira  var. hirsuta ผักหมานอ้ย/เครอืหมานอ้ย/กรงุเขมา, ดบิ u1 41

D333 Pak mak mok Lepionurus sylvestris  ผักหมากหมก p1 41

D210 Pak nam, raw Lasia spinosa 
 ผักหนาม, ดบิ p78 41

D216 Pak oop-aep (Som oop-aep), leaves, raw Embelia subcoriacea ผักออบแอบ (สม้ออ๊บแอบ๊), ใบ, ดบิ u1, p1 42

D212 Pak waan, raw Melientha suavis ผักหวาน, ดบิ u1 41

D213 Pak waan-baan, raw Sauropus androgynus ผักหวานบา้น, ดบิ u1, p1, p78 41

D334 Pak waan-pa, leaves only, raw - ผักหวานป่า (เฉพาะใบ), ดบิ u1 41

D327 Pak-chik nom Barringtonia macrostachya ผักจกินม p1 37

D326 Pak-chuang Neo cinnamonum candatum ผักจวง p1 37

D90 Pak-dow-som-dow-khom, raw - ผักดาวสม้ดาวขม, ดบิ u1, p51 38

D206 Pak-lum-bo, raw - ผักล าโบ,้ ดบิ u1 40

D102 Pak-meg / Pak-sa-meg, raw Syzygium  gratum ผักเม็ก/ผักสะเม็ก, ดบิ u1, p51 40

D226 Pak-pae, raw - ผักแปะ, ดบิ u1 39

D227 Pak-pee, raw - ผักแป๋, ดบิ u1 39

D204 Pak-phong (Pak-khe-hood), raw Raphanus sativus var caudatus ผักผอ่ง (ผักขีห้ดู), ดบิ u1 39

D97 Pak-pong-peng, raw - ผักโป้งเป้ง, ดบิ u1, p51 39

D203 Pak-pre-derm, raw - ผักปรเีดอม u1 39

D275 Pak-puum, raw Melientha suavis ผักพมู (ผักหวานป่า), ดบิ p78 39

D190 Pak-sarb/I-nun, raw Adenia viridiflora ผักสาบ/อนูีน,ดบิ u1 40

D329 Pak-som poi Acacia concinna ผักสม้ป่อย p1 40

D92 Pak-tew, raw Gratoxylum formosum ผักติว้, ดบิ u1, p51 38

D201 Pak-tew-mon, raw Cratoxylum cochinchinense ผักติว้มอญ, ดบิ u1 38

D209 Pak-vog-vam, raw - ผักว๊อกแวม, ดบิ u1 40

D134 Papaya, raw Carica papaya มะละกอ, ดบิ u1, p1, p51, p54, p62, p68, p88 46

D198 Para cress, raw Acmella oleracea ผักคราด u1 37

D337 Pepper, green, hot, fresh Capsicum annuum พรกิชีฟ้้า, สด, เขยีว u1, p1, p45 42

D339 Pepper, green, hot, fresh Capsicum annuum  var. acuminatum พรกิหนุ่ม, สด u1 43
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D336 Pepper, hot, no colour specified Capsicum annuum พรกิชีฟ้้า, สด, ไมร่ะบสุี u1, p54, p62, p68 42

D340 Pepper, hot, yellow Capsicum frutescen พรกิเหลอืง u1, u4, p1, p45 43

D338 Pepper, red, hot, fresh Capsicum annuum พรกิชีฟ้้า, สด, แดง u1, p1, p45 42

D103 Pepper, sweet, green, raw Capsicum annuum. พรกิยักษ์/พรกิหวาน, สเีขยีว, ดบิ p1, u1, p78 42

D278 Pepper, sweet, red, raw Capsicum annuum พรกิยักษ์/พรกิหวาน, สแีดง, ดบิ p78 42

D279 Pepper, sweet, yellow, raw Capsicum annuum พรกิยักษ์/พรกิหวาน, สเีหลอืง, ดบิ p78 42

D136 Potato, sweet, young leaves, raw Ipomoea batatas มันเทศ, ยอด, ดบิ u1, p1 46

D261 Pu-ley Longlived Cabbag, raw Brassica oleraceae ผักปเูล,่ ดบิ u1 39

D282 Pumpkin flesh (with skin), boiled, different varieties Cucurbita moschata 
 ฟักทอง, เนือ้, ไมป่อกเปลอืก, ตม้ สายพันธุต์า่งๆ t42 44

D280 Pumpkin flesh (with skin), raw, different varieties Cucurbita moschata 
 ฟักทอง, เนือ้,ไมป่อกเปลอืก, ดบิ สายพันธุต์า่งๆ p1, t42 44

D281 Pumpkin flesh (without skin),  boiled, different varieties Cucurbita moschata ฟักทอง, เนือ้, ปอกเปลอืก, ตม้ สายพันธุต์า่งๆ t42, t65 43

D108 Pumpkin flesh (without skin), raw,  different varieties Cucurbita moschata ฟักทอง, เนือ้, ปอกเปลอืก, ดบิ, สายพันธุต์า่งๆ
u1, u4, p1, p26, p51, p54, p62, 

p68,t23, t42, t65
43

D109 Pumpkin, flowers, raw Cucurbita moschata ฟักทอง, ดอก, ดบิ u1, r26 43

D343 Pumpkin, Sri Mueang variety, raw Cucurbita moschata ฟักทอง, พันธุศ์รเีมอืง, ดบิ u1 44

D110 Pumpkin, young leaves, raw Cucurbita moschata ฟักทอง, ยอดออ่น, ดบิ u1, p1, p97, t74 44

D24 Quinine, flowers, raw Cinchona pubescens ควนินิ, ดอก, ดบิ u1 31

D258 Radish, preserved ,salted Raphanus sativus var longipinnatus หวัผักกาด, แหง้, เค็ม p1, t43 55

D259 Radish, preserved, sweetened Raphanus sativus var longipinnatus หวัผักกาด, แหง้, หวาน p1 55

D257 Radish, raw Raphanus sativus หวัผักกาด (ไชเทา้), ดบิ u1, u4, p1, p26, p45 49

D217 Red sandalwood tree, raw Adenanthera pavonina ผักอหีล า่ (มะกล า่ตาชา้ง), ดบิ u1, p1 42

D186 Ros Jig  Indian Oak, flowers, raw Barringtonia acutangula กระโดน (จกิ), ดอก u1 29

D1 Roselle (Red sorrel), leaves, raw Hibiscus sabdariffa กระเจี๊ยบ, ใบ u1,p1 29

D347 Santawa-bai-phai  Ottelia alismoides  สันตะวาใบพาย 48

D265 Sesbania (Cork wood),  young leaves, boiled Sesbania grandiflora แค, ยอด, ตม้ u1 31

D26 Sesbania (Cork wood),  young leaves, raw Sesbania grandiflora แค, ยอด, ดบิ u1, p1 31

D25 Sesbania (Karturai / Cork wood), flowers, raw Sesbania grandiflora แค, ดอก, ดบิ u1, u4, p1, t43 31

D148 Sesbania, yellow flowers, raw Sesbania javanica โสน, ดอก, ดบิ u1, u4, p1, p45, t60 48

D185 Siam tulip, flowers, raw Curcuma sessilis กระเจยีว (ปทมุา), ดอก, ดบิ u1 29

D38 Snap beans/garden beans/bush beans, pods, raw Phaseolus vulgaris ถ่ัวแขก, ฝัก, ดบิ u1, p1 33

D42 Soybean sprout, raw Glycine max ถ่ัวงอกหวัโต, ดบิ p1 33

D277 Spanish joint fir (Pak leang/pak miang), , young leaves, without stem, raw Gnetum gnemon var tenerum ผักเหลยีง (ผักเหมยีง), ใบออ่น, ดบิ p78 41
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D135 Sparrows brinjal, raw Solanum trilobatum มะแวง้, ดบิ p1 46

D221 Spider weed, pickled Cleome gynandra ผักเสีย้น, ดอง u1, r5 54

D220 Spider weed, raw Cleome gynandra ผักเสีย้น, ดบิ u1 40

D62 Spinach, frozen, raw Spinacia oleracea ปวยเลง้, ดบิ, แชแ่ข็ง, u1 35

D61 Spinach, raw Spinacia oleracea ปวยเลง้, ดบิ p1, p26, p54, p62, p68 35

D342 Spring bitter cucumber, tips Momordica cochinchnensis ฟักขา้ว, ยอด p1 43

D32 Spring onion (Welsh onion), pickled Allium fistulosum ตน้หอม, ดอง r6,r25 53

D30 Spring onion / Welsh onion Allium fistulosum ตน้หอม
u1, u4, p1, p26, p54, p62, p68, t55, 

t68
32

D31 Spring onion, flower, raw Allium fistulosum ตน้หอม, ดอก, ดบิ u1,p1,p45,u4 32

D321 Stanley,s watertub, tips Amorphophallus bulvifera Bl. บกุเกยีง, ยอดออ่น p1 35

D251 Star gooseberry, young leaves, raw Phyllanthus acidus มะยม, ใบออ่น, ดบิ u1, p1 45

D145 Stinkbean, pickled Parkia speciosa สะตอ, ดอง r6, r25 54

D144 Stinkbean, seed, raw Parkia speciosa สะตอ, เมล็ด, ดบิ u1, u4, p1, t43 47

D93 Swamp morning glory (water convolvulus), white stem, raw Ipomoea aquatica ผักบุง้ไทย, ตน้ขาว, ดบิ u1, u4, p1, p26, p45, p51, t27, t65 38

D95 Swamp morning glory, red stems , raw Ipomoea aquatica ผักบุง้ไทย, ตน้แดง, ดบิ u1, u4, p1, p45, p54, p62, p68, p88 39

D115 Tamarind, young leaves, raw Tamarindus indica มะขาม, ยอดออ่น p1 44

D112 Tamarind, young pods, raw Tamarindus indica มะขาม, ฝักออ่น, ดบิ u1, p1, t74 44

D289 Tangerine, leaves Citrus reticulata สม้แป้น (สม้เขยีวหวาน), ใบ, ดบิ p78 47

D205 Thick-leaf croton, raw Croton  crassifolius ผักพังค,ี ดบิ u1 39

D331 Thomass tree tender tips Bauhinia malabarica ผักเสีย้ว (ชงโค), จ.เชยีงใหม่ p1 40

D43 Thua-pi (Thai), raw
Vigna unguiculata, subsp 

sesquipedalis
ถ่ัวปี, ดบิ p1 33

D119 Tomato, cherry,  raw
Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme
มะเขอืเทศสดีา, ดบิ u1, p45, t65 44

D118 Tomato, ripe, raw Solanum lycopersicum มะเขอืเทศ, สกุ u1, u4, p1, p26, p51, p78, t65 44

D318 Treebine, fruits Cissus repens เถาคัน, ผล p1 33

D122 Turkey berry, raw Solanum torvum มะเขอืพวง, ดบิ u1, u4, p1, p45 45

D355 Ueang-nam (Thai name) Canlanthe cordioglossa schtechter เอือ้งน ้า p1 53

D99 Vietnamese coriander, raw Polygonum odoratum ผักแพว, ดบิ u1, p51 40

D199 Water dropwort , raw Foeniculum vulgare ผักชลีอ้ม, ดบิ u1 , p1, p45, p51 38

D101 Water fern, raw Marsilea crenata ผักแวน่/ผักลิน้ป่ี, ดบิ u1, p1, p45, p51, t14 40

D146 Water lily, raw Nymphaea pubescens สายบัว, ดบิ u1, p1, p45, t60 48
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D288 water lily, root, raw Nymphaea รากบัว, ดบิ u1 47

D63 Water mimosa, raw Neptunia oleracea. ผักกระเฉด, ดบิ
u1, u4, p1, p45, p54, p62, p68, 

P78, t60, t65
35

D36 Watermelon, young, raw Citrullus lanatus แตงโมออ่น, ดบิ p1 33

D344 Wild hog plum, tender tips Sponndias pinnata มะกอกป่า, ยอด p1 44

D28 Wildbetal, leaves, raw Piper sarmentosum ชะพล,ู ใบ, ดบิ
u1, u4,  p45, p51, p54, p62, p68, 

p97, t65
32

D46 Winged beans, pods, raw Psophocarpus tetragonolobus ถ่ัวพ,ู ฝัก, ดบิ u1, u4, p1, p26, p54, p62, p68, t65 33

D297 Yanagimatsutake, boiled 2 min Agrocybe cylindracea เห็ดโคนญีปุ่่ น, ตม้ 2 นาที t75 50

D296 Yanagimatsutake, raw Agrocybe cylindracea เห็ดโคนญีปุ่่ น, ดบิ t75 50

D253 Ya-nang, leaves, raw Tiliacora triandra 
 ยา่นาง, ใบ, ดบิ u1 47

D44 Yardlong bean, raw Vigna unguiculata subsp. unguiculata ถ่ัวฝักยาว, ดบิ
u1, u4, p1, p26, p32, p51, p54, 

p62, p68,P78, p88, t65
33

D121 Yellow berried nightshade, pickled Solanum xanthocarpum มะเขอืเปราะ, ดอง r6, r25 54

D120 Yellow berried nightshade, raw Solanum xanthocarpum มะเขอืเปราะ, ดบิ
u1, u4, p1, p26, p45, p54, p62, 

p68, p78, p88, t65
44

D98 Yellow velvet leaf, raw Limnocharis flava ผักพาย, ดบิ u1, p51 39

E Fruits and their products    

E131 Apple, green variety Pyrus malus แอปเป้ิล, เขยีว p76, t51, t67 71

E132 Apple, red variety Pyrus malus แอปเป้ิล, แดง u1, p76, t51, t67 71

E157 Apricot Prunus armeniaca แอปรคิอท u1 71

E3 Banana apple, common (Nam-wa), ripe Musa sapientum กลว้ยน ้าวา้, สกุ

u1, p1, p22, p32, p54, p62, 

p68,p71,  p76, p95, P100, r26, t5, 

t21, t26, t51, t67, t72

59

E8 Banana, Hom variety, ripe Musa sapientum กลว้ยหอม, สกุ u1, P76, p100, t51, t67 59

E12 Banana, Hug-mook-nuon variety, ripe Musa sp. กลว้ยหกัมกุนวล, สกุ p76 59

E1 Banana, Khai varity, ripe Musa acuminata Colla กลว้ยไข,่ สกุ
u1 p1, p9, P76, P100, r26, t5,t21, 

t51, t67
59

E7 Banana, Nam-tai variety, ripe Musa sapientum กลว้ยน ้าไทย, สกุ p1, p76 59

E6 Banana, Nang-paya variety, ripe Musa sp. กลว้ยนางพญา, สกุ u1, p76 59

E4 Banana, Nha-chang variety, ripe Musa sp. กลว้ยงาชา้ง, สกุ p76 59

E5 Banana, Nom-sao variety, ripe Musa sp. กลว้ยนมสาว, สกุ p76 59

E159 Banana, paste Musa sapientum กลว้ย, กวน u1 71

E2 Banana, sun dried Musa acuminata Colla กลว้ยตาก u1, u3 59
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E Fruits and their products (continued)

E150 Beleric myrobalan Terminalia bellirica สมอพเิภก u1 69

E110 Candy palm, fruit, canned in syrup Avenga pinnata ลกูตาว, ในน ้าเชือ่ม, บรรจกุระป๋อง u1, u2 74

E165 Cantaloupe, dehydrated Cucumis melo var. cantalupensisdin แคนตาลปู, อบแหง้ u1 71

E76 Cantaloupe, green fresh, ripe Cucumis melo L. var. cantaloupensis แคนตาลปู, เนือ้สเีขยีว, สกุ p76 60

E80 Cantaloupe, yellow fresh, ripe Cucumis melo L. var. cantaloupensis แคนตาลปู, เนือ้สเีหลอืง, สกุ p76 60

E144 Cashew nut, fruit, ripe Anacardium occidentale มะมว่งหมิพานต,์ ผล, สกุ p1 66

E149 Chebulic myrobalans (Sa-mor), Thai variety Terminalia chebula สมอ, ไทย u1 69

E44 Chinese pear (Sa-lee), peeled Pyrus pyrifolia สาลี,่ พันธุต์า่งๆ, ปอกเปลอืก u1, p76, t51, t67 70

E142 Coconut, young, flesh Cocos nucifera มะพรา้วออ่น, เนือ้ p76 64

E14 Dragon fruit, red Hylocereus costaricensis แกว้มังกร, เนือ้, สชีมพู u1, p76 60

E13 Dragon fruit, white Hylocercus undatus แกว้มังกร, เนือ้, สขีาว u1, p76 59

E33 Durian, Cha-nee variety Durio zibethinus ทเุรยีนชะนี
u1, p1, p2, p45, p71, p98, P100, 

t51, t67
63

E136 Durian, Chom-poo-sri variety Durio zibethinus ทเุรยีนชมพศูรี u1 62

E34 Durian, E-loung variety Durio zibethinus ทเุรยีนลวง p1,p45,p71 63

E32 Durian, Kan-yow variety Durio zibethinus ทเุรยีนกา้นยาว u1, p1, p45, P100 62

E125 Durian, Kob-pi-kul variety Durio zibethinus ทเุรยีนกบพกิลุ u1 62

E197 Durian, Kob-ta-khum variety  Durio zibethinus ทเุรยีนกบตาข า u1 62

E31 Durian, Kra-dum variety Durio zibethinus ทเุรยีนกระดมุ u1, p1, p45, p98, P100 62

E129 Durian, Kum-pun-jao-krom variety Durio zibethinus ทเุรยีนก าป่ันเจา้กรม u1 62

E35 Durian, Mawn-tong variety Durio zibethinus ทเุรยีนหมอนทอง u1,p1,p76, p98, P100, t51, t67 63

E166 Durian, paste Durio zibethinus ทเุรยีน, กวน u1, p1 72

E137 Durian, Thong-yoi-chat variety  Durio zibethinus ทเุรยีนทองยอ้ยฉัตร u1 63

E55 Fig Ficus carica มะเดือ่ p45 64

E58 Gandaria / Plum mango, candied Bouea oppsitifolia มะปรงิ, แชอ่ิม่ r6, r25 73

E53 Garcinia, fresh Garcinia schomburgkiana pierre มะดัน p1, p45 64

E54 Garcinia, pickled Garcinia schomburgkiana มะดัน, ดอง r6, r25 73

E156 Grapes, black, Thai variety Vitis vinifera องุน่ด า, ไทย p76 71

E130 Grapes, green Vitis vinifera องุน่เขยีว u1, p26, p45, p71, p76, t51, t67 70

E131 Grapes, red Vitis vinifera องุน่แดง u1, p2, p45, p76(2) 71

E155 Grapes, red, seedless variety Vitis vinifera องุน่แดง, ไรเ้มล็ด p76 71
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E Fruits and their products (continued)

E39 Guava, common, different varieties Psidium guajava ฝร่ัง รวมสายพันธุ์
u1, p26, p76, p100, p95, t51, t55, 

t67, t26, t72
63

E45 Hog plums Spondias mombin มะกอกไทย p1, p45 64

E50 Indian gooseberry Phyllanthus emblica มะขามป้อม p1, p76, r26 64

E51 Indian gooseberry, pickled Phyllanthus emblica มะขามป้อม, ดอง r6, r25 73

E11 Jackfruit, canned in syrup Artocarpus heterophyllus ขนุน, ในน ้าเชือ่ม, บรรจกุระป๋อง u1, u2 71

E56 Jackfruit, Jum-pa  variety, ripe Artocarpus heterophyllus ขนุนจ าปา, สกุ p76 60

E15 Jackfruit, La-mud variety, ripe Artocarpus heterophyllus ขนุนละมดุ, สกุ p1 60

E16 Jackfruit, Nung variety, ripe Artocarpus heterophyllus ขนุนหนัง, สกุ u1, p2, p54,p62, p68, p71, p76 60

E10 Jackfruit,common variety, ripe Artocarpus heterophyllus ขนุน, สกุ u1, t51, t67 60

E113 Jambolan / Java plum Syzygium cumini ลกูหวา้ p1, p76 68

E37 Japanese apricots (Buay), pickled Prunus mume บ๊วย, ดอง r6, r25 72

E43 Jujube, apple Zizyphus spp พทุราแอบเป้ิล p1, p76 63

E42 Jujube, oval shape Ziziphus spp พทุราลกูยาว p1 63

E40 Jujube, pickled Ziziphus spp. พทุรา, ดอง r6, r25 72

E41 Jujube, Thai variety Zizyphus mauritiana พทุราไทย p1, p26 63

E90 Lancet / Langsium / Langsat Lansium domesticum ลางสาด p1, p26, p71 67

E135 Lime, preserved, pickled Citrus aurantifolia มะนาว, ดอง r6 73

E104 Litchi / Lychee, Haew variety Litchi chinensis ลิน้จี,่ แหว้ p45 68

E105 Litchi / Lychee, Hong-houy variety Litchi chinensis ลิน้จี,่ โฮงฮวย p54, p62, p68, t51, t67 68

E102 Litchi / Lychee, Jom-jai-jakapat variety Litchi chinensis ลิน้จี,่ จอมใจจักรพรรดิ์ u1, p54, p62, p68, p76, t51, t67 67

E101 Litchi / Lychee, Jom-jai-kuang-joa variety Litchi chinensis ลิน้จี,่ จอมใจกวางเจา p54, p62, p68 67

E100 Litchi / Lychee, Thai variety Litchi chinensis ลิน้จี่ u1 ,p1, p76 67

E103 Litchi, canned in syrup Litchi chinensis ลิน้จี,่ ในน ้าเชือ่ม, บรรจกุระป๋อง u1, u2, t51, t67 74

E98 Longan Dimocarpus longan ล าไย u1, u2, p1, p26, p37, p71 68

E94 Longan, Beaw-keaw variety Dimocarpus longan ล าไย, เบีย้วเขยีว p1, p54, p62, p68 69

E93 Longan, canned in syrup Dimocarpus longan ล าไย, ในน ้าเชือ่ม, บรรจกุระป๋อง u1, u2, t51, t67 74

E99 Longan, dried Dimocarpus longan ล าไย, แหง้ p37 74

E97 Longan, E-daw variety Dimocarpus longan ล าไย, อดีอ p54, p62, p68 69

E96 Longan, Heaw variety Dimocarpus longan ล าไย, แหว้ p54, p62, p68 69

E92 Longan, Ka-loke variety Dimocarpus longan ล าไย, กะโหลก p1, p71, p76 68
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E Fruits and their products (continued)

E91 Longan, Ka-loke-beaw variety Dimocarpus longan ล าไย, กะโหลกเบีย้ว u1, p54, p62, p68, t51, t67 68

E95 Longan, See-chom-pu variety Dimocarpus longan ล าไย, สชีมพู p54, p62, p68, p71 69

E145 Longkong Lansium domesticum ลองกอง p76, t51, t67 67

E26 Malay apple, Ma-meaw (red colour) variety Syzygium malaccense 
 ชมพูม่ะเหมีย่ว u1, p1, p45 61

E27 Malay-apple Eugenia malaccenses ชมพูส่าแหรก p1, p71 61

E174 Mango, dried Mangifera indica มะมว่ง, อบแหง้ u1 73

E62 Mango, Kaew variety, ripe Mangifera indica มะมว่งแกว้, สกุ p1, r26 65

E61 Mango, Kaew variety, unripe Mangifera indica มะมว่งแกว้, ดบิ u1, p1, p45, t26 65

E143 Mango, Kiew-sa-weya variety, ripe Magifera indica มะมว่งเขยีวเสวย, สกุ p1 65

E63 Mango, Kiew-sa-weya variety, unripe Mangifera indica มะมว่งเขยีวเสวย, ดบิ u1, p54, p62, p68, p76, t51, t67 65

E69 Mango, Num-dok-mai variety, ripe Mangifera indica มะมว่งน ้าดอกไม,้ สกุ
u1, p71, p76, p95, r9, r26, t51, t67, 

t72
65

E74 Mango, Nung-klang-wan variety, ripe Mangifera indica มะมว่งหนังกลางวัน, สกุ p1, p45, r26 66

E75 Mango, Ok-rong variety, ripe Mangifera indica มะมว่งอกรอ่ง, สกุ inmu, p76,t26,p45,p71,r9, t26 66

E171 Mango, paste Mangifera indica มะมว่ง, กวน u1 73

E72 Mango, Pim-sen-mun variety, half-ripe Mangifera indica มะมว่งพมิเสนมัน, หา่ม p45 66

E71 Mango, Pim-sen-mun variety, ripe Mangifera indica มะมว่งพมิเสนมัน, สกุ p1 66

E70 Mango, Pim-sen-mun variety, unripe Mangifera indica มะมว่งพมิเสนมัน, ดบิ p1, p45 66

E73 Mango, Rad variety, unripe Mangifera indica มะมว่งแรด, ดบิ u1, p1, t51, t67 66

E68 Mango, Ta-wai variety, unripe Mangifera indica มะมว่งทะวาย, ดบิ p45 65

E67 Mango, Thong-dum variety, ripe Mangifera indica มะมว่งทองด า, สกุ p45, p71, t26 65

E66 Mango, Thong-dum variety, unripe Mangifera indica มะมว่งทองด า, ดบิ p1,p45,p71 65

E65 Mango, Tub-ped variety, ripe Mangifera indica มะมว่งตับเป็ด, สกุ p45, t26 65

E172 Mango, unripe, candied Mangifera indica มะมว่ง, แชอ่ิม่ u1 73

E173 Mango, unripe, candied, dried Mangifera indica มะมว่ง, แชอ่ิม่, อบแหง้ u1 73

E64 Mango, unripe, preserved, pickled Mangifera indica มะมว่ง, ดอง r6, r25 73

E83 Mangosteen (Mung-kud) Garcinia mangostana มังคดุ
u1, p1, p2, p26, p76, p95, P100, 

t51, t67, t72
67

E175 Mangosteen, paste Garcinia mangostana มังคดุ, กวน u1 73

E57 Marian plum (Ma-prang) Bouea macrophylla มะปราง p1, p71, p76 64

E77 Marian plum (Ma-yong), ripe, peeled Bouae bumanica มะยงชดิ, สกุ p45, p76 66

E29 Musk melon (Tang-thai) Cucumis melo แตงไทย p1, p45, p71 62

E116 Neck Orange Citrus nobilis สม้, จกุ p45 70
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E106 Nutmeg fruit (Loog-jan), pickled Myristica fragrans ลกูจันทน์เทศ, ดอง r25 74

E47 Olive, Otaheite apple Spondias dulcis มะกอกฝร่ัง p1, p71 64

E117 Orange, acidless Citrus sinensis สม้, เชง้ u1, p71, t51, t67 70

E152 Orange, Cho-guun variety Citrus sinensis สม้, โชกนุ p76 70

E187 Orange, dried Citrus spp. สม้, อบแหง้ u1 75

E153 Orange, Sai-nam-phung variety Citrus sinensis สม้, สายน ้าผึง้ u1, p76, t51, t67 70

E114 Orange, sweet Citrus sinensis  สม้, เกลีย้ง p1, p5 69

E81 Papaya, nearly ripe Carica papaya มะละกอ, คอ่นขา้งสกุ p1 66

E82 Papaya, ripe Carica papaya มะละกอ, สกุ
u1, p1, p2, p5, p32, p54, p62, p68, 

p76, p100, r2, r26, t51, t67
66

E139 passion fruit, outer layer Passiflora foetida แพชชัน่ฟรทุ, ผล, เนือ้ภายนอก p1 63

E140 passion fruit, seeds Passiflora foetida แพชชัน่ฟรทุ, เมล็ด p1 64

E169 Passion fruit, yam Passiflora foetida แพชชัน่ฟรทุ, แยม p1 72

E111 Peach, Thai variety (Loog-taw) Prunus persica ลกูทอ้ u1, p76 68

E112 Peach, Thai variety (Loog-taw), pickled Prunus persica ลกูทอ้, ดอง r6 74

E141 Pear, European Pyrus communis แพร์ u1 64

E134 Persimmon, fruit Diospyros ebenum ตะโก, ผล p45 61

E185 Pineapple, canned in natural juice Ananas comosus สับปะรด, ในน ้าสับปะรด, บรรจกุระป๋อง u1 75

E184 Pineapple, canned in syrup Ananas comosus สับปะรด, ในน ้าเชือ่ม, บรรจกุระป๋อง u1 75

E183 Pineapple, crispy fried Ananas comosus สับปะรด, ทอดอบกรอบ u1 75

E120 Pineapple, different varieties Ananas comosus สับปะรด, พันธุต์า่งๆ
u1,p5,p9,p26,p32, p71, p76, 

p100,r9, t51, t67
70

E186 Pineapple, dried Ananas comosus สับปะรด, อบแหง้ u1 75

E181 Pineapple, frozen Ananas comosus สับปะรด, แชเ่ข็ง u1 75

E180 Pineapple, paste Ananas comosus สับปะรด, กวน u1 75

E182 Pineapple, candied, dried Ananas comosus สับปะรด, แชอ่ิม่, อบแหง้ u1 75

E154 Pineapple, Sri-ra-cha variety Ananas comosus สับปะรด, ศรรีาชา u1, p76, p100, t51, t67 70

E147 Plum Prunus domestica ลกูไหน (เชอรร์ีเ่ชยีงใหม)่ p76 68

E138 Pomegranate Punica granatum ทับทมิ r22 63

E119 Pomelo, different varieties Citrus maxima สม้โอ, พันธุต์า่งๆ u1, p1, p71, p76, t51, t67 70

E176 Raisin Vitis vinifera ลกูเกด u1 74

E60 Rambai/ Lantern Tree Baccaurea ramiflora มะไฟ p1, p71 65
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E17 Rambutan Nephelium lappaceum เงาะ u1, p1, p26 60

E21 Rambutan and pineapple, canned in syrup - เงาะไสส้ับปะรด, ในน ้าเชือ่ม, บรรจกุระป๋อง u1, u2 72

E20 Rambutan, canned in syrup Nephelium lappaceum เงาะ, ในน ้าเชือ่ม, บรรจกุระป๋อง u1, u2, t51, t67 72

E19 Rambutan, pink variety Nephelium lappaceum เงาะสชีมพู p1,p54, p62, p68, p71, r9 60

E18 Rambutan, Rong-rean variety Nephelium lappaceum เงาะโรงเรยีน u1, p1, p2, p76, t51, t67 60

E123 Ramontchi /Governor’s plum / Batoko plum Flacourtia indica ตะขบป่า p76 62

E24 Rose apple, Khak-dum variety Syzygium samarangense ชมพูแ่ขกด า p1, p71 61

E89 Rose apple, Toon-klow variety Syzygium samarangense ชมพูท่ลูเกลา้ p76, t51, t67 61

E121 Rose apple, Tub-tim-jun variety Syzygium samarangense ชมพูทั่บทมิจันทร์ p76, t51, t67 61

E151 Salacca Salacca zalacca สละ p1, t51, t67 69

E179 Salacca, paste Salacca zalacca สละ, กวน u1 75

E84 Salak palm Salacca wallichiana ระก า p45, p71 67

E118 Sa-mor, pickled Terminalia chebula สมอ, ดอง r6, r25 74

E158 Santol, paste Sandoricum koetjape กระทอ้น, กวน u1 71

E87 Sapodilla / Mimusops, Ma-kok variety Manilkara zapota ละมดุ, มะกอก p1 67

E88 Sapodilla / Mimusops, see-da variety Manilkara zapota ละมดุ, สดีา p45 67

B85 Sapodilla, common Manilkara zapota ละมดุ u1, p5, p26, p71, t51, t67 67

E86 Sapodilla, Thai variety Manilkara zapota ละมดุ, ไทย u1, p1, p45, p76 67

E46 Spanish plums, pickled Elaeocarpus hygrophilus มะกอกน ้า, ดอง r6, r25 72

E59 Star fruit / Carambola Averrhoa carambola มะเฟือง p1, p71, p76, t51, t67 65

E78 Star gooseberry (Ma-yom) Phyllanthus acidus มะยม p45, r26 66

E79 Star gooseberry (Mayom), pickled Phyllanthus acidus มะยม, ดอง r6, r25 73

E148 Strawberry Fragaria nilgerrensis สตรอเบอรร์ี่ p76, t51, t67 69

E178 Strawberry,  dehydrated Fragaria spp. สตรอเบอรร์ี,่ อบแหง้ u1 74

E177 Strawberry, frozen Fragaria spp. สตรอเบอรร์ี,่ แชเ่ข็ง u1 74

E36 Sugar apple Annona squamosa นอ้ยหน่า u1, p1, t51, t67 63

E48 Tamarind, half-ripe, pickled Tamarindus indica มะขาม, ดอง r6, r25 72

E49 Tamarind, Manila, Madrasthorn - มะขามเทศ p1, p71 64

E52 Tamarind, sweet variety Tamarindus indica L. มะขามหวาน u1, p1 64

E170 Tamarine, mixed with sugar, without seed Tamarindus indica มะขาม, คลกุน ้าตาล u1 72

E115 Tangelo / Tangerine / Mandarin Citrus reticulata สม้, เขยีวหวาน
u1, p1, p5, p26, p32, p54, p62, 

p68, p71, t55
69
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E Fruits and their products (continued)

E108 Toddy palm, canned in syrup Borassus fiabellifer ลกูตาล, ในน ้าเชือ่ม, บรรจกุระป๋อง u1, u2 74

E107 Toddy palm, cotyledon Borassus flabellifer ตาล, จาว p45 62

E146 Toddy palm, flesh, ripe Borassus flabellifer ลกูตาล, เนือ้สเีหลอืง, สกุ u1 68

E109 Toddy palm, young Borassus flabellifer ลกูตาลออ่น, สด p1, p76 68

E38 Tropical fruit cocktail, canned in syrup - ผลไมร้วม, ในน ้าเชือ่ม, บรรจกุระป๋อง u1,u2 72

E28 Water apple, deep-red Syzygium samarangense ชมพูส่ชีาด p1 61

E127 Water chestnut Eleocharis tuberosa แหว้ u1 70

E128 Water chestnut, canned, drained Eleocharis dulcis แหว้, บรรจกุระป๋อง, เฉพาะเนือ้ u1, u2 75

E188 Water chestnut, in syrup Eleocharis dulcis แหว้, ในน ้าเชือ่ม u1 75

E133 Water rose, Meuang-peth (green colour) variety Eugenia javanica ชมพูเ่มอืงเพชร p1, p5, p71 61

E25 Water rose, Nak (redish color) variety Syzygium samarangense ชมพูน่าค p1, p45 61

E30 Watermelon, red fresh variety Citruluss lanatus แตงโม, เนือ้แดง u1, p2, p5,p76, t51, t67 62

E124 Watermelon, yellow fresh variety Citruluss lanatus แตงโม, เนือ้เหลอืง p76, t51, t67 62

E22 Wax jambu /Java apple Syzygium Samarangense ชมพูแ่กม้แหมม่ p1 60

E23 Wax jambu /water rose, green variety Syzygium samarangense ชมพูเ่ขยีว u1, p1 61

E122 Wild cherry Prunus avium เชอรร์ี่ p76 61

F Meat, other animals and their products

F60 Beef, blood, raw Bos primigenius วัว, เลอืด, ดบิ u1 85

F145 Beef, grilled Bos taurus วัว, เนือ้, ยา่ง u1 85

F146 Beef, jerky Bos taurus เนือ้สวรรค์ u1 91

F121 Beef, liver, fried Bos primigenius วัว, ตับ, ทอด u1 85

F63 Beef, Longissimus dorsi, raw Bos taurus วัว, สันนอก, ดบิ u1, p53, t70 86

F142 Beef, marinated, sun-dried, deep-fried Bos taurus เนือ้แดดเดยีว, ทอด u1 90

F105 Beef, meat, medium fat, fried Bos primigenius วัว, เนือ้, ตดิมัน, ทอด p1 85

F59 Beef, meat, raw Bos taurus วัว, เนือ้, ดบิ u1, p1, p26, p32, p53, p79, t63 85

F143 Beef, minced, grilled Bos taurus วัว, เนือ้, บด, ยา่ง u1 85

F122 Beef, round, boiled Bos taurus วัว, สะโพก, ตม้ u1,p1 85

F48 Beef, salted Bos taurus เนือ้เค็ม p1 90

F64 Beef, tenderloin, raw Bos taurus วัว, สันใน, ดบิ u1, p53, p79 86

F123 Beef, tendon, boiled Bos taurus วัว, เอ็น, ตม้ u1 86

F144 Beef,meat, medium fat, stewed Bos taurus วัว, เนือ้, ตดิมัน, ตม้เป่ือย u1 85
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F Meat, other animals and their products (continued)

F104 Bullfrog, dried - อึง่, แหง้ p45 89

F5 Chameleon, grilled Lacertilia spp. กิง้กา่, ยา่ง u1, p51 79

F181 Chameleon, raw Lacertilia spp. กิง้กา่, สด u1 79

F35 Chicken, black chicken, breast, meat and skin, raw Gallus gallus domesticus ไกด่ า, อก, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 83

F33 Chicken, black chicken, drumstick, meat and skin, raw Gallus gallus domesticus ไกด่ า, น่อง, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 82

F32 Chicken, black chicken, gizzard, raw Gallus gallus domesticus ไกด่ า, กึน๋, ดบิ p1 82

F36 Chicken, black chicken, thigh, meat and skin, raw Gallus gallus domesticus ไกด่ า, สะโพก, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 83

F34 Chicken, black chicken, wing, meat and skin, raw Gallus gallus domesticus ไกด่ า, ปีก, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 82

F26 Chicken, blood, cooked Gallus gallus domesticus ไก,่ เลอืด, ตม้ u1, p42, p79, t70 81

F92 Chicken, bottom, grilled - ไก,่ กน้, ยา่ง u1 79

F173 Chicken, breast without skin, raw Gallus gallus domesticus ไก,่ อก ไมร่วมหนัง, ดบิ u1 82

F30 Chicken, breast, boiled Gallus gallus domesticus ไก,่ อก, ตม้ t40,t70 82

F31 Chicken, breast, fried Gallus gallus domesticus ไก,่ อก, ทอด t40 82

F29 Chicken, breast, raw Gallus gallus domesticus ไก,่ อก, ดบิ p42, p53, p79, t40, t70 82

F38 Chicken, domestic fowl, drumstick, meat and skin, raw Gallus gallus domesticus ไกบ่า้น, น่อง, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 83

F37 Chicken, domestic fowl, gizzard, raw Gallus gallus domesticus ไกบ่า้น, กึน๋, ดบิ p1 83

F40 Chicken, domestic fowl, thigh, meat and skin, raw Gallus gallus domesticus ไกบ่า้น, สะโพก, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 83

F41 Chicken, domestic fowl, thigh, meat and skin, raw Gallus gallus domesticus ไกบ่า้น, อก, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 83

F39 Chicken, domestic fowl, wing, meat and skin, raw Gallus gallus domesticus ไกบ่า้น, ปีก, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 83

F12 Chicken, drumstick, boiled Gallus gallus domesticus ไก,่ น่อง, ตม้ t40, t70 81

F13 Chicken, drumstick, fried Gallus gallus domesticus ไก,่ น่อง, ทอด t40 81

F11 Chicken, drumstick, raw Gallus gallus domesticus ไก,่ น่อง, ดบิ p42, p53, t28, t40, t70 81

F109 Chicken, feet, boiled Gallus gallus domesticus ไก,่ ตนี (เล็บมอืนาง), ตม้ u1 80

F9 Chicken, gizzard, boiled Gallus gallus domesticus ไก,่ กึน๋, ตม้ t40 80

F10 Chicken, gizzard, fried Gallus gallus domesticus ไก,่ กึน๋, ทอด t40 80

F8 Chicken, gizzard, raw Gallus gallus domesticus ไก,่ กึน๋, ดบิ p79, t40 80

F111 Chicken, grilled  Gallus gallus domesticus ไก,่ ยา่ง u1 81

F45 Chicken, jungle fowl, breast, meat and skin, raw Gallus gallus ไกป่่า, อก, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 84

F42 Chicken, jungle fowl, drumstick, meat and skin, raw Gallus gallus ไกป่่า, น่อง, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 83

F43 Chicken, jungle fowl, drumstick, meat and skin, raw Gallus gallus ไกป่่า, ปีก, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 83

F44 Chicken, jungle fowl, thigh, meat and skin, raw Gallus gallus ไกป่่า, สะโพก, เนือ้และหนัง, ดบิ p1 84

F106 Chicken, knee, boiled Gallus gallus domesticus ไก,่ ขอ้เขา่, ตม้ u1 80
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F Meat, other animals and their products (continued)

F107 Chicken, knee, fried Gallus gallus domesticus ไก,่ ขอ้เขา่, ทอด u1 80

F16 Chicken, liver, boiled Gallus gallus domesticus ไก,่ ตับ, ตม้ t40, t70 80

F17 Chicken, liver, fried Gallus gallus domesticus ไก,่ ตับ, ทอด t40 80

F15 Chicken, liver, raw Gallus gallus domesticus ไก,่ ตับ, ดบิ u1, p42, p79, t40, t70 80

F25 Chicken, meat, raw Gallus gallus domesticus ไก,่ เนือ้, ดบิ p26, t40 81

F136 Chicken, minced, grilled Gallus gallus domesticus ไก,่ บด, ยา่ง u1 81

F140 Chicken, sausage, white, streamed, fried Gallus gallus domesticus ไกย่อ, ทอด u1 90

F141 Chicken, shredded, dried Gallus gallus domesticus ไกห่ยอง u1 90

F135 Chicken, skeleton, batter-fried Gallus gallus domesticus ไก,่ โครง, ชปุแป้งทอด u1 90

F172 Chicken, skin, deep fried Gallus gallus domesticus ไก,่ หนัง, ทอด u1 82

F130 Chicken, steamed Gallus gallus domesticus ไก,่ ตุน๋ u1 80

F20 Chicken, thigh, boiled Gallus gallus domesticus ไก,่ สะโพก, ตม้ t40 82

F21 Chicken, thigh, fried Gallus gallus domesticus ไก,่ สะโพก, ทอด t40 82

F19 Chicken, thigh, raw Gallus gallus domesticus ไก,่ สะโพก, ดบิ t40 81

F14 Chicken, whole, boiled Gallus gallus domesticus ไก,่ ทัง้ตัว, ตม้ t40 80

F23 Chicken, wing, boiled Gallus gallus domesticus ไก,่ ปีก, ตม้ t40 81

F24 Chicken, wing, fried Gallus gallus domesticus ไก,่ ปีก, ทอด t40 81

F22 Chicken, wing, raw Gallus gallus domesticus ไก,่ ปีก, ดบิ t40 81

F7 Cobra, dried Naja sp. งเูหา่, แหง้ u1 84

F6 Cobra, frozen Naja sp. งเูหา่, แชแ่ข็ง u1 84

F50 Duck, blood, cooked Anas platyrhyncha เป็ด, เลอืด, ตม้ u1 85

F117 Duck, grilled Anas platyrhyncha เป็ด, ยา่ง u1 84

F116 Duck, leg, cooked Anas platyrhyncha เป็ด, ขา, สกุ u1 84

F49 Duck, meat, raw Anas platyrhyncha เป็ด, เนือ้, ดบิ p1 84

F53 Fermented beef (Nham) Bos taurus แหนม, เนือ้ r6 93

F66 Fermented beef (Nhan), southern style Bos taurus หนาง, เนือ้ r6, r25 92

F62 Fermented beef (Som) Bos taurus สม้เนือ้วัว r25 92

F54 Fermented pork (Nham) Sus scrofa domestica แหนม, หมู u1, p1, p79, r6, r25 93

F166 Fermented pork (Nham), industry brand Sus scrofa domestica แหนม, หม,ู ระดับโรงงาน 93

F67 Fermented pork (Nhan), southern style Sus scrofa domestica หนาง, หมู r6 92

F100 Fermented pork (Som) Sus scrofa domestica สม้เนือ้หมู p45 92

F68 Fermented pork sausage (Mum), northeast style Sus scrofa domestica หม า่, หมู r25 92
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F4 Frog, deep-fried Hoplobatrachus rugulosus กบ, ทอด u1 79

F57 Frog, dried Hoplobatrachus rugulosus กบ, แหง้ t52 79

F1 Frog, grilled Hoplobatrachus rugulosus กบ, ยา่ง u1, p51 79

F180 Frog, raw Hoplobatrachus rugulosus กบ, เนือ้สด u1 79

F55 Frog, skin, deep-fried Hoplobatrachus rugulosus กบ, หนัง, ทอด u1 79

F114 Frog, small, dried, bone included Rana sp. เขยีด, แหง้, รวมกระดกู t52 84

F46 Frog, small, raw,bone incuded Rana sp. เขยีด, สด, รวมกระดกู u1 84

F3 Frog, tadpole, cooked Hoplobatrachus rugulosus กบ, ลกูออ๊ด, สกุ u1, p51 79

F2 Frog, tadpole, raw Hoplobatrachus rugulosus กบ, ลกูออ๊ด, ดบิ u1, p51 79

F51 Ground lizzard, dried, bone incuded Leiolepis belliana แย,้ แหง้, รวมกรดกู p45 85

F52 Ground lizzard, grilled, bone incuded Leiolepis belliana แย,้ ยา่ง, รวมกรดกู u1 85

F27 Ham, chicken, smoked Gallus gallus domesticus แฮม, ไก,่ รมควัน t28 93

F83 Ham, pork, boiled Sus scrofa domestica แฮม, หม,ู ตม้ t41 94

F84 Ham, pork, fried Sus scrofa domestica แฮม, หม,ู ทอด t41 94

F82 Ham, pork, raw Sus scrofa domestica แฮม, หม,ู ดบิ t41 93

F61 Meat ball, beef, blanched Bos taurus ลกูชิน้, วัว, ลวก p45, p79, t43, t47, t70 91

F148 Meat ball, beef, fried Bos taurus ลกูชิน้, วัว, ทอด t47 91

F182 Meat ball, beef, grilled Bos taurus ลกูชิน้, วัว, ป้ิง p63 91

F149 Meat ball, beef, tendon, blanched Bos taurus ลกูชิน้, วัว, เอ็น, ลวก t47 91

F138 Meat ball, chicken, blanched Gallus gallus domesticus ลกูชิน้, ไก,่ ลวก t47 91

F137 Meat ball, chicken, fried, Gallus gallus domesticus ลกูชิน้, ไก,่ ทอด t47 91

F156 Meat ball, pork, blanched Sus scrofa domestica ลกูชิน้, หม,ู ลวก t47 91

F154 Meat ball, pork, fried Sus scrofa domestica ลกูชิน้, หม,ู ทอด t47 91

F160 Meat ball, pork, tendon, blanched Sus scrofa domestica ลกูชิน้, หม,ู เอ็น, ลวก t47 91

F179 Pork skin,  deep fried, less fat (labelled as "no fat") Sus scrofa domestica แคบหม,ู ไมม่มีัน p1 90

F70 Pork, belly, boiled Sus scrofa domestica หม,ู สามชัน้, ตม้ t41 88

F162 Pork, belly, deep-fried Sus scrofa domestica หมกูรอบ (หมสูามชัน้ทอดกรอบ) u1 89

F71 Pork, belly, fried Sus scrofa domestica หม,ู สามชัน้, ทอด u1, t41 88

F69 Pork, belly, raw Sus scrofa domestica หม,ู สามชัน้, ดบิ u1, t41 88

F81 Pork, blood, cooked Sus scrofa domestica หม,ู เลอืด, ตม้ u1, p1, p42, p79, t55 87

F126 Pork, blood, raw Sus scrofa domestica หม,ู เลอืด, ดบิ u1, t55 87

F176 Pork, ham, whole separable lean only, raw Sus scrofa domestica หม,ู ขาหลัง, เนือ้ลว้น, ดบิ u1 86
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F132 Pork, ham, whole separable lean only, raw Sus scrofa domestica หม,ู แฮม, ขาหลัง, เนือ้ลว้น, ดบิ u1 90

F131 Pork, head, boiled Sus scrofa domestica หม,ู หวั, ตม้ u1 89

F93 Pork, heart, boiled Sus scrofa domestica หม,ู หวัใจ, ตม้ t41 89

F94 Pork, heart, fried Sus scrofa domestica หม,ู หวัใจ, ทอด t41 89

F91 Pork, heart, raw Sus scrofa domestica หม,ู หวัใจ, ดบิ p42,t41 89

F129 Pork, intestine, raw Sus scrofa domestica หม,ู ไส,้ ดบิ u1 89

F163 Pork, jerky Sus scrofa domestica หมสูวรรค์ u1 93

F75 Pork, lean, raw Sus scrofa domestica หม,ู เนือ้, ดบิ u1,p1, p26, p53, t70 87

F77 Pork, liver, boiled Sus scrofa domestica หม,ู ตับ, ตม้ t41, t70 87

F78 Pork, liver, fried Sus scrofa domestica หม,ู ตับ, ทอด t41 87

F76 Pork, liver, raw Sus scrofa domestica หม,ู ตับ, ดบิ
u1, p1 p32, p42, p79, t23, t41, t43, 

t70
87

F86 Pork, loin, boiled Sus scrofa domestica หม,ู สันนอก, ตม้ t41 88

F87 Pork, loin, fried Sus scrofa domestica หม,ู สันนอก, ทอด u1, t41 88

F85 Pork, loin, raw Sus scrofa domestica หม,ู สันนอก, ดบิ u1, p53, t41 87

F80 Pork, lung, raw Sus scrofa domestica หม,ู ปอด, ดบิ u1, p1 87

F163 Pork, marinated, roasted Sus scrofa domestica หมแูดง, สกุ u1 92

F152 Pork, marinated, sun-dried, grilled Sus scrofa domestica หมแูดดเดยีว, ป้ิง u1 93

F102 Pork, minced, boiled Sus scrofa domestica หม,ู สับ, ตม้ t41 88

F103 Pork, minced, fried Sus scrofa domestica หม,ู สับ, ทอด t41 88

F101 Pork, minced, raw Sus scrofa domestica หม,ู สับ, ดบิ t41 88

F79 Pork, pancreas, raw Sus scrofa domestica หม,ู ตับออ่น, ดบิ u1,p45 87

F164 Pork, pounded, jerky Sus scrofa domestica หมทูบุ u1 93

F128 pork, rump, boil Sus scrofa domestica หม,ู สะโพก, ตม้ u1 87

F127 pork, rump, raw Sus scrofa domestica หม,ู สะโพก, ดบิ u1 87

F56 Pork, sausage, northern style, packed in intestine Sus scrofa domestica ไสอ้ัว่, ยา่ง u1, p1 92

F98 Pork, sausage, white, steamed Sus scrofa domestica หม,ู ยอ u1, p1, t31 93

F96 Pork, shoulder, fried Sus scrofa domestica หม,ู คอ, ทอด t41 86

F97 Pork, shoulder, grilled Sus scrofa domestica หม,ู คอ, ยา่ง t41 86

F95 Pork, shoulder, raw Sus scrofa domestica หม,ู คอ, ดบิ t41 86

F99 Pork, shreded, Chinese-style Sus scrofa domestica หมหูยอง u1, p1 93

F47 Pork, skin, crispy Sus scrofa domestica แคบหมู u1,p1 90
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F165 Pork, sliced sheets, dried, crispy Sus scrofa domestica หมแูผน่ u1 93

F73 Pork, spare ribs, boiled Sus scrofa domestica หม,ู ซีโ่ครง, ตม้ t41 86

F74 Pork, spare ribs, fried Sus scrofa domestica หม,ู ซีโ่ครง, ทอด t41 86

F72 Pork, spare ribs, raw Sus scrofa domestica หม,ู ซีโ่ครง, ดบิ t41 86

F89 Pork, tender loin, boiled Sus scrofa domestica หม,ู สันใน, ตม้ t41, t70 88

F90 Pork, tender loin, fried Sus scrofa domestica หม,ู สันใน, ทอด t41 88

F88 Pork, tender loin, raw Sus scrofa domestica หม,ู สันใน, ดบิ p53, p79, t41, t70 88

F177 Pork, tendon, boiled Sus scrofa domestica หม,ู เอ็น, ตม้ u1 89

F175 Rat, great bandicoot, meat, raw Bandicota indica หนูนา, เฉพาะเนือ้,  ดบิ u1 86

F139 Sausage, Chinese, chicken, fried, no added oil Gallus gallus domesticus ไกเ่ชยีง, ทอด, ไมใ่สน่ ้ามัน u1 90

F151 Sausage, Chinese, pork, fatless, fried Sus scrofa domestica กนุเชยีง, หม,ู ไรม้ัน, ทอด u1 90

F150 Sausage, Chinese, pork, fried Sus scrofa domestica กนุเชยีง, หม,ู ทอด u1, p79 90

F161 Sausage, pork, deep-fried Sus scrofa domestica ไสก้รอก, หม,ู ทอด t39 92

F174 Snake, Indochinese rat, raw Ptyas korros งสูงิ/งเูหา่ตะลาน, สด, รวมกระดกู u1 84

F178 Truncate-snouted burrowing frog (Balloon frog), raw, include bone Glyphoglossus molossus อึง่อา่งปากขวด (อึง่เพา้), สด, รวมกระดกู u1 89

F159
Typical Chinese ball, minced mixed meat (pork, shrimp, fish) with fried tofu, 

steamed 

Sus scrofa domestica
ลกูชิน้แคะ,  เนือ้ผสม (หม,ู กุง้, ปลา) ผสมเตา้หูท้อด, นึง่ t47 92

F158
Typical Chinese ball, minced mixed meat (pork, shrimp, fish) with hard 

white tofu, steamed 

Sus scrofa domestica
ลกูชิน้แคะ,  เนือ้ผสม (หม,ู กุง้, ปลา) ผสมเตา้หูข้าว,  นึง่ t47 92

F157 Typical Chinese ball, minced mixed meat (pork, shrimp, fish), steamed Sus scrofa domestica ลกูชิน้แคะ, เนือ้ผสม (หม,ู กุง้, ปลา), นึง่ t47 91

G Finfish, shellfish, other aquatic animals and their products

G240 Anchovy, crispy, seasoning  Encrasicholina sp. ปลาฉิง้ฉา้ง/ไสต้ัน/กะตัก, กรอบ, ปรงุรส u1 112

G29 Apple snail, golden/channeled, raw Pomacea canaliculata หอยเชอรี,่ สด u1 109

G25 Armed spiny eel, raw Mastacembelus armatus ปลากะทงิด า, สด p45 100

G73 Batrachian walking catfish, raw Clarias batrachus ปลาดกุดา้น, สด p1, p45, p53, p79, r11, t16, t70 103

G96 Black ear catfish, raw Pangasius larnaudii ปลาเทโพ, สด t1 104

G43 Black pomfret, fried Parastromateus niger ปลาจะละเม็ดด า, ทอด p70, p72, p74 101

G44 Black pomfret, raw Parastromateus niger ปลาจะละเม็ดด า, สด p70, p72, p74 101

G45 Black pomfret, steamed Parastromateus niger ปลาจะละเม็ดด า, นึง่ p70, p72, p74 101

G129 Black-banded trevally, fried Seriolima nigrofasciata ปลาส าล,ี ทอด p70, p72, p74 106

G131 Black-banded trevally, grilled Seriolima nigrofasciata ปลาส าล,ี เผา p70, p72, p74 106

G 132 Black-banded trevally, raw Seriolima nigrofasciata ปลาส าล,ี สด p1, p45, p70, p72, p74, t61 106
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G130 Black-banded trevally, steamed Seriolima nigrofasciata ปลาส าล,ี นึง่ p70, p72, p74 106

G207 Bluespot gray mullet, boiled - ปลากระบอก, ตม้ u1 99

G18 Bluespot gray mullet, dried Valamugil seheli ปลากระบอก (ปีกเหลอืง), แหง้ p45 99

G19 Bluespot gray mullet, raw Valamugil seheli ปลากระบอก (ปีกเหลอืง), สด u1, p1, r12, t61 99

G133 Brown spotted trevally, raw Carangoides fulvoguttatus ปลาสกีนุจดุเหลอืง, สด r12 107

G101 Carp, common, raw Cyprinus carpio ปลาไน, สด p6, t1 105

G15 Catfish, truncated estuarine Arius truncatus ปลากดขาว (กดหลาว) r21 99

G186 Clam, bean / wedge shell, dried Donax faba หอยเสยีบ, แหง้ p45 110

G185 Clam, bean / wedge shell, fermented Donax faba หอยเสยีบ, ดอง r6, r25 119

G187 Clam, razor, dried Solen regularis หอยหลอด, แหง้ p45 110

G182 Clam, undulated surf, canned in brine, liquid excluded Paphia undulata หอยลาย, ในน ้าเกลอื, บรรจกุระป๋อง, เฉพาะเนือ้ u1 119

G181 Clam, undulated surf, fried with chilli, canned Paphia undulata หอยลาย, ทอดกับพรกิ, บรรจกุระป๋อง u1 119

G180 Clam, undulated surf, raw Paphia undulata หอยลาย, ดบิ p45, t16 110

G224 Clam, undulated surf, stir fried Paphia undulata หอยลาย, ผัด u1 110

G52 Cobia, dried Rachycentron canadum ปลาชอ่นทะเล, แหง้ p1 102

G169 Cockle / ark shell , raw Arca granosa หอยแครง, ดบิ p1, p53, p79, r12 109

G171 Cockle / ark shell, blanched Arca granosa หอยแครง, ลวก u1, p45 109

G170 Cockle / ark shell, fermented Arca granosa หอยแครง, ดอง u1, r6, r25 118

G140 Common climbing perch, raw Anabas testudineus ปลาหมอไทย, สด p1 107

G78 Common silver barb, boiled Barbonymus gonionotus ปลาตะเพยีนขาว, ตม้ p70, p72, p74 103

G79 Common silver barb, fried Barbonymus gonionotus ปลาตะเพยีนขาว, ทอด p70, p72, p74 103

G80 Common silver barb, raw Barbonymus gonionotus ปลาตะเพยีนขาว, สด p1, p45, p70, p72, p74 103

G160 Crab, blue swimming Portunus pelagicus ปมูา้ p1, p6, t16 109

G161 Crab, blue swimming, salted Portunus pelagicus ปมูา้, ดอง r6 118

G158 Crab, meat, canned in brine, drained - ป,ู ในน ้าเกลอื, บรรจกุระป๋อง, เฉพาะเนือ้ u1 118

G162 Crab, Meder's mangrove, salted Sesarma mederi ปแูสม, เค็ม r6, r25 118

G219 Crab, paddle-leg, flesh, cooked Portunus pelagicus ป,ู ขาคูส่ดุทา้ย (กรรเชยีง), เนือ้, สกุ u1 108

G 20 Crab, ricefield, raw Esanthelphusa spp ปนูา, สด u1 108

G156 Crab, serraed mud, meat Scylla serrata ปทูะเล, เนือ้ p1, t16 108

G157 Crab, serraed mud, meat, boiled Scylla serrata ปทูะเล, เนือ้, ตม้ p53 108

G141 Cuttlefish, rainbow, raw Sepia pharaonis ปลาหมกึกระดอง, สด u1, p6, r12 107

G108 Dried squid, rehydrated with lye water, blanched - ปลาหมกึแหง้แชด่า่ง (ใสเ่ย็นตาโฟ), ลวก t16, u1 118
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G151 Eel, swamp, boiled Fluta alba ปลาไหล, ตม้ p70, p72, p74 108

G150 Eel, swamp, raw Fluta alba ปลาไหล, สด p1, p70, p72, p74, r12 108

G198 Fermented fish (Pla-jao), common silver barb, raw - ปลาเจา่, ปลาตะเพยีน, ดบิ r27 112

G197 Fermented fish (Pla-jom), raw - ปลาจอ่ม, ดบิ u1, r27 112

G103 Fermented fish (Pla-ra), different markets - ปลารา้, จากทอ้งตลาด u1, p1, p45, r6, r25 114

G65 Fermented fish (Pla-ra), flesh (large size/whole), mixed fish varieties - ปลารา้, เนือ้ (ชิน้ใหญ/่เป็นตัว), ปลารวม u1, r6 115

G67
Fermented fish (Pla-ra), flesh, for soup (northeast Thai style), mixed fish 

varieties
- ปลารา้, เนือ้, ส าหรับแกง, ปลารวม u1, r6 115

G63 Fermented fish (Pla-ra), greater black shark Morulius chrysophekadion ปลารา้, ปลากาด า/ปลาอตีู๋ u1, r6 115

G66
Fermented fish (Pla-ra), mixed flesh and sauce, for soup (northeast Thai 

style), mixed fish varieties
- ปลารา้,  รวมเนือ้และน ้า, ส าหรับแกง, ปลารวม u1 115

G64 Fermented fish (Pla-ra), nile tilapia Oreochromis niloticus ปลารา้, ปลานลิ u1 115

G57 Fermented fish (Pla-ra), sauce, boiled, for papaya salad - ปลารา้, น ้า, ตม้สกุ, ส าหรับสม้ต า u1 115

G68 Fermented fish (Pla-ra), sauce, for papaya salad - ปลารา้, น ้า, ส าหรับสม้ต า u1 116

G251 Fermented fish (Pla-ra), seasoned, ground, dried, packed in glass bottle  - ปลารา้, ป่นอบส าเร็จ, บรรจขุวดแกว้ u1, t52 115

G106 Fermented fish (Pla-ra), striped snake-head Channa striata ปลารา้, ปลาชอ่น u1, r6 115

G105 Fermented fish (Pla-ra), three-spot gourami Trichogaster trichopterus ปลารา้, ปลากระดี่ u1 115

G59 Fermented fish (Pla-ra-taung), mixed fish varieties - ปลารา้ตว่ง, ปลารวม u1, r6 115

G54 Fermented fish (Pla-som), ground, raw - ปลาสม้, บดละเอยีด, ดบิ u1 116

G53 Fermented fish (Pla-som), large size, flesh, fried - ปลาสม้, ตัวใหญ,่ เฉพาะเนือ้, ทอด u1 116

G56 Fermented fish (Pla-som), mimrow, small, with fishbone, raw Crossocheilus reba ปลาสม้ (ปลาสรอ้ย), ตัวเล็ก, มกีา้ง, ดบิ u1 116

G55 Fermented fish (Pla-som), mimrow, small, without fishbone, raw Crossocheilus reba ปลาสม้ (ปลาสรอ้ย), ตัวเล็ก, ไมม่กีา้ง, ดบิ u1 116

G199 Fermented fish (Som-fak) - สม้ฟัก p96, r27 118

G230 Fermented fish with pineapple pulp, salted (Kem-bug-nud) - เค็มบักนัด/เค็มหมากนัด (เค็มสับปะรด) u1 111

G58 Fermented fish, ground (Jaew-bong) - ปลารา้, สับ (แจว่บอ่ง) u1, r6 116

G196 Fermented shrimp (Kung-jom) - กุง้จอ่ม u1, r27 111

G238 Fermented spotted featherback (Nham) Chitala ornata ปลากราย, แหนม u1 112

G236 Fish, baked with honey, sweet - ปลา, อบน ้าผึง้, รสหวาน u1 112

G206 Fish, cooked, dried, gound - ปลา, ป่น 52 99

G229 Fish, crispy rice - ขา้วเกรยีบปลา u1 111

G1 Fish, maw, dried - กระเพาะปลา, แหง้ t7 97

G2 Fish, maw, dried, fried - กระเพาะปลา, แหง้, ทอด p1 97

G232 Fish, meat ball, blanched - ปลา, ลกูชิน้, ลวก u1, t47, t70 111
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G233 Fish, meat ball, fried - ปลา, ลกูชิน้, ทอด t47 111

G234 Fish, minced strip, blanched - ปลา, เสน้, ลกูชิน้, ลวก t47 112

G235 Fish, skin, fried, seasoned - ปลา, หนัง, ทอด, ปรงุรส u1 112

G115 Freshwater sole, river sole, dried Brachirus panoides ปลาลิน้หมา, แหง้ p1 105

G114 Freshwater sole, River sole, salted Brachirus panoides ปลาลิน้หมา, เค็ม p45 116

G217 Giant gourami, fried Osphronemus goramy ปลาแรด, ทอด u1 105

G218 Giant gourami, steamed Osphronemus goramy ปลาแรด, นึง่ u1 105

G26 Giant seaperch, boiled Lates calcarifer ปลากะพงขาว, ตม้ p70, p72, p74 100

G28 Giant seaperch, raw Lates calcarifer ปลากะพงขาว, สด p1, p70, p72, p74 100

G27 Giant seaperch, steamed Lates calcarifer ปลากะพงขาว, นึง่ u1, p70, p72, p74 100

G117 Grey feather back, raw Notopterus notopterus ปลาสลาด (ฉลาด), สด r12 105

G118 Grey feather back, roasted Notopterus notopterus ปลาสลาด (ฉลาด), ยา่ง p45 106

G35 Grouper, fried Epinephelus sexfasciatus ปลาเกา๋, ทอด p70, p72, p74 101

G208 Grouper, head, boiled Epinephelus sexfasciatus ปลาเกา๋, หวั, ตม้สกุ u1 101

G37 Grouper, raw Epinephelus sexfasciatus ปลาเกา๋, สด p45, p70, p72, p74 100

G36 Grouper, steamed Epinephelus sexfasciatus ปลาเกา๋, นึง่ u1, p70, p72, p74 101

G74 Gunther's walking catfish, boiled Clarias macrocephalus ปลาดกุอยุ, ตม้ p70, p72, p74 103

G75 Gunther's walking catfish, fried Clarias macrocephalus ปลาดกุอยุ, ทอด p70, p72, p74 103

G77 Gunther's walking catfish, raw Clarias macrocephalus ปลาดกุอยุ, สด p70, p72, p74 103

G76 Gunther's walking catfish, roasted Clarias macrocephalus ปลาดกุอยุ, ยา่ง p70, p72, p74 103

G149 Hardtail scad, dried Megalaspis cordyla ปลาหางแข็ง, แหง้ p1, p45 108

G147 Hardtail scad, raw Megalaspis cordyla ปลาหางแข็ง (แขง้ไก/่หางกิว่หมอ้), สด r12 107

G148 Hardtail scad, salted Megalaspis cordyla ปลาหางแข็ง, เค็ม p45 118

G138 Indian anchovy (common anchovy), whole, dried Encrasicholina sp. ปลาไสต้ัน, แหง้ p45 107

G137 Indian anchovy (common anchovy), whole, fresh  Encrasicholina sp. ปลาไสต้ัน, สด p1, r21 107

G113 Indian mackerel, raw Rastrelliger kanagurta ปลาลัง (ทโูมง่), สด p6 105

G139 Java tilapia, raw Oreochromis mossambicus ปลาหมอเทศ, สด t1 107

G165 Jellyfish, dried Rhopilema esculenta แมงกะพรนุ, แหง้ p45 109

G164 Jellyfish, preserved - แมงกะพรนุ, ดอง r6, r25 118

G102 Lizard-fish, raw Saurida sp. ปลาปากคม, สด p6 105

G92 Mackerel, canned in oil, oil excluded Rastrelliger brachysoma ปลาท,ู ในน ้ามัน, บรรจกุระป๋อง, เฉพาะเนือ้ u1 114

G250 Mackerel, canned in tomato sauce Scomberomorus niphonius ปลาแมคเคอเรล, ในซอสมะเขอืเทศ u1 114
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G90 Mackerel, canned in tomato sauce and chilli sauce Rastrelliger brachysoma ปลาท,ู ในซอสมะเขอืเทศและพรกิ, บรรจกุระป๋อง u1 113

G152 Mackerel, Spanish, piece, fried Scomberomorus sp. ปลาอนิทร,ี ชิน้, ทอด p70, p72, p74 108

G153 Mackerel, Spanish, piece, raw Scomberomorus sp. ปลาอนิทร,ี ชิน้, สด p70, p72, p74 108

G248 Mackerel, steamed in shitake sauce, canned Scomberomorus niphonius ปลาแมคเคอเรล, นึง่ซอี ิ๊วเห็ดหอม u1 114

G249 Mackerel, steamed with lime, canned Scomberomorus niphonius ปลาแมคเคอเรล, นึง่มะนาว, บรรจกุระป๋อง u1 114

G30 Malabar red snapper, boiled Lutjanus malabaricus ปลากะพงแดงสัน้หางปาน, ตม้ p70, p72, p74 100

G31 Malabar red snapper, fried Lutjanus malabaricus ปลากะพงแดงสัน้หางปาน, ทอด p70, p72, p74 100

G33 Malabar red snapper, raw Lutjanus malabaricus ปลากะพงแดงสัน้หางปาน, สด p70, p72, p74, p79, t70 100

G32 Malabar red snapper, steamed Lutjanus malabaricus ปลากะพงแดงสัน้หางปาน, นึง่ p70, p72, p74 100

G3 Mantis shrimp, flesh, raw Oratosquill nepa กัง้, เนือ้, สด p45 97

G13 Mantis shrimp, raw Oratosquilla napa กัง้ตั๊กแตน, สด u1 97

G116 Mimrow, raw Crossocheilus reba ปลาสรอ้ย, สด p1, r21 105

G179 Mussel, green, dried Mytilus samaragdinus หอยแมลงภู,่ แหง้ p45, t7 110

G178 Mussel, green, fermented Perna viridis หอยแมลงภู,่ ดอง u1, r6, r25 118

G177 Mussel, green, fresh Perna viridis หอยแมลงภู,่ ดบิ p1, p45, p53, t16 110

G167 Mussel, horse, fermented Musculus senhousia หอยกะพง, ดอง r6 118

G166 Mussel, horse, raw Musculus senhousia หอยกะพง, ดบิ p1, p45 109

G223 Mussels, steaming Perna viridis หอยแมลงภู,่ นึง่ u1, t70 110

G97 Nile tilapia, boiled Oreochromis niloticus ปลานลิ, ตม้ p70, p72, p74 104

G99 Nile tilapia, fried Oreochromis niloticus ปลานลิ, ทอด p70, p72, p74 104

G214 Nile tilapia, fried Oreochromis niloticus ปลานลิ, เนือ้, เผาเกลอื u1 104

G98 Nile tilapia, raw Oreochromis niloticus ปลานลิ, สด p70, p72, p74 104

G212 Nile tilapia, red, steamed Oreochromis niloticus ปลาทับทมิ, นึง่ u1 103

G175 Oyster, canned Crassostrea gigas หอยนางรม, บรรจกุระป๋อง u1 118

G174 Oyster, Pacific, raw Crassostrea gigas หอยนางรม,ดบิ p53 110

G222 Oyster, Pacific, stir fried Crassostrea gigas หอยนางรม, ผัด u1 110

G176 Oyster, pearl, fermented Pinctada  fucata  หอยนางรมลอย, ดอง r6 118

G38 Pla-kaew, dried Otolithoides biauritus ปลาแกว้, แหง้ p51, t52 101

G9 Prawn, black tiger, tail on, boiled Penaeus monodon กุง้กลุาด า, พรอ้มหาง, ตม้ u1 98

G202 Prawn, giant freshwater, female, grilled Macrobrachium rosenbergii กุง้กรา้มกราม, ตัวเมยี (กุง้นาง), เผา u1 97

G201 Prawn, giant freshwater, female, steamed Macrobrachium rosenbergii กุง้กรา้มกราม, ตัวเมยี (กุง้นาง), นึง่ u1 97

G4 Prawn, giant freshwater, raw Macrobrachium rosenbergii กุง้กา้มกราม, สด p79, r12 97
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G203 Prawn, giant freshwater, with eggs, grilled Macrobrachium rosenbergii กุง้กา้มกราม, มไีข,่ เผา u1 98

G204 Prawn, giant freshwater, without eggs, grilled crobrachium rosenbergii กุง้กา้มกราม, ไมม่ไีข,่ เผา u1 98

G190 Prawn, giant tiger, flesh, boiled Penaeus monodon กุง้กลุาด า, เนือ้, ตม้สกุ u1 98

G6 Prawn, giant tiger, flesh, raw Penaeus monodon กุง้กลุาด า, เนือ้, สด p1, p79, 70 98

G5 Prawn, giant tiger, hardless, frozen Penaeus monodon กุง้กลุาด า, แชแ่ข็ง, เฉพาะเนือ้ u1 98

G189 Prawn, giant tiger, headed Penaeus monodon กุง้กลุาด า, เนือ้สว่นหวั p1 98

G7 Prawn, green tiger, raw Penaeus semisulcatus กุง้กลุาลาย (กุง้ทะเล), สด p53 98

G 81 Purple-spotted bigeye, raw Priacanthus tayenus ปลาตาโต (ตาหวานจดุ), สด p6 103

G72 Rasbora, dried Rasbora sp. ปลาซวิ, แหง้ p51 102

G211 Rasbora, raw Rasbora sp. ปลาซวิ, สด t52 102

G215 Red tilapia in fresh water, raw Oreochromis aureus ปลานลิแดงเลีย้งในน ้าจดื, สด t47 105

G216 Red tilapia in sea water, raw Oreochromis aureus ปลานลิแดงเลีย้งในน ้าทะเล, สด t47 105

G34 Russell's snapper, raw Lutjanus russellii ปลากะพงปานขา้งลาย, สด r21 100

G69 Saba, steamed with soy sauce, canned  Scomber sp. ปลาซาบะ, นึง่ซอี ิว้, บรรจกุระป๋อง u1 113

G243 Salmon, canned in oil Oncorhynchus sp. ปลาแซลมอล, ในน ้ามันพชื u1 113

G62 Sardines, canned in oil, drained Sardina pilchardus ปลาซาดนี, ในน ้ามัน, บรรจกุระป๋อง,  เฉพาะเนือ้ u1 113

G 60 Sardines, canned in tomato sauce Sardina pilchardus ปลาซาดนี, ในซอสมะเขอืเทศ, บรรจกุระป๋อง u1 113

G61 Sardines, canned in water, drained Sardina pilchardus ปลาซาดนี, ในน ้า, บรรจกุระป๋อง, เฉพาะเนือ้ u1 113

G241 Sardines, fried, spicy Sardina pilchardus ปลาซาดนี, ทอด, รสเผ็ด u1 112

G242 Sardines, fried, with chilli sauce Sardina pilchardus ปลาซารด์นี, ทอด, ราดพรกิ u1 113

G225 Sausage, Chinese, fish - กนุเชยีงปลา u1 111

G184 Scallop, radiated, raw Amusium pleuronectes หอยสม้, ดบิ r25 110

G173 Scallop/ radiated, raw Amusium pleuronectes หอยเชลล/์หอยพัด, ดบิ p45 109

G221 Scallop/ radiated, with egg, raw Amusium pleuronectes หอยเซลล/์หอยพัด, มไีข,่ ดบิ u1 109

G17 Sea catfish, dried Mystus sp. ปลากดทะเล, แหง้ p1 99

G16 Sea catfish, raw Mystus sp. ปลากดทะเล, ดบิ p6 99

G155 Sea cucumber, black, raw Holothuria atra ปลงิทะเล/ปลงิด า, สด t16 108

G154 Sea cucumber, white, without internal organs, raw Holothuria scabra ปลงิขาว, สด t16 108

G163 Sea horse Hippocampus sp. มา้น ้า t7 109

G188 Shark fins, dried Scoliodon walbeehmi หฉูลาม, แหง้ t7 110

G46 Shark, Walbeehm's sharp-nosed, raw Scoliodon walbeehmi ปลาฉลามหนูใหญ,่ สด p6 102

G100 Sheat fish, raw Krytopterus bleekeri ปลาเนือ้ออ่น, สด p1, p45, t16 105
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G

G94 Short bodied mackerel, boiled Rastrelliger brachysoma ปลาท,ู สด, ตม้ p70, p72, p74 104

G213 Short bodied mackerel, flesh, fried Rastrelliger brachysoma ปลาท,ู นึง่, เฉพาะเนือ้, ทอด u1 104

G95 Short bodied mackerel, fried Rastrelliger brachysoma ปลาท,ู สด, ทอด p70, p72, p74 104

G86 Short bodied mackerel, steamed Rastrelliger brachysoma ปลาท,ู นึง่ u1, p1, p45, p70, p72, p74, p79, t70 103

G87 Short bodied mackerel, steamed, boiled Rastrelliger brachysoma ปลาท,ู นึง่, ตม้ p70, p72, p74 104

G88 Short bodied mackerel, steamed, fried Rastrelliger brachysoma ปลาท,ู นึง่, ทอด p70, p72, p74 104

G93 Short-bodied mackerel, raw Rastrelliger brachysoma ปลาท,ู สด
p1,  p6, p32, p53, p70, p72, p74, 

p79, t16, t51, t70
104

G82 Short-bodied mackerel, salted (Pla-too-khem) Rastrelliger brachysoma ปลาท,ู เค็ม p45, r6, r25 113

G8 Shrimp (sea water), tiny, raw Acetes indicus กุง้เคย (น ้าเค็ม), สด p1, r21 98

G205 Shrimp, Banana, boiled Penaeus merguiensis กุง้แชบ๊วย, ตม้ u1 98

G10 Shrimp, canned in brine - กุง้, ในน ้าเกลอื, บรรจกุระป๋อง u1 111

G11 Shrimp, cooked, dried, gound - กุง้, ป่น u1 97

G12 Shrimp, Lanchester's freshwater, raw Macrobrachium lanchesteri กุง้ฝอยน ้าจดื, สด u1, p1, p45, t52 98

G227 Shrimp, meat ball, blanched - กุง้, ลกูชิน้, ลวก t47 111

G228 Shrimp, meat ball, fried - กุง้, ลกูชิน้, ทอด t47 111

G226 Shrimp, seasoned ground, baked, dried, packed in glass bottle - กุง้, ป่น, อบ, ส าเร็จรปู, บรรจขุวดแกว้ u1, t52 111

G14 Shrimp, small size, with shell, salted, dried Palaemon sp. กุง้, แหง้, ตัวเล็ก, มเีปลอืก u1, p1, t52 97

G200 Shrimp, without shell, salted, dried Palaemon sp. กุง้, แหง้, ไมม่เีปลอืก u1, t52 97

G40 Silver pomfret, fried Pampus argenteus ปลาจะละเม็ดขาว, ทอด p70, p72, p74 101

G42 Silver pomfret, raw Pampus argenteus ปลาจะละเม็ดขาว, สด p53, t38 101

G41 Silver pomfret, steamed Pampus argenteus ปลาจะละเม็ดขาว, นึง่ p70, p72, p74 101

G136 Slender queen fish, dried Scomberoides tol ปลาสเีสยีด, แหง้ p1, p45 107

G134 Slender queen fish, salted, dried Scomberoides tol ปลาสเีสยีด, เค็ม, แหง้ p45 117

G39 Small carp, dried - ปลาขาว, แหง้ p51, t52 101

G220 Snail, pond/river, boiled Sinotaia ingallsiana หอยขม, ตม้ u1 109

G168 Snail, pond/river, raw Sinotaia ingallsiana หอยขม, ดบิ u1, p1, p79 109

G123 Snake skin gourami, dried Trichogaster petoralis ปลาสลดิ, แหง้ p45 106

G124 Snake skin gourami, raw Trichogaster petoralis ปลาสลดิ, สด r21 106

G119 Snake skin gourami, salted, dried Trichogaster petoralis ปลาสลดิ, หมักเกลอื, แหง้ p45, p70, p72, p74 116

G120 Snake skin gourami, salted, dried, boiled Trichogaster petoralis ปลาสลดิ, หมักเกลอื, แหง้, ตม้  p70, p72, p74 116

G121 Snake skin gourami, salted, dried, fried Trichogaster petoralis ปลาสลดิ, หมักเกลอื, แหง้, ทอด  u1, p70, p72, p74 116
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G

G122 Snake skin gourami, salted, dried, grilled Trichogaster petoralis ปลาสลดิ, หมักเกลอื, แหง้, ยา่ง  p70, p72, p74 117

G125 Spinefoot, raw Siganus sp. ปลาสลดิทะเล, สด r12 106

G23 Spotted featherback, flesh, boiled Chitala ornata ปลากราย, ขดู, ตม้ p70, p72, p74 99

G21 Spotted featherback, flesh, boiled Chitala ornata ปลากราย, หางแพน, สด p1 99

G22 Spotted featherback, flesh, raw Chitala ornata ปลากราย, ขดู, ดบิ p70, p72, p74 99

G237 Spotted featherback, meatball Chitala ornata ปลากราย, ลกูชิน้ u1 112

G194 Squid snack, baked - ปลาหมกึ, อบกรอบ u1 117

G104 Squid snack, baked - ปลาหมกึแกว้, อบ u1 117

G70 Squid snack, crispy - ปลาหมกึ, กรอบ u1 117

G71 Squid snack, crispy, seasoned - ปลาหมกึ, กรอบ, ปรงุรส u1 117

G195 Squid snack, dried - ปลาหมกึ, อบแหง้ u1 117

G107 Squid snack, mixed with wheat flour, crispy - ปลาหมกึผสมแป้งสาล,ี อบกรอบ u1 117

G91 Squid snack, seasoned - ปลาหมกึ, บด, ปรงุรส u1 117

G142 Squid, splendid salted, dried Loligo formosana 
 ปลาหมกึกลว้ย, แหง้ (เค็มตัวเล็ก) p45 117

G146 Squid, splendid, dried Loligo formosana 
 ปลาหมกึกลว้ย, แหง้ t7 107

G143 Squid, splendid, raw Loligo formosana ปลาหมกึกลว้ย, สด u1, p1, p6, p53, t16, t70 107

G145 Squid, splendid, whole, cleaned, frozen Loligo formosana 
 ปลาหมกึกลว้ย, ลอกหนังตดิหวั, แชแ่ข็ง u1 107

G126 Striped catfish, boiled Pangasius sutchi ปลาสวาย, ตม้ p70, p72, p74 106

G128 Striped catfish, raw Pangasius sutchi ปลาสวาย, สด u1, p1, ,p45, p70, p72, p74, t1 106

G127 Striped catfish, steamed Pangasius sutchi ปลาสวาย, นึง่ p70, p72, p74 106

G210 Striped snake-head fish, belly, steamed Channa striata ปลาชอ่น, พงุ, นึง่ u1 102

G48 Striped snake-head fish, boiled Channa striata ปลาชอ่น, ตม้ p70, p72, p74 102

G51 Striped snake-head fish, dried Channa striata ปลาชอ่น, แหง้ p45 102

G209 Striped snake-head fish, fried Channa striata ปลาชอ่น, ทอด u1 102

G47 Striped snake-head fish, raw Channa striata ปลาชอ่น (คอ้), สด
p1, p32, p45, p53, p70, p72, p74, 

p79, t16, t70
102

G50 Striped snake-head fish, roasted Channa striata ปลาชอ่น, ยา่ง p70, p72, p74 102

G49 Striped snake-head fish, steamed Channa striata ปลาชอ่น, นึง่ u1, p70, p72, p74 102

G24 Three-spot gourami, dried Trichogaster trichopterus ปลากะดีห่มอ้, แหง้ p45 99

G83 Tuna, canned in brine, liquid excluded Thunnus thynnus ปลาทนู่า, ในน ้าเกลอื, บรรจกุระป๋อง, เฉพาะเนือ้ u1, r22, r23 114

G85 Tuna, canned in oil, oil excluded Thunnus thynnus ปลาทนู่า, ในน ้ามัน, บรรจกุระป๋อง, เฉพาะเนือ้ u1, r23 114

G84 Tuna, canned in water, liquid excluded Thunnus thynnus ปลาทนู่า, ในน ้า, บรรจกุระป๋อง, เฉพาะเนือ้ u1 114
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G231 Tuna, spread - ทนู่าสเปรด u1 111

G246 Tuna, stir fried in black peper sauce, canned Thunnus thynnus ปลาทนู่า, ผัดพรกิไทยด า, บรรจกุระป๋อง u1 114

G244 Walking catfish, crispy, seasoned Clarias batrachus ปลาดกุ, อบกรอบ, ปรงุรส u1 113

G245 Walking catfish, marinated, sun-dried Clarias batrachus ปลาดกุแดดเดยีว u1 113

G239 White scale, crispy, seasoning - ปลาเกล็ดขาว, อบกรอบ, ปรงุรส u1 112

H Eggs and their products

H34 Egg, crocodile, Crocodilus porosus ไขจ่ระเข,้ ดบิ p1 124

H32 Egg, crocodile, white Crocodilus porosus ไขจ่ระเข,้ ไขข่าว p1 124

H33 Egg, crocodile, white Crocodilus porosus ไขจ่ระเข,้ ไขแ่ดง p1 124

H27 Egg, duck, omelet, fish sauce added Anas boschas domesticus ไขเ่ป็ด, ทัง้ฟอง, เจยีว (เตมิน ้าปลา) u1, p102 125

H16 Egg, duck, salted, iodine fortified, raw Anas boschas domesticus ไขเ่ค็ม, ไขเ่ป็ด, เสรมิไอโอดนี u1 124

H15 Egg, duck, salted, raw Anas boschas domesticus ไขเ่ค็ม, ไขเ่ป็ด, u4, r6 124

H12 Egg, duck, white, raw Anas boschas domesticus ไขเ่ป็ด, ไขข่าว, ดบิ p53 125

H26 Egg, duck, whole, boiled Anas boschas domesticus ไขเ่ป็ด, ทัง้ฟอง, ตม้ u1, p102 125

H14 Egg, duck, whole, raw Anas boschas domesticus ไขเ่ป็ด, ทัง้ฟอง, ดบิ u1, p1, p53, p102 125

H13 Egg, duck, yolk, raw Anas boschas domesticus ไขเ่ป็ด, ไขแ่ดง, ดบิ p53 125

H4 Egg, hen, omelet (fish sauce added) Gallus domesticus ไขไ่ก,่ เจยีว (เตมิน ้าปลา) u1 123

H6 Egg, hen, steamed (water and fish sauce added) Gallus domesticus ไขไ่ก,่ ตุน๋ (เตมิน ้าและน ้าปลา) u1 123

H1 Egg, hen, white, raw Gallus domesticus ไขไ่ก,่ ไขข่าว, ดบิ u1, p32 123

H18 Egg, hen, whole, boiled (10 min) Gallus domesticus ไขไ่ก,่ ตม้, 10 นาที u1, p102 123

H3 Egg, hen, whole, raw (1999) Gallus domesticus ไขไ่ก,่ ทัง้ฟอง, ดบิ (1999) u1,p1,p32,p53 123

H19 Egg, hen, whole, raw (2001-2010) Gallus domesticus ไขไ่ก,่ ทัง้ฟอง, ดบิ (2001-2010) u1, p102 123

H5 Egg, hen, yolk, boiled (5 min) Gallus domesticus ไขไ่ก,่ ไขแ่ดง, สกุ (ตม้ 5 นาท)ี u1, t21 123

H2 Egg, hen, yolk, raw Gallus domesticus ไขไ่ก,่ ไขแ่ดง, ดบิ u1, p32, p53, 123

H20 Egg, hen, young, boiled Gallus domesticus ไขไ่กอ่อ่น, ตม้ u1 123

H23 Egg, quail, fried in a mold - ไขน่กกระทา, ทอดบนถาดหลมุขนมครก u1 124

H8 Egg, quail, whole, boiled (5 min) - ไขน่กกระทา, สกุ (ตม้ 5 นาท)ี u1 124

H21 Egg, quail, whole, raw - ไขน่กกระทา, ดบิ u1 124

H29 Egg, red ant Oecophylla smaragdina ไขม่ดแดง u1 125

H31 Egg, steamed, soft, packed in a pouch Gallus domesticus เตา้หูไ้ข,่ บรรจแุบบหลอด 126

H30 Eggs, horseshoe crab, steamed Carcinoscorpius rotundicauda ไขแ่มงดา (แมงดาทะเล), นึง่ u1 126
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H Eggs and their products (continued)

H35 Red ant, larva and baby ant Oecophylla smaragdina ไขม่ดแดงและตัวออ่น p1 125

H10 Roe, bluespot grey mullet, salted Valamugil seheli ไขป่ลากระบอก, เค็ม p1 124

H17 Roe, flying fish (tobiko), raw Cypselurus Poecilopterus ไขป่ลาบนิ (ไขกุ่ง้),เม็ดกลมเล็กสสีม้สด, ดบิ u1 125

H11 Roe, pomfret, raw Pampus argenteus (Euphrasen) ไขป่ลาจะละเม็ด, ดบิ p1 124

H24 Roe, snakeskin gourami, dried, fried Trichogaster pectoralis ไขป่ลาสลดิแหง้แดดเดยีว, ทอด u1 125

H25 Roe, squid, fried Loligo formosana ไขป่ลาหมกึ, ทอด u1 125

H36 subterranean ants, egg Carebara sp ไขแ่มงมัน (แมงมันจอ่ม) p1 126

J Milk and its products

J69 Cheese, cheddar - ชสี, เชดดา u1, p1 129

J72 Milk powder, defatted - นมผง, ขาดมันเนย u1, p1 131

J4 Milk, condensed, filled, recombined with butter fat and palm oil, sweetened - นมขน้, แปลงไขมัน, สตูรน ้ามันปาลม์ผสมมันเนย, รสหวาน u1 129

J5 Milk, condensed, sweetened - นมขน้, หวาน u1 129

J9 Milk, cultured, Yakult® brand, per 100 mL - นมเปรีย้ว, ยาคลูท®์, ตอ่100 มล. u1, p1 131

J14 Milk, flavoured, tablet, different flavours - นมปรงุแตง่, อัดเม็ด, รสตา่งๆ u1 130

J67 Milk, human, 1 month lactation, per 100 mL - นมคน, 1 เดอืน, ตอ่ 100 มล. p67 129

J6 Milk, human, 3 month lactation, per 100 mL - นมคน, 3 เดอืน, ตอ่ 100 มล. p67 129

J68 Milk, human, 6 month lactation, per 100 mL - นมคน, 6 เดอืน, ตอ่ 100 มล. p67 129

J52 Milk, low fat, pasteurised, plain, per 100 mL - นมพรอ่งมันเนย, พาสเจอรไ์รส,์ รสธรรมชาต,ิ ตอ่ 100 มล. u1, p83 132

J30 Milk, low fat, pasteurised, sweetened, per 100 mL - นมพรอ่งมันเนย, พาสเจอรไ์รส,์ รสหวาน, ตอ่ 100 มล. u1 132

J1 Milk, low fat, sterilised, per 100 mL - นมพรอ่งมันเนย,      สเตอรไิลส,์ ตอ่ 100 มล. u1 132

J31 Milk, low fat, UHT, different flavours, per 100 mL - นมพรอ่งมันเนย, ยเูอชท ีรสตา่งๆ, ตอ่ 100 มล. u1 132

J54 Milk, low fat, UHT, plain, per 100 mL - นมพรอ่งมันเนย, ยเูอชท ีรสธรรมชาต,ิ ตอ่ 100 มล. u1, p83 132

J24 Milk, powder, different flavours - นมผงปรงุแตง่, กลิน่รสตา่งๆ u1 132

J66 Milk, powder, low fat - นมผง, พรอ่งมันเนย u1 131

J23
Milk, powder, modified, follow up formula, for infants and children (6 

months to 3 years)
-

นมผงดัดแปลง, สตูรตอ่เนือ่ง, ส าหรับทารกและเด็กเล็ก (อาย ุ 

 ตัง้แต ่6 เดอืน ถงึ 3 ปี)
u1 132

J22
Milk, powder, modified, follow up formula, for infants and children (new 

born to 1 year)
-

นมผงดัดแปลง, สตูรตอ่เนือ่ง, ส าหรับทารกและเด็กเล็ก (อายุ

ตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 1 ปี)
u1 132

J7 Milk, powder, whole - นมผง, ครบสว่น (หวันมผง) u1, p1 131

J11 Milk, recombined, flavoured, low fat, UHT,  different flavours, per 100 mL - นมคนืรปูปรงุแตง่, พรอ่งมันเนย, ยเูอชท,ี รสตา่งๆ, ตอ่ 100 มล. u1 130

J12 Milk, recombined, flavoured, UHT, different flavours, per 100 mL - นมคนืรปูปรงุแตง่, ยเูอชท,ี รสตา่งๆ, ตอ่ 100 มล. u1 130

J8 Milk, recombined, low fat, UHT, per 100 mL - นมคนืรปู, พรอ่งมันเนย, ยเูอชท,ี ตอ่ 100 มล. u1 130
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J Milk and its products (continued)

J3 Milk, recombined, skimmed, UHT, per 100 mL - นมคนืรปู, ขาดมันเนย, ยเูอชท,ี ตอ่ 100 มล. u1 129

J51 Milk, skimmed, pasteurised, per 100 mL - นมขาดมันเนย, พาสเจอรไ์รส,์ ตอ่ 100 มล. u1 129

J40 Milk, whole, pasteurised, chocolate flavour, per 100 mL - นมพาสเจอรไ์รส,์ รสช็อกโกแลต, ตอ่ 100 มล. u1, t70 133

J38 Milk, whole, pasteurised, coffee flavour, per 100 mL - นมพาสเจอรไ์รส,์ รสกาแฟ, ตอ่ 100 มล. u1, p35 133

J41 Milk, whole, pasteurised, different flavours, per 100 mL - นมพาสเจอรไ์รส,์ รสตา่งๆ, ตอ่ 100 มล. u1, p35, t70 133

J39 Milk, whole, pasteurised, plain, per 100 mL - นมพาสเจอรไ์รส,์ รสธรรมชาต,ิ ตอ่ 100 มล. u1, p83, t63, t70 133

J43 Milk, whole, pasteurised, sweetened, per 100 mL - นมพาสเจอรไ์รส,์ รสหวาน, ตอ่ 100 มล. u1, p83, t70 133

J50 Milk, whole, sterilised, plain, per 100 mL - นมสเตอรไิลส,์ รสธรรมชาต,ิ ตอ่ 100 มล. u1, p83 134

J46 Milk, whole, UHT, chocolate flavour, per 100 mL - นมยเูอชท,ี รสช็อกโกแลต, ตอ่ 100 มล. u1, p35, t70 133

J47 Milk, whole, UHT, different flavours, per 100 mL - นมยเูอชท,ี รสตา่งๆ u1, p83 133

J45 Milk, whole, UHT, plain, per 100 mL - นมยเูอชท,ี รสธรรมชาต,ิ ตอ่ 100 มล. u1, p83, t70 133

J32 Milk, whole, UHT, sweetened, per 100 mL - นมยเูอชท,ี รสหวาน, ตอ่ 100 มล. u1, p83 133

J2 Millk, condensed, filled, unsweetened - นมขน้, แปลงไขมัน,  รสจดื u1 129

J36 Whey protein, powder - เวยโ์ปรตนีผง u1 134

J62 Yoghurt, cream, cereal flavoured - โยเกริต์, รสธัญญาหาร u1 134

J60 Yoghurt, cream, different flavours, average - โยเกริต์, รสตา่งๆ, คา่เฉลีย่ u1, p83 134

J35 Yoghurt, cream, low-fat, different flavours - โยเกริต์, ไขมันต า่, รสตา่งๆ u1, p83 134

J61 Yoghurt, cream, plain - โยเกริต์, รสธรรมชาติ u1, p83 134

J33 Yoghurt, cream, with nata de coco - โยเกริต์, ผสมวุน้มะพรา้ว u1 134

J17 Yoghurt, drinking, low fat, pasteurised, different flavours, per 100 mL -
นมเปรีย้ว, พรอ้มดืม่, พรอ่งมันเนย, พาสเจอรไ์รส,์ รสตา่งๆ, ตอ่

 100 มล.
u1 130

J25 Yoghurt, drinking, pasteurised, different flavours, per 100 mL - นมเปรีย้ว, พรอ้มดืม่, พาสเจอรไ์รส,์ รสตา่งๆ ตอ่ 100 มล. u1 131

J20 Yoghurt, drinking, pasteurised, plain, per 100 mL - นมเปรีย้ว, พรอ้มดืม่, พาสเจอรไ์รส,์ รสธรรมชาต,ิ ตอ่ 100 มล. u1, p1 131

J10 Yoghurt, drinking, skimmed, pasteurised, different flavours, per 100 mL -
นมเปรีย้ว, พรอ้มดืม่, ขาดมันเนย, พาสเจอรไ์รส,์ รสตา่งๆ, ตอ่ 

100 มล.
u1 130

J15
Yoghurt, drinking, skimmed, UHT, different flavours, high calcium, per 100 

mL
-

นมเปรีย้ว, พรอ้มดืม่, ขาดมันเนย, ยเูอชท,ี รสตา่งๆ, แคลเซยีม

สงู, ตอ่ 100 มล.
u1 130

J13 Yoghurt, drinking, skimmed, UHT, different flavours, per 100 mL -
นมเปรีย้ว, พรอ้มดืม่, ขาดมันเนย, ยเูอชท,ี รสตา่งๆ, ตอ่ 100 

มล.
u1 130

J34 Yoghurt, drinking, UHT, different flavours, per 100 mL - นมเปรีย้ว, พรอ้มดืม่, ยเูอชท,ี รสตา่งๆ, ตอ่ 100 มล. u1, p83 131

J21 Yoghurt, drinking, UHT, plain, per 100 mL - นมเปรีย้ว, พรอ้มดืม่,ยเูอชท,ี รสธรรมชาต,ิ ตอ่ 100 มล. u1 131
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K Fats, oils and their products

K49 Butter Spread (Salted) -
บัตเตอรส์เปรด (ชนดิเค็ม) (ผลติภัณฑส์ าหรับทาขนมปังและ

ท าเบเกอรี)่
u1 140

K50 Butter Spread (Unsalted) -
บัตเตอรส์เปรดชนดิจดื (ผลติภัณฑเ์นยส าหรับทาขนมปังและ

ท าเบเกอรี่
u1 140

K5 Butter, pure creamery, salted - เนยสด, ชนดิเค็ม u1, p1, t63 140

K7 Butter, pure creamery, unsalted - เนยสด, ชนดิจดื u1 140

K25 Coconut meat, dried Cocos nucifera มะพรา้ว, อบแหง้ u1 137

K8 Coconut meat, grated Cocos nucifera มะพรา้ว, ขดู p1 137

K17 Coconut meat, roasted Cocos nucifera มะพรา้ว, คัว่ u1, t43 137

K2 Coconut milk, canned Cocos nucifera กะท,ิ กระป๋อง u1 137

K24 Coconut milk, cream Cocos nucifera กะท,ิ หวั u1 137

K23 Coconut milk, fresh Cocos nucifera กะท,ิ สด u1 137

K1 Coconut milk, powder, commercial packed Cocos nucifera กะท,ิ ผง u1 137

K28 Coconut milk, UHT, commercial packed Cocos nucifera กะท,ิ ยเูอชท,ี กลอ่ง u1 137

K51 Coffee-mate - ครมีเทยีม u1 137

K9 Lard Sus scrofa domesticus มันหมแูข็ง u1, t15 137

K10 Margarine (vitamin A fortified) - มาการนี (เสรมิวติามนิเอ) u1 140

K11 Margarine, all purposes - มาการนี, เอนกประสงค ์ u1, p63 141

K14 Mayonnaise - มายองเนส u1 141

K38 Oil, camellia seed, per 100 mL Camellia oleifera น ้ามันเมล็ดชา, ตอ่ 100 มล. u1 139

K37 Oil, coconut oil, per 100 mL Cocos nucifera น ้ามันมะพรา้ว, ตอ่ 100 มล. u1 139

K30 Oil, corn  Zea mays น ้ามันขา้วโพด t63 138

K19 Oil, corn, refined, per 100 mL  Zea mays น ้ามันขา้วโพด, ผา่นกรรมวธิ ี100%, ตอ่ 100 มล. u1 138

K44 Oil, evening primrose Oenothera biennis น ้ามันอฟีนิง่ พรมีโรส u1 139

K35 Oil, fish - น ้ามันปลา u1 138

K48 Oil, palm kernel, refined - น ้ามันเมล็ดในปาลม์ ผา่นกรรมวธิี u1 139

K34 Oil, palm olein Elaeis guineensis น ้ามันปาลม์โอเลอนิ u1, t61, t63 139

K21 Oil, palm olein, refinded, per 100 mL Elaeis guineensis น ้ามันปาลม์โอเลอนิ, ผา่นกรรมวธิ,ี ตอ่ 100 มล. u1 139

K40 Oil, peanut, per 100 mL Arachis hypogaea น ้ามันถ่ัวลสิง, ตอ่ 100 มล. u1 138

K29 Oil, rapeseed (canola), per 100 mL Brassica napus น ้ามันคาโนลา (น ้ามันเรพสดี), ตอ่ 100 มล. u1 138

K43 Oil, rice bran, refined Oryza sativa น ้ามันร าขา้ว, ผา่นกรรมวธิี u1 139

K42 Oil, rice bran Oryza sativa น ้ามันร าขา้ว u1, t63 139
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K Fats, oils and their products  (continued)

K31 Oil, sesame seed, per 100 mL Sesamum indicum
 น ้ามันงา, ตอ่ 100 มล. u1 138

K41 Oil, soybean Glycine max น ้ามันถ่ัวเหลอืง u1, t61, t63 138

K20 Oil, soybean, refined, per 100 mL Glycine max น ้ามันถ่ัวเหลอืง, ผา่นกรรมวธิ ี100%, ตอ่ 100 มล. u1 138

K39 Oil, sunflower seed Helianthus annuus น ้ามันเมล็ดดอกทานตะวัน u1, t63 139

K22 Oil, sunflower, refined Helianthus annuus น ้ามันเมล็ดทานตะวัน, ผา่นกรรมวธิ ี100% u1 139

K36 Oil, tuna fish, per 100 mL - น ้ามันปลาทนู่า, ตอ่ 100 มล. u1 139

K16 Salad dressing, cream  - น ้าสลัด, ครมี u1 140

K46 Salad dressing, japanese sauce flavour - น ้าสลัด, ซอสญีปุ่่ น u1 140

K45 Salad dressing, japanese sesame flavour - น ้าสลัด, งาญีปุ่่ น u1 140

K18 Salad dressing, thousand island - น ้าสลัด, เทาซนั ไอรแ์ลนด ์เดรสซิง่ u1 140

K3 Sandwich spread  - แซนวชิสเปรด u1 138

K47 Shortening - เนยขาว u1, t63 140

M Sugars, syrup and confectionery

M2 Candy, blueberry flavoured - ลกูอม, กลิน่บลเูบอรร์ี่ u1 145

M10 Glucose syrup - แบะแซ u1 145

M1 Mashmello, chocolate filled - ขนมมารเ์มลโล, สอดไสช้็อกโกแลต u1 145

M3 Nata de coco, in syrup - วุน้สวรรค,์ ในน ้าเชือ่ม u1 145

M11 Sherbet ice cream, different flavours - ไอศครมีเชอรเ์บต, รสตา่งๆ u1 145

M5 Sugar cane, brown Saccharum spp. น ้าตาลทรายแดง u1 145

M6 Sugar cane, paste - น ้าตาลป๊ีบ (น ้าตาลหลอม) u1 145

M7 Sugar coconut, paste, mixed - น ้าตาลป๊ีบ, ผสม u1 145

M8 Sugar, coconut Cocos nucifera น ้าตาลมะพรา้วแท ้ u1 145

N Spices, herbs, condiments and other seasonings 149

N144 Bouillon cube, chicken flavoured, different brands - ซปุกอ้น, รสไก ่ยีห่อ้ตา่งๆ u1 154

N146 Bouillon cube, different flavoured - ซปุกอ้น รสตา่งๆ u1 154

N145 Bouillon cube, pork flavoured, different brands - ซปุกอ้น, รสหม,ู ยีห่อ้ตา่งๆ u1 154

N148 Budu, Muslim fish sauce - น ้าบดูู u1, p45, r6, r25 155

N38 Cardamom, leaves Electaria cardamomum กระวาน, ใบ p1 149

N25 Chilli, bird, ground Capsicum frutescen พรกิขีห้นู, ป่น u1, r23, r24 150
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N Spices, herbs, condiments and other seasonings (continued)

N154 Chilli, ground Capsicum frutescen พรกิแหง้, ไมร่ะบชุนดิ, ป่น u1, r23, r24 150

N42 Cinnamon Cinnamomum spp. อบเชย p1 151

N20 Coriander, root Coriandrum sativum ผักช,ี ราก p1, t43 150

N21 Coriander, seeds Coriandrum sativum ผักช,ี เมล็ด p1 150

N39 Cumin (Yira), leaves Ocimum gratissimum ยีห่รา่ p1, p45, p97 151

N118 Fermented fish, viscera (Tai-pla) - ไตปลา u1 154

N121 Fermented fish, viscera (Tai-pla), Mackerel - ไตปลา, ปลาทู u1 154

N4 Fingerroot, raw Boesenbergia rotunda กระชาย, ดบิ u1, t43 149

N11 Galanga Alpinia galanga ขา่ u1, p1, p26, p97, t59, t68 149

N1 Garlic, dried bulbs Allium sativum กระเทยีม, หวั, แหง้ u1, u4, p1, p26, p45,p62, p68 149

N2 Garlic, fresh Allium sativum กระเทยีม, สด u1 149

N16 Ginger, mature rhizome Zingiber officinale ขงิ, แก่ u1, p1, p45 149

N122 Ginger, sliced, fine Zingiber officinale ขงิ, หั่นฝอย u1 149

N17 Ginger, young rhizome Zingiber officinale ขงิ, ออ่น p1, t43 149

N155 Hairy basil or Hoary basil, leaves Ocimum citriodorum แมงลัก, ใบ   u1, p1, p45, p51, p97, t59, t68 151

N3  Holy basil, leaves Ocimum tenuiflorum กระเพรา, ใบ u1, u4, p1, p45, p54, p62, p68, p97, t59, t68 149

N40 Kitchen Mint or Marsh Mint, leaves Metha cordifolia สะระแหน่, ใบ u1, p1, p97, t59, t68 151

N35 Leech lime or Kaffir lime, leaves  Citrus hystrix มะกรดู ใบ u1, p1, p26 150

N34 Leech lime or Kaffir lime, peels  Citrus hystrix มะกรดู, ผวิ p1, p45 151

N18 Lemongrass Cymbopogon citratus ตะไคร ้ u1, p1, p26, r21, t43 150

N36 Lime, pickled Citrus aurantifolia มะนาว, ดอง u1 156

N7 Mace Myristica fragrans ดอกจันท์ p1 150

N112 Marinade powder, for roast pork - ผงหมแูดง u1 156

N102 Paste chilli, fried in oil - น ้าพรกิเผา u1 156

N80 Paste, chilli, dried, spicy (Nam prik narok) - น ้าพรกินรก u1 156

N105 Paste, chilli, with horseshoe crabe (Nam prik mang-da) - น ้าพรกิแมงดา u1 156

N95 Paste, curry, green (Nam phrik kaeng khieo wan) - น ้าพรกิแกงเขยีวหวาน u1 155

N100 Paste, curry, matsaman (Nam phrik kaeng matsaman) - น ้าพรกิแกงมัสมัน่ u1 155

N97 Paste, curry, panang  (Nam phrik kaeng panang) - น ้าพรกิแกงแพนง u1 155

N96 Paste, curry, red, (Nam phrik kaeng dang) - น ้าพรกิแกงแดง u1 155

N101 Paste, curry, sour (Nam phrik kaeng som ) - น ้าพรกิแกงสม้ u1 155

N99 Paste, curry, sour, yellow (Nam phrik kaeng leung) - น ้าพรกิแกงเหลอืง u1 156
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N Spices, herbs, condiments and other seasonings (continued)

N47 Paste, fish, fermented (Ka-pi-pla), second class quality - กะปิปลา, คณุภาพรอง r27 152

N43 Paste, shrimp, fermented (Ka-pi), first class quality - กะปิกุง้, คณุภาพด ี r6, r27 151

N44 Paste, shrimp, fermented (Ka-pi), good quality - กะปิ, คณุภาพด ี u1, r6 151

N45 Paste, shrimp, fermented (Ka-pi), second class quality - กะปิ, คณุภาพรอง  r6 151

N48 Paste, shrimp, tiny, fermented (Ka-pi), first class quality - กะปิเคย, คณุภาพด ี r6 151

N49 Paste, shrimp, tiny, fermented (Ka-pi), second class quality - กะปิเคย, คณุภาพรอง r27 151

N26 Pepper, black, powder Piper nigrum พรกิไทย, ด า p45 150

N28 Pepper, black, whole, fresh Piper nigrum พรกิไทยออ่น p45 150

N33 Pepper, hot, dried Capsicum annuum พรกิชีฟ้้า, แหง้ p1, p45 150

N27 Pepper, white, powder Piper nigrum พรกิไทย, ขาว p1, p45, r24 150

N128 Sauce, black pepper - ซอสพรกิไทยด า u1 152

N67 Sauce, chilli, sweet - น ้าจิม้ไก่ u1 154

N150 Sauce, curry - น ้าพรกิแกงกะหรี ่ u1 155

N74 Sauce, dipping, for unripe mango (Nam-pla wan) - น ้าปลาหวาน u1 155

N72 Sauce, fish, grade 1, per 100 ml - น ้าปลา, เกรด1, ตอ่ 100 มล. u1 155

N149 Sauce, fish, mixed, per 100 ml - น ้าปลาผสม, ตอ่ 100 มล. u1 155

N71 Sauce, fish, per 100 ml - น ้าปลาแท,้ ตอ่ 100 มล. u1 155

N54 Sauce, hot chilli - ซอสพรกิ u1 152

N131 Sauce, mango - ซอสมะมว่ง u1 152

N60 Sauce, oyster - ซอสหอยนางรม u1 153

N132 Sauce, oyster and galic, mixed - ซอสหอยนางรม สตูรผสมกระเทยีม u1 153

N133 Sauce, oyster, low sodium and sugar - ซอสหอยนางรม, ชนดิโซเดยีมและน ้าตาลต า่ u1 153

N153 Sauce, satay - น ้าสะเตะ๊ u1 156

N126 Sauce, seasoning  (protein<10 g) per 100 mL) - ซอสปรงุรส (protein<10 กรัม ตอ่ 100 มล.)  u1, p89 152

N51 Sauce, seasoning (protein>10 g),  per 100 mL - ซอสปรงุรส (protein>10 กรัม ตอ่ 100 มล.) u1 152

N137 Sauce, soy, dark, formula 1 - ซอีิ๊วด า, สตูร 1 (ซอสจากกากน ้าตาลและถ่ัวเหลอืง) u1 153

N138 Sauce, soy, dark, formula 2 - ซอีิ๊วด า, สตูร 2 (ซอสจากกากน ้าตาลและถ่ัวเหลอืง) u1 153

N139 Sauce, soy, dark, formula 3 - ซอีิ๊วด า, สตูร 3 (ซอสจากกากน ้าตาลและถ่ัวเหลอืง) u1 154

N140 Sauce, soy, dark, formula 4 - ซอีิ๊วด า, สตูร 4 (ซอสจากกากน ้าตาลและถ่ัวเหลอืง) u1 154

N134 Sauce, soy, light, formula 1, per 100 mL - ซอีิ๊วขาว, สตูร 1, ตอ่ 100 มล. u1 153

N62 Sauce, soy, light, formula 2, per 100 mL - ซอีิ๊วขาว, สตูร 2, ตอ่ 100 มล. u1 153

N135 Sauce, soy, light, formula 3, per 100 mL - ซอีิ๊วขาว, สตูร 3, ตอ่ 100 มล. u1 153
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N136 Sauce, soy, light, no grade specified, per 100 mL - ซอีิว้ขาว (ไมร่ะบเุกรต), ตอ่ 100 มล. u1 153

N142 Sauce, soy, sweet - ซอีิ๊วหวาน u1 154

N147 Sauce, suki - น ้าจิม้สกุี้ u1 154

N127 Sauce, Thai style noodle (Pad-thai) - ซอสผัดไทย u1 152

N58 Sauce, tomato (ketchup) - ซอสมะเขอืเทศ u1, t60 152

N130 Sauce, tomato and carrot, mixed - ซอสมะเขอืเทศผสมแครอท  u1 152

N129 Sauce, tomato and chilli, mixed - ซอสพรกิผสมมะเขอืเทศ u1 152

N156 Soup, instant, different flavour - ซปุกึง่ส าเร็จรปู, รสตา่งๆ u1 152

N37 Sweet basil, leaves Ocimum basilicum โหระพา, ใบ u1, p1, p45, p54, p62, p68, p97, t59 151

N8 Turmeric Curcuma longa ขมิน้ชัน u1, p1, p45 149

N9 Turmeric, white, fresh Curcuma longa ขมิน้ขาว u1, u4, p1, p45 149

Q Beverages: nonalcoholic

Q36 Beverage, brown rice, riceberry varieties, per 100 ml - เครือ่งดืม่ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี,่ ตอ่ 100 มล. u1 159

Q37 Beverage, soybean, milk, with chocolate and malt - เครือ่งดืม่นมถ่ัวเหลอืง, เสรมิช็อกโกมอลต์ u1 159

Q38 Beverage, soybean, milk, with white malt - เครือ่งดืม่นมถ่ัวเหลอืง, ผสมไวทม์อลต์ u1 159

Q35 Coffee, mixed 3 in 1, instant, powder - กาแฟปรงุส าเร็จรปู, ผง    u1 159

Q49 Corn, milk, per 100 mL - น ้านมขา้วโพด, ตอ่ 100 มล. u1 160

Q45 Dink, grass jelly, per 100 mL - น ้าเฉากว๊ย, ตอ่ 100 มล. u1 160

Q25 Drink, aloe vera, canned, per 100 mL - น ้าวา่นหางจระเข,้ กระป๋อง, ตอ่ 100 มล. u1, r23 160

Q43 Drink, chrysanthemum, per 100 mL - น ้าเก็กฮวย, ตอ่ 100 มล.  u1, p86, t73 159

Q44 Drink, ginger, per 100 mL - น ้าขงิ, ตอ่ 100 มล. u1, p86, t73 159

Q52 Drink, lotus root, per 100 mL - น ้ารากบัว, ตอ่ 100 มล. u1, p86, p93, t73 160

Q11 Drink, roselle, per 100 mL - น ้ากระเจีย้บ, ตอ่ 100 มล. u1, p29, p86, p93, t73 159

Q6 Energy drink, chocolate flavour, powder - เครือ่งดืม่รสช็อกโกแลต, ผง u1 159

Q20 Juice, coconut, per 100 mL - น ้ามะพรา้ว, ตอ่ 100 มล. u1 160

Q34 Juice, grape, 100%, per 100 mL - น ้าองุน่ 100%, ตอ่ 100 มล. u1, t54 161

Q59 Juice, grape, 25%, per 100 mL - น ้าองุน่ 25%, ตอ่ 100 มล. u1, t54 161

Q47 Juice, guava, 100%, per 100 mL - น ้าฝร่ัง 100%, ตอ่ 100 มล. u1, t54, t55 160

Q48 Juice, guava, 25%, per 100 mL - น ้าฝร่ัง 25%, ตอ่ 100 มล. p86, t54, t55 160

Q24 Juice, lychee, 25%, per 100 mL - น ้าลิน้จี ่25%, ตอ่ 100 มล. u1, p86 160

Q50 Juice, mango, per 100 mL - น ้ามะมว่ง, ตอ่ 100 มล. u1, p86, p93, t73 160
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Q51 Juice, mangoteen, per 100 mL - น ้ามังคดุ, ตอ่ 100 มล. u1 160

Q27 Juice, orange, 100%, per 100 mL - น ้าสม้ 100%, ตอ่ 100 มล. u1, p86, t54, t55 161

Q57 Juice, orange, 15%, per 100 mL - น ้าสม้ 15%, ตอ่ 100 มล. u1 161

Q56 Juice, orange, 25%, per 100 mL - น ้าสม้ 25%, ตอ่ 100 มล. u1, t54 161

Q46 Juice, palm, per 100 mL - น ้าตาลสด, ตอ่ 100 มล. u1 160

Q31 Juice, passion fruit, 25%, per 100 mL - น ้าเสาวรส 25%, ตอ่ 100 มล. u1, p86, r23 161

Q55 Juice, pineapple, per 100 mL - น ้าสับปะรด, ตอ่ 100 มล. u1, p86, p93, t54, t73 161

Q54 Juice, strawbery, 25%, per 100 mL - น ้าสตรอเบอรี ่25%, ตอ่ 100 มล. u1 161

Q18  Juice, tomato, per 100 mL - น ้ามะเขอืเทศ, ตอ่ 100 มล. u1, r23, t54, t60 160

Q10 Soybean, milk, UHT, per 100 mL - นมถ่ัวเหลอืง, ยเูอชท,ี ตอ่ 100 มล.  u1 159

Q40 Tea, with milk, per 100 mL - ชานม, ตอ่ 100 มล. u1 159

S Fast foods: franchise foods

S33 Bun, rotiboy - โรตบีอย  u1 166

S22 Burger, bacon with double cheese - เบอรเ์กอร,์ เบคอน, ดับเบลิชสี p63 165

S14 Donut, honey dip - โดนัท, ฮันนีด่พิ p63 165

S30 Donut, stawbery jam, filled - โดนัท, สอดไสแ้ยมสตรอเบอรร์ี ่ u1 165

S37 French fries - มันฝร่ังทอด  p63, p73, p92 166

S35 Hamburger, beef - แฮมเบอรเ์กอร,์ เนือ้ u1, p92 166

S34 Hamburger, chicken - แฮมเบอรเ์กอร,์ ไก ่ u1, p92 166

S38 Hot Dog - ฮอทดอก p63, p73, p92 166

S31 Pizza, different topping - พซิซา่, หนา้ตา่งๆ (ไก,่เนือ้,เบคอน,ผัก,มายองเนส, ทนู่า) u1 165

S36 Pizza, Hawaiian, thick crust - พซิซา่, ฮาวายเอีย้น, ชนดิหนา p63 166

S28 Pizza, seafood, thick crust - พซิซา่, ทะเล, ชนดิหนา   p63 165

S27 Pizza, seafood, thin crust - พซิซา่, ทะเล, ชนดิบาง p63, p73 165

S25 Pizza, super supreme - พซิซา่, ซปุเปอรส์พุรมี p63, p92 165

S32 Roti - โรต ี u1 166

S6 Sandwiches, chicken - แซนวชิ, ไก ่ u1, p63, p73, p92 165

S7 Sandwiches, fish - แซนวชิ, ปลา p63 165
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T379 Almond, roasted, salted Prunus dulcis
 อัลมอนด,์ อบเกลอื u1 196

T73 Bamboo shoot salad, northeastern style - ซปุหน่อไม ้ u1, p1 172

T327 Banana, baked Musa sp. กลว้ย, อบ u1 188

T313 Banana, boiled in syrup - กลว้ยไข,่ เชือ่ม p1 183

T314 Banana, cooked  in concentrated syrup Musa sp. กลว้ย, เชือ่ม u1, u2 183

T329 Banana, crispy fried, different flavour Musa sp. กลว้ยหอม, ทอดกรอบ รสตา่งๆ u1 189

T326 Banana, deep fried Musa sp. กลว้ย, ทอด u1 188

T328 Banana, different varieties, crispy, original flavour Musa sp. กลว้ยพันธุต์า่งๆ, อบกรอบ รสธรรมชาติ u1 189

T229 Beef stew - สตเูนือ้ u1 174

T302 Beef, satay Bos taurus เนือ้สะเตะ๊ u1 173

T100 Beef-blood salad, northeastern style - ลาบเลอืด, อสีาน p1 174

T380 Bread, crispy, mixed flavours - ขนมปังกรอบ, รสตา่งๆ (ซปุไก ่ผัก หวัหอม) u1 196

T383 Bread, sandwich - ขนมปังแซนวชิ  u1, t63 196

T386 Bread, whole wheat - ขนมปังโฮลวที u1 196

T381 Breadstick, mixed flavours - ขนมปังขาไก,่ รสตา่งๆ u1 196

T345 Broad bean, deepfried, salted, dehulled, industry packed Vicia faba ถ่ัวปากอา้, ทอด, อบเกลอื, บรรจซุอง u1 192

T344 Broad bean, deepfried, salted, dehulled, vendor packed Vicia faba ถ่ัวปากอา้, ทอด, คลกุเกลอื, เอาเปลอืกออก, จากตลาด u1 192

T197 Brown rice and basil pork fried spicy style - ขา้วกลอ้ง-ขีเ้มาหม ู u1 178

T195 Brown rice and chicken red curry - ขา้วกลอ้ง-แกงเผ็ดไก ่ u1 178

T194 Brown rice and country style chicken red curry (without coconut milk) - ขา้วกลอ้ง-แกงป่าไก ่ u1 178

T196 Brown rice and country style fish yellow curry - ขา้วกลอ้ง-แกงเหลอืงปลาทับทมิ u1 178

T198 Brown rice and fried galic pork - ขา้วกลอ้ง-หมกูระเทยีม u1 178

T199 Brown rice, purple red, and basil chicken fried - ขา้วกลอ้งแดง- กระเพราไก ่ u1 178

T200 Brown rice, purple red,and chicken green curry - ขา้วกลอ้งแดง - แกงเขยีวหวานไก ่ u1 178

T393 Cake, butter - เคก้, เนย    u1, t63 197

T392 Cake, chiffon, coffee, pandan flavours - เคก้, ชฟิฟอน, รสกาแฟและใบเตย u1 197

T171 Cake, Moon cake, durian and egg filled - ขนมไหวพ้ระจันทร,์ ไสท้เุรยีน + ไข ่ u1, p85 185

T170 Cake, Moon cake, durian filled - ขนมไหวพ้ระจันทร,์ ไสท้เุรยีน u1, p85 185

T172 Cake, Moon cake, five nuts filled - ขนมไหวพ้ระจันทร,์ ไสโ้หงวยิง้ u1, p85 185

T167 Cake, Moon cake, jujube filled - ขนมไหวพ้ระจันทร,์ ไสพ้ทุรา u1 185

T169 Cake, Moon cake, lotus seed and egg filled - ขนมไหวพ้ระจันทร,์ ไสเ้มล็ดบัว+ไข่ u1 185

T168 Cake, Moon cake, lotus seed filled - ขนมไหวพ้ระจันทร,์ ไสเ้มล็ดบัว u1 185
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T378 Cassava, ball, baked - มันส าปะหลัง, ปั้นกลม, ป้ิง u1 195

T369 Catshew nut, shelled, roasted with butter Anacardium occidentale มะมว่งหมิพานต,์ เมล็ด, อบเนย p1 195

T368 Catshew nut, shelled, salted, canned Anacardium occidentale มะมว่งหมิพานต,์ เมล็ด, อบเกลอื u1, r23 195

T382 Cheese shake biscuit, sandwiched with preserved pineapple - ขนมปังชสีเชคไสส้ับปะรด u1 196

T228 Chicken stew - สตไูก่ u1 174

T193 Chicken, baked, with sauce - ไกอ่บซอส u1 172

T306 Chicken/crab, roll, deep-fried - หอยจอ้, ทอด ไกห่รอืปู u1 175

T264 Coconut milk with syrup - น ้ากะทใิสน่ ้าเชือ่ม u1 186

T388 Cookies, butter & cheese, coffee, vanila flavours - คกุกี,้ บัตเตอร ์& ชสี, รสกาแฟ,วานลิลา  u1 197

T390 Cookies, butter flavoured - คุก้กี,้ รสเนย u1, t63 197

T389 Cookies, chocolate chip - คกุกี,้ ผสมช็อคโกแลตชฟิ  u1 197

T391 Cookies, Singapore - คกุกี,้ สงิคโปร์ u1 197

T341 Corn puff snack, different flavours - ขา้วโพดอบกรอบ, รสตา่งๆ   u1 191

T340 Corn puff, snack, seasoned, different flavours - ขา้วโพดอบกรอบ, ปรงุรส, กลิน่ตา่ง ๆ u1 191

T339 Corn snack, fried, seasoned, different flavours - ขา้วโพดทอดกรอบ, ปรงุรส, กลิน่ตา่งๆ u1 191

T218 Curry sauce for fermented rice noodles (Nam-ya) - น ้ายา u1 197

T287 Curry, cassia leaves and flowers - แกงขีเ้หล็ก (ใบและดอก) p1, p94 169

T288 Curry, fermented fish viscera, southern style - แกงไตปลา p1, p94 170

T289 Curry, Gaeng-bon - แกงบอน p1 170

T184 Curry, green, chicken - แกงเขยีวหวาน, ไก ่ u1 170

T20 Curry, green, chicken/beef, canned - แกงเขยีวหวาน, ไก/่เนือ้, บรรจกุระป๋อง u1 170

T185 Curry, green, fish ball - แกงเขยีวหวาน, ลกูชิน้ปลา u1 170

T285 Curry, green, pork - แกงเขยีวหวานหมู p1 170

T297 Curry, Hung-le, northern style - แกงฮังเล p1 172

T190 Curry, Mat-sa-man, beef - แกงมัสมัน่, เนือ้ u1 171

T32 Curry, Mat-sa-man, beef/chicken, canned - แกงมัสมัน่, ไก/่เนือ้, บรรจกุระป๋อง u1 171

T189 Curry, Mat-sa-man, chicken - แกงมัสมัน่, ไก ่ u1 171

T28 Curry, Pha-naeng, chicken/beef, canned - แกงพะแนง, ไก/่เนือ้, บรรจกุระป๋อง u1 170

T188 Curry, Pha-naeng, chicken/pork - แกงพะแนง, ไก/่หม ู u1 171

T290 Curry, pumpkin with pork - แกงป่าฟักทองใสห่มู u1 170

T187 Curry, red, chicken - แกงเผ็ด, ไก่ u1 170

T26 Curry, red, chicken/beef, canned - แกงเผ็ด, ไก/่เนือ้, บรรจกุระป๋อง u1 170
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T292 Curry, river snail, central style - แกงหอยขม, ภาคกลาง p1 171

T293 Curry, river snail, northeastern style - แกงหอยขม, ภาคอสีาน p1 171

T180 Curry, yellow (Kari), beef - แกงกะหรี,่ เนือ้  u1 169

T18 Curry, yellow (Kari), beef/chicken, canned - แกงกะหรี,่ ไก/่เนือ้, บรรจกุระป๋อง u1 169

T179 Curry, yellow (Kari), chicken - แกงกะหรี,่ ไก ่ u1 169

T17 Curry, yellow (Kari), prawn/fish/squid, canned - แกงกะหรี,่ กุง้/ปลา/ปลาหมกึ, บรรจกุระป๋อง u1 169

T286 Curry, young jackfruit - แกงขนุน p1, p94 169

T305 Duck, intestine, deep fried - เป็ด, ไส,้ ทอดกรอบ u1 174

T307 Duck, intestines, stewed in chineses herb gravy   Anas platyrhyncha ไสเ้ป็ดตม้พะโล ้ u1 175

T304 Duck, tongue, stewed in chineses herb gravy/fried, special flavour topping Anas platyrhyncha เป็ด, ลิน้, ทรงเครือ่ง u1 173

T356 Durian, crispy fried Durio zibethinus ทเุรยีน, ทอดอบกรอบ u1 193

T357 Durian, crispy, baked Durio zibethinus ทเุรยีน, อบกรอบ u1 193

T2 Fish maw soup - กระเพาะปลา u1, p1 175

T361 Fish, sheet, seasoned, different flavors - ปลาแผน่บด, ปรงุรส, รสตา่งๆ u1 193

T363 Fish, snack, seasoned - ปลา, เสน้, ปรงุรสตา่งๆ u1 193

T226 Five spices soup, mixed - ตม้พะโล ้รวม u1 173

T201 Fried brown rice with shrimp - ขา้วกลอ้งผัดกุง้ u1 178

T214 Fried fish cake (Tod-man-pla) - ทอดมัน, ปลา u1, t39 173

T97 Fried macaroni with pork - มักกะโรน,ี หม ู u1, t60 181

T312 Fried rice noodles (fine thread) with pork, egg and soysauce - เสน้หมี,่ ผัดซอีิว้ p1 182

T56 Fried rice with pork, vegetable and egg - ขา้วผัดหม ู u1, p1 179

T205 Fried rice, not specified - ขา้วผัดท่ัวไป ไมร่ะบุ u1, p1 179

T204 Fried rice, with vegetables - ขา้วผัดผัก u1 179

T215 Fried shrimp cake, (Tod-man-goong) - ทอดมัน, กุง้ u1 173

T284 Frog, fried, spicy Hoplobatrachus rugulosus กบ, ทอดกรอบ, ผัดเผ็ด u1 169

T291 Gaeng-moo-chamoung - แกงหมชูะมวง p1 171

T177 Giew-goong (Shrimp Wonton Soup) - เกี๊ยว, กุง้, น ้า u1 177

T178 Giew-pla (Fish dumplings, boiled) - เกี๊ยว, ปลา, ตม้ u1 177

T318 Grass jelly (Chao kuai) Mesona chinensis เฉากว๊ย, สตูรตา่งๆ r25,t43 185

T176 Guay-teaw sen-pla - กว๋ยเตีย๋วเสน้ปลา  u1 176

T11
Guay-teaw-pad see-eiw (Rice noodles, fried with pork, kale, egg and dark 

soy sauce)
- กว๋ยเตีย๋วเสน้ใหญ,่ ผัดซีอ่ ิว้, หมู u1, p1, p69 176
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T13
Guay-teaw-rad-nah (Fried rice noodles with dark soy sauce, topped with 

fried chinese kale, chicken/pork and gravy)
- กว๋ยเตีย๋วเสน้ใหญ,่ ราดหนา้, ไก/่หมู p1 176

T12
Guay-teaw-rad-nah, goong (Fried rice noodles with dark soy sauce, topped 

with fried chinese kale, shrimps and gravy)
- กว๋ยเตีย๋วเสน้ใหญ,่ ราดหนา้, กุง้ p1, t43 176

T133 Hoi-tod (Mussel, fried with egg and mungbean sprout) - หอยแมลงภูท่อดใสไ่ข่ p1 183

T330 Jackfruit, crispy baked Artocarpus heterophyllus ขนุน, อบกรอบ u1 189

T323
Jelly caragenan, mixed with elephant yam and nata de coco, in 15% fruit 

juice, different flavours
-

เยลลีค่าราจแีนน, ผสมบกุ, น ้าผลไมร้สตา่งๆ 15%, พรอ้มวุน้

มะพรา้ว
u1 187

T321
Jelly caragenan, mixed with elephant yam, in 10% fruit juice, different 

flavours
- เยลลีค่าราจแีนน, ผสมบกุและน ้าผลไมร้สตา่งๆ 10% u1 187

T322
Jelly caragenan, mixed with elephant yam, in 20% fruit juice, different 

flavours
- เยลลีค่าราจแีนน, ผสมบกุและน ้าผลไมร้สตา่งๆ 20% u1 187

T274 Job’s-tears with coconut milk - ลกูเดอืยน ้ากะท ิ u1 187

T237 Ka-la-mae (Thai caramel) - กาละแม u1 183

T252
Ka-nom buang Thai sai khem (crispy rice flour sheet with prawn and grated 

coconut filling)
- ขนมเบือ้งไทย, ไสเ้ค็ม u1 189

T162 Ka-nom touy-fu (rice cake, fermented) - ขนมถว้ยฟู r25 184

T248
Ka-nom-ba-bin (mixture of glutinous rice flour and egg baked with grated 

coconut)
- ขนมบา้บิน่ u1 184

T247 Ka-nom-badin (Thai-Muslim butter cake) - ขนมบดนิ u1 184

T249 Ka-nom-bua-loi (Thai glutinous rice dumplings in sweet coconut cream) - ขนมบัวลอย u1 184

T250
Ka-nom-buang-cream-sai-khem (crispy rice flour sheet with cream, prawn 

and grated coconut filling)
- ขนมเบือ้ง, ครมี, ไสเ้ค็ม u1 189

T251
Ka-nom-buang-cream-sai-wan (crispy rice flour sheet with cream, gold 

thread, egg yolk strained in heavy syrup and grated coconut filling)
- ขนมเบือ้ง, ครมี, ไสห้วาน u1 189

T244 Ka-nom-du (roasted sticky rice flour with honey and sugar) - ขนมด ู u1 184

T240
Ka-nom-jak (coconut meat mixed with black sticky rice flour and wrapped 

up with palm leaves, grilled)
- ขนมจาก u1 183

T37
Ka-nom-jeen-nam-ngeaw (Fermented rice noodles, with minced pork/ 

beef/spareribs cooked in Thai herbs flavour soup)
- ขนมจนี, น ้าเงีย้ว, ภาคเหนือ p1, t43 177

T38 Ka-nom-jeen-nam-prik (Fermented rice noodles, topped  with peanut curry) - ขนมจนี, น ้าพรกิ, ภาคกลาง p1, t43 177

T39 Ka-nom-jeen-nam-ya (Fermented rice noodles, topped with fish curry) - ขนมจนี, น ้ายา u1, p1, p63, t43 177

T40
Ka-nom-jeen-nam-ya pak-tai (Fermented rice noodles, topped with fish 

curry (without coconut milk), Southern style)
- ขนมจนี, น ้ายา, ปักษ์ใต ้ p1, t43 177

T36
Ka-nom-jeen-sow-nam (Fermented rice noodles, with pineapple, ground 

shrimp, garlic and coconut milk)
- ขนมจนี, ซาวน ้า, ภาคกลาง p1, t43 177

T242 Ka-nom-jeep-gai (Chinese steamed chicken dumplings) - ขนมจบี, ไก่ u1 189

T241 Ka-nom-jeep-kung (Chinese steamed prawn dumplings) - ขนมจบี, กุง้ u1 189
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T243 Ka-nom-jeep-moo-sub (Chinese steamed minced pork dumplings) - ขนมจบี, หมสูับ u1 189

T238 Ka-nom-khrok (coconut pudding) - ขนมครก u1 183

T239 Ka-nom-khrok-Singapore (coconut pudding with pandanus leaf) - ขนมครกสงิคโปร ์ u1 183

T315 Ka-nom-ko - ขนมโก๋ p1 183

T316 Ka-nom-la - ขนมลา p1 184

T138 Ka-nom-moh-kaeng (mungbean custard, baked) - ขนมหมอ้แกง-ถ่ัว p1 184

T41 Ka-nom-pak-kad (Radish rice cake, fried with egg and mungbean sprout) - ขนมผักกาด u1, p1 177

T136 Ka-nom-phug-bua (rice cake, deep fried) - ขนมฝักบัว u1, r25 184

T253 Ka-nom-sai-sai/sod-sai (filled coconut cream) - ขนมใสไ่ส/้สอดไส ้ u1 184

T160 Ka-nom-shun (steamed layer cake) - ขนมชัน้ u1, p1 184

T161 Ka-nom-taan (steamed toddy palm cake) - ขนมตาล u1, r25 184

T246 Ka-nom-tian (stuffed dough pyramid) - ขนมเทยีน u1 184

T245 Ka-nom-tokyo (pancakes wrapped with minced pork, Thai style) - ขนมโตเกยีว, หมสูับ u1 189

T255 Kao-tom-mud (steamed glutinous rice with black bean and banana filling) - ขา้วตม้มัด u1 190

T256 Kao-tom-mud-Veitnam (steamed glutinous rice with pork and mungbean) - ขา้วตม้มัดญวน (ไสถ่ั้วและหม)ู u1 190

T173 Kebab, beef - กะบับ/เคบับ, เนือ้ u1 177

T254
Khao-kriab-pak-mor sai-moo (steamed rice skin dumplings, minced pork 

filled)
- ขา้วเกรยีบปากหมอ้ไสห้ม ู u1 189

T317 Khao-maak (glutinous rice, fermented) Oryza sativa ขา้วหมาก u1, r25 185

T59 Khao-mun  (Rice cooked in chicken broth) - ขา้วมัน (เฉพาะขา้ว) u1 179

T206
Khao-mun-kai-tod (rice cooked in chicken broth,  topped with deep-fried 

chicken)
- ขา้วมัน, ไกท่อด t39 179

T59
Khao-mun-kai-tom (rice cooked in chicken broth, topped with boiled 

chicken)
- ขา้วมัน, ไกต่ม้ p1, p63 179

T139 Khao-niao-moon (glutinous rice, steamed in coconut milk) - ขา้วเหนียวมลู p1 185

T257
Khao-niao-ping (sticky rice mixed with coconut milk, filled with banana, 

wrapped in banana leaf, grilled)
- ขา้วเหนียวป้ิง, ไสก้ลว้ย u1 191

T259
Khao-niao-ping (sticky rice mixed with coconut milk, filled with sweet 

potato, wrapped in banana leaf, grilled)
- ขา้วเหนียวป้ิง, ไสม้ัน u1 191

T258
Khao-niao-ping (sticky rice mixed with coconut milk, filled with taro, 

wrapped in banana leaf, grilled)
- ขา้วเหนียวป้ิง, ไสเ้ผอืก u1 191

T46 Khao-rad-kaeng-kheaw-whan-kai (Rice+ green curry with chicken) - ขา้วราดแกงเขยีวหวานไก ่ p1, p63 179

T60
Khao-yum-pak-tai (Southern style rice salad: Rice with assorted vegetables 

served with southern fish sauce (Nam boo-doo))
- ขา้วย าปักษ์ใต ้ p1, t43 179

T236 Kluay-buad-shee (banana in sweet coconut milk) - กลว้ยบวชช ี u1 183
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T174 Kra-pao-gai (Chicken, stir fried with chilli and basil, Thai style) - กระเพราไก ่ u1 169

T235
Kra-ya-sart (Thai sweet made of rice, nut, sesame-seeds and sugar), 

different flavours
- กระยาสารท, รสตา่งๆ u1 188

T234 Krob-kem (small pieces of pastry, slightly sweetened and salted) - กรอบเค็ม u1 188

T181 Kurma curry, chicken - แกงกรหุมา่, ไก ่ u1 169

T182 Kurma curry, with coconut milk - แกงกรหุมา่, กะท ิ u1 169

T183 Kurma curry, without coconut milk - แกงกรหุมา่, ไมใ่สก่ะท ิ u1 169

T163 Lod-chong in coconut milk - ลอดชอ่งน ้ากะทิ p1 187

T273
Luk chup (fruit-shape desserts made of mung-bean flour with natural 

colouring)
- ลกูชบุ u1 187

T371 Macadamia, roasted, different flavours Macadamia integrifolia แมคคาเดเมยีนัท, อบ, ปรงุรสตา่งๆ u1 195

T372 Macadamia, roasted, honey flavour, Doi Tung product Macadamia integrifolia แมคคาเดเมยีนัท, อบ, ปรงุรสน ้าผึง้, ดอยตงุ u1 196

T373 Macadamia, roasted, salted Macadamia integrifolia แมคคาเดเมยีนัท, อบเกลอื u1 196

T370 Macadamia, roasted,with herbs, Doi Tung product Macadamia integrifolia แมคคาเดเมยีนัท, ผสมสมนุไพร, ดอยตงุ u1 195

T101 Meat salad, Northeastern style (Lab-nhua) - ลาบอสีาน (ลาบเนือ้) p1 174

T158 Med khanun (mock jackfruit seeds) - เม็ดขนุน u1, p1 186

T132 Mee-ka-thi (Rice noodles covered with tofu fried in coconut cream) - หมีก่ะทิ p1 183

T131 Mee-krop (Rice noodles, deep fried, crispy) - หมีก่รอบ p1 175

T272 Miang kham (leaf wrapped bites) - เมีย่งค าใต ้ u1 195

T384 Milk bun ขนมปังนมสด  u1 196

T270 Murtabak, banana - มะตะบะ, ไสก้ลว้ย u1 194

T269 Murtabak, beef - มะตะบะ, ไสเ้นือ้ u1 194

T268 Murtabak, chicken - มะตะบะ, ไสไ้ก ่ u1 194

T271 Murtabak, mixed fruits - มะตะบะ, ไสผ้ลไมร้วม u1 194

T281 Na tang (spicy sauce with pork, prawn and peanut for crispy rice) - หนา้ตัง้ (ส าหรับขา้วตัง) u1 198

T303 Nam-prik-ong - น ้าพรกิออ่ง p1 173

T324 Nata de coco in syrup - วุน้มะพรา้วในน ้าเชือ่ม u1 188

T325 Nata de coco, mixed with red kidney bean and  water chestnut in syrup - วุน้มะพรา้ว, ผสมถ่ัวแดง, แหว้, เนือ้มะพรา้วในน ้าเชือ่ม u1 188

T3 Noodle sheets, soup with meat and tofu (Guay-jub) - กว๋ยจ๊ับ u1, p63, t60 175

T202 Northern style snack bar (Khao-soi bar) - ขา้วซอยตัด u1 190

T310 Northern Thai noodle with chicken curry soup - ขา้วซอยไก่ p1 178

T359 Nuts, mixed, cocktail, roasted with honey นัท, คอกเทล, อบน ้าผึง้ u1 193

T358 Nuts, mixed, cocktail, salted นัท, คอกเทล, อบเกลอื u1 193
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T276 Pandanus Jelly - วุน้ใบเตย u1 187

T102 Papaya salad with crab and dried shrimps (Som-tum Poo-goong) - สม้ต า, ป-ูกุง้ p1 175

T103 Papaya salad, northeastern style (Som-tum-Isan) - สม้ต า, อสีาน p1 175

T231
Papaya salad, spicy, with dried shrimps and roasted peanuts (Som-tum 

Thai).
- สม้ต า, ไทย u1 175

T156 Pa-tong-ko (Deep-fried doughstick) - ปาทอ่งโก๋ p63, t63 194

T360 Pa-tong-ko-salapao (Chinese bun, dough, deep-fried) - ปาทอ่งโกซ๋าลาเปา, ทอด u1 194

T219 Peanut curry sauce for fermented rice noodles (Nam-prik) - น ้าพรกิ (ส าหรับขนมจนี) u1 197

T349 Peanut, battered, deep-fried Arachis hypogaea 
 ถ่ัวลสิง, ผสมแป้ง, ทอด u1 192

T348 Peanut, deep-fried, salted Arachis hypogaea 
 ถ่ัวลสิง, ทอด. อบเกลอื u1 192

T351 Peanut, roasted,  honey coated Arachis hypogaea 
 ถ่ัวลสิง, อบน ้าผึง้ u1 192

T350 Peanut, roasted, coconut milk mix coated Arachis hypogaea 
 ถ่ัวลสิง, อบ, เคลอืบ, รสกะท ิ u1, r23 192

T347 Peanut, sugar coated (from 3 markets) Arachis hypogaea
 ถ่ัวลสิง, เคลอืบน ้าตาล (จาก 3 ตลาด) u1 192

T366 Pie, crispy - พายกรอบ u1 194

T367 Pistachio nut, shelled,  roasted, salted Pistacia vera พชิตาชโิอ, อบเกลอื u1 194

T221 Pla-nam ( Fish, shredded, mixed with slices of pork skin) - ปลาแนม u1 198

T309 Pork, satay Sus scrofa domestica
 หมสูะเตะ๊ u1 175

T308 Pork, trotter, stewed in chinese herb gravy   Sus scrofa domestica
 หม,ู เทา้(คาก)ิ, ตม้พะโล ้ u1 175

T68 Porridge rice with minced pork - โจ๊ก, หมู u1 180

T51 Porridge rice with pork - ขา้วตม้หม ู p1 178

T377 Potato chip, baked, mixed flavours Solanum tuberosum มันฝร่ัง, อบกรอบ, รสตา่งๆ  u1 195

T375 Potato chip, fried, mixed flavours Solanum tuberosum มันฝร่ัง, ทอดกรอบ, รสตา่งๆ u1 195

T376 Potato chip, fried, original Solanum tuberosum มันฝร่ัง, ทอดกรอบ, รสธรรมชาต ิ u1 195

T43 Rice and beef matsaman curry - ขา้วราดแกงมัสหมัน่เนือ้ u1, p69 179

T54 Rice and stir fried chicken with holy basil leaves - ขา้วราดไกผั่ดใบกะเพรา u1, p1 179

T208 Rice cooked with curry powder - ขา้วหมก (เฉพาะขา้ว) u1 180

T63 Rice cooked with curry powder and a piece of chicken breast or drumstick  - ขา้วหมก, ไก ่ u1, p1, t43 180

T335 Rice cracker (Khaotan), topped with concentrated cane sugar - ขา้วแตน๋, หนา้น ้าตาล (นางเล็ต) รสหวาน u1 190

T336 Rice cracker (Khaotan), topped with dried pork - ขา้วแตน๋, หนา้หมหูยอง u1 190

T334 Rice cracker (Khaotan), topped with mixed cereals and seeds - ขา้วแตน๋, หนา้ธัญพชื u1 190

T333 Rice cracker (Khaotan), topped with seaweed - ขา้วแตน๋, รสสาหรา่ย u1 190

T337 Rice cracker (Khaotan), water melon flavoured - ขา้วแตน๋น ้าแตงโม u1 190
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T332 Rice cracker (Khaotan-OTOP product) Oryza glutinosa ขา้วแตน๋ (ไมม่หีนา้) u1 190

T6 Rice noodles with beef curry Guay-teaw khak) - กว๋ยเตีย๋วแขก (กว๋ยเตีย๋วแกง) p1 176

T123 Rice noodles, big size, with beef ball and soup - เสน้ใหญ,่ ลกูชิน้เนือ้วัว, น ้า u1 182

T126 Rice noodles, big size, with beef ball, beef and stewed beef - เสน้ใหญ,่ ลกูชิน้เนือ้วัว, เนือ้สด-เป่ือย, แหง้ u1 182

T125 Rice noodles, big size, with beef ball, beef and stewed beef and soup - เสน้ใหญ,่ ลกูชิน้เนือ้วัว, เนือ้สด-เป่ือย, น ้า u1 182

T127 Rice noodles, big size, with pork and soup - เสน้ใหญ,่ หม,ู น ้า u1, t60 183

T115 Rice noodles, fine thread, with beef and soup - เสน้หมี,่ เนือ้สด,น ้า u1, t60 182

T113 Rice noodles, fine thread, with beef and stewed beef (wihout soup) - เสน้หมี,่ เนือ้สด-เป่ือย u1 182

T114 Rice noodles, fine thread, with beef and stewed beef and soup - เสน้หมี,่ เนือ้สด-เป่ือย, น ้า u1, t60 182

T121 Rice noodles, fine thread, with beef ball (without soup) - เสน้หมี,่ ลกูชิน้เนือ้วัว, แหง้ u1 182

T122 Rice noodles, fine thread, with beef ball and soup - เสน้หมี,่ ลกูชิน้เนือ้วัว, น ้า u1, t60 182

T119 Rice noodles, fine thread, with beef ball, beef and soup - เสน้หมี,่ ลกูชิน้เนือ้วัว, เนือ้สด, น ้า u1, p63 182

T112 Rice noodles, fine thread, with stewed beef and soup - เสน้หมี,่ เนือ้เป่ือย,น ้า u1, t60 181

T8
Rice noodles, fried with pork/chicken and spices (Guay-teaw pad-khee-

mow)
- กว๋ยเตีย๋ว, ผัดขีเ้มา u1, p69 176

T105 Rice noodles, small size, with beef and soup - เสน้เล็ก, เนือ้สด, น ้า u1, p69 181

T110 Rice noodles, small size, with beef ball (wihout soup) - เสน้เล็ก, ลกูชิน้เนือ้วัว, แหง้ u1 181

T106 Rice noodles, small size, with beef ball and soup - เสน้เล็ก, ลกูชิน้เนือ้วัว, น ้า u1 181

T108 Rice noodles, small size, with beef ball, beef and stewed beef (wihout soup) - เสน้เล็ก, ลกูชิน้เนือ้วัว, เนือ้สด-เป่ือย, แหง้ u1 181

T107 Rice noodles, small size, with beef ball, beef, stewed beef and soup - เสน้เล็ก, ลกูชิน้เนือ้วัว, เนือ้สด-เป่ือย, น ้า u1 181

T154 Rice noodles, small size, with duck and soup - เสน้เล็ก, เป็ด, น ้า p63 181

T111 Rice noodles, small size, with pork (wihout soup) - เสน้เล็ก, หม,ู แหง้ u1, p1, p69 181

T9  Rice noodles, stir fried, Thai style (Guay-teaw pad-thai) - กว๋ยเตีย๋ว, ผัดไทย u1, p1, t43 176

T7 Rice noodles, topped with minced beef in gravy - กว๋ยเตีย๋ว, เนือ้สับ p1 176

T44 Rice topped with egg in five spices soup - ขา้วราดไขพ่ะโล ้ u1, p69, t39 180

T65 Rice with fried seasoning pork - ขา้วหมทูอด u1, p69 180

T64 Rice with roasted pork and gravy - ขา้วหมแูดง p1, p63, t43 180

T45 Rice with stir-fried chicken organ and ginger - ขา้วราดผัดเครือ่งในใสข่งิ u1 180

T338 Rice, chip, fried, with different flavours Oryza sativa ขา้วแผน่, ทอดกรอบ, รสตา่งๆ u1 190

T331 Rice, dried, deep-fried, with different topping Oryza sativa ขา้วตัง, หนา้ตา่งๆ      u1 190

T207 Rice, topped  with roasted duck) - ขา้วหนา้เป็ดยา่ง t39 180

T48 Rice, topped with pork leg stew in gravy) - ขา้วขาหม ู u1, p1, p63, p69 178
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T280 Sago & Black Bean in Coconut Syrup - สาคถ่ัูวด า u1 188

T260 Salapao-sai-moo-sub (Chinese steamed buns, minced pork filled) - ซาลาเปา, ไสห้มสูับ u1 191

T147 Sangkhaya (egg custard, steamed) - สังขยา u1, p1 188

T278 Sangkhaya bai teoy (egg custard, with pandanus leaf, steamed) - สังขยาใบเตย u1 188

T279 Sangkhaya fuk tong (egg custard, with pandanus leaf, steamed in pumpkin - สังขยาฟักทอง u1 188

T164 Sa-rim (mungbean thread in coconut milk) - ซาหริม่ p1 185

T233 Sausage, rice (with minced pork), grilled - ไสก้รอก, ขา้ว (มหีมสูับ) , ยา่ง u1 198

T14 Sausage, rice and pork, fermented, northeastern style - ไสก้รอก, อสีาน r6, r25 198

T128 Sausage, rice and pork, fermented, northeastern style, fried - ไสก้รอก, อสีาน, ทอด p1, p63, t39 198

T232 Sausages, traditional Thai style - ไสก้รอก (กนิกับปลาแนม) u1 198

T342 Sesame and sunflower, seeds, honey mixed biscuit
Sesanum indicum and Helianthus 

annuus 
งาและเมล็ดทานตะวัน, ผสมน ้าผึง้, แผน่ u1 191

T210 Soup, beef tail - ซปุหางวัว u1 172

T299 Soup, Brinjal eggplants - ซปุมะเขอื u1 172

T217 Soup, chicken bone - น ้าซปุ, ไก ่ u1 173

T186 Soup, chicken, with onion, potato and tomato - แกงซปุไก ่ u1 170

T211 Soup, coconut milk with galangal, chicken (Tom-kha-gai) - ตม้ขา่ไก ่ u1 173

T216 Soup, pork leg (without feet) - น ้าซปุ, ขาตัง้หมู u1 173

T300 Soup, Roselle leaves, chicken - ตม้ไกใ่บกระเจี๊ยบ u1 172

T74 Soup, shark fin - ซปุหฉูลาม u1 172

T301 Soup, spicy ( hot and sour) with catfish - ตม้ย าปลาดกุ u1 173

T295 Soup, spicy (Gaeng Oom) with beef, northen style - แกงออ่มเนือ้ p1 171

T296 Soup, spicy (Gaeng Oom) with fish, northen style - แกงออ่มปลา p1 172

T213 Soup, spicy (hot and sour), chicken (Tom-yum-gai) - ตม้ย า, ไก ่ u1 173

T212 Soup, spicy (hot and sour), shrimp (Tom-yum-goong - ตม้ย า, กุง้ u1 173

T192 Soup, spicy, yellow (turmeric), with chicken, southern style (Gaeng luang) - แกงเหลอืงไก่ u1 171

T294 Soup, spicy, yellow (turmeric), with fish, southern style - แกงเหลอืงใสป่ลา p1 171

T71 Soup, wax gourd - ซปุฟัก u1 172

T191 Soup,tamarind, mixed vegetables - แกงสม้ผักรวม u1, p1 171

T343 Soybean curd (tofu),  fried Glycine max เตา้หู,้ ทอด u1 191

T319 Soybean curd, soft (Tau-huay) Glycine max เตา้ฮวย  u1 186

T320 Soybean curd, soft (Tau-huay), high calcium Glycine max เตา้ฮวย, ชนดิแคลเซยีมสงู  u1 186
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T69 Spaghetti sauce - ซอสปรงุส าเร็จส าหรับสปาเก็ตตี้ u1 172

T395 Spaghetti sauce,  different flavours - สปาเก็ตตีซ้อส รสตา่งๆ  u1 198

T230 Spaghetti with different sauces - สปาเก็ตตีซ้อสรสตา่งๆ  u1 175

T166 Spring roll, non-fried - ปอเป๊ียะสด u1 193

T95 Spring rolls, shrimp - ปอเป๊ียะ, กุง้ u1 193

T362 Squid, strip, seasoned - ปลาหมกึ, เสน้, ปรงุรส u1 193

T298 Stink bean fried with  chilli paste, chicken - ไกผั่ดเครือ่งแกงสะตอ u1 172

T225 stir-fried  long bean with red chilli paste and chicken (Pad-prik-king-gai) - ผัดพรกิขงิไกใ่สถ่ั่วฝักยาว u1 174

T224 Stir-fried, chicken with red curry paste - ผัดเผ็ดไก ่ u1 174

T223 Stir-fried, long bean with red curry paste - ผัดเผ็ดถ่ัวฝักยาว u1 174

T346 Sugar pea, deepfried, coated, crispy baked, different flavours Pisum sativum ถ่ัวลันเตา, เคลอืบ, อบกรอบ, รสตา่งๆ u1 192

T353 Sunflower seeds, chocolate coated  Helianthus annuus
 ทานตะวัน, เมล็ด, เคลอืบช็อคโกแลต  u1 192

T355 Sunflower seeds, honey coated Helianthus annuus
 ทานตะวัน, เมล็ด, อบน ้าผึง้ u1 193

T352 Sunflower, seeds, sugar coated, biscuit Helianthus annuus ทานตะวัน, เมล็ด, แผน่ u1 192

T354 Sunflowers, seeds, salted Helianthus annuus
 ทานตะวัน, เมล็ด, อบเกลอื u1 193

T222 Sweet and sour sauce, stir fried, chicken (Pad-priew-wan-gai ) - ผัดเปรีย้วหวานไก ่ u1, t60 174

T374 Sweet potato, batter-fried Ipomoea batatas มันเทศชบุแป้งทอด u1 195

T267 Sweet pumpkin crisps - ฟักทองฉาบ u1 194

T266 Sweet taro crisps - เผอืกฉาบ u1 194

T385 Sweetened Bun - ขนมปังหวาน  u1 196

T140 Tako-haew (coconut pudding with water chestnut) - ตะโกแ้หว้ p1 185

T261 Tao-suan - เตา้สว่น  u1 186

T265 Taro pudding - เผอืกกวน u1 186

T365 Taro, batter-fried - เผอืกชบุแป้งทอด u1 194

T311 Thai noodle salad (Tao Khao) - เตา้คัว่ p1, p94 180

T227 Thai salad, spicy, mixed  seafood - ย ารวมมติรทะเล u1 174

T142 Thong-yip (egg yolk sheeted in heavy syrup, cupped) - ทองหยบิ p1 186

T141 Thong-yodd (golden dropped, egg yolk dropped in heavy syrup) - ทองหยอด p1 186

T151 Toddy palm in heavy syrup - ลกูตาล, เชือ่ม u1 187

T275 Toddy palm jelly - วุน้ตาล u1 187

T263 Tong-muan - ทองมว้น, รวมรสหวาน แยกรสหวานออกมาจากรสตา่งๆ u1 186
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T262 Tong-muan - ทองมว้น, รสตา่งๆ u1 186

T 283 Tuna steak - สเต็กปลาทนู่า u1 174

T387 Wafer, sandwiched with layers of cream - ขนมเวเฟอรส์อดไสค้รมี u1 197

T394 Waffle - วาฟเฟิล u1 197

T93 Wheat noodle (Ba-mee) with roasted pork (without soup) - บะหมี,่ หมแูดง, แหง้ u1, p69 181

T92 Wheat noodle (Ba-mee) with roasted pork and soup - บะหมี,่ หมแูดง, น ้า u1, p92 181

T153 Wheat noodle (Ba-mee), with meat ball and soup - บะหมี,่ ลกูชิน้, น ้า p63 180

T150 Wun-ka-thi (Jelly with coconut cream, pandanus leaves flavoured) - วุน้กะทใิบเตย p1 187

T10 Yen-ta-fo (Rice noodles, with fish ball, swamp cabbage red sauce and soup) - กว๋ยเตีย๋วเสน้ใหญ,่ น ้า, เย็นตาโฟ p1, p63, t43 176

T277 Young coconut jelly - วุน้มะพรา้วออ่น u1 188

T220
Zongzi (Pyramid-shaped dumplings made by wrapping glutinous rice in 

bamboo leaves/reed leaves )
- บะจา่ง u1 180

U Miscellaneous

U32 Bambay locust, deep-fried Patanga succinta ตั๊กแตนปาทังกา้, ทอด p1 201

U17 Bamboo caterpillar Ompsisa fusidentalis หนอนไมไ้ผ,่ ดบิ u1, p82 203

U18 Bamboo caterpillar, deep-fried Ompsisa fusidentalis หนอนไมไ้ผ,่ ทอด p65 203

U16 Bird nest, in light syrup, beverage - รังนก, ในน ้าเชือ่ม u1 203

U12 Buffalo dung beetle Onitis sp, Copris sp. แมลงกดุจี่ p64 202

U22 Chicken essence - ซปุไกส่กดั  u1 201

U30 Cicada Meimuna opalifera  จ๊ักจ่ัน u1 201

U3 Cricket Gryllus bimarculatus, Degeer จิง้หรดี p64, p82 201

U5 Cricket, giant Gryllus bimarculatus, Degeer จิง้โกรง่ p1 201

U2 Cricket, short tail, deep-fried Brachytrypes sp. จโิปม, ทอด u1 201

U35 Fresh-water algae, raw Spirogyra sp. เทา/ตะไครน่ ้า/สาหรา่ยน ้าจดื, ดบิ u1 202

U14 Giant water bug Lethocerus indicus แมลงดานา p64 203

U28 Hornet, mature Vespa sp. ตัวตอ่, แก่ p1 202

U29 Hornet, pupae Vespa sp. ตัวตอ่, ออ่น p1 202

U19 Hornet, young Vespa sp. ตัวตอ่ p1 201

U13 June beetle Anomala antigua แมลงกนูิน u1, p64, p82 202

U8 Locust, cyrtacanthacris Cyrtacanthacris tatarica  ตั๊กแตนฝ้าย p64 201
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U25 Locust, deep-fried - ตั๊กแตนทอด u1 201

U11 Mole cricket Gryllotalpa africana แมลงกระชอน u1, p64 202

U10 Red ant Oecophylla smaragdina มดแดง p64 202

U6 Red ant, young female Oecophylla smaragdina ตัวเป้ง p64 202

U7 Rice grasshopper Hiroglyphus sp. ตั๊กแตนขา้ว p82 201

U38 Royal jelly, fresh - นมผึง้, สด u1 202

U39 Royal jelly, powder - นมผึง้, ผง u1 202

U33 Sagu flour Metroxylon sagu แป้งสาคู u1 202

U34 Scorpion Appendicula floribunda แมงป่อง u1, p82 202

U4 Silk worm, pupae Bombyx mori ดักแดไ้หม p1, p64, p82 201

U20 Spirulina, dried Spirulina sp สาหรา่ยเกลยีวทอง, แหง้ u1, t48 203

U21 Spirulina, fresh Spirulina sp สาหรา่ยเกลยีวทอง, สด u1 203

U15 True water beetle Cybister limbatus แมลงตับเตา่ p64 203
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A.  Unpublished analytical data (u) 

 u1 ฝ่ายเคมีทางอาหาร และฝ่ายจุลชีววิทยาทางอาหาร (วิตามิน) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
   (2520-2557). ผลวิเคราะห์ของสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล. 
  [Food chemistry and Food microbiology (Vitamin section), Institute of Nutrition, Mahidol 
   University, Thailand (1977-2014)].    
 u2 กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร(2538). ข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการในอาหารเกษตรเพื่อการสง่ออก. 
 u3 กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (2536-2538). ข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการใน 
   อาหารไทย.  
 u4 มลลุ ีตณัฑวิรุฬห์ (2538). การศกึษา bioavailability ของเหลก็: ปริมาณไฟเตทและแทนนินในอาหาร 
   ต่างๆ. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. 
 
P. Published articles (p) 

 p1 ฝ่ายวิเคราะห์อาหารและโภชนาการ  กองโภชนาการ  กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสขุ (2544).   
   ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย. โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศกึ, 
   กรุงเทพมหานคร. 
        [Nutrition Division, Department of Health, Ministry of Public Health (2001).  Nutritive Values of 
   Thai Foods, The War Veterans Organization of Thailand Publisher] 
 p2 รุ่งนภา ศภุวิไล และ บญุเรือง นิยมพร (2528).  ปริมาณแป้ง, น า้ตาล, ซูโครส, กลโูคส, ฟรุคโตส และ  
   ความเป็นกรดในผกัไทย. สารศิริราช 37(3), 173-188. 
  [Rungnapa Suphavilai and Bunrueang Niyomporn. Starch, sucrose, glucose, fructose and 
   acidity in Thai vegetables.  Siriraj  Hospital Gazette 37(3): 173-188; 1985.] 
 p5 วาสนา จตรุนต์รัศมี และ เจริญ พรหมปัญญานนัท์ (2525). การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผลไม้.   
   คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 1(1), 173. 
 p6 สมศรี ปัญจมาภิรมย์ (2512).  สว่นประกอบทางเคมีของเนือ้ปลา 11 ชนิด. วารสารกรมประมง 22(2),  
   245-252. 
 p8 ลาวัณย์ ไกรเดช (2519).  เทมเป้และผลติภัณฑ์เลยีนแบบเทมเป้.  วารสารอาหาร 8(3), 21-28. 
 p9 เศรษฐไสย เศรษฐการุณย์ และ กุลวดี ตรองพานิชย์ (2520). การเปรียบเทียบคุณภาพของกล้วยบด 
   บรรจขุวดส าหรับทารกซึง่ท าจากกล้วยชนิดต่างๆ.  วารสารอาหาร 9(1), 15. 
 p10 สมชาย ประภาวตั, อนกุูล พลศิริ และ อดุม กาญจนปกรณ์ชยั (2522). การใช้ประโยชน์ของถัว่มะแฮะ 
   ในการท าคกุกี.้ วารสารอาหาร 11(2), 136-143. 
 p11 ประดิษฐ์ ครุวณัณา, สมชาย ประภาวตั, วารุณี วารัญญานนท์ และ สภุารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ (2523).   
   แคบหมเูทียม. วารสารอาหาร 12(1), 43-50. 
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 p12 ศิวาพร ศิวเวชช, เนือ้ทอง วนานวุธั, วิชยั หฤทยัธนาสนัต์ และ กฤษฏา สมัพนัธารักษ์ (2523). การ 
         ศกึษาการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวฟ่างในการท าคุกกีเ้สริมโปรตีน. วารสารอาหาร 12(4), 327-344. 
 p13 สมจิต นิยมไทย และคณะ (2524).  การใช้ถัว่ขาวเป็นอาหารคน. วารสารอาหาร 13(2),116. 
 p14 อุ่นจิตร ภักดีไทย (2524).  ล าไยแห้ง. วารสารอาหาร 13(3), 182. 
 p15 สมชาย ประภาวตั, อดุม กาญจนปกรณ์ชยั, กลุวดี ตรองพาณิชย์, ประชา บญุญสิริกูล และ อนกุลู  
   พลศิริ (2525).  การค้นคว้าและประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสงูราคาถกูจากถัว่เหลอืง.  
   วารสารอาหาร 14(2), 122-145. 
 p19 เวยีงวิภา จารุตามระ และ สนุนันี จดัจรูญ (2510). งานทางวิเคราะห์อาหาร. เคมีปฏิบติั (30), 
   123-150. 
 p20 ไพโรจน์  กลิน่พิทักษ์ (2529).  การเปลีย่นแปลงสว่นประกอบของอาหารในกล้วยระหว่างการเก็บ.   
   วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1), 17-19. 
 p22 วิไลลกัษณ์ รัตอาภา, วิภา สโุรจนะเมธากุล, เพลนิใจ ตงัคณะกุล, เบญจมาศ ศิลาย้อย และ กรุณา วงษ์  
       กระจ่าง (2532).  การศกึษาคณุค่าทางอาหารของกล้วยในกลุม่ ABB บางชนิด. วารสารอาหาร 
   19(4), 247-256. 
 p25 เพ็ญ ทองน้อย (2533).  สว่นประกอบทางโภชนาการของกะปิ.  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   32(2), 85-89. 
 p26 ทวีศกัด์ิ บณุยโชติมงคล, ลดัดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์ และ ประกาย บริบรูณ์ (2531).  โลหะหนกัใน 
   อาหารไทย.  โภชนาการสาร 22(4), 368-401. 
 p27 จิราย ุงามโขนง และ สมโภช พจนพิมล (2534).  แร่ธาตแุละโลหะเป็นพิษที่ประชาชนไทยได้รับจากการ 
   บริโภคอาหารประจ าวนั.  โภชนาการสาร 25(1&2), 16-32. 
 p28 ลดัดาวลัย์ โรจนพรรณทิพย์ และ ประกาย บริบรูณ์ (2534).  การปนเปือ้นของโลหะหนกัในน า้ปลา, น า้  
   เกลอืปรุงรส และเกลอื.  โภชนาการสาร 25(1&2), 33-43. 
 p29 ยพุา ฉนัทปัญญารัตน์, ปนดัดา ซิลวา และ ใจภักด์ิ พราหมณ์พนัธุ์ (2532).  ปริมาณไวตามินและน า้ 
   ตาลในเคร่ืองด่ืมประเภทน า้ผลไม้.  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31 (2), 79-92. 
 p31 ยพุา ฉนัทปัญญารัตน์, สวุรรณี ธีรภาพธรรมกุล และ บญุสรรพ์ บญุธินนัท์ (2531).  คณุค่าทางอาหาร 
   ของน า้นมถัว่เหลอืงผลิตประจ าวนั.  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30(1), 41-46. 
 p32 นภมน ศรีตงกุล, มลลุ ีตณัฑวรุฬห์, ฤดี ปลหีจินดา, ฉวีวรรณ พฒันจกัร, นชุรี ปตุระเศรณี, เบญจพร  
   นาคสขุสกุล และ ศิริพร จงจิระศิริ (2530).  การศกึษาปริมาณเหล็กที่จะถกูดดูซมึได้ในอาหาร 
   ไทยและปัจจยัที่มีผลเก่ียวข้อง. วารสารส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 19(1), 13-44. 
 p33 วนัชยั สมชิต และ ลมยั ชเูกียรวฒันา (2524).  ซีอิว้เคมี.  วารสารอาหาร 13(1), 42-49. 
 p34 กาญจนารัตน์ ทวีสขุ, มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, ชิดชม วิทวัสวงศ์ และ น้อย สารกะภูต (2532).  กนุเชียง 
   จากเนือ้หมูผสมโปรตีนเกษตร.  วารสารอาหาร 19(1), 1-7. 
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 p35 เทวี กาญจนสมุน, ศภุมาศ ภัทราดูลย์ และ ทวีศกัด์ิ บณุยะโชตมงคล (2534).  คณุภาพของนมปรุงแต่ง 
   ในประเทศไทย.  วารสารอาหาร 21(2), 113-122. 
 p36 อรอนงค์ นยัวิกลุ และ พชัรี โสธนาสมบูรณ์ (2532).  ปริมาณสารอาหารและสารต่อต้านคุณค่าทาง 
   โภชนาการของถัว่เขียวงอก.  วารสารเกษตรศาสตร์ 23, 188-197. 
 p37 กองวิทยาศาสตร์บริการ (2527).  ผลติภัณฑ์ล าไย.  อาหารและอตุสาหกรรมเกษตร 1(1), 69-70. 
 p38 บญุเรือง นิยมพร และคณะ (2525).  น า้นมถัว่เหลอืง.  ข่าวส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 23 
   (241), 10-11. 
 p39 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (2525).  เต้าซ่ีผลติภัณฑ์จากถัว่เหลอืง.   ข่าวกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
   กนัยายน, 9-10. 
 p40 อ าไพ องัคะพนัท,ุ วราวธุ สทิธิพิทักษ์ และ สภุาพ สวนปาน (2518).  เมลด็เงาะโรงเรียน.  โภชนาการ 
   สาร 1(2), 18-25. 
 p41 ทศันีย์ ส้มสวุรรณ และ กรุณา วงษ์กระจ่าง (2528).  การศกึษาปริมาณวิตามินซีในน า้ผลไม้.   
   โภชนาการสาร 19(1), 33-43. 
 p42 อรอนงค์ กงัสดาลอ าไพ และ นยันา วฒันเพ็ญไพบูลย์ (2530).  ปริมาณเหล็กและเหลก็ในรูปของฮีมใน 
   อาหารจากสตัว์  โภชนาการสาร 21(3), 163-172. 
  [Oranong Kangsadalampai and Naiyana Wattanapenpaiboon (1987). Total and heme iron 
   content in animal food. J Nutr Assoc Thailand 21(3), 163-172.] 
 p43 พิมพร วชัรางค์กลุ และ จนัทร์เพ็ญ ศรีชยัญา (2530).  การศึกษาคุณภาพของไขมนัในพืชเมล็ด.   
   โภชนาการสาร 21(4), 276-286. 
 p44 ปราณี นนัทศรี, สมพงษ์ สกุแสงเปลง่, สราวดี เอี่ยมจนัทน์, นฤมล จียโชค และ บษุยา บนุนาค (2533).   
   การวิเคราะห์วิตามินในสาหร่ายสไปรูไลนาโดยวิธี HPLC.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   5(2), 23-30. 
 p45 กองวิเคราะห์อาหารและเคร่ืองด่ืม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2516).  ผลงานวิจัยของกองวิเคราะห์  
   อาหารและเคร่ืองด่ืม.  วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15(1,2), 47-73. 
 p46 เพลนิใจ ตงัคณะกุล, พชัรี ตัง้ตระกูล และ เย็นใจ ฐิตะฐาน (2538).  การคิดค้นสตูรอาหารเสริมประเภท 
   ใยอาหารสงูและแคลอร่ีต ่า.  วารสารอาหาร 25(1), 15-23. 
 p47 เพลนิใจ ตงัคณะกุล, พชัรี ตัง้ตระกูล, เนตรนภิส วฒันสชุาติ, พยอม อตัถวิบลูย์กุล และ บญุมา นิยม  
   วิทย์ (2538).  คณุสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของขนมปังและ คกุกีท้ี่มีใยอาหารสงู.  
   วารสารอาหาร 25(2), 95-107. 
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 p48 สริิประภา กลัน่กลิน่, พรพิมล หลวงอินทิม และ ชเูกียรติ วิวฒัน์วงศ์เกษม (2529).  คณุค่าทาง 
   โภชนาการคณุสมบัติทางฟิสกิส์และการใช้ประโยชน์จากแป้งกล้วยน า้ว้าในการท าผลติภัณฑ์ 
   อาหาร.  โภชนาการสาร 20(1), 10-26. 
 p49 พงศธร สงัข์เผือก, ประภาศรี ภูวเสถียร, สมศรี เจริญเกียรติกุล และ รัชนี คงคาฉยุฉาย (2527).  คณุค่า  
   อาหารไทย: 1 อาหารจาก Cafetaria.  โภชนาการสาร 18(4), 266- 273. 
 p51 พงศธร สงัข์เผือก, ประภาศรี ภูวเสถียร, สมศรี เจริญเกียรติกุล และ รัชนี คงคาฉยุฉาย (2527).  คณุค่า  
   อาหารไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ.  โภชนาการสาร 18(3), 163-176. 
 p52 นิตยา พรหมวานิช, รัชนี คงคาฉยุฉาย และ ทรงศกัด์ิ ศรีอนชุาต (2532).  การหาปริมาณเกลอืแร่และแร่ 
   ธาตจุ านวนน้อยในน า้ผลไม้, เคร่ืองด่ืมอดัลม, กาแฟ, ชา และน า้ด่ืมเกลอืแร่.  โภชนาการสาร 23 
   (1), 35-47. 
  [Nitaya Promvanit, Ratchanee Kongkachuichai and Songsak Srianujata (1989). Comparison 
   of some minerals and trace elements in fruit juices, soft drink,coffee, tea and mineral 
   water. J Nutr Assoc Thailand 23(1), 35-47.] 
 p53 ประไพศรี ศิริจักรวาล, รัชนี คงคาฉยุฉาย และ ประภาศรี ภูวเสถียร (2532).  ปริมาณแร่ธาตใุนอาหาร  
   ไทย.  โภชนาการสาร 23(1), 22-34. 
 p54 รัชนี คงคาฉุยฉาย, ประไพศรี ศิริจักรวาล และ ประภาศรี ภูวเสถียร (2534).  แร่ธาตปุริมาณน้อย  
   ทองแดง สงักะส ีและเหลก็ ในผักและผลไม้ไทย.  โภชนาการสาร 25(3,4), 86-93. 
 p55 Voranunt Suphiphat, Prapas Ngunboonsri, Pongtorn Sungpuag and Belen Fuengpien (2533).  
   Nutritive value and protein quality of  “Cha-om” (Acacia pennata subspecies insuavis 
   Nielsen).  J Nutr Assoc Thailand 24(2), 54-61. 
 p60 ศิริวรรณ สทุธจิตต์ และ ไมตรี สทุธจิตต์ (2534).  ปริมาณวิตามินอีในเมลด็พืช ผลิตภัณฑ์จากเมลด็พืช  
   และน า้มนัพืช.  โภชนาการสาร 25(3,4), 65-71. 
 p62 ประภาศรี ภูวเสถียร, อรุุวรรณ วลยัพชัรา และ รัชนี คงคาฉยุฉาย (2533).  ใยอาหารในอาหารไทย.   
   โภชนาการสาร 24(2), 43-53. 
 p63 เพลนิใจ ตงัคณะกุล, วิภา สโุรจนะเมธากุล, กรุณา วงษ์กระจ่าง และ จนัตรี บญุปัน้ (2537).  การ 
   ประเมินคณุค่าทางโภชนาการของฟาสต์ฟู้ ดประเภทต่างๆ.  วารสารอาหาร 24(3), 190-200. 
  [Plernchai Tangkanakul, Vipa Surojanamatakul, Karuna Wongkrajang and Jantree Boonpun 
   (1994). Nutritional evaluation of fast foods. Food 24(3), 190-200.] 
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 p64 พงศธร สงัข์เผือก และ ประภาศรี ภูวเสถียร (2526).  คณุค่าอาหารของแหล่งอาหารโปรตีนของชาว  
   ชนบท: แมลง.  โภชนาการสาร 17(1), 5-12. 
  [Pongtorn Sungpuag and Prapasri Puwastien (1983).  Nutritive Value of Unconventional 
   Protein Source: insect.  J Nutr Assoc Thailand 17(1), 5-12.] 
 p65 ประภาส งัน่บญุศรี, วรนนัท์ ศภุพิพฒัน์, ประภาศรี ภูวเสถียร, บิเลน เฟ่ืองเพียร และ พงศธร สงัข์เผือก  
   (2532). การวิเคราะห์คุณค่าอาหารของหนอนไม้ไผ่. โภชนาการสาร 23, 185-189. 
 p66 เนตรนภิส วฒันสชุาติ, บญุมา นิยมวิทย์ และ ดวงจนัทร์ เฮงสวัสด์ิ (2541). คณุค่าทางโภชนาการของ 
   อาหารมังสวิรัติเพื่อแนวทางการบริโภคอาหาร. วารสารอาหาร 28(4), 268-276. 
  [Nednapis Vatanasuchat, Boonma Niyomvit and Duangchan Hengsawadi (1998). Nutritional 
   Values of Vegetarian Foods for Consumption Guides. Food 28(4), 268-276.] 
 p67 พงศธร สงัข์เผือก, ประภาศรี ภูวเสถียร, สมศรี เจริญเกียรติกุล, ประไพศรี ศิริจกัรวาล, ไกรสทิธ์ิ ตนัติศิ 
   รินทร์ และ นวลศรี ทิวทอง (2526).  คณุภาพและปริมาณของน า้นมแม่ไทย.  โภชนาการสาร 17  
   (3), 181-195. 
  [Pongtorn Sungpuag, Prapasri Puwastien, Somsri Charoenkiatkul, Prapaisri P.Sirichakwal, 
   Kraisid Tontisirin and Nuansri Thewthong (1983). Quality and Quantity of Breastmilk in 
   Thai Mothers. J Nutr Assoc Thailand 17(3), 181-195.] 
 p68 รัชนี คงคาฉุยฉาย (2533).  แร่ธาตปุริมาณมากในผกัและผลไม้ไทย. โภชนาการสาร 24(1), 9-16. 
 p69 พงศธร สงัข์เผือก และ รัชนี คงคาฉยุฉาย (2528).  ปริมาณเกลอืโซเดียมในอาหารไทยบางชนิด.   
   โภชนาการสาร 19(2), 75-83. 
 p70 ครรชิต จดุประสงค์ (2540).  แร่ธาตปุริมาณน้อยในปลาที่นิยมบริโภค. วารสารอาหาร 27(3), 192-201. 
 p71 บญุเรือง นิยมพร, อจัฉรา ปานอ าพนั, รุ่งนภา ศภุวิไล และ คณะ (2527).  ปริมาณแป้ง, น า้ตาลสโูครส,  
   กลโูครส, ฟรุคโตส และความเป็นกรดในผลไม้ไทย.  สารศิริราช 36, 581-600. 
 p72 ครรชิต จดุประสงค์, เอกราช เกตุวลัห์, เกรียงไกร วาสนจิตต์, ยพุาพร นาคงามอนงค์ และ ประภาศรี  
   ภูวเสถียร (2542).  แร่ธาตปุริมาณมากในปลาที่นิยมบริโภค.  วารสารอาหาร 29(2), 116-125. 
  [Kunchit Judprasong, Eakkarach Kettawan, Kriengkrai Vasanachitt, Yupaporn  
   Nakngamanong and Prapasri Puwastien (1999). Macro-Element Content in Commonly 
   Consumed Fish. Food 29(2), 116-125.] 
 p73 จรีุพร จิตจ ารูญโชคไชย, ครรชิต จดุประสงค์ และ เอกราช เกตวัลห์ (2535).  คณุค่าอาหารฟาสต์ฟู้ ด:  
   สารอาหารหลกั.  วารสารอาหาร 22(3), 31-36. 
  [Chureeporn Chitchumroonchokchai, Kunchit Judprasong and Eakkarach Kettawan (1992). 
   Nutritive Values of Fast Foods: Main Nutrients. Food 22(3), 31-36.] 
  



 

Appendix 2.  Source of data (continued) 
 

 
Source code Reference 
 

 p74 Prapasri Puwastien, Kunchit Judprasong, Eakkarach Kettawan, Kriengkrai Vasanachitt, 
   Yupaporn Nakngamanong and Lalita Bhattacharjee (1999). Proximate Composition of 
   Raw and Cooked Thai Freshwater and Marine Fish. J Food Comp Anal 12, 9-16. 
 p75 สภุาพ สวนปาน (2518).  ผลการวิเคราะห์หาปริมาณของกรดอมิโนในอาหารไทย.โภชนาการสาร 9(1). 
        p76 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (2553). คณุค่าทางโภชนาการในผลไม้. พิมพ์ครัง้ที่1.  โรงพิมพ์
   ชมุชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร. 
 p77 ริญ เจริญศิริ และ ดร.รัชนี คงคาฉยุฉาย (2551). โภชนาการกบัผลไม้. พิมพ์ครัง้ที่ 1. โรงพิมพ์ 
   ด่านสทุธาการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร. 
 p78 ริญ เจริญศิริ และ ดร.รัชนี คงคาฉยุฉาย (2551). โภชนาการกบัผัก. พิมพ์ครัง้ที่ 1. โรงพิมพ์ 
   ด่านสทุธาการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร. 
 p79 Naiyana Boontaveeyuwat and Siriprapa Klunklin (2001). The heme iron content of urban and 
   rural Thai diets. Journal of the Medical Association of Thailand.  84(8), 1130-1135. 
 p80 Orapin Kerdchoechuen, Natta Laohakunjit, Promluk Sanporkah,  Suphat Janvorachaikul 
   (2001). Preliminary study of using 5 cereal flours for imitation milk production. Food, 
   Thailand 31(3), 187-200. 
 p81 Jirapa Pongjanta, Somchai Jomduong and Ratanapon Panomwan na Ayutaya (2003). Effect 
   of preparation method and drying process on powdered pumpkin (Cucurbita  
   moschata Duch. Ex Poir) quality. Food, Thailand 33(1), 68-76. 
 p82 Nuntaya Chongchaithet, Pimporn Watcharangkul, Piyanant Phawmoung, Phenpayom 
   Prapasiri (2005). Quality of protein and fat in edible insects. The Nutrition Association 
   of Thailand. 40(1), 11-19 
 p83 Saifon Silapaprom, Somsri Poosrimuang, Chunpen Srichaiya, Nantaya Jongaiteth, Piyanant 
   Uengthongtham and Phutthira Huttayanon (1999). Nutritive values of fresh milk, 
   drinking yoghurt and cream yoghurt. The nutrition association of Thailand 33(1), 8-19. 
 P84 Sureepan Boonvisut, Saifon Silapaprom, Nantaya Jongjaiteth, Chunpen Srichaiya and 
   Piyanant Uengthongtham (1999). Vitamins in vegetable juice. Nutrition association of 
   Thailand 33(1), 20-26. 
 P85 Tassanee Lowhnoo. Fatty acid profiles, cholesterol content of moon cake and the risk of 
   noncommunicable- chronic diseasess (2004).Parenteral and Enteral Nutrition 15(2), 
   106-115 
 p86 Pipop Jirapinyo, Nuchnoi Thammonsiri, Lersan Suwanthol, Panarat Phosuya, Pannee 
   Pidacha and Siriphan Patrarat( 2001). Carbohydrate and electrolyte contens in 
   commercial fruit juices. Journal of the Medical Association of Thailand  84(7), 942-947. 



 

Appendix 2.  Source of data (continued) 
 

 
Source code Reference 
 
 

 p87 Ratchanee Kongkachuichai, Rin Charoensiri (2004). Evaluation of (the percentage of) iron 
   dialyzability in various genotypes of rice by in vitro digestion technique. Food, 
   Thailand 34(4), 327-335. 
 p88 Kunchit Judprasong, Somsri Charoenkiatkul, Pongtorn Sungpuag, Kriengkrai Vasanachitt 
   and Yupaporn Nakjamanong (2006). Total and soluble oxalate contents in Thai 
   vegetables, cereal grains and legume seeds and their changes after cooking. 
   Journal of Food Composition and Analysis, 19(4), 340-347.  
 p89 Suree Nititham and Thidarat Rujirawat (2001). Phytate, zinc and calcium contents of soybean 
   products commonly consumed in Thailand. Parenteral and Enteral Nutrition.12(1), 3-6. 
 p90 Sriwatana Songchisomboon, Rujira Sammasut, Krongkaew Konnak, Boondee Limpaitoon, 
   Ratana Pakpeankitvatana, Preeya Leelaphakui and Vichai Tanphaichitr (2001). Effect 
   of soybean supplementation on iron status in Institutionalized Thai adolescents 
   Parenteral and Enteral nutrition 12(2), 40-49. 
 p91 Sikharin Konnaimaung and Pranee Anprung (2003). Dietary fiber from garlic bulb Allium 
   sativum Linn. Food 33(4), 283-291 
 p92 Chureeporn Chitchumroonchokchai, Kunchit Judprasong and Aikkarach Kettawan (2000). 
   Comparative Nutrient profile of western and Thai "Fast Foods". Mahidol journal of 
   Thailand 7(2), 91-95.  
 p93 Pajaree Abdullakasim, Sriwatana Songchitsomboon, Marasri Techagumpuch, Nattaya Balee, 
   Prasan Swatsitang and Pongtorn Sungpuag (2007). Antioxidant capacity, total 
   phenolics and content of selected Thai health beverages. International journal of Food 
   Sciences and Nutrition 58(1), 77-85.   
 p94  Anocha Kajadphai-Taungbodhitham (2007). Compositoin of ready cooked foods sampled in 
   southern Thailand. Asia Pac Nutr 16 (Suppl 1), 52-57.    
 p95 Oruma Patthamakanokporn, Prapasri Puwastien, Anadi Nitithamyong and Prapaisri   
   Sirichakwal (2008). Changes of antioxidant  activity and total phenolic compounds  
   during storage of selected fruits and their juices. Journal of Food Composition and  
   Analysis 21(3), 241-248. 

 p96 Siriporn Riebroy, Soottawat Benjakul, Wonnop Visessanguan, Kongkarn Kijrongrojana and 
   Munehiko Tanaka (2004). Some characteristics of commercial Som-fug produced in 
   Thailand. Food Chemistry 88, 527-535. 
  



 

Appendix 2.  Source of data (continued) 
 

 
Source code Reference 
 
 

 p97 Anchana Chanwitheesuk, Aphiwat Teerawutgulrag and Nuansri Rakariyatham (2005). 
   Screening of antioxidant activity and antioxidant compound of some edible plants of 
   Thailand. Food Chemistry 92, 491-497 
 p98 Somsri Charoenkiatkul, Parunya Thiyajai, Kunchit Judprasong (2016).  Nutrients and   
   bioactive compounds in popular and indigenous durian (Durio ziberhinus Murr.).  
   Food Chemistry 193, 181-186. 

p99     Ratchanee Kongkachuichai, Rin Charoensiri, Kameelah Yakoh, Aurawan Kringkasemsee, 
  Poonsub Insung (2015). Nutrients value and antioxidant content of indigenous 
  vegetables from Southern Thailand. Food Chemistry 173, 838-846. 

p100 Ratchanee Kongkachuichai, Rin Charoensiri and Pongtorn Sungpuag (2010). Carotenoid, 
  flavonoid profiles and dietary fiber contents of fruits commonly consumed in Thailand. 
  International Journal of Food Sciences and Nutrition 61(5), 536–548. 

p101 Rin Charoensiri, Ratchanee Kongkachuichai(2009). Sugar profiles and soluble and insoluble 
  dietary fiber contents of fruits in Thailand markets. International Journal of Food 
  Science Nutrition 2, 1-14. 

p102  Mayuree Soongsongkiat, Prapasri Puwastein, Sitima Jittinandana, Angkansiri Dee-Uam, 
  Pongtorn Sungpuag.(2010).Testing of folate conjugase from chicken pancreas 
  vs.commercial enzyme and studing the effect of cooking on folate retention in 
  Thai foods. Journal of food composition and analysis. 23, 681-88 

p 103 ศิริพร ตนัจอ, ตรีรัตน์ สายวรรณ์, ประภาศรี ภูวเสถียร, องัคารศิริ ดีอ่วม และครรชิต จดุประสงค์.(2558) 
   คณุค่าทางโภชนาการของไข่ที่นิยมบริโภค และผลของการประกอบอาหาร. วารสารวิทยาศาสตร์

  และเทคโนโลยี 23(4), 651-666. 
  Siriporn Tanjor, Treerat Saiwan, Prapasri Puwastien, Angkalsiri Deeaum and Kunchit  

  Judprasong. (2015). Nutritive Value of Commonly Consumed Eggs and Effects of 
  Cooking. Journal of Science and Technology 23(4), 651-666. 

 

D.  Reports (r) 
 

 r2 จนัทิมา รัชตภูษิต และ นุ่มนวล อดุมพงษานนท์ (2525).  Carotenoids ในมะละกอสกุพนัธ์ต่างๆ.  ราย 
   งานการประชุมสมันาการเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครัง้ที่ 1  หน้า 106-118. 
 r4 อดลุย์ สวุรรณเดช, นารีรัตน์ กณุาศล และ สชุาดา ชยักมัลาศ.  การศกึษาเบือ้งต้นเพื่อเปรียบเทียบคุณ  
   ค่าทางอาหารของพืชตระกลูถัว่ชนิดต่างๆ.  งานวิเคราะห์วิจัยวตัถเุคมีเกษตร กองเกษตรเคมี  
   หน้า 225. 



 

Appendix 2.  Source of data (continued) 
 

 
Source code Reference 
 
 

 r6 บญุถม ธรรมจรีย์, บหุลนั พิทกัษ์ผล, สภุารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ และ วารุณี วารัญญานนท์ (2527).  องค์  
   ประกอบทางเคมีของอาหารหมักดองในประเทศไทย.  รายงานการ ประชมุทางวิชาการครัง้ที่ 22  
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขาอตุสาหกรรมเกษตร.  30-31 มกราคม 2527.  หน้า 53-76. 
 r7 อนนัตชยั แปลกส ายอง และ นุ่มนวล อดุมพงษานนท์ (2528).  คณุค่าอาหารในเห็ดเผาะ.  รายงานการ 
   ประชมุทางวิชาการครัง้ที่ 23 ภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ สาขาพืช.  4-7  
   กมุภาพนัธ์ 2528.  หน้า 444-449. 
 r8 อนนัตชยั แปลกส ายอง และ นุ่มนวล อดุมพงษานนท์ (2528).  คณุค่าอาหารในเห็ดตะไคล.  รายงาน  
   การประชมุทางวิชาการครัง้ที่ 24 ภาคโปสเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขาพืช-สตัว์.  27- 
   29 มกราคม 2529.  หน้า 233-237. 
 r9 สนุนัท์ พงษ์สามารถ, สรุางค์ อศัวมัน่คง, ปิยวรรณ์ สริุนทร์รัฐ และคณะ (2526).  การส ารวจคุณค่า  
   อาหารของเห็ด (The determination of nutritive values of mushrooms).  รายงานการวิจยั  
   ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั. 
 r10 เวียงวิภา จารุตามระ, สพุนันี ปัจจรูญ, โยทะกา สยุะสทิธุ์, และคณะ (2509-10).  งานทางด้านวิเคราะห์ 
   อาหาร.  รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที่ 30 เดือนตุลาคม. 
 r11 ทสันี สรสชุาติ และ อ านวย โชติญานวงษ์ (2511).  องค์ประกอบทางเคมีของปลาดุกด้านจากแหลง่ 
   ต่างๆ.  รายงานการประชมุวิชาการครัง้ที่7 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขาสตัว์.  29 มกราคม- 
   1กมุภาพนัธ์ 2511  หน้า 55-69. 
 r12 เริงฤดี มหาวินิจฉยัมนตรี (2515).  สว่นประกอบทางเคมีของสตัว์น า้สดในประเทศไทย (Proximate  
   composition of fresh fish in Thailand).  รายงานผลการทดลองแผนกอตุสาหกรรมสตัว์น า้  
   กองส ารวจและค้นคว้า กรมประมง กระทรวงเกษตร หน้า 51-57. 
 r19 รัตนา อตัตปัญโญ, ลกัขณา มีน่วม และ สนุทร วงศ์สวัสด์ิ (2520).  การศกึษาเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีการ 
   ท าล าไยแห้งที่เหมาะสมกบัล าไยแต่ละพนัธ์ (A study on different methods).  รายงานวิจยั 
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
   หน้า 6-7. 
 r20 Silprasert A, Leelapat P, Woranuuj S, Suwannarach C, Kumrin T, Nimsakul S and Likit-ekaraj 
   V, Preungla (1995).  Iodine content in foods available in some districts of Chiang Mai 
   province, Thailand.  The third Asia-Pacific food analysis network (APFAN) conference 
   on food analysis. Manila, May 22-25;1995. 
 r21 คณะอนกุรรมการสาขาวิเคราะห์วิจัย ในคณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติ.  ผลวิเคราะห์ของคณะ 
   อนกุรรมการสาขาวิเคราะห์วิจยั.  อ้างอิงใน ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในสว่นที่กินได้ 100  
   กรัม.  กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2530. 
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Source code Reference 
 

 r22 SEATO Medical Research Lab (1968).  Food composition and some of the vitamin content in 
   the common Thai diet.  Annual report period 1 April 1967 - 31 March 1968. 
 r25 Bulan Phithakpol, Warunee Varanyanond, Suparat Reungmaneepaitoon and Henry Wood. 
   The traditional fermented foods of Thailand.  IFRPD, KU. 
 r27 ประภาศรี ภูวเสถียร, รัชนี คงคาฉยุฉาย, ครรชิต จดุประสงค์, จรีุพร จิตจ ารูญโชคไชย และ  เรณ ู  
   ทวิชชาติวิทยากลุ (2533).  คณุค่าของอาหารหมกัพืน้เมืองในประเทศไทย.  รายงานความก้าว 
   หน้าโครงการวิจัย ทนุอดุหนนุการวิจัยจากมหาวิทยาลยัมหิดล. 
E.  Thesis (t) 
 

 t1 ประภาส นิตยจินต์ (2499).  การวิเคราะห์หาคณุค่าทางอาหารของปลาน า้จืดบางชนิด.  วิทยานิพนธ์  
   ปริญญาตรี คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t2 พนูศกัด์ิ ไพชยนตร์ (2501).  การวิเคราะห์คณุค่าอาหารของพืช 10 ชนิด.  วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี คณะ 
   กสกิรรมและสตัวบาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t5 ชจูิตร สมบติัพานิช (2503).  การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของกล้วยบางชนิด.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
   ตรี คณะกสกิรรมและสตัวบาล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t6 เมธา พมุเพรา (2504).  การศึกษาคณุค่าทางโภชนาการของกะปิบางชนิด.  วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี  
   คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t7 สมาน ภูมิผล (2506).  การศกึษาคุณค่าทางโภชนาการของผลติภัณฑ์สตัว์น า้บางชนิด.  วิทยานิพนธ์  
   คณะประมง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t14 พิศมร อิศระ (2510).  คณุค่าทางอาหารของพืชน า้บางชนิด.  วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี คณะประมง  
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t15 วิไล กาญจนภูมิ (2516).  การสกดัและการปรับปรุงคณุภาพของน า้มนัหม.ู  บณัฑิตวิทยาลยั  
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t16 นทันา แสงจินดาวงษ์ (2516).  การศึกษาชนิดและคณุค่าทางอาหารของปลงิทะเลของไทย.  บณัฑิต 
   วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t20 เสนอ ร่วมจิต (2522).  การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของข้าวเจ้าพันธ์ต่างๆที่มีผล 
   ต่อลกัษณะของเส้นก๋วยเต๋ียว.  บณัฑิตวิทยาลยั สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหาร มหาวิทยาลยั 
   เกษตรศาสตร์. 
 t21 สมศรี สโินทัย (2522).  การท าอาหารเสริมส าหรับเด็กอ่อนจากมนัเทศ.  บณัฑิตวิทยาลยั สาขาวิทยา 
   ศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t23 Somsri Charoenkiakul (1982).  Role of green leafy vegetables in prevention of vitamin A 
   deficiency in Thai children.  Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. 
  



 

Appendix 2.  Source of data (continued) 
 

 
Source code Reference 
 

 t25 ช านาญ ไชยบญุ (2526).  การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในเคร่ืองด่ืมและน า้ผลไม้.  วิทยานิพนธ์ 
   ปริญญาตรี  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ. 
 t26 ภคินี อคัรเวสสะพงศ์ (2526).  การเก็บและการใช้ประโยชน์มะม่วง.  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั  
   เกษตรศาสตร์. 
 t27 ประพนธ์ ประสบวฒันา (2526).  การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผกั.  วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี   
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ. 
 t28 วิจิตรา ฤทธิชยั (2527).  ผลของเกลอื น า้ตาล ผงเพรค แอคคอริค สารกนัหืน และ การรมควนั ต่อคุณ 
   ภาพและอายกุารเก็บของแฮมไก่.  บณัฑิตวิทยาลยั สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลยั 
   เกษตรศาสตร์. 
 t31 ทิพย์วรรณ ประสทิธ์ิล า้ค า (2518).  การศกึษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณลกัษณะทัว่ๆไปของหมูยอ 
   ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย.  ปัญหาพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 5(1),  
   498. 
 t36 ยบุล โปรเมฆานนท์ (2500).  การวิเคราะห์คณุค่าทางอาหารของเมลด็ถัว่ 10 ชนิด.  วิทยานิพนธ์ 
   ปริญญาตรี  คณะกสกิรรมและสตัวบาล  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t38 Kunchit Judprasong (1996).  Nutritive value of commonly consumed fish: proximate  
   composition, fatty acids and cholesterol. Faculty of Graduate Studies, Mahidol 
   University. 
 t39 Sirimon Toungsuwan (1996).  The nutrient composition of common Thai-style fast food 
   dishes.  Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. 
 t40 Nampetch Engprasert (1996).  The nutrient composition of retail chicken and the effect of 
   cooking on fat and vitamin content. Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. 
 t41 Napaporn Apiradeewajeeset (1996).  The nutrient composition of retail pork cuts and the 
   effect of cooking on fat and vitamin content. Faculty of Graduate Studies, Mahidol 
   University. 
 t42 Siriket Saelee (1999).  Comparative studies of nutritive value in varieties of pumpkin and 
   assessment of pumpkin seeds consumption data.  Faculty of Graduate Studies, 
   Mahidol University. 
 t43 Wongtip Titayastan (1999).  Thai-food-health food.  Faculty of Graduate Studies, Mahidol 
   University. 
 t44 ไปรมา ภัทรกุลพงษ์ (2515-16).  ความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีระหว่างมะพร้าวธรรมดาและ 
   มะพร้าวกะทิ.  ปัญหาพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
   เกษตรศาสตร์. 
  



 

Appendix 2.  Source of data (continued) 
 

 
Source code Reference 
 

 t45 เสกสรรค์ ไวดี (2516-17).  สกดัแป้งจากเมล็ดขนนุ.  ปัญหาพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร  
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 t46 Prungtip Navaratana (1992).  Preparation methods and physico-chemical properties of 
   various buk powders from elephant yam (Amorphophallus spp.). Faculty of Graduate 
   Studies, Mahidol University. 
 t47 Panadda Chan-urai (2004). Nutrivalues of meat ball products. Faculty of graduated studies, 
   Mahidol University. 
 t48 Pattaya Maruekin (2002). Development of recipes for commonly consumer thai side dishes 
   and their nutritive values. Faculty of graduated studies, Mahidol University. 
 t49 Kanokwun Visasa (2005). Nutrient comprosition in selected Thai desserts. Faculty of  
   graduated studies, Mahidol University. 
 t50 Sompit Chenjitsaowakhon (2007). Isoflavone content and nutritive value of soyfood in thai 
   vegetable diets. Faculty of graduated studies, Mahidol University. 
 t51 Chanineat Torsahaku (2007). Minerals phytate and tannin contents in selected Thai fruits for 
   health and diseases guideline. Faculty of Graduated studies, Mahidol University, 
   Thailand.    
 t52 Rattana Prasertwaree (2005). Menu development of high-calcium Thai diet.  Faculty of 
   graduated studies, Mahidol University, Thailand. 
  t54 Parichart Charoenrat (2000). Nutritive vaules of Thai fruit juices and fruit drinks and effect of 
   storage time on vitamin c content in orange juice. Faculty of graduated studies, 
   Mahidol University, Thailand.     
 t55 Napaporn Kulkamtorn (2002). Study on Iron bioavailability of porcine blood curd recipes by 
   in-vitro digestion method. Faculty of Graduated studies, Mahidol University, Thailand.  
 t56 Suchada Suphanpayak (2002). Development of reference recipes for commonly consumed 
   thai one-plate dishes and snacks and their nutritive values. Faculty of graduated 
   studies, Mahidol University. 
 t57 Katharine Polpongse (1999). The nutrient composition of ready-to-cook food : stri-fried 
   vegetable . Faculty of graduated studies, Mahidol University. 
 t58 Achiraya Kamchan (2003). In-vitro bioavailability of calcium and the presence of some 
   inhibitory factors in vegetables, legumes and seeds. Faculty of Graduated studies, 
   Mahidol University, Thailand. 
  



 

Appendix 2.  Source of data (continued) 
 

 
Source code Reference 
 

 t59 Captain Jiraporn Chaopothong (2006). Antioxidants and antioxidant activity in 7 pungent 
   Thai herbs and the training soldiers. Faculty of Graduated studies, Mahidol University, 
   Thailand. 
 t60 Araya Pranprawit. (2002). Effect of dietary lycopene from tomato and tomato products on 
   plasma lycopene and oxidantive DNA damage in human lymphocytes. Faculty of 
   graduated studies, Mahidol University. 
 t61 Chawhiwan Kaviruch (2002). Effects of frying methods and types of cooking oil on total fat, 
   cholesterol content and fatty acid pattern of five species of commonly consumed 
   marine fish.  Faculty of Graduated studies, Mahidol University, Thailand.    
 t62 Jeeradech Intajarurnsan (2003). Effects of cooking on cholesterol content of various  
  cephalopod and a survey of cephalopod consumption.  Faculty of Graduated studies, 
   Mahidol University, Thailand. 
 t63 Siwaporn Pinkaew (2002). Trans fatty acid content in selected foods available in Thailand. 
   Faculty of graduated studies, Mahidol University. 
 t64 Weenanan Somsub (2005). Effect of conventional cooking methods: blanching, boiling, and 
   stir-frying on vitamin C, tannin, and inositol phosphates; penta and hexaphosphates 
   contents in selected Thai vegetables. Faculty of Graduated studies, Mahidol  
   University, Thailand.    
 t65 Wanpen Suttikomin (2002). Effect of blanching, boiling and stir-frying on total iron, vitamin, 
   phytate and tannin content in Thai vegetables.  Faculty of Graduated studies, Mahidol 
   University, Thailand.                
 t66 Pralomporn Tantiwongse (2004). Flavonoids and total polyphenols content in selected Thai 
   dishes. Faculty of graduated studies, Mahidol University. 
 t67 Siriwan Suknicom (2007). Beta-carotene, lycopene, vitamin E, sugars, soluble and insoluble 
   dietary fiber contents in selected Thai fruits for health and diseases guideline. Faculty 
   of Graduated studies, Mahidol University, Thailand.    
 t68 Pimporn Dangubon (2007). Flavonoid content and free radical scavenging activity of herbs 
   commonly used in Thai dishes. Faculty of Graduated studies, Mahidol University, 
   Thailand.     
 t69 Phenphan Chanphrom (2007). Antioxidant and antioxidant activities of pigmented rice 
   varieties and rice bran.  Faculty of Graduated studies, Mahidol University, Thailand.   
  



 

Appendix 2.  Source of data (continued) 
 

 
Source code Reference 
 

 t70 Paweena Napatthalung (2000).  Heme and nonheme iron content in raw and cooked animal 
   products.  Faculty of Graduated studies, Mahidol University, Thailand. 
 t71 Piyanutch Sae-koo (2005). Effect of processing and development of appropriate on  
   isoflavones content during tofu preparation. Faculty of Graduated studies, Mahidol 
   University, Thailand. 
 t72 Oruma Patthamakanokporn (2004). Changes of antioxidant activity and total phenolic 
   compounds during storage of selected fruits and their juices.  Faculty of graduated 
   studies, Mahidol University. 
 t73 Pajaree Abdullakasim (2007).  Antioxidant capacity,  total phenolics and content of selected 
   Thai health beverages. Faculty of graduated studies, Mahidol University. 

 t74  Pongtorn Sungpuag (1993). Development of database for vitamin A and ß-carotene in Thai 

   foods and establishment of simplified dietary assessment of retinol equivalent 
   consumption. Faculty of graduated studies, Mahidol University. 
 t75  Kettavan Aikkarach (2009). Nutritive values, antioxidant activities and polyphenol content of 
   edible mushrooms in Thailand and effects of boiling. Final report, Mahidol University, 
   Thailand. 
 t76  Kunlaya Chanlekha (2010). Effect of boiling on nutritive values, antioxidant activities and 
   polyphenol content of edible mushrooms commonly consumed in Thailand. Faculty of 
   graduated studies, Mahidol University. 
 
 



Appendix 3.  Calculation of fatty acids per 100 g of food and correction factors(35, 36) 

1. Area calculation 

Calculate area percentages of fatty acid by the formula: 

 

Area percentage of fatty acidx = 100 x Ax 

     At – AIS 

 

where  Ax  = area counts of fatty acid x, 

 At  = total are counts for the chromatogram, 

 AIS = area counts of the internal standard 

 

2. Calculation of fatty acids per 100 g of food 

 

Fatty acid (g/100g sample) = FT x Fc x FA 

     100 

 

where   FT  = total fat (g) in 100 g sample, 

 Fc  = correction factor for the conversion of data for fatty acids analysed as percent of total fatty 

acid to grams per 100 g edible portion of food, 

 FA = % area fatty acid 

 

3. Correction factors for various types of foods are listed in the following table. 

Food group Food Factor 

Cereals and products Barley 0.72 

 Corn, wholegrain 0.86 

 Corn chips 0.95 

 Oat, bran 0.92 

         whole rain 0.94 

 Rice, bran 0.92 

          brown 0.92 

          white 0.85 

 Rye, wholegrain 0.72 

 Wheat, bran 0.82 

             germ 0.93 

 Wheat, wholegrain 0.72 

              White flour  0.67 

Starchy roots and tubers Arrowroot 0.70 

 Potato chips 0.956 

 Potato crisps, straws 0.956 

 Potato salad 0.94 

 Potato scallop 0.95 

 Tapioca 0.70 

 



Appendix 3.  Calculation of fatty acids per 100 g of food and correction factors(35, 36)
  

   (continued) 

3. Correction factors for various types of foods are listed in the following table. (continued) 

Food group Food Factor 

Nuts and seeds Almond 0.954 

 Bean salad 0.95 

 Brazil nut 0.956 

 Cashew 0.956 

 Coconut 0.942 

 Hazelnut 0.953 

 Macadamia 0.956 

 Nuts 0.956 

 Peanut 0.951 

 Pecan 0.951 

 Pine nut 0.956 

Vegetables and fruits All beans except soy 0.775 

 Avocado 0.914 

 Avocado pears 0.965 

 Fruits 0.80 

 Garlic 0.70 

 Olive 0.95 

 Soy bean 0.93 

 Vegetables 
 

0.80 

Meat and Poultry Beef - lean 0.916 

         - fat 0.953 

 Lamb - lean 0.878 

           - fat 0.953 

 Pork - lean 0.91 

         - fat 0.953 

 Veal - lean 0.726 

         - fat 0.953 

 Chicken - light meat 0.81 

               - dark meat 0.86 

               - skin 0.94 

 Poultry 0.945 

 Brain 0.561 

 Heart 0.789 

 Kidney 0.747 

 Liver 0.741 

 Tail, beef 0.928 

 Tongue 0.941 

 Tripe 0.874 

   



Appendix 3.  Calculation of fatty acids per 100 g of food and correction factors(35, 36)  

   (continued) 
 

3. Correction factors for various types of foods are listed in the following table. (continued) 

Food group Food Factor 

Fish and aquatic animals Fish - fatty 0.90 

         - white 0.70 

         - raw or steamed fish 0.88-0.95 

  according to the formula 

  factor = 0.956-(0.061/TF) 

 Crustaceans factor = 0.956-(0.273/TF) 

 Mollusks factor = 0.956-(0.296/TF) 

  where TF = total fat (g/100g) 

 Fish cake 0.94 

 Fish cocktail 0.94 

 Prawn cocktail 0.93 

Eggs Egg 0.83 

Milk and milk products Milk and milk products 0.945 

Fats and oils Oil, except coconut oil 0.956 

 Coconut 0.942 

 Dairy fats 0.948 

Miscellaneous Cookies 0.95 

 Extruded snack 0.95 

 Fruit pie 0.95 

 Garlic bread 0.94 

 Gravy 0.95 

 Ham - lean 0.91 

          - fat 0.953 

 Hamburger - plain 0.941 

                    - cheese 0.942 

                    - bacon 0.939 

                    - egg 0.926 

                    - mince 0.923 

                    - all McDonald’s 0.94 

 Kentucky fried chicken 0.877 

     - breast or rib 0.861 

     - drumstick 0.888 

     - thigh or drum 0.893 

     - unspecified 0.877 

     - wing 0.874 

 Meat pie 0.95 

 Pasty 0.95 

 Pizza 0.94 

 Sausage 0.95 

 Spaghetti and meat 0.94 

   



 

 
 
Appendix 4.  Recommended amounts of foods daily consumed for good 
                       health, based on Food Based Dietary Guidelines (FBDG)( 37) 
 
 

 
Food group 

Household 
measurement 

 
Weight 

Cereals, cereal products and other 
starchy roots 

8-12  rice serving spoon 480-720    g 

Vegetables 4-6  rice serving spoon 160-240    g 

Fruits 3-5  servings 210-350    g 

Meats, fish, eggs, soybean and their 
products  

6-12  table spoons  90-180    g 

Milk 1-2  glasses   200-400    mL 

 



 

Appendix 5.   Reference amounts customarily consumed per eating occasion  
for Thais(38) 

 

1.  กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์ (Dairy products) 
 

ล ำดับที่ ชนิดอำหำร หน่ึงหน่วยบริโภคอ้ำงองิ 
1.  นมและผลิตภณัฑ์นมพร้อมดื่ม Milk 200 มล.(mL) 

2.  นมข้นไมห่วาน (นมข้นจืด) Milk, condensed/ evaporated, 
undiluted 

15 มล.(mL) 

3.  นมข้นหวาน Milk, sweeten condensed 20 ก. (g) 
4.  โยเกิร์ตชนิดคร่ึงแข็งคร่ึงเหลว Yoghurt, cream 150 ก. (g) 
5.  โยเกิร์ตชนิดพร้อมดื่ม Yoghurt, drinking 150 มล.(mL) 

6.  โยเกิร์ตแช่แข็ง Yoghurt, frozen 80 ก. (g) 
7.  ครีมและครีมเทียม (เหลว) Cream or cream substitutes, 

fluid 
15 มล.(mL) 

8.  ครีมและครีมเทียม (ผง) Cream or cream substitutes, 
powder 

3 ก. (g) 

9.  ครีมเปรีย้ว Sour cream 30 ก. (g) 
10.  ครีมพร่องมนัเนย Cream, half & half 30 มล.(mL) 

11.  ครีมชีสและชีสสเปรด Cheese, cream cheese and 
cheese spread 

30 ก. (g) 

12.  เนยแข็งชนิดคอตเตจ Cheese, cottage 110 ก. (g) 
13.  เนยแข็งชนิดริคอตตาและคอตเตจ 

ชนิดแห้ง 

Cheese used primarily as 
ingredients, e.g., ricotta 
cheese, dry cottage cheese 

55 ก. (g) 

14.  เนยแข็งชนิดพาร์มีซาน โรมาโน Cheese, grated hard, e.g., 
Parmesan, Romano 

5 ก. (g) 

15.  เนยแข็งชนิดอ่ืน Cheese, others 30 ก. (g) 
16.  นมผง Milk powder 30 ก. (g) 

 
 

2.  กลุ่มเคร่ืองดื่ม (พร้อมดื่ม) (Beverages) 

 

ล ำดับที่ ชนิดอำหำร หน่ึงหน่วยบริโภคอ้ำงองิ 
 1. น า้ผลไม้ Fruit juices   

 2. เคร่ืองดื่มจากพืช ผกั และธญัพืช 
รวมทัง้นมถัว่เหลือง 

Beverages from vegetables 
and cereals, including 
soybean milk 

 
200 

 
มล.(mL) 

3. เคร่ืองดื่มท่ีมีหรือไมม่ีกาซผสมอยู่ 
(รวมทัง้น า้บริโภคและน า้แร่) 

Carbonated and 
noncarbonated beverages, 
including water and mineral 
water 

  

4. ชา กาแฟ และเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ Coffee, tea and other 
beverages 

  

 



 

Appendix 5. Reference amounts customarily consumed per eating occasion  
  for Thais (continued) 
 

3.  กลุ่มอำหำรขบเคีย้วและขนมหวำน (Snack food and desserts) 
 

ล ำดับที่ ชนิดอำหำร หน่ึงหน่วยบริโภคอ้ำงองิ 
     1. 

 
ข้าวเกรียบ ข้าวโพดคัว่ มนัฝร่ังทอด 
ขนมกรอบ กล้วยฉาบ และ 
extruded snack ตา่งๆ 

Chips, popcorns, fruit-based 
snacks and extruded snacks 

30 ก. (g) 

2. ถัว่และนตั (เช่น ถัว่อบเกลือ เมลด็
มะมว่งหิมพานต์อบเกลือ) 

Nuts and seeds 30 ก. (g) 

3. ช็อกโกแลตและขนมโกโก้ Chocolate 40 ก. (g) 
4. คสัตาร์ด พดุดิง้ Custards or pudding 140 ก. (g) 
5. ขนมหวานไทย เชน่ สงัขยา วุ้น 

ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยด 

Thai-style desserts, e.g., egg 
custard, Thai-style jelly, Foi-
thong, Thong-yip, Thong-yodd 

80 ก. (g) 

6. วุ้นส าเร็จรูปและขนมเยลลี ่ Jelly 20 ก. (g) 
7. ไอศกรีมนม ไอศกรีมดดัแปลง  

ไอศกรีมผสม รวมทัง้สว่นเคลือบ
และกรวย 

Ice cream-includes the 
volume for coatings and 
wafers 

80 ก. (g) 

8. ไอศกรีมหวานเย็น น า้ผลไม้แชแ่ข็ง Frozen flavored and 
sweetened ice and pops, 
frozen fruit juices 

80 ก. (g) 

9. ไอศกรีมซนัเดย์ Sundae 80 ก. (g) 

10. ลกูอม ลกูกวาด ทอฟฟ่ี อมยิม้ 
มาร์ชแมลโลว์ 

Candies and marshmallows 6 ก. (g) 

11. หมากฝร่ัง Chewing gum 3 ก. (g) 
12. ขนมท่ีท าจากธญัพืช ถัว่ นตั และ

น า้ตาลเป็นหลกั ทัง้ชนิดท่ีมีและไม่
มีไส้หรือเคลือบ เชน่ กระยาสารท 
ถัว่ตดั ข้าวพอง ข้าวแตน นางเลด็ 

Grain-based bars with or 
without filling or coating e.g., 
Granola bars, rice cereal bars 

40 ก. (g) 

 

4.  กลุ่มอำหำรกึ่งส ำเร็จรูป (Semi-processed food) 
 

ล ำดับที่ ชนิดอำหำร หน่ึงหน่วยบริโภคอ้ำงองิ 
1. บะหมี่ เส้นหมี่ วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว 

ก๋วยจับ๊ 

Noodles, wheat or rice or 
mungbean 

50 ก. (g) 

2. ข้าวต้ม โจ๊ก Rice porridge 50 ก. (g) 
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5.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery products) 

 

ล ำดับที่ ชนิดอำหำร หน่ึงหน่วยบริโภคอ้ำงองิ 
1. ขนมปัง Bread 50 ก. (g) 
2. บราวนี Brownies 30 ก. (g) 
3. คกุกี ้ Cookies 30 ก. (g) 
4. เค้ก   Cake  ก. (g) 
 - ชนิดหนกั เชน่ ชีสเค้ก เค้กผลไม้ ซึง่มี

สว่นผสมของผลไม้ นตั  ตัง้แต ่
35% ขึน้ไป 

- heavy weight e.g., cheese 
cake, fruit cake with more 
than or equal to 35 
percent of the finished 
weight as fruit or nuts 

80 ก. (g) 

 - คพัเค้ก เอแคลร์ ครีมพฟั ซิฟฟอน 
สปันจ์เค้กท่ีมีหรือไมม่ีไอซิ่งหรือไส้ 

- Cupcake, éclair, cream 
puff, chiffon, sponge cake 
with or without icing or 
filling 

55 ก. (g) 

5. เค้กกาแฟ โดนตั และมฟัฟิน Coffee cakes, doughnuts 
and muffins 

55 ก. (g) 

6. ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ เวเฟอร์ 
บิสกิต 

Bread sticks, crackers, 
wafers, biscuits 

30 ก. (g) 

7. แครกเกอร์ท่ีเป็นกรวยไอศกรีม Crackers, ice cream cones 15 ก. (g) 
8. แพนเค้ก Pancake 110 ก. (g) 
9. วอฟเฟิล Waffles 85 ก. (g) 

10. พาย เพสตรี ้ทัง้ชนิดท่ีมีและไมม่ีไส้ Pie, pastries with or without 
filling 

55 ก. (g) 
 
 

6.  กลุ่มธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Cereals and grain products) 

 

ล ำดับที่ ชนิดอำหำร หน่ึงหน่วยบริโภคอ้ำงอิง 
1 อาหารเช้าจากธญัพืช พร้อมบริโภค  

 

Breakfast cereal, ready-to-
eat 

  

 - ท่ีมีน า้หนกัน้อยกวา่ 20 กรัมตอ่ 1 
ถ้วย 

-  weighing less than 20 g 
per cup 

15 ก. (g) 

 - ท่ีมีน า้หนกัระหวา่ง 20 กรัมถงึน้อย
กวา่ 43 กรัมตอ่ 1 ถ้วย 

-  weighing 20 g or more but 
less than 43 g per cup 

30 ก. (g) 

 - ท่ีมีน า้หนกัตัง้แต ่43 กรัมขึน้ไปตอ่ 
1 ถ้วย 

-  weighing 43 g or more per 
cup 

55 ก. (g) 
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6.  กลุ่มธัญพืชและผลิตภัณฑ์ (Cereals and grain products) (continued) 

 

ล ำดับที่ ชนิดอำหำร หน่ึงหน่วยบริโภคอ้ำงองิ 
2 ร าข้าว หรือจมกูข้าวสาล ี Bran or Wheat germ 15 ก. (g) 
3. แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าว

เหนียว แป้งท้าวยายมอ่ม และ 
Cornmeal 

Flour or cornmeal 30 ก. (g) 

4. แป้งข้าวโพด แป้งมนัส าปะหลงั 
แป้งมนัฝร่ัง 

Starch, e.g., cornstarch, 
tapioca starch, potato starch 

10 ก. (g) 

5. พาสต้า (มะกะโรนี สปาเกตตี  Pastas 55 ก. (g) (ดิบ/ raw) 
 และอื่นๆ)  140 ก. (g) (ต้มสกุ/ boiled) 
   25 ก. (g) (ทอดกรอบ/ 

fried) 
7. ข้าวเจ้า ข้าวบาร์เลย์่ Grains, e.g., rice, barley 50 ก. (g) (ดิบ/ raw) 
   130 ก. (g) (สกุ/ cooked) 

 

7.  กลุ่มอ่ืนๆ (Miscellaneous) 

 

ล ำดับที่ ชนิดอำหำร หน่ึงหน่วยบริโภคอ้ำงองิ 
1. อาหารที่บรรจกุระป๋อง ขวดแก้วท่ี

ปิดสนิท ซองอลมูิเนียมฟอยล์ 
retort pouch 

Food packed in canned, 
bottled, aluminum foil or retort 
pouch 

  

 -  เนือ้สตัว์ ปลา หอย ในน า้ น า้มนั 
น า้เกลือ (ไมร่วมของเหลว) 

- Meat, fish, shellfish in water,     
oil or brine (liquid excluded) 

55 ก. (g)  

 -  เนือ้สตัว์ ปลา หอย ในซอส เช่น 
ซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 

- Meat, fish, shellfish in sauce, 
e.g., sardines in tomato 
sauce 

85 ก. (g)  

 -  เนือ้สตัว์ ปลา หอย ทอดแล้ว
บรรจแุบบแห้ง เชน่ ปลาเกลด็
ขาวทอดกรอบ 

- Meat, fish or shellfish, dried, 
fried 

25 ก. (g)  

 -  เนือ้สตัว์ ปลา หอย ทอดแล้ว
บรรจกุบัของเหลว เช่น หอยลาย
ผดัพริก ปลาดกุอยุสามรส 

- Meat, fish or shellfish, fried 
with sauce 

85 ก. (g)  

 -  ปลาแอนโชว ี - Anchovies 15 ก. (g)  
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7.  กลุ่มอ่ืนๆ (Miscellaneous) (continued) 

 

ล ำดับที่ ชนิดอำหำร หน่ึงหน่วยบริโภคอ้ำงองิ 

 -  ผกั (ไมร่วมของเหลว) เช่น 
ถัว่ฝักยาวในน า้เกลือ ข้าวโพด
ออ่นในน า้เกลือ 

Vegetables (liquid excluded) 
e.g., yard long bean in brine, 
baby corn in brine 

130 ก. (g)  

 -  ผกัหรือถัว่ในซอส Vegetables or nuts in sauce 130 ก. (g)  
 -  ผลไม้ (รวมของเหลว) Fruits (liquid included) 140 ก. (g)  
 -  ซุปพร้อมบริโภคและแกงตา่งๆ Soup or curry, ready-to-eat 200 ก. (g)  

2. -  ซุปสกดั Chicken essence 40 มล. (mL) 
 -  น า้กะทิพร้อมบริโภค Coconut milk 80 มล. (mL) 

3. เบคอน Bacon 15 ก. (g) 
4. ไส้กรอกท่ีมีอตัราสว่นความชืน้ : 

โปรตีน น้อยกวา่ 2:1 เช่น กนุเชียง 
เปปเปอโรนี รวมทัง้เนือ้สวรรค์ หมู
สวรรค์ 

Sausages that have moisture 
to protein ratio less than 2 : 1 

40 ก. (g) 

5. ไส้กรอกชนิดอ่ืนๆ และหมยูอ Sausages 55 ก. (g) 
6. เนือ้สตัว์แห้ง เช่น หมหูยอง เนือ้ทบุ Meat, dried 20 ก. (g) 
7. เนือ้สตัว์ดอง รมควนั Meat, pickled or smoked 55 ก. (g) 
8. ผกัแช่อิ่มหรือดอง (ไมร่วมของเหลว) Vegetables, pickled (liquid 

excluded) 
20 ก. (g) 

9. ผลไม้แช่อิ่มหรือดอง (ไมร่วม
ของเหลว) 

Fruits, pickled (liquid 
excluded) 

30 ก. (g) 

10. ผลไม้แห้งและผลไม้กวน Fruits, dried or dehydrated 30 ก. (g) 
11. เนย มาการีน น า้มนั และไขมนั

บริโภค 

Butter, margarine, oil 1 ชต. (tbsp) 

12. มายองเนส แซนด์วิชสเปรด สงัขยา
ทาขนมปัง เนยถัว่ น า้พริกเผา 

Mayonnaise, sandwich 
spreads, peanut butter 

15 ก. (g) 

13. น า้สลดัชนิดตา่งๆ Dressings for salads 30 ก. (g) 
14. ซอสส าหรับจิม้ เช่น ซอสมสัตาร์ด Dipping sauce e.g., mustard 

sauce 
1 ชต. (tbsp) 
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7.  กลุ่มอ่ืนๆ (Miscellaneous) (continued) 

 

ล ำดับที่ ชนิดอำหำร หน่ึงหน่วยบริโภคอ้ำงองิ 
15. - น า้จิม้สกีุ ้ น า้จิม้แหนมเนือง - Sukiyaki sauce 30 ก. (g) 

 - น า้จิม้ไก่ น า้จิม้สะเต๊ะ หน้าตัง้ 
น า้ปลาหวาน 

- Sweet and sour sauce, satay 
sauce 50 ก. (g) 

15. เคร่ืองปรุงรส Condiments    
 - พริกป่น พริกผดัน า้มนั น า้พริก

แกง น า้จิม้บ้วย ซอสผดั ผงหมกั-
ปรุงรส 

- น า้ส้มสายช ูน า้ปลา น า้เกลือปรุง
อาหาร 

- Chili powder, chili in oil, curry 
paste, plum sauce, stir-fried 
sauce, seasoning 

 
 
 
- Vinegar, fish sauce 

1 
 
 

1 

ชต. (tbsp) 
 
 
ชต. (tbsp) 

 -  ซอสมะเขือเทศ ซีอิ๊ว ซอสพริก 
ซอสมะละกอ ซีอิ๊วหวาน 
เต้าเจีย้ว 

- Tomato ketchup, soy sauce, 
chili sauce, papaya sauce, 
sweet black soy sauce, 
soybean paste, soybean 
paste  

1 ชต. (tbsp) 

 -  ซอสเปรีย้ว - Sour sauce 1 ชช. (tsp) 
 -  น า้พริกคลกุข้าว เช่น น า้พริกตา

แดง น า้พริกสวรรค์ 

- Chilli paste, chilli mixed 
powder 

1 ชต. (tbsp) 

16. น า้ผึง้ แยม เยลลี ่ Honey, jams, jellies 1 ชต. (tbsp) 
17. น า้เช่ือม เช่น เมปิลไซรัปและ

ผลิตภณัฑ์ราดหน้าขนมตา่งๆ 
Syrups 

30 มล. (mL) 

18. น า้ตาล Sugar 4 ก (g) 
19. เกลือ (รวมทัง้วตัถทุดแทนเกลือ 

เกลือปรุงรส) 
Salt 

1 ก (g) 

 
 
 
 
 
 
 



 

    Appendix 6.  Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI) for adults and 
  children 6 or more years of age(38). 

 

Nutrients Thai RDI
a
 Unit 

Total Fat 65
b
 g 

Saturated Fat 20
b
 g 

Cholesterol 300 mg 

Protein 50
b g 

Total Carbohydrate 300
b
 g 

Dietary Fiber 25 g 

Vitamin A 800 g RAE
c
 

Thiamin 1.5 mg 

Riboflavin 1.7 mg 

Niacin 20 mg NE
d
 

Vitamin B6 2 mg 

Folate 200 g DFE
e
 

Biotin 150 g 

Pantothenic acid 6 mg 

Vitamin B12 2 g 

Vitamin C 60 mg 

Vitamin D 5 g 

- Tocopherol 
ɑ-tocopherol  
 

10 mg  

Vitamin K 80 g 

Calcium 800 mg 

Phosphorus 800 mg 

Iron 15 mg 

Iodine 150 g 

Magnesium 350 mg 

Zinc 15 mg 

Copper 2 mg 

Potassium 3500 mg 

Sodium 2400 mg 

Manganese 3.5 mg 

Selenium 70 g 

Fluoride 2 mg 

Molybdenum 160 g 

Chromium 130 g 

Chloride 3400 mg 

     a  Percent Thai Recommended Daily Intake are based on a 2,000 kcal diet. 

      
b 
 % Energy distribution from protein, total fat and carbohydrate = 10:30:60,  

                            Total saturated fat = 10% of total energy. 

     
c
 RAE = Retinol Activity Equivalents; 1 mcg RAE = 1 mcg retinol  = 12 mcg β-carotene,

 

      d  
NE = Niacin Equivalents; 1 mg NE = 1 mg niacin = 60 mg tryptophan 

      e  
DFE = Dietary Folate Equivalents;  1 DFE = 1 mcg naturally –occurring folate = 0.6 mcg folic acid 


