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การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการปกปิดอาหาร ของอาหารปรุงส าเร็จหรืออาหารพร้อมบริโภคใน
สถานที่จ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร  
กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการ และควบคุมเพ่ือให้อาหารสะอาด ปลอดภัย จากเชื้อโรค พยาธิ
และสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ ซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพอนามัย  
และการด ารงชีวิตของมนุษย์ และหลักการสุขาภิบาลอาหารที่จะท าให้อาหารสะอาดและปลอดภัยนั้น อาหารต้อง
ได้รับการปกปิดเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน ซึ่งการปกปิดอาหารนั้นมีหลากหลายวิธี หลากหลายรูปแบบ แต่ยังขาด
ความชัดเจนในรายละเอียดว่าต้องปกปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย มีความเพียงพอกับการป้องกัน รวมทั้ง
ความเหมาะสมในด้านอ่ืนๆที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ รวมไปถึงข้อจ ากัดต่างๆในการที่จะเลือกการปกปิดเพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนได้อย่างเหาะสม โดยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มี
ความจ าเป็นต้องจัดท าหรือจัดหาวัสดุในการปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนต่างๆลงสู่อาหาร 

วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการปกปิดอาหารที่เหมาะสมของอาหารพร้อมบริโภคใน

สถานที่จ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 
2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอ้างอิงถึงรูปแบบการปกปิดอาหารในทางปฏิบัติของอาหาร

พร้อมบริโภคในสถานที่จ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 
3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอ้างอิงถึงรูปแบบการปกปิดอาหารในทางปฏิบัติของอาหาร

พร้อมบริโภคในสถานที่จ าหน่ายอาหารประเภทอ่ืนๆ 
 
ระยะเวลาที่ท าการศึกษาวิจัย 
 ระหว่างเดือน  มีนาคม 2554 ถึง เดือน พฤษภาคม 2554 
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กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย (Conceptual Framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อ 

1.ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ 
- ผลกระทบกบัตวัอาหาร 
- ความสะดวก 

- ความรูค้วามเขา้ใจ 

- คา่ใชจ้า่ย 

- ความสะอาด 

- ความพงึพอใจของลกูคา้ 
 

รูปแบบการปกปิด
อาหารที่เหมาะสม 

 

2.ปัจจัยด้านหลักเกณฑท์างสุขาภบิาลอาหร 
- หลกัเกณฑ ์

- กฎหมาย 
 

น ำไปสู่ 
 

3.ปัจจัยด้านผลการศึกษา 
- ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

- ผลจากตรวจวิเคราะห์ Clostridium perfringens 
- การทดลอง 

- แบบจ าลอง (model) รูปแบบสี่เหลี่ยม 
- แบบจ าลอง (model)  รูปแบบโดม 
- แบบจ าลอง (model)  รูปแบบ plastic wrap 

 

ผูบ้ริโภค 
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ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
  1. กลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling)  
 - อาหารพร้อมบริโภคในสถานที่จ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ จ านวน 245 ตัวอย่าง จาก 17 ส านักงานเขต 
 2. การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์เป็นการสอบถามรายบุคคลเพื่อเป็นการเจาะลึกประเด็นต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
    - กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการ 
ปกปิดอาหาร 

      - กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้บริโภคอาหาร ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในเรื่ องของการปกปิด
อาหาร 

 3. การศึกษาวิจัยแบบส ารวจจากตัวอย่าง (Sample survey research) เป็นการศึกษาวิจัยที่ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจ 

 - เก็บตัวอย่างอาหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
4. การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เป็นการศึกษาวิจัยที่เก็บข้อมูลมาจากการ

ทดลอง ซึ่งการด าเนินการทดลอง (Treatment) โดยมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ในเรื่องของการปกปิดอาหารที่เหมาะสม 

 - ก าหนดโมเดลการปกปิดอาหารเพ่ือเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการปกปิด
อาหาร(ใช้รูปแบบจริง) ดังนี้ 

     - รูปแบบการปกปิดรูปแบบเหลี่ยม 
     - รูปแบบการปกปิดแบบพลาสติก 
     - รูปแบบการปกปิดรูปแบบโดม 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์ในกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อสืบค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพ 

2. ห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านการปนเปื้อนเชื้อที่อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน
อาหาร 

3. ชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเบื้องต้น (test kit) 
4. แบบจ าลอง (model) เปรียบเทียบรูปแบบของการปกปิดอาหาร 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลจากการส ารวจและสัมภาษณ์ 

            1.1 ผลการส ารวจ พบว่า รูปแบบการปกปิดทั้งหมด จากแผงลอยจ านวนทั้งหมด 147 แผง แบ่งเป็น         
ร้อยละ 71 เป็นรูปแบบเหลี่ยม ร้อยละ 16 เป็นแบบพลาสติก wrap อาหาร ร้อยละ 7 เป็นรูปแบบโดม และร้อยละ 
6 เป็นแบบอื่นๆ (หลากหลายรูปแบบ เช่น ผ้าขาวบาง กระดาษ ฯลฯ) 
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ผลการส ารวจ พบว่า รูปแบบการปกปิดรูปแบบเหลี่ยม เป็นร้อยละ 71 แบ่งเป็นรูปแบบการปกปิดดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

- ปกปิดด้านหน้า 1 ด้าน 
 
 

 
 
- ปกปิด 2 ด้าน คือด้านหน้าและด้านบน 
- ปกปิด 3 ด้าน คือ ด้านหน้าและด้านข้าง 2 ด้าน 
- ปกปิด 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างและด้านบน 
- ปกปิด 5 ด้าน 

 
ผลการส ารวจ พบว่า ร้อยละ 16 ของรูปแบบการปกปิดแบบพลาสติก wrap อาหาร แบ่งเป็นรูปแบบการ

ปกปิด โดยความแตกต่างของขนาดของพ้ืนที่ในการปกปิด ดังนี้ 
 - ปกปิด 3/4  
 - ปกปิด 1/2 
 - ปกปิด 1/4 

ผลการส ารวจ พบว่า ร้อยละ 7 ของรูปแบบการปกปิดรูปแบบโดม แบ่งเป็นรูปแบบการปกปิดดังนี้ 
- โดยการเจาะประตูแบบเปิด 
- โดยการเจาะประตูแบบมีที่ปกปิด 

หมายเหตุ  : โดยการปกปิดแบบโดมจะมีแบบการปกปิด 2 แบบ คือ ในส่วนที่ผู้ค้าใช้ตักอาหารจะเป็นแบบ
เปิดโล่งและมีการปกปิด 

1.2 ผลการสัมภาษณ์โดยกลุ่มผู้สัมภาษณ์ประกอบด้วย 
- ผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี 
- ผู้บริโภคอาหารริมบาทวิถี 

 

1 
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 ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามจากการสัมภาษณ์กรณีสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจปกปิดและไม่

ปกปิดรวมถึงการจัดหารูปแบบการปกปิด 
 

รายละเอียด 
ร้อยละของระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

- มีผลกระทบกับตัวอาหาร 50.70 49.30 
- มีผลต่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย 76.76 23.24 
- มีความรู้ความเข้าใจ 65.49 34.51 
- ค่าใช้จ่าย 64.79 35.21 
- การท าความสะอาด 42.96 57.04 
- ความพึงพอใจของลูกค้า 56.34 43.66 
- หลักเกณฑ์ 47.18 52.82 
- กฎหมายที่บังคับใช้ 29.58 70.42 

 
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า  

- ร้อยละ 50.70 เห็นว่า การปกปิดมีผลกระทบกับอาหารจะท าให้อาหารบูดหรือเน่าเสียเร็วขึ้น
โดยเฉพาะในสภาพอากาศท่ีร้อนมาก 

- ร้อยละ 76.76 เห็นว่า การปกปิดเป็นเรื่องที่มีผลต่อความสะดวกในการเก็บและขนย้ายซึ่ง
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการต้องมีการขนย้ายทุกวันไม่สะดวกกับการขนย้ายที่ปกปิดที่มีขนาดใหญ่
และกลัวสูญหายหากไม่มีการจัดเก็บ 

- ร้อยละ 65.49 มีความเข้าใจถึงความส าคัญในการปกปิด แต่ไม่พยามยามปกปิดด้วยข้อจ ากัด
อ่ืนๆ และมีความรู้ความเข้าใจว่าปกปิดอย่างไรก็ได้ 

- ร้อยละ 64.79 เห็นว่า การปกปิดเป็นเรื่องที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง และไม่คุ้มค่ากับรายได้จากการ
จ าหน่าย  

- ร้อยละ 42.96 เห็นว่า การปกปิดอาหารท าให้ท าความสะอาดยากทั้งพ้ืนที่วางจ าหน่ายอาหาร
และตัววัสดุที่ใช้ในการปกปิด 

- ร้อยละ 56.34 เห็นว่า การปกปิดอาหารท าให้ลูกค้าหรือหรือผู้บริโภคพึงพอใจและต้องการใช้
บริการของตนเอง 

- ร้อยละ 47.18 ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ด้านการสุขาภิบาลอาหารโดยอาหารต้องได้รับการปกปิด
เพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 

- ร้อยละ 29.58 ทราบว่ามีกฎหมายบังคับในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารโดยอาหารต้องได้รับการ
ปกปิดเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน 

สรุปผลการสัมภาษณ์ 
1. สิ่งที่มีผลมากที่สุดต่อการตัดสินใจและการเลือกการปกปิดมากท่ีสุด 76.76% คือความสะดวก

ในการเก็บและขนย้ายเนื่องจากต้องมีการเก็บและขนย้ายทุกวันโดยต้องการรูปแบบที่มีน้ าหนัก
เบาท าความสะอาดง่าย ขนย้ายง่าย 
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2. สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปกปิดน้อยที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมาย 29.58% ซึ่งมีการ
บังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่นๆ และควรมีการบังคับอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จ านวน 245 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์พบเชื้อ 52 
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 21.22 

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ที่พบการปนเปื้อนจ านวน 52 ตัวอย่าง 

 รูปแบบการปกปิด  

เชื้อท่ีตรวจพบ 
ปกปิด
ทั้งหมด 

ปกปิด
บางส่วน 

ไม่
ปกปิด 

จ านวนตัวอย่าง 
ที่ตรวจพบ 

Salmonella  - 3 4 7 

E.coli 8 9  11 28 

Staphylococcus aures  - 3 2 5 

Vibrio cholerae  - 1  - 1 

Clostridium perfringens*   -  - 11 11 

รวม 8 16 28 52 
 
หมายเหตุ  :  * เป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปในฝุ่น ควัน ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดในการทดลองเรื่องการกปิดดังกล่าว 

เนื่องจากเชื้อชนิดอ่ืนมักจะมาจากการปนเปื้อนโดยตรงจากผู้สัมผัสอาหาร โดย Clostridium perfringens พบได้
ทั่วไปในธรรมชาติ  ดิน น้ า ทางเดินอาหารของสัตว์และมนุษย์  และ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ สร้างสปอร์ 
(bacterial spore) ซึ่ งทนความแห้ งแล้ ง ได้ ดี สปอร์ จึ งพบได้ ทั่ ว ไปในฝุ่ นควั นและปะปนมากั บ
อาหารแห้ง เช่น  เครื่องเทศ (spice) มักพบปนเปื้อนข้าม (cross contamination)  

วิเคราะห์ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ พบว่า พบเชื้อในอาหารทั้งหมด 52 ตัวอย่าง พบใน
อาหารที่มีการปกปิดทั้งหมด 8 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 15.4 พบในอาหารที่มีการปกปิดบางส่วน 16 ตัวอย่างคิด
เป็นร้อยละ 30.8 และพบในอาหารที่ไม่มีการปกปิด 28 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53.8 ซึ่งสรุปได้ว่าการไม่ปกปิด
อาหารจะมีการตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อที่อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าอาหารที่มีการปกปิด 
และอาหารที่มี พ้ืนที่ในการปกปิดมากกว่าจะตรวจพบการปนเปื้อนได้น้อยกว่า และพบว่าเชื้อ Clostridium 
perfringens พบในตัวอย่างอาหารที่ไม่มีการปกปิดเลยถึงร้อยละ 100  

 
2. ผลการศึกษาจากแบบจ าลอง (model) 
การหารูปแบบการทดลองที่เป็นตัวแทน 

- ท าการทดลองภายในสภาวะเดียวกันโดยการฉีดสเปรย์สีผสมอาหารหรือเชื้อที่ใช้ในการทดลอง 1 
ครั้ง ที่ระดับความสูงและระยะห่างเดียวกัน 

- การเตรียมเชื้อ coliform bacteria ในการเตรียมในห้องปฏิบัติการ โดยการเลี้ยงเชื้อจากอุจาระของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/bacterial%20spore
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/spice
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/cross%20contamination
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- ท าการทดลองสเปรย์สีผสมอาหารลงในกระดาษ A4 ขนาด กว้างxยาว (21 cm x 29 cm) ใน
สภาวะเดียวกัน 10 ครั้ง และทดลองนับจ านวนจุดในพ้ืนที่ขนาด 15 cm2 (นับแบบเฉียง) และนับจ านวนทั้งหมด
เปรียบเทียบพ้ืนที่ทั้งหมด (609 cm2) ได้ผลดังนี้ 

 

ครั้งที ่ จ านวนจุดที่นับได้

ใน พื้นที่ 15 cm2 

เฉลี่ยต่อพื้นที่ 

(จ านวนที่ได้/พื้นที่) 

นับจ านวนทั้งหมดต่อ

พื้นที่ 609 cm2 

เฉลี่ยต่อพื้นที่

(จ านวนที่ได้/

พื้นที่) 

1 62 4.1 2,345 3.9 

2 72 4.8 2,605 4.3 

3 67 4.5 2,406 4.0 

4 77 5.1 2,379 3.9 

5 59 3.9 2,901 4.8 

6 71 4.7 2,286 3.8 

7 54 3.6 2,096 3.4 

8 59 3.9 2,567 4.2 

9 61 4.1 3,012 4.9 

10 58 3.9 2,679 4.4 

เฉลี่ย  4.3  4.2 

 
หมายเหตุ : ท าการทดลองในพ้ืนที่ขนาด 10, 11, 12, 13, 14, 15 และ 16 cm2 โดยค่าเริ่มใกล้เคียงท่ี 
15 cm2 ซึ่งคิดเป็น 2.5 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด (609 cm2) 

- การนับโดยใช้วิธีเดียวกับการนับจ านวนเชื้อในห้องปฏิบัติการด้วยสายตาในพ้ืนที่ที่เกิดจากการทดลอง
ข้างต้น เพ่ือเป็นตัวแทนในการเทียบเคียงการปนเปื้อนในสถานการณ์จริง 
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การทดลอง 
    1.การทดลองโดยการนับจ านวนจุดที่เกิดจากการสเปรย์สี 

แบบจ าลอง (model) แบบสี่เหลี่ยม 

 
สเปรย์ในสภาวะปกติ 
(normal spray) 

สเปรย์ในสภาวะปกติ+จ าลองกระแสลม 
(normal spray + wind) 

รูปแบบ 

จ านวนจุดสีจาก
การสเปรย์
ด้านหน้า 

จ านวนจุดสีจาก
การสเปรย์
ด้านหลัง 

จ านวนจุดสีจาก
การสเปรย์
ด้านหน้า 

จ านวนจุดสีจาก
การสเปรย์
ด้านหลัง 

 - ปิดด้านหน้า 1 ด้าน 9,080.0* 19,040.0 11,920.0 26,040.0 
 - ปิด 2 ด้าน เปิด ข้าง/หลัง 5,800.0 8,520.0 6,240.0 10,120.0 
 - ปิด 3 ด้าน เปิด บน/หลัง 7,720.0 16,200.0 10,680.0 23,480.0 
 - ปิด 4 ด้าน เปิด หลัง 0 8,320.0 0 10,480.0 
 - เปิดทุกด้าน 20,720.0 - **       29,840.0  -** 
 - ปิดทุกด้าน 0 0 0 0 

หมายเหตุ : * ท าการทดลองโดยนับจากจ านวนจุดสีจาก 2.5 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด (40 cm x 60 cm) 2,400 
cm2 เป็นจ านวนพื้นที ่60 cm2 โดยนับจ านวนที่พ้ืนที ่60 cm2 และค านวณเป็นอัตราส่วนของพ้ืนที่ทั้งหมด 
((จ านวนจุดสีที่นับได้ 227 X 2,400)/60) = 9,080.0 
     ** ไม่ได้ท าการทดลองสเปรย์ เนื่องจากเป็นการปกปิดทั้งหมด 

สรุปผลการทดลอง 
1. ผลจากการพิจารณาจ านวนจุดสีผสมอาหาร พบว่า การไม่ปกปิดให้ผลต่างจากการปกปิดเพียงด้านหน้า

ด้านเดียวถึงร้อยละ 56.1 
2. จากผลทดลองกระแสลมมีผลท าให้จ านวนการปนเปื้อนเพิ่มมากขึ้นถึง ร้อยละ 44 
3. ด้านแต่ละด้านของการปกปิดมีผลต่อการปนเปื้อนเนื่องจากสามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ไม่เท่ากัน 

 
แบบจ าลอง (model) แบบโดม 

 
สเปรย์ในสภาวะปกติ 
(normal spray) 

สเปรย์ในสภาวะปกติ+จ าลองกระแสลม 
(normal spray + wind) 

รูปแบบ 
จ านวนจุดสีจากการ

สเปรย์ด้านหน้า 
จ านวนจุดสีจากการ

สเปรย์ด้านหลัง 
จ านวนจุดสีจากการ

สเปรย์ด้านหน้า 
จ านวนจุดสีจากการ

สเปรย์ด้านหลัง 
 - โดมเปิดช่อง    
   ประต ู 1,233.9* 

 
7,403.3 5,691.8 7,801.4 

 - เปิดโดม 20,896.5  -** 27,503.7 -** 
 หมายเหตุ : * ท าการทดลองโดยนับจากจ านวนจุดสีจาก 2.5% ของพ้ืนที่ทั้งหมดของวงกลม (3.14 x 30 
x 30) 2,826 cm2 จ านวนพื้นที่ 70.7 cm2 โดยนับจ านวนที่พ้ืนที ่71 cm2  และค านวณเป็นอัตราส่วนของพ้ืนที่
ทั้งหมด ((จ านวนจุดสีที่นับได้ 31X2,826)/71) = 1233.9 
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         ** ไม่ได้ท าการทดลองสเปรย์ เนื่องจากด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในสภาวะการณ์เดียวกัน 
 
สรุปผลการทดลอง 
1. จากการทดลองสามารถลดการปนเปื้อนลงได้ถึงร้อยละ 94 ในสภาวะควบคุมปกติที่มีการสเปรย์

ด้านหน้า 
2.การทดลองพบว่ากระแสลมท าให้มีการปนเปื้อนเพ่ิมข้ึนได้ถึง ร้อยละ 31.61 

  
แบบจ าลอง (model) แบบ plastic wrap 

 
สเปรย์ในสภาวะปกติ 
(normal spray) 

สเปรย์ในสภาวะปกติ+จ าลองกระแสลม 
(normal spray + wind) 

รูปแบบ 

จ านวนจุดสีจาก
การสเปรย์
ด้านหน้า 

จ านวนจุดสีจาก
การสเปรย์
ด้านหลัง 

จ านวนจุดสีจากการ
สเปรย์ด้านหน้า 

จ านวนจุดสีจากการ
สเปรย์ด้านหลัง 

 - ปกปิด 3/4  446.6 852.6 690.2 1,380.4 
 - ปกปิด 1/2 1,096.2 1,461.6 1,948.8 2,720.2 
 - ปกปิด 1/4 1,705.2 2,395.4 2,679.6 4,425.4 
 - ปกปิด 4/4 0 0 0 0 

 - เปิด 4/4 3,288.6 - 5,115.6 - 
 หมายเหตุ : ท าการทดลองโดยนับจากจ านวนจุดสีจาก 2.5% ของพ้ืนที่ทั้งหมด (21 cmx29 cm) 
609 cm2 เท่ากับ 15 cm2 และค านวณเป็นอัตราส่วนของพ้ืนที่ทั้งหมด ((จ านวนจุดสีที่นับได้ 11X609)/15)       
= 446.6  

สรุปผลการทดลอง 
1 การทดลอง พบว่า ขนาดของการปกปิดมีผลต่อการปนเปื้อน โดยพ้ืนที่ของการปกปิดน้อยจะพบการ

ปนเปื้อนเพ่ิมมากข้ึน 
2. การทดลองพบว่ากระแสลมท าให้มีการปนเปื้อนเพิ่มข้ึนได้ถึงร้อยละ 55.55 

2. การทดลองโดยการใช้ 3M Petrifilm™ Coliform Count plate เพื่อหา coliform bacteria  
แบบจ าลอง (model) แบบสี่เหลี่ยม 

 
สเปรย์ในสภาวะปกติ 
(normal spray) 

สเปรย์ในสภาวะปกติ+จ าลองกระแสลม 
(normal spray + wind) 

รูปแบบ 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหน้า 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหลัง 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหน้า 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหลัง 
 - ปิดด้านหน้า 1 ด้าน 1.0x104 1.5x104 1.5x104 2.8x104 
 - ปิด 2 ด้าน เปิด ข้าง/หลัง 0 1.2x104 0 1.11x105 
 - ปิด 3 ด้าน เปิด บน/หลัง 1.8x104 1.18x105 1.6x104 1.43x105 
 - ปิด 4 ด้าน เปิด หลัง 0 1.03x105 0 1.18x105 
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 - เปิดทุกด้าน 1.37x105 - 1.45x105 - 
 - ปิดทุกด้าน - - - - 

 
สรุปผลการทดลอง 
1 การทดลอง พบว่า รูปแบบการปกปิดมีผลต่อการพบเชื้อ Colif0rm bacteria  
2. การทดลองพบว่ากระแสลมท าให้มีการปนเปื้อนเชื้อ Colif0rm bacteria เพ่ิมข้ึนได้ถึงร้อยละ 5 
 

   แบบจ าลอง (model)  แบบโดม 

 
สเปรย์ในสภาวะปกติ 
(normal spray) 

สเปรย์ในสภาวะปกติ+จ าลองกระแสลม 
(normal spray + wind) 

รูปแบบ 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหน้า 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหลัง 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหน้า 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหลัง 
 - โดมเปิดช่อง    
   ประต ู 1.0x103 9.1x104 4.0x103 9.5x104 
 - เปิดโดม 1.42x105 - 1.5x105 - 

  
สรุปผลการทดลอง 
1 การทดลอง พบว่า การปกปิดมีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อ Colif0rm bacteria โดยสามารถลดการปนเปื้อน

ในสภาวะปกติได้ถึงร้อยละ 99 
2. การทดลองพบว่ากระแสลมท าให้มีการปนเปื้อนเชื้อ Colif0rm bacteria เพ่ิมข้ึนได้ถึงร้อยละ 5.6 

 
   แบบจ าลอง (model)  แบบ plastic wrap 

 
สเปรย์ในสภาวะปกติ 
(normal spray) 

สเปรย์ในสภาวะปกติ+จ าลองกระแสลม 
(normal spray + wind) 

รูปแบบ 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหน้า 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหลัง 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหน้า 

จ านวน coliform 
จากการสเปรย์

ด้านหลัง 
 - ปกปิด 3/4  2.1x104 3.9x104 2.3x104 4.2x104 
 - ปกปิด 1/2 2.3x104 5.5x104 4.9x104 5.6x104 
 - ปกปิด 1/4 3.3x104 6.5x104 6.2x104 1.04x105 
 - ปกปิด 4/4 - - - - 

 - เปิด 4/4 1.4x105 - 1.46x105 - 
 
สรุปผลการทดลอง 
1 การทดลอง พบว่า ขนาดของการปกปิดมีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อ Colif0rm bacteria โดยพ้ืนที่ของการ

ปกปิดน้อยลงจะพบการปนเปื้อนเพิ่มมากข้ึน 
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2. การทดลองพบว่ากระแสลมท าให้มีการปนเปื้อนเพิ่มข้ึนได้ถึงร้อยละ 4.3 
     
 

 3. การทดลองโดยการใช้ Petrifilm ในการหาเชื้อ E.coli 
     แบบจ าลอง (model) แบบส่ีเหลี่ยม 

 
สเปรย์ในสภาวะปกติ 
(normal spray) 

สเปรย์ในสภาวะปกติ+จ าลองกระแสลม 
(normal spray + wind) 

รูปแบบ 

จ านวน E.coli 
จากการสเปรย์

ด้านหน้า 

จ านวน E.coli 
จากการสเปรย์

ด้านหลัง 
จ านวน E.coli จาก
การสเปรย์ด้านหน้า 

จ านวน E.coli 
จากการ
สเปรย์

ด้านหลัง 
 - ปิดด้านหน้า 1 ด้าน 1.0x103 5.0x103 9.0x103 1.0x104 
 - ปิด 2 ด้าน เปิด ข้าง/หลัง 0 3.0x103 0 7.0x103 
 - ปิด 3 ด้าน เปิด บน/หลัง 1.1x104 1.5x104 1.2x104 2.6x104 
 - ปิด 4 ด้าน เปิด หลัง 0 1.0x104 0 1.1x104 
 - เปิดทุกด้าน 1.6x104 - 1.7x104 - 
 - ปิดทุกด้าน - - - - 

 
สรุปผลการทดลอง 
1 การทดลอง พบว่า รูปแบบของการปกปิดมีผลต่อการพบเชื้อ E.coli 
2. การทดลองพบว่ากระแสลมท าให้มีการปนเปื้อนเชื้อ E.coli เพ่ิมข้ึนได้ถึงร้อยละ 6.25 
 

   แบบจ าลอง (model)  แบบโดม 

 
สเปรย์ในสภาวะปกติ 
(normal spray) 

สเปรยใ์นสภาวะปกติ+จ าลองกระแสลม 
(normal spray + wind) 

รูปแบบ 
จ านวน E.coli จาก
การสเปรย์ด้านหน้า 

จ านวน E.coli จาก
การสเปรย์ด้านหลัง 

จ านวน E.coli 
จากการสเปรย์

ด้านหน้า 

จ านวน E.coli 
จากการสเปรย์

ด้านหลัง 
 - โดมเปิดช่อง    
   ประต ู 0 5.0x103 1.0x103 

 
8.0x103 

 - เปิดโดม 1.7x104 - 2.0x104 - 
 

สรุปผลการทดลอง 
1 การทดลอง พบว่า การปกปิดมีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อ E.coli  โดยสามารถลดการปนเปื้อนในสภาวะปกติ

โดยการสเปรย์ด้านหลังได้ถึงร้อยละ 70.57 
2. การทดลองพบว่ากระแสลมท าให้มีการปนเปื้อนเชื้อ Colif0rm bacteria เพ่ิมข้ึนได้ถึงร้อยละ 17.65 
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   แบบจ าลอง (model)  แบบ plastic wrap 

 
สเปรย์ในสภาวะปกติ 
(normal spray) 

สเปรย์ในสภาวะปกติ+จ าลองกระแสลม 
(normal spray + wind) 

รูปแบบ 

จ านวน E.coli 
จากการสเปรย์

ด้านหน้า 

จ านวน E.coli 
จากการสเปรย์

ด้านหลัง 
จ านวน E.coli จาก
การสเปรย์ด้านหน้า 

จ านวน E.coli จาก
การสเปรย์ด้านหลัง 

 - ปกปิด 3/4  1.1x103 2.0x103 5.1x103 7.0x103 
 - ปกปิด 1/2 2.0x103 3.0x103 7.2x103 8.0x103 
 - ปกปิด 1/4 5.0x103 6.0x103 9.3x103 1.9x104 
 - ปกปิด 4/4 - - - - 

 - เปิด 4/4 2.5x104 - 2.6x104 - 
 
สรุปผลการทดลอง 
1 การทดลอง พบว่า ขนาดของการปกปิดมีผลต่อการปนเปื้อนเชื้อ E.coli  โดยพื้นที่ของการปกปิดน้อยลง

จะพบการปนเปื้อนเพิ่มมากข้ึน 
2. การทดลองพบว่ากระแสลมท าให้มีการปนเปื้อนเพิ่มข้ึนได้ถึงร้อยละ 4 

 
การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการศึกษาวิจัย 
 1. จากผลการทดลองรูปแบบการปกปิดแบบสี่เหลี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับแบบโดมแล้วพบว่าการปกปิดใน
รูปแบบโดมจะสามารถป้องกันการปนเปื้อนมากกว่าแบบสี่เหลี่ยมเนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วแบบสี่เหลี่ยมมักจะมีช่อง
เปิดมากกว่าและมีหลายด้านมากกว่าซึ่งส่วนใหญ่จะปิดไม่ครบทุกด้าน ข้อดีของรูปแบบสี่เหลี่ยม คือ มีความแข็งแรง 
คงทน ข้อเสีย คือ ราคาแพง หนัก ขนย้ายยาก ท าความสะอาดยากเพราะมีจ านวนเหลี่ยมมุมมาก โดยรูปแบบโดม
มักจะมีช่องเปิดที่ไม่กว้างมาก และข้อดี คือ มักจะใช้วัสดุที่มีน้ าหนักเบากว่าเพ่ือใช้ในการขึ้นรูปให้สามารถโค้งงอได้ 
ขนย้ายง่ายกว่า แต่ข้อเสีย คือ มีข้อจ ากัดพ้ืนที่ใช้สอยภายใต้โดม 
 2. ส่วนการปกปิดรูปแบบการ wrap พลาสติก จะสามารถลดการปนเปื้อนได้เพ่ิมขึ้นตามพ้ืนที่ที่มีการปกปิด
เพ่ิมขึ้น และข้อดีของการใช้การปกปิดแบบ wrap คือมีน้ าหนักเบามีความสะดวกมากในการขนย้ายของ
ผู้ประกอบการที่ต้องมีการเก็บขนหรือย้ายทุกวัน และสามารถเปลี่ยนใหม่ทุกวันเนื่องจากราคาไม่แพงมากเกินไป 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของภาชนะใส่อาหาร ข้อเสีย คือ หากใช้พลาสติกที่ไม่ใช่ Food grade อาจเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคได้ และต้องไม่ใช้ในลักษณะที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงในกรณีที่อาหารร้อนจัด ซึ่งในการใช้
รูปแบบพลาสติกต้องแนะน าให้ใช้ชนิดที่สามารถใช้กับอาหารได้และต้องไม่มีการใช้ซ้ าและต้องไม่ใช้กับอาหารที่ร้อน
จัดโดยสัมผัสกับอาหารโดยตรง 
 3. จากการทดลองการใช้สีผสมอาหารและการปนเปื้อน พบว่าผลการทดลองมีความสัมพันธ์ไปในแนวทาง
เดียวกัน คือ การปกปิดสามารถลดการปนเปื้อนได้ตามพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของการปกปิด และขึ้นอยู่
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กับการมีปัจจัยเสริมให้มีการปนเปื้อนมากขึ้น เช่น กระแสลม เป็นต้น โดย กระแสลมจะช่วยพัดพาสีหรือเชื้อที่มี
น้ าหนักเบาให้สามารถเดินทางไปได้ไกลมากข้ึน 
 4. จากการทดลองและจากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการปกปิดอาหารมี
องค์ประกอบที่จ าเป็นหลากหลายในการน าไปใช้ ซึ่งส าหรับผู้ประกอกการอาหารริมบาทวิถีพบว่าการขนย้ายเป็นเรื่อง
จ าเป็นอย่างมาก วัสดุที่จะใช้ในการปกปิดต้องเป็นวัสดุที่มีน้ าหนักเบาเป็นส าคัญ และต้องไม่เป็นวัสดุที่แตกหักง่าย
ในขณะขนย้าย แต่หากเป็นสถานประกอบการอ่ืนที่ ไม่ต้องมีการขนย้าย อาจใช้ลักษณะที่ยึดติดกับที่ได้ แต่ต้องมี
ลักษณะที่ต้องมีการปกปิดทุกด้าน ซึ่งจากผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจะพบว่าการปกปิดที่ไม่ครอบคลุม
ทั้งหมดทุกด้านจะพบการปนเปื้อนเชื้อมากกว่า และกรณีที่เปิดด้านหลังหรือด้านคนขายแล้วหันด้านที่เปิดเข้าหาถนน
จะพบการปนเปื้อนเชื้อมากกว่า 
 5. ส าหรับการปกปิดแบบ wrap พลาสติก พบว่ามีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถีที่ต้อง
มีการขนย้ายทุกวัน เนื่องจากสะดวก น้ าหนักเบา และราคาถูก แต่มีความจ าเป็นในการการประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการเลือกใช้ชนิดพลาสติกและวิธีการใช้ โดยต้องเป็นชนิดที่ใช้กับอาหารได้ ต้องมีการ
เปลี่ยนทุกวันหรือมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน และไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง โดยเฉพาะอาหารที่ร้อนจัด 
 6. การเลือกที่จะปกปิดอาหารที่จ าหน่ายหรือไม่ของผู้ประกอบการมีผลมาจากหรือมีองค์ระกอบอ่ืนมา
เกี่ยวข้องด้วย เช่น โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการทราบและตระหนักดีว่าควรมีการปกปิดอาหารเพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อน แต่ไม่ทราบวิธีการปกปิดที่ถูกต้อง ราคาวัสดุในการปกปิดมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย การขนย้ายรวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ดังนั้น ควรมีการ
ผลักดันให้ครบทุกด้านทั้งด้านการปฏิบัติให้ถูกต้องของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีการบังคับ
ใช้กฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์กับประชาชน เนื่องจากการตัดสินใจของผู้ซื้อมีผลเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
          1. ท าให้ทราบข้อมูลในเรื่องของรูปแบบการปกปิดอาหารที่เหมาะสมในทางปฏิบัติจริง 

2. ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือแนวทางในการปกปิดอาหารส าหรับผู้ประกอบการ 
3. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการอ้างอิงในเรื่องรูปแบบการปกปิดอาหารที่เหมาะสมในการแนะน า   
     เพ่ือประกอบในหลักการสุขาภิบาลอาหาร 
 

ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการศึกษาวิจัย 
  1. ขาดข้อมูลในเชิงลึกในเรื่องของรายละเอียดของการปกปิดอาหารและรูปแบบของการปกปิด 
  2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการขยายการศึกษารูปแบบในการปกปิดอาหารของอาหารปรุงส าเร็จหรืออาหารพร้อมบริโภคใน
สถานที่จ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป เพ่ือไม่ให้มีการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคและเพ่ือความปลอดภัยในการบริโภคเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
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 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารความรู้เรื่องการปกปิดและความส าคัญของการปกปิดให้เพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญในเรื่องของการปกปิดอาหารอย่างถูกต้องแก่
ผู้ประกอบการ 
 4. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายหรือการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านการสุขาภิบาลในเรื่องของ
การปกปิดอาหารอย่างจริงจังเพ่ือให้ผู้ประกอบการตระหนักและเห็นความส าคัญของการปกปิดอาหารอย่าง ถูกต้อง
เหมาะสม 
 
เอกสารอ้างอิง   
            1 . การใช้ โฟมบรรจุอาหารร้อนให้ระวังในเรื่องสารเคมี .[ออนไลน์ ] . เข้าถึ งได้จาก  : 
http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/1198 (วันที่ค้นข้อมูล : 4 พฤษภาคม 2554). 
 2. บุญส่ง แสงอ่อน. (2549). จุลชีววิทยาทางอาหารภาคปฏิบัติการ. ภาควิชาอุตสาหรรมกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 

 
แบบจ าลอง (model) แบบสี่เหลี่ยม 

 
 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/1198
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แบบจ าลอง (model)  แบบโดม 

 

 

 

 
 

แบบจ าลอง (model) แบบ plastic wrap 


