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คู่มืออาหารแนะนาํสาํหรับผู้ป่วยโรคลาํไส้แปรปรวน 

ปัจจบุนัคนไทยนิยมรบัประทานอาหารแบบตะวนัตกมากขึน้ซึง่มีสว่นประกอบของ

อาหารหลายชนิดท่ีทาํใหผู้ป่้วยโรคลาํไสแ้ปรปรวนมีอาการรุนแรงขึน้ โดยแนวคิดการปรบัการ

รบัประทานอาหารโดยการหลีกเลี่ยงการรบัประทานคารโ์บไฮเดรตชนิดยอ่ยยากหรอื FODMAP 

diet ประกอบดว้ย โอลิโกแซก็คาไรด ์(oligosaccharides),ไดแซก็คาไรด ์(disaccharides), 

โมโนแซก็คาไรด ์(monosaccharides) และ โพลีออล (Polyols)  ในปรมิาณมาก (High-

FODMAP Diet), อาหารเผ็ดจดั, อาหารท่ีมีสว่นประกอบของคาเฟอีนและแอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

อาหารท่ีแนะนาํในผูป่้วยโรคลาํไสแ้ปรปรวน ควรมีสว่นประกอบของคารโ์บไฮเดรตยอ่ย

ยากในปรมิาณนอ้ย (Low-FODMAP diet)  เน่ืองจากคารโ์บไฮเดรตเหลา่นีถ้กูดดูซมึไดไ้มด่ี จงึ

เพิ่มปรมิาณนํา้ในลาํไสแ้ละก๊าซสว่นเกินท่ีก่อใหเ้กิดอาการของลาํไสแ้ปรปรวนตามมา จาก

ขอ้มลูเบือ้งตน้ท่ีมีการศกึษามาพบวา่สว่นประกอบของอาหารท่ีเป็นปัญหาของคนไทยสว่นใหญ่

ไดแ้ก่ กระเทียม, ตน้หอม, หอมแดง, หอมใหญ่, เห็ด สว่นผลไม ้ไดแ้ก่ มะละกอ, มะมว่งสกุ, 

แอปเป้ิล, กลว้ยสกุ, แตงโม และเครื่องดื่ม ไดแ้ก่ นมววั, กาแฟ เป็นตน้ 
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เมนูอาหารทีแ่นะนาํใหรั้บประทาน 

แกง/ต้ม 

◦ ตม้แซบไก่บา้นใบมะขามออ่น ไมใ่สผ่กัชีฝรั่ง,กระเทียม  

◦ ตม้ยาํนํา้ใสซี่โครงหม ูไมใ่สผ่กัชี,ผกัชีฝรั่ง,เห็ด,หอมแดง,กระเทียม  

◦ ตม้สม้ปลาทสูด ไมใ่สห่อมแดง,ตน้หอม,กระเทียม 

◦ ปลากะพง/ทะเล ตม้ยาํแหง้ ไมใ่สน่มขน้จืด,แปง้สาลีอเนกประสงค,์ผกัชี,ผกัชี

ฝรั่ง,หอมแดง,เห็ด,กระเทียม  

◦ แกงป่า ไมใ่สก่ระเทียม 

◦ โป๊ะแตกนํา้ใส ไมใ่สเ่ห็ด,ผกัชี,กระเทียม 

◦ แกงสม้กุง้/ทะเล ไมใ่สม่ะละกอ,ดอกแค,กะหลํ่า,ผกักาดขาว,กระเทียม,หอมแดง  

◦ ตม้โคลง้ ไมใ่ส ่เห็ด,หอมแดง,ผกัชี,กระเทียม  

◦ แกงจืดหมสูบั ไมใ่สร่ากผกัชี,กระเทียม,คื่นช่าย,กะหลํ่า,ผกัชี,ตน้หอม  

◦ ตม้แซบ่ซี่โครงออ่น/ขาไก่/หม/ูไก่ ไมใ่สเ่ห็ด,รากผกัชี,ผกัชี,หอมแดง,กระเทียม  

◦ ตม้มะระยดัไส ้ไมใ่สร่ากผกัชี,กระเทียม,ผกัชี  

◦ ตม้พะโลปี้กไก่ ไมใ่สร่ากผกัชี,กระเทียม 

◦ ตม้ยาํนํา้ใสกุง้/ปลา/ปลาหมกึ/ไก่/ขาหม ูไมใ่สผ่กัชี,ผกัชีฝรั่ง,หอมแดง,เห็ด,นม

ขน้จืด,กระเทียม  

◦ ไข่นํา้หมสูบัหมสูบัวุน้เสน้ ไมใ่สร่ากผกัชี,กระเทียม,คื่นฉ่าย,ตน้หอม,ผกัชี 
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◦ แกงจืดตาํลงึเตา้หูห้มสูบั ไมใ่สก่ระเทียม,รากผกัชี,ผกัชี  

◦ แกงจืดแตงกวายดัไส ้ไมใ่สร่ากผกัชี,กระเทียม,ผกัชี  

◦ ไก่ตม้ขมิน้ 

◦ ตม้จืดไก่ใสใ่บโหระพาไมใ่สก่ระเทียม  

◦ ตม้ยาํนํา้ใสไข่เจียว ไมใ่สเ่ห็ด,นมขน้จืด,ผกัชี,กระเทียม 

◦ เป็ด/ไก่/หม/ูไข่ พะโล ้ไมใ่สร่ากผกัชี,กระเทียม  

ผัด 

◦ กุง้ผดัพรกิ ไมใ่สห่วัหอมใหญ่,กระเทียม,ตน้หอม  

◦ กุง้ผดัยอดมะพรา้วออ่น ไมใ่สเ่ห็ดหอม,ตน้หอม,กระเทียม 

◦ เนือ้ไก่ผดัป่า ไมใ่สข่า้วโพด,นมขน้จืด,กระเทียม 

◦ ผดักระเพรา ไก่/หมสูบั/ปลา/ปลาหมกึ/กุง้ ไมใ่สเ่หด็ฟาง,กระเทียม  

◦ ปลาหมกึผดัไข่เค็ม ไมใ่สห่วัหอมใหญ่,กระเทียม,รากผกัชี,ตน้หอม,กระเทียม  

◦ หมผูดักะปิ ไมใ่สก่ระเทียม,ถั่วฝักยาว 

◦ ป/ูกุง้/ปลาหมกึ ผดัผงกะหรี่ ไมใ่สค่ื่นช่าย,กระเทียม,นมสด 

◦ ทะเล/กุง้/ปลา/ปลาหมกึ/หม/ูไก่/หอย ผดัฉ่า ไมใ่สข่า้วโพด,เหด็,กระเทียม  

◦ ผดัผกักระเฉด ไมใ่สก่ระเทียม,เตา้เจีย้ว 

◦ ผดัพรกิขิง หม/ูหมกูรอบ/ไก่/กุง้/ปลา  ไมใ่สก่ระเทียม 
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◦ ผดักระเพราไก่กรอบ ไมใ่สก่ระเทียม  

◦ ผดัวุน้เสน้ หม/ูทะเล/ไก่ ไมใ่สห่อมใหญ่ ตน้หอม กระเทียม 

◦ สายบวัผดัหมสูบัไมใ่สก่ระเทียม 

◦ หมสูบัผดัไขเ่ค็ม ไมใ่สก่ระเทียม,ตน้หอม,ถั่วลิสง 

◦ กุง้,ปลา,หม,ูไก่,ป ูผดัพรกิไทยดาํ ไมใ่สก่ระเทียม,หอมใหญ่,ตน้หอม  

 

ยาํ/นํา้พริก 

◦ ยาํคะนา้กุง้สด ไมใ่สก่ระเทียม/หอมแดงซอย  

◦ ยาํทะเล/กุง้สด/ปลาหมกึ/หม/ูเนือ้/ไก่ ไมใ่สเ่ห็ด,หอมแดง,กระเทียม,ผกัชี,ผกัชี

ฝรั่ง  

◦ ลาบหม/ูปลา/เนือ้/ไก/่ทะเล/กุง้/ปลาหมกึ/เป็ด ไมใ่สห่อมแดง,ตน้หอม,

กะหลํ่าปลี,ถั่วฝักยาว 

◦ นํา้พรกิปลาทสูด ไมใ่สห่อมแดง,กระเทียม  

◦ ยาํถั่วพ ูไมใ่สห่อมแดงซอย,เจียว,กระเทียม 

◦ ปลารา้ทรงเครื่อง ไมใ่สถ่ั่วฝักยาว,กระเทียม  

◦ ยาํตะไคร ้ไมใ่สผ่กัชี,หอมแดง,กระเทียม,หวัหอมใหญ่ 

◦ พลา่ปลากระป๋อง ไมใ่สห่อมแดง,ผกัชีฝรั่ง,ตน้หอม,ผกัชี,กระเทียม  

◦ ยาํเนือ้ลายลวก ไมใ่สผ่กัชี,หอมแดง,กระเทียม,หวัหอมใหญ่,คื่นช่าย  
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◦ ยาํปลาหมกึยา่ง ไมใ่สผ่กัชี,หอมแดง,กระเทียม,หวัหอมใหญ่,คื่นช่าย  

◦ ยาํมะระกุง้สด 

◦ กะปิคั่ว ไมใ่สห่อมแดง,กระเทียม,กะทิ 

◦ พลา่กุง้/ปลา/ปลาหมกึ ไมใ่สห่อมแดง,ตน้หอม,ผกัชี,ผกัชีฝรั่ง  

◦ คั่วกลิง้ 

◦ ยาํหมยูา่งคาํหวาน ไมใ่สค่ะนา้,ผกัชี,กระเทียม  

◦ ยาํหวัปลีกุง้ยา่ง ไมใ่สห่อมแดง  

◦ ยาํเสน้เซี่ยงไฮ ้ไมใ่สห่อมหวัใหญ่ คึน่ฉ่าย  

ทอด 

◦ ไข่ลกูเขยไมใ่สก่ระเทียมเจียว,หอมแดงเจียว,ผกัชี  

◦ ไข่เจียว ไมใ่สห่วัหอมใหญ่,ตน้หอม,หอมแดง 

◦ ไข่ดาว 

◦ ทอดมนัปลากลาย/ทอดมนักุง้ ไมใ่สน่ ํา้จิม้ ไมใ่สก่ระเทียม  

◦ ปลาช่อน/ปลาหมกึลยุสวน ไมใ่สห่อมแดง,รากผกัชี,ใบผกัชี 

◦ ปน่ิูม/ป/ูปลา/กุง้/หม/ูไก ่ผดัพรกิไทยดาํ ไมใ่สก่ระเทียม,คื่นช่าย,ตน้หอม,แปง้

สาล ี

◦ ทอดมนัไข่เคม็ ไมใ่สถ่ั่วฝักยาว,ถั่วลิสง,ผกัชี,กระเทียม 
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◦ ปลาทอด/กุง้ทอด ซอสสามรส ไมใ่สก่ระเทียม 

◦ ปลา/ไก่ ทอดราดนํา้ปลา ไมใ่สก่ระเทียม,หอมแดง  

อบ/น่ึง/ย่าง 

◦ ซี่โครงหมอูบซอสพรกิ ไมใ่สก่ระเทียม 

◦ ปลาอบพรกิหวาน ไมใ่สก่ระเทียม,บลอ็กโคลี่,ถั่วแขก  

◦ ปลา/หม/ูไก/่ปลาหมกึ/ปน่ิูม นึ่งมะนาว ไมใ่สก่ระเทียม,ผกัชี 

◦ หมอูบซอสเขียวหวาน ไมใ่สแ่ปง้สาล,ีนมสด,กระเทียม,กะท ิ

◦ ปลาซาบะยา่งซีอิว้มะนาว  

◦ ปีกไก่ยา่งซอสเทรยิากิ 

◦ กุง้อบวุน้เสน้ ไมใ่สเ่นย,กระเทียม,รากผกัชี,เห็ดหอม,คื่นช่าย  

◦ ปอเป้ียะสดไส ้กุง้/หม ูไมใ่สก่ระเทียม,ผกักาดหอม 

◦ ทอดมนัปลาอินทรยีา่ง ไมใ่สถ่ั่วฝักยาว,กระเทียม,กะทิ  

◦ หอ่หมกไมใ่สก่ะท ิ

◦ สเต็กหม/ูเนือ้/ไก่/ปลา ไมใ่สผ่กักะหลํ่าปล,ีผกักาดหอมเคียง 

อาหารจานเดยีว 

◦ ขา้วคลกุกะปิ ไมใ่ส ่กระเทียม,หอมแดง,ตน้หอม,มะมว่ง  
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◦ ขา้วผดั ไก่/เป็ด/หม/ูกุง้/ปลา/ป/ูปลาหมกึ ไมใ่ส ่กระเทียม,ผกัชี,ตน้หอม,หอม

ใหญ่  

◦ ขา้วมนัไก่ไมใ่ชก้ระเทียม,รากผกัชี ไมใ่สน่ ํา้จิม้  

◦ ขา้วหนา้หม/ูไก่/เนือ้/ปลา/กุง้ อบ ไมใ่สก่ระเทียม, รากผกัชี,ตน้หอม,ผกัชี, แปง้

ขา้วโพด,แปง้สาลี  

◦ ขา้วหนา้เนือ้นํา้มนัหอย ไมใ่สแ่ปง้ขา้วโพด,แปง้สาล,ีตน้หอม,กระเทียม  

◦ ขา้วหนา้ซี่โครงหมอูบ ไมใ่สถ่ั่วลนัเตา,รากผกัชี,กระเทียม 

◦ ขา้วราดแกงกะหรี่ ไมใ่สห่อมใหญ่,แปง้สาล,ีเนยสด,ตน้หอมญ่ีปุ่ น  

◦ โจ๊ก หม/ูไก/่กุง้/ปลา/ป/ูปลาหมกึ ไมใ่สร่ากผกัชี,กระเทียม,ตน้หอม  

◦ ขา้วขาหม ูไมใ่ส ่ลกูผกัชี,กระเทียม,รากผกัชี,เห็ดหอม,ผกักาดดอง,ถวัลิสง 

◦ ก๋วยเต๋ียวหมสูบั ไมใ่ส ่ผกัชี ตน้หอม กระเทียม  

◦ ขา้วตม้ หม/ูไก่/กุง้/ปลา/ปลาหมกึ ไมใ่สร่ากผกัชี,กระเทียม,เห็ดหอม,ผกัชี,

ตน้หอม,กระเทียม,คื่นช่าย,ตัง้ฉ่าย  

◦ ขา้วผดัไข่ ไมใ่สก่ระเทียม,ตน้หอม,ผกัชี  

◦ ขา้วผดัปลาเค็ม ไมใ่สก่ระเทียม,ผกัชี  

◦ เสน้หม่ี,บะหม่ี,เซี่ยงไฮผ้ดัขีเ้มา ไมใ่สก่ระเทียม,ขา้วโพด  

◦ ผดัซีอิว้หอ่ไข ่ไมใ่สก่ระเทียม,คะนา้, 

◦ ผดัหม่ีซอสแดง ไมใ่สก่ระเทียม,หอมแดงซอย,กยุชา่ย 
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◦ ยากิโซบะ ไมใ่สก่ะหลํ่าปล,ีขา้วโพด,ตน้หอม,หอมใหญ่,กระเทียม,ซอสมะเขือ

เทศ  

◦ ราดหนา้หม/ูไก่/ทะเล/กุง้/ปลา/ปลาหมกึ ไมใ่สเ่ตา้เจีย้ว,คะนา้,กระเทียม  

◦ ขา้วผดัตม้ยาํทะเล ไมใ่สเ่ห็ดฟาง,หอมแดง,ผกัชี,กระเทียม  

◦ ขา้วผดัมนักุง้ ไมใ่สก่ระเทียม,ตน้หอม,ผกัชี  

◦ ขา้วหม/ูไก่/เนือ้/ปลา เทรยิากิ ไมใ่สก่ะหลํ่าปลี  

◦ ขา้วคอหมยูา่ง ไมใ่สร่ากผกัชี,กระเทียม,ผกัชี 

ขนม/ผลไม้ 

◦ ผลไม ้เช่น ทเุรยีน, กลว้ยดิบ, มะนาว, สม้แมนดารนิ, ลกูทอ้, เสาวรส, ลกูพีช, 

นํา้เตา้, มะมว่งดิบ, สม้เชง้, สละ 

◦ นมถั่วเหลืองท่ีไมใ่ช่นํา้เตา้หู ้

◦ เผือกกวนไมใ่สก่ะท ิ

◦ ซอรเ์บท  

◦ เมเป้ิลไซรปั  

◦ นํา้เช่ือมจากนํา้ตาล  
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ส่วนประกอบของอาหารทีแ่นะนาํใหรั้บประทานได ้

แป้ง 

ขา้วขาว    เสน้หม่ี    เสน้เลก็ 

      

เสน้ใหญ่    เสน้ขนมจีน   เสน้ก๋วยจับ้ 

            

วุน้เสน้ 

 

ผลไม้ 

เลมอ่น             กลว้ยดิบ          ทเุรยีน (1 เม็ดกลาง)  

          

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sweetfrogyogurt.com/yogurt/flavor/luscious-lemon&ei=rvgGVduQGc2dugTf4oLICA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNE550qwNBAVLx_-orcUhmDR-5_gaw&ust=1426606543327143
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มะนาว     สม้แมนดารนิ                ลกูทอ้  

              

เสาวรส                   ลกูพีช    นํา้เตา้ 

     

 มะมว่งเขียวเสวย ½ ผลกลาง  มะมว่งแรด ½ ผลกลาง  สม้เชง้ 1 ผลกลาง 

    

สละ 5 ผล 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.missicecream.com/product-th-750372-4103470-LIP1000+%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7+1000+g.+Lime+powder.html&ei=J_kGVdvEKYOTuATh1YCoCw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGz43cpxYsCrA3dfmwlr8x5qySDBA&ust=1426606697624389
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_(fruit)&ei=ffkGVdbwIoWRuASfhYCgCA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNE29acy_USYNRliTA22Xl4Y6SlO3Q&ust=1426606789008253
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://marketsofmelbourne.com.au/2015/03/produce-season-passionfruit/&ei=tfoGVZ6wPM-VuASym4GQCA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNF-5duD2pQzsDFitXcZR34sqdPsqQ&ust=1426607070999198
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ผัก 

แครอท     ย่ีหรา่     ผกักาดขาว 

       

ผกักาดหอม    มนัฝรั่ง     หวัไชทา้ว 

     

มะเขือเทศ    กะเพรา    ขิง 

        

ข่า     ตะไคร ้     ใบมะกรูด 

      

อโวคาโด    ฟักทอง    เผือก  

      

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.healthbenefitstimes.com/health-benefits-of-carrot/&ei=NPwGVbmfD8XhuQT-ioKADA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHRSpz1WO-FPhUg0SW4L7qDx8el_w&ust=1426607460978577
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2&ei=ovwGVfqqK5OyuATltIDwCQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHdqEZs63yyhERbjnLHvHxAFx8JxA&ust=1426607578116670
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.the-than.com/samonpai/P/41.html&ei=_fwGVcupDNKPuAT7v4JI&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNFOUf8-uY7_GEs3ELvDdG9Ka-8XGQ&ust=1426607682372143
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://club.sanook.com/19429/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A/gallery-909/image-25360/&ei=cP0GVcHKHZW3uQSf1YCIBw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNFmCYg2UZp5rN1Ehb1HJ-OhQdbXOQ&ust=1426607780806801
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kaijeaw.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94/&ei=2f0GVbfiJJPjuQTh64KwBA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGzcZ7s9O213dGvBItGDm4JukbGLQ&ust=1426607901174264
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://frynn.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2/&ei=Df8GVd6LKIixuASduoDoBQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNEY-LJ02l55LpkQbfOU1JL_jtSZvA&ust=1426608199587366
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://24thanapat28.exteen.com/20140725/tomato&ei=b_8GVb_DLY_buQTQ2oLoDA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGnVucM_EsiU0hU-SOqqF3TZk5b3w&ust=1426608307261080
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sanyivegetable.com/?page_id=291&ei=-v8GVaLxOcSNuATloYDgBg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGQGCw8sHdqiJKHuirYzj3R23MKOw&ust=1426608408154520
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://women.thaiza.com/%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99/251835/&ei=VwAHVdSjLdeKuAT-joLgAg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNG0fFiLrgn44cy2oiQ_3sTjB3471Q&ust=1426608537851255
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.propertiesmedicinal.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2/&ei=1wAHVa62DIuhugTNs4CIBQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNFQmjooLHLf5J2s4aobIWKdTPuTlQ&ust=1426608646340013
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.scentandherbs.com/product/13/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-lemongrass&ei=oQEHVYDgAoPbuQTVk4L4Dg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGeBkkQ9xZsGZ5LjqvblJPBCaguFQ&ust=1426608798703510
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://frynn.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94/&ei=FgIHVZrmHs2-uASMxYHABA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNEkJLr6tl2QmN3vuEdKaIfTSzhnCw&ust=1426608979483408


12 
 

มนัเทศ     หน่อไมฝ้รั่ง    ขา้วโพด  

     

ผกัฉ่อย    บลอ็กเคอรร์ี ่    กะหลํ่าปล ี

      

กะหลํ่าดอก    เซเลอรี่    ผกักวางตุง้ 

       

แตงกวา    มะเขือยาว   ใบกระเทียมตน้  

      

กระเจีย้บเขียว 
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ส่วนประกอบของอาหารทีไ่ม่แนะนาํใหรั้บประทาน 

ข้าว/เส้น 

ขา้วกลอ้ง  (> 50 กรมั)                 เสน้มะกะโรนี (> 55 กรมั)      บะหม่ีกึ่งสาํเรจ็รูป (> 50 กรมั) 

                                            

พาสตา้  (> 55 กรมั)         สปาเก๊ตตี ้(> 55 กรมั)      บะหม่ี (> 50 กรมั) 

                         

ผักและผลไม้ 

สม้โอ (>2 ชิน้กลาง)   เงาะ (> 5 ผลกลาง)  ฝรั่ง (>1/3 ผลกลาง) 

    

ลิน้จ่ี (>4 ผลใหญ่)   แอปเป้ิล (>1 ผลเลก็) กลว้ยสกุ (>1 ลกู) 

     

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.thairicemilk.com/www/menu_en-details.php?id=1&ei=CcQGVbS0Bc3nuQTppYLQDw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNEbw5C0ZyPRt6II2SYwd9M_zUdMww&ust=1426593123273727
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://khunkaewta.blogspot.com/2014/03/blog-post_5401.html&ei=wsQGVavkDMO0uASg7oDICw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGTKk3Vn1uxSr3p9HxrMf9K1sLLOg&ust=1426593297134137
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.momypedia.com/momy-article-5-19-503/q-a-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81-3-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B/&ei=U8QGVcO7D5eIuASQuILYAg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNE-R1QHhDQ-gGQEOUya1QGiq5XB6Q&ust=1426593219104626
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://jeyui.wordpress.com/2010/03/09/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83/&ei=JsUGVfaMIYG_uAShsIG4CA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGe_4Rk623nzmEuWcS3H31u5LhTrg&ust=1426593421729586
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nanahealth.com/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99&ei=5NIGVebTGpK3uQTQkIK4BA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNFCwR12_eD2uTR_1sbPk9qaWQz-0w&ust=1426596872341169
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://frynn.com/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0/&ei=TdMGVbOqI4PbuQTVk4L4Dg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNE0CgQXX3Z5NnnhxCKTRl2989Z5RQ&ust=1426597010791073
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://manatcha1993.wordpress.com/2014/02/18/8-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7/&ei=EdQGVdhKlom7BMy3gdgE&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHo15A7OyO9s-jt3KBoiCW5Q90aNQ&ust=1426597122879047
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://frynn.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%88/&ei=edQGVaC6HImfugSK6YCQDA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNEI0Pf-yv-QQ-h8kpiP4M4a05xxWQ&ust=1426597305011817
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9560000083911&ei=_dQGVYi_GZSpuQTPkoK4Ag&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNE8vScC-13Lpo5YEQTwLY7rt-rfwg&ust=1426597427615961
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/horti-asia/2013/01/02/entry-1&ei=_NUGVYSAA8KPuASc3oD4AQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNG-GmavuOwVk8IkwSyV2rQD7TSbWw&ust=1426597690643918
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มะละกอ (> 3 ชิน้ใหญ่หรอื 6 ชิน้พอคาํ)   แตงโม (>1/8 ผล ขนาดกลาง)      ลกูพลบั(>1ผลกลาง) 

         

มะมว่งนํา้ดอกไม ้(>½ ผลขนาดกลาง)   เชอรร์ี ่(>1/2 ถว้ยเลก็)  ลกูพรุน  (>5 ลกู) 

      

บลเูบอรร์ี่ (>1/2 ถว้ยเลก็)   แบลค็เบอรร์ี่ (>10 ผล)           แคนตาลปู (>1/6 ผลกลาง) 

    

องุ่น (>15 ผล)       ลาํไย (>10 ผล)         แกว้มงักร (>1/3 ผล)  

         

กีว่ี   (>1 ผล)        ราสเบอรร์ี่ (>10 ผล)  ขนนุ (>2 ชิน้) 

            

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.blueshop246.com/article/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&ei=6NYGVaCEEIXauQSmrYHoBg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNFRpgxRQRdk7ckqGQbSTjnsgFuncw&ust=1426597932434124
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://frynn.com/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1/&ei=cdcGVfnqE5PjuQTh64KwBA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGM29WiX3ay3ST9Q3dvK1W6nqA20g&ust=1426598058905606
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nuengnatee.com/store/product/view/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A_%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5-26273700-th.html&ei=wtgGVaT2DI6huQTu0IKgDw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNG2wrcKsfurVTOgner2HVrlWmUiIQ&ust=1426598400324542
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://m.flash-mini.com/pak.php?id=33&sub=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87&ei=R9gGVdTgDIOVuASVtIHQAw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGcx1MYis_MvlFAosml0J4IySYZxQ&ust=1426598267291829
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mcot.net/site/content?id=52d7a0bebe047088188b4574&ei=LdkGVc7DNY3GuATEpYCwDg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGiLkJzqQi1VSBhYUPixtS_4NpNQA&ust=1426598513715321
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.trick2u.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99-prunes-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%97/&ei=kuIGVaH-Es-iugSx4IBw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNEAzyo7bKGa66QMH2XNR7a1_6TnVA&ust=1426600822485031
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ชมพู ่(> 2 ผลเลก็)   นอ้ยหน่า (> 1/2 ผลกลาง)    มะเฟือง (> 5 ชิน้) 

    

ซอสมะเขือเทศ  (1 ชอ้นโต๊ะ)              กระเทียม  (1 ชอ้นโต๊ะ)            หอมแดง  (1 ชอ้นโต๊ะ) 

                              

 หอมใหญ่ (>1/2 ถว้ยตวง)               ถั่วเหลือง  (> 30 กรมั)           แก่นตะวนั (> 30 กรมั)                                                

                   

 กะทิ (> ½ กระป๋อง)           บีทรูท (> 2 ผลกลาง)                กะหลํ่าดาว (> 50 กรมั) 

                

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ayambrand.co.th/2012/recipe_details.php?recipe_id=137&type=4&ei=4sUGVb2gIIOTuQSZ-YLACw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGRCg73mvTN04EkB63tOhRUSt0mzQ&ust=1426593521208935
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://women.thaiza.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/239260/&ei=ZsYGVe6bMM-hugTvxYHYDw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHHdMoYcsgYGQsw5WG32aV3aPaKGg&ust=1426593680246574
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.termsuk.com/Article/Detail/7227/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87&ei=FMcGVfeoC5G7uASZPg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNE43RtoAywL67v2Nm5lhV4LZDg4_g&ust=1426593824447995
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://thearokaya.co.th/web/wp-content/uploads/2013/12/Onion1.png&imgrefurl=http://thearokaya.co.th/web/?p=577&h=200&w=300&tbnid=UQ1NgCegnEimZM:&zoom=1&docid=202lJxhioKbHrM&ei=O8gGVcCpLI2XuASW1YGwAw&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?user=rosemary&board=6&id=38&order=numtopic&ei=TskGVc7bA8WyuATzuYGYCg&psig=AFQjCNFx2TshzXelVkbOUO0zVHWCRUTWMg&ust=1426594426378695
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sru.agro.ku.ac.th/thai/research.php?sru_id=5&ei=ecsGVbjVM4y0uAS3mILIDg&psig=AFQjCNGCHTR782kM9tZlTuxG3xIc_zWhWg&ust=1426594923943005
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ผกัโขม (> 2 ชอ้นโต๊ะ)                   บ๊วย  (> 2ผลกลาง)               มงัคดุ (> 4 ผลกลาง) 

                         

ละมดุ (>1 ผลกลาง)                      ลองกอง (>5 ผลใหญ่)          สตอรเ์บอรร์ี ่(>12 ผลใหญ่) 

             

สม้สายนํา้ผึง้ (>1 ผลใหญ่)       สปัปะรด (1/6 ผล)    สาลี่น ํา้ผึง้ >½ ผล, สาลี่หอม>1 ผล 

                        

กุย้ช่าย  (> 1 ชอ้นโต๊ะ)           เห็ดฟาง (> 1 ชอ้นโต๊ะ)      เห็ดหหูนดูาํ (> 1 ชอ้นโต๊ะ) 

                          
           

       

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.franchisecb.com/customize-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2579-1.html&ei=BM8GVbXzOsLjuQTX1oG4Bg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHaiM5oBizis-VcmNszXYU-cV2tTA&ust=1426595905540241
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://farmhet.wordpress.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%87/&ei=e88GVde6F5OJuAT7koLQBA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNFvIZykTshx-_EdD1ok44g5LmaRGQ&ust=1426596029940407
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://njmushroomfarm.blogspot.com/2011/05/jelly-mushroom.html&ei=5s8GVcX2JoKuuQSQu4K4BQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNFJmdfvKMdIOkQrOt31qqSFf7cm5A&ust=1426596140563053
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เห็ดหหูนขูาว (> 1 ชอ้นโต๊ะ)    เห็ดนางฟา้ (> 1 ชอ้นโต๊ะ)       เห็ดหอม (> 1 ชอ้นโต๊ะ) 

                          

เห็ดเขม็ทอง (> 1 ชอ้นโต๊ะ)     เห็ดออรนิจิ (> 1 ชอ้นโต๊ะ)   ถั่วลิสง (> 30 กรมั) 

             

 

ขนม 

ซาลาเปา (> 50 กรมั)        คุก้กี ้   (> 30 กรมั)                    ขนมปัง (> 50 กรมั)  

              

เคก้ (> 80 กรมั)        แยม (> 1 ชอ้นโต๊ะ)   ช็อคโกแลต (> 40 กรมั) 

        

    

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tshop2u.com/product.detail_644667_th_3039785&ei=P9AGVa7kOMKUuATf6IKYBw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNFJmdfvKMdIOkQrOt31qqSFf7cm5A&ust=1426596140563053
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://healthmeplease.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2.html&ei=1tAGVYLFEtPIuAT1m4CwAw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNFRST36sSHW6R0cwplNyThKfab1Bg&ust=1426596352490180
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://food-amazingmedicine.blogspot.com/2012/11/shiitake-mushroom-traditional-cuisine.html&ei=RtEGVe7ZM9GkuQSfiIDwCA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNF49VMhwuocHcfbdHjKfybIPDa2GQ&ust=1426596474213022
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://siammushroom.com/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C/&ei=3dEGVaOPBs6iugSzloDoBw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNEBytpdQrUfYTLFIDZcaCX82fJryg&ust=1426596607345901
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.earlythai.com/14476280/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1&ei=VNIGVZqzHNDauQS-84KQAQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGjqJ4yu_x87GwR5VQQC2LbA8ja9g&ust=1426596739215366
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.salapaoaroi.com/&ei=qtkGVb7vMZG7uASZPg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHUAfqgmGgEiHBv_HaPZkc-DPg6Jg&ust=1426598627518393
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://group.wunjun.com/fantasythai/topic/73899-1780&ei=GNoGVZGPGoa6uAST34DoCQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHMQ1d9yRTTJlkV179ZvbqN_FKwjQ&ust=1426598750746337
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vcharkarn.com/vnews/154726&ei=ydoGVZquH5fnuQSR7oCACA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHy5vqaPvzs9hoKRU6Xu372mH2ROw&ust=1426598854947665
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wongnai.com/restaurants/146926ik-mom-made/photos/f70e99fffd3c4a6eb441adb15c328176&ei=QtsGVefKC82OuATexYDQBQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGAs5rCc22O59EiknQ_yKUWbb3kaw&ust=1426599026358941
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.horapa.com/board/viewtopic.php?No=1724&ei=0tsGVauhDM6JuATTuYDACw&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHiu-CnUMJIaxK_tg_Soy2msqwPVQ&ust=1426599164872490
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9510000017760&ei=OtwGVd3uOM2LuAThhoC4Bg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNE-DEpKVf9pTM41nmMfCGIwo3O5nw&ust=1426599296375524
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ครมีเทียม (> 3 กรมั) นมขน้หวาน (> 20 กรมั) นมววั (> 200 ซซี)ี 

     

ชีสหรอืเนยแข็ง (> 30 กรมั) ไอศกรมี (> 80 กรมั)  โยเกิรต์ (> 150 กรมั) 

        

นํา้ผลไม ้(> 200 ซีซ)ี  นํา้เตา้หู ้(> 200 ซีซ)ี นํา้ผึง้ (> 1 ชอ้นโต๊ะ) 

     

เม็ดแมงลกั (> 1 ชอ้นโต๊ะ)             ผลไมด้อง (> 30 กรมั)               

               

       

   

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://women.thaiza.com/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94/266717/&ei=49wGVeD6K4OauQT-2ICICQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHhsVMjGswQYE6qZ4497ho4lIEZug&ust=1426599430825100
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pantip.com/topic/30063357&ei=Yt0GVZW5J8-GuATqnoLwAg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNEhyjhss1xCQBf09D3Ndks1APVocA&ust=1426599558767116
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.being-mom.com/new-articles/%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD.html&ei=E94GVb7YBYucuQSgx4DgAQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGuIAcO96Zhl_EhqY3bXIFUdIO2GQ&ust=1426599693994925
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://appsanook.blogspot.com/2013/03/blog-post_8461.html&ei=lN4GVZbRF9iouwTh6YLIBg&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHmdVGOksy_udQ5L2uSCGv7ZGAKRA&ust=1426599881479372
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.the-than.com/food/food-b30.html&ei=yt8GVb6vDsyOuATT_YHACA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNFap2zy2VRINvblr959C2SsnhMmpQ&ust=1426600187515237
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://women.sanook.com/9152/&ei=X98GVZmqMIi2uATdiIHQBA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHRyjhACe8r57fiEnIhqM3BhL95zw&ust=1426600088371649
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pantip.com/topic/31114042&ei=aOAGVZPxOManuQTzmIHwCQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHTh_1tb-8WmFcnf3fgwaUpg16b5Q&ust=1426600342206721
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://guru.sanook.com/8480/&ei=2OAGVfGfBIOdugSxlYDwBQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNEQ5vRCUTgnG3awyLnxqTQKOMZmVw&ust=1426600462491633
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://frynn.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87/&ei=RuEGVfeyOIKWuQSBmIKgBA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNG34a-EwmmLqC0tH4xdJLi96W1X2A&ust=1426600586439250
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.suanrsa.com/product/19/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81-100-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94&ei=0eEGVfXsEJfnuQSR7oCACA&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNHTbW8qnm4OYjptAV-LoLXqlcW4TA&ust=1426600696583747
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=narellan&month=06-2013&date=26&group=10&gblog=92&ei=-uIGVZfzCouluQTS44KADQ&bvm=bv.88198703,d.c2E&psig=AFQjCNGdSHeTtR8AOmregcZEw6imMcTs4A&ust=1426601007728091
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แอลกอฮอล ์(> 200 ซซี)ี 

 

สารใหค้วามหวานแทนนํา้ตาล (นํา้ตาลเทียม) 
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