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ตัวอยางที่ 1
1.1  การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็ม

(1)  การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกกรอบ
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ตัวอยางที่ 2
(2)   การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แสดงในกรอบเดียวกัน
ขอมูลโภชนาการ

(Nutrition Information)
หนึ่งหนวยบริโภค :……………..(………...)
(Serving size :………….(…………))
จํ านวนหนวยบริโภคตอ …… : ……
(Serving(s) per container)
คณุคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
(Amount per serving)
พลังงานทั้งหมด …… กิโลแคลอรี                                                                  (พลังงานจากไขมัน ….. กิโลแคลอรี)
(Total energy)             (kcal)                                                                      ((Energy from fat)           (kcal))

รอยละของปริมาณที่แนะนํ าตอวัน *
    (Percent Thai RDI)

ไขมันทั้งหมด ….….. ก. …..%
(Total fat) (g)

ไขมันอิ่มตัว ….….. ก. …..%
(Saturated fat) (g)

โคเลสเตอรอล ….….. มก. …..%
(Cholesterol) (mg)
โปรตีน ….….. ก.
(Protein) (g)
คารโบไฮเดรตทั้งหมด ….….. ก. …..%
(Total carbohydrate) (g)

ใยอาหาร ….….. ก. …..%
(Dietary fiber) (g)
นํ้ าตาล ….….. ก.
(Sugars) (g)

โซเดียม ….….. มก. …..%
(Sodium) (mg)

  รอยละของปริมาณที่แนะนํ าตอวัน *
(Percent Thai RDI)

วิตามินเอ                   …..% วิตามินบี 1 …..%
(Vitamin A) (Vitamin B1)
วิตามินบี 2 …..% แคลเซียม …..%
(Vitamin B2) (Calcium)
เหล็ก …..%
(Iron)
* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนํ าใหบริโภคตอวันสํ าหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความ
ตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
(Percent Thai Recommended Daily Intakes for population over 6 years of age are based on a 2,000 kcal diet.)

ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูที่ตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรไดรับสารอาหาร
ตาง ๆ ดังนี้
(Energy needs vary by individuals.  If your activities require energy of 2,000 kcal per day, your daily diet
should provide the following nutrients.)

ไขมันทังหมด   นอยกวา 65 ก.
(Total fat) (less than) (g)

ไขมันอิ่มตัว นอยกวา 20 ก.
(Saturated fat) (less than) (g)

โคเลสเตอรอล นอยกวา  300 มก.
(Cholesterol) (less than) (mg)
คารโบไฮเดรตทังหมด 300 ก.
(Total carbohydrate) (g)

ใยอาหาร 25 ก.
(Dietary fiber) (g)

โซเดียม นอยกวา 2,400 มก.
(Sodium) (less than) (mg)

พลังงาน (กิโลแคลอรี) ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4  ;  คารโบไฮเดรต = 4
(Energy (kcal) per gram  :  Fat 9; Protein 4; Carbohydrate 4)

ี่
 ชวงท
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ตัวอยางที่ 3
(3)   การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แสดงในกรอบเดียวกัน
ขอมูลโภชนาการ (Nutrition Information)

หนึ่งหนวยบริโภค  : ……………. (………...) (Serving size  : ………… (………..))
จํ านวนหนวยบริโภคตอ …….. (Serving(s) per container) : ………….
คณุคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค (Amount per serving)
พลังงานทั้งหมด … กิโลแคลอรี (Total energy … kcal) ((พลังงานจากไขมัน …. กิโลแคลอรี)(Energy from fat ….kcal))

รอยละของปรมิาณทีแ่นะน ําตอวนั*(Percent Thai RDI)
ไขมันทั้งหมด (Total fat) …….. ก. (g) …..%

ไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) …….. ก. (g) …..%
โคเลสเตอรอล (Cholesterol) …….. มก. (mg) …..%
โปรตีน (Protein) …….. ก. (g)
คารโบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate) …….. ก. (g) …..%

ใยอาหาร (Dietary fiber) …….. ก. (g) …..%
นํ้ าตาล (Sugars) …….. ก. (g)

โซเดียม (Sodium) …….. มก. (mg) …..%
รอยละของปริมาณที่แนะนํ าตอวัน * (Percent Thai RDI)

วิตามินเอ (Vitamin A) …..% วิตามินบี 1 (Vitamin B1) …..%
วิตามินบี 2 (Vitamin B2) …..% แคลเซียม (Calcium) …..%
เหล็ก (Iron) …..%
* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนํ าใหบริโภคตอวันสํ าหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความ
ตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี (Percent Thai Recommended Daily Intakes for population over 6
years of age are based on a 2,000 kcal diet.)

ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูที่ตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรไดรับสารอาหาร
ตาง ๆ ดังนี้  (Energy needs vary by individuals.  If your activities require energy of 2,000 kcal per day,
your daily diet should provide the following nutrients.)

ไขมันทั้งหมด (Total fat)       นอยกวา (less than) 65 ก. (g)
ไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) นอยกวา (less than) 20 ก. (g)

โคเลสเตอรอล (Cholesterol)         นอยกวา (less than) 300 มก. (mg)
คารโบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate) 300 ก. (g)

ใยอาหาร (Dietary fiber)             25 ก. (g)
โซเดียม (Sodium)      นอยกวา (less than) 2,400 มก. (mg)

พลังงาน (กิโลแคลอรี) ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4  ;  คารโบไฮเดรต = 4
(Energy (kcal) per gram  :  Fat 9 ; Protein 4 ; Carbohydrate 4)

ชวงที่
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ตัวอยางที่ 4

 (4)  การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบเต็มรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แสดงในกรอบเดียวกัน

ขอมูลโภชนาการ
(Nutrition Information)

หนึ่งหนวยบริโภค :……………..(………...)
(Serving size  :  ……… (……….))
จํ านวนหนวยบริโภคตอ …… : ……
(Serving(s) per container)
คณุคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
(Amount per serving)
พลังงานทั้งหมด …… กิโลแคลอรี                                                                  (พลังงานจากไขมัน ….. กิโลแคลอรี)
(Total energy)            (kcal)                                                                        ((Energy from fat)           (kcal))

รอยละของปรมิาณทีแ่นะน ําตอวนั*(Percent Thai RDI)
ไขมันทั้งหมด (Total fat) …….. ก. (g) …..%

ไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) ……..  ก. (g) …..%
โคเลสเตอรอล (Cholesterol) ……..  มก. (mg) …..%
โปรตีน (Protein) …….. ก. (g)
คารโบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate) ……..  ก. (g) …..%

ใยอาหาร (Dietary fiber) ……..  ก. (g) …..%
นํ้ าตาล (Sugars) ……..  ก. (g)

โซเดียม (Sodium) …….. มก. (mg) …..%
รอยละของปริมาณที่แนะนํ าตอวัน * (Percent Thai RDI)

วิตามินเอ (Vitamin A) …..% วิตามินบี 1 (Vitamin B1) …..%
วิตามินบี 2 (Vitamin B2) …..% แคลเซียม (Calcium) …..%
เหล็ก (Iron) …..%
* รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนํ าใหบริโภคตอวันสํ าหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความ
ตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
(Percent Thai Recommended Daily Intakes for population over 6 years of age are based on a 2,000 kcal diet.)

ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูที่ตองการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรไดรับสารอาหาร
ตาง ๆ ดังนี ้(Energy needs vary by individuals.  If your activities require energy of 2,000 kcal per day,
your daily diet should provide the following nutrients.)

ไขมันทั้งหมด (Total fat)       นอยกวา (less than) 65     ก. (g)
ไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) นอยกวา (less than) 20     ก. (g)

โคเลสเตอรอล (Cholesterol)         นอยกวา (less than) 300    มก. (mg)
คารโบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate) 300    ก. (g)

ใยอาหาร (Dietary fiber)             25    ก. (g)
โซเดียม (Sodium)      นอยกวา (less than) 2,400    มก. (mg)

พลังงาน (กิโลแคลอรี) ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4  ;  คารโบไฮเดรต = 4
(Energy (kcal) per gram  :  Fat 9; Protein 4; Carbohydrate 4)

ชวงที่
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ตัวอยางที่ 5

1.2  การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอ
 (1)  การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกกรอบ

ขอมูลโภชนาการ Nutrition Information
หนึ่งหนวยบริโภค :…………..(………...) Serving size  : …….(……)
จํ านวนหนวยบริโภคตอ …… : …… Serving (s) per container : ……
คณุคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
พลังงานทั้งหมด … กิโลแคลอรี

Amount per serving
Total energy ………. kcal

รอยละของปรมิาณทีแ่นะน ําตอวนั* Percent Thai RDI *
ไขมันทั้งหมด ….. ก. …..% Total fat ….. g …..%
โปรตีน ….. ก. Protein …..  g
คารโบไฮเดรตทัง้หมด ….. ก. …..% Total carbohydrate ….. g …..%

นํ้ าตาล ….. ก. Sugars ….. g
โซเดียม ….. มก. …..% Sodium ….. mg …..%
*  รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนํ าใหบริโภคตอวันสํ าหรับคนไทย
อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการพลังงาน
วันละ 2,000 กิโลแคลอรี

*  Percent Thai Recommended Daily Intakes for population
over 6 years of age are based on a 2,000 kcal diet.

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษชวงที่
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ตัวอยางที่ 6

(2)  การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  แสดงในกรอบเดียวกัน

ขอมูลโภชนาการ (Nutrition Information)
หนึ่งหนวยบริโภค  :  …….. (……..)  (Serving size  :  …….. (……..))
จํ านวนหนวยบริโภคตอ  …….. (Serving (s) per container)  :  ……..
คณุคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค (Amount per serving)
พลังงานทั้งหมด (Total energy)  ……..  กิโลแคลอรี (kcal)

รอยละของปรมิาณทีแ่นะน ําตอวนั*(Percent Thai RDI)
ไขมันทั้งหมด (Total fat)              …….. ก. (g) ……..  %
โปรตีน (Protein) …….. ก. (g)
คารโบไฮเดรตทัง้หมด (Total carbohydrate)    …….. ก. (g) …….. %

นํ้ าตาล (Sugars) …….. ก. (g)
โซเดียม (Sodium) …….. มก. (mg) …….. %
*    รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนํ าใหบริโภคตอวันสํ าหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป   (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการ

  พลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี (Percent Thai Recommended Daily Intakes for population over 6 years of age are based
  on a 2,000 kcal diet.)

ชวงที่
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ตัวอยางที่ 7

 (3)  การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แสดงในกรอบเดียวกัน

ขอมูลโภชนาการ (Nutrition Information)
หนึ่งหนวยบริโภค  :  …….. (……..)  (Serving size  :  …….. (……..))
จํ านวนหนวยบริโภคตอ  …….. (Serving (s) per container)  :  ………
คณุคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค (Amount per serving)
พลังงานทั้งหมด (Total energy)  ……..  กิโลแคลอรี (kcal)

รอยละของปริมาณที่แนะนํ าตอวัน*
    (Percent Thai RDI)

ไขมันทั้งหมด (Total fat)              …….. ก. (g) ……..  %
โปรตีน (Protein) …….. ก. (g)
คารโบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate)    …….. ก. (g) …….. %

นํ้ าตาล (Sugars) …….. ก. (g)
โซเดียม (Sodium) …….. มก. (mg) ……..  %
*    รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนํ าใหบริโภคตอวันสํ าหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป   (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการ

  พลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี (Percent Thai Recommended Daily Intakes for population over 6 years of age are based
  on a 2,000 kcal diet.)

ชวงที่
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 (4)  การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในกรอบเดียวกัน

ขอมูลโภชนาการ (Nutrition Information)
หนึ่งหนวยบริโภค  :  …….. (……..)  (Serving size  :  …….. (……..))
จํ านวนหนวยบริโภคตอ  ……..  :  …….. (Serving (s) per container  :  ……..)
คณุคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค (Amount per serving)
พลังงานทั้งหมด  ……..  กิโลแคลอรี  (Total energy ………… kcal)

รอยละของปรมิาณทีแ่นะน ําตอวนั*(Percent Thai RDI)
ไขมันทั้งหมด (Total fat)              …….. ก. (g) ……..  %
โปรตีน (Protein) …….. ก. (g)
คารโบไฮเดรตทั้งหมด (Total carbohydrate)    …….. ก. (g) …….. %

นํ้ าตาล (Sugars) …….. ก. (g)
โซเดียม (Sodium) …….. มก. (mg) ……..  %
*    รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนํ าใหบริโภคตอวันสํ าหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป   (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการ

 พลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี (Percent Thai Recommended Daily Intakes for population over 6 years of age are based
  on a 2,000 kcal diet.)

ชวงที่
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 (5)  การแสดงกรอบขอมูลโภชนาการแบบยอรูปแบบมาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในกรอบเดียวกัน

ขอมูลโภชนาการ
(Nutrition Information)

หนึ่งหนวยบริโภค  :  …….. (……..)
(Serving size  :  …….. (……..))
จํ านวนหนวยบริโภคตอ  …….. :  ……..
(Serving (s) per container)  
คณุคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
(Amount per serving)
พลังงานทั้งหมด ……..  กิโลแคลอรี
(Total energy)                 (kcal)

รอยละของปริมาณที่แนะนํ าตอวัน *
(Percent Thai RDI)

ไขมันทั้งหมด
(Total fat)              

…….. ก.
(g)

……..  %

โปรตีน
(Protein)

…….. ก.
(g)

คารโบไฮเดรตทั้งหมด
(Total carbohydrate)    

…….. ก.
(g)

…….. %

นํ้ าตาล
(Sugars)

…….. ก.
(g)

โซเดียม
(Sodium)

…….. มก.
(mg)

…….. %

*   รอยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนํ าใหบริโภคตอวันสํ าหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป   (Thai RDI) โดยคิดจากความตองการ
 พลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
 (Percent Thai Recommended Daily Intakes for population over 6 years of age are based on a 2,000 kcal diet.)
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