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คณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 381 
มาตรฐานผลิตภณัฑ์เมลามีน 

 
ประธานกรรมการ 

นางสุมาลี  ทั่งพิทยกุล สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย 
กรรมการ 

นางอุมา  บริบูรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นางสาววารุณี เสนสุภา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 นางสาวศลินา แสงทอง 
 นางทัศอร ฉัตรไชยศิริ  
นางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
รศ.ดวงดาว อาจองค์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
นางสุพัตรา เป่ียมวารี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ผศ. อนัญญา โพธิศิริ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
นายศุภชัย ลางคูลเสน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
นายมานิต อติวานิชยพงศ์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน) 
นางสาวสุมาลี จันเปรม บริษัท มาลาพลาส จํากัด  

กรรมการและเลขานุการ 
นายอาศิรวรรธน์ โพธิพันธ์ุ สํ า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
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ปัจจุบันมีการใช้งานภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ 
สําหรับอาหารเป็นจํานวนมาก ทั้งที่ใช้งานภายในครัวเรือนและใช้งานตามร้านอาหาร ดังน้ัน เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ใช้
โดยเฉพาะปริมาณสารที่ละลายออกมาที่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ฟอร์แมลดีไฮด์ จึงกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมล     
ดีไฮด์ : เฉพาะด้านความปลอดภัย ขึ้น 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี กําหนดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากผู้ทํา ผู้ใช้ นักวิชาการ และเอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

มอก. 656 – 2556 วิธีวิเคราะห์พลาสติกที่สัมผัสอาหาร 
ISO 8442-2 : 1997 Materials and articles in contact with foodstuffs -- Cutlery and table 

holloware -- Part 2: Requirements for stainless steel and silver-plated 
cutlery  

EN 1186 – 3:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs — Plastics — Part 3: 
Test methods for overall migration into aqueous food simulants by total 
immersion 

EN 1186 – 9:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs — Plastics — Part 9: 
Test methods for over all migration into aqueous food simulants by 
article filling 

EN 13130-1:2004 Materials and articles in contact with foodstuffs — Plastics substances 
subject to limitation — Part 1: Guide to test methods for the specific 
migration of substances from plastics to foods and food simulants and 
the determination of substances in plastics and the selection of 
conditions of exposure to food simulants  

COMMISSION REGULATION (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles 
intended to come into contact with food and amended  

COMMISSION REGULATION (EU) No 202/2014 of 3 March 2014 amending Regulation (EU) No 
10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food 

Technical guidelines on testing the migration of primary aromatic amines from polyamide 
kitchenware and of formaldehyde from melamine kitchenware 1st edition 2011 

 
 
 
 
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานน้ีแล้ว   เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม 
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที ่ 5385  ( พ.ศ. 2562 ) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 

เรื่อง   กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน−ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย−ฟอร์แมลดีไฮด์  

และเมลามีน−ยูเรีย−ฟอร์แมลดีไฮด์ สําหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         พ.ศ. 
2511 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558    รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน−ฟอร์แมล
ดีไฮด์ ยูเรีย−ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน−ยูเรีย−ฟอร์แมลดีไฮด์ สําหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย มาตรฐาน
เลขที่  มอก. 2921−2562 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศน้ี 

ทั้งน้ี  ให้มีผลต้ังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 สมชาย   หาญหิรัญ 
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 



 v
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มาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
ภาชนะและเคร่ืองใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ 
ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย- 

ฟอร์แมลดีไฮด์สําหรับอาหาร : 
เฉพาะด้านความปลอดภัย 

1.  ขอบข่าย 
1.1  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี ครอบคลุมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกที่สัมผัสอาหารท่ีทําจากวัสดุ

พลาสติกประเภทเทอร์มอเซตที่ใช้ฟอร์แมลดีไฮด์ทําปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โดยมุ่งเน้นเฉพาะด้านความ
ปลอดภัย ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “ภาชนะและเครื่องใช้” 

2.  บทนิยาม 
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 วัสดุพลาสติกประเภทเทอร์มอเซต (thermoset plastic) หมายถึง พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างทางเคมีแปรสภาพ
ถาวรระหว่างกระบวนการขึ้นรูปด้วยความร้อน และหลังการแปรสภาพแล้วนํามาหลอมละลาย หรือขึ้นรูปใหม่
อีกไม่ได้ 

2.2 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน หมายถึง ปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลของมอนอเมอร์ทําให้เกิดเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ที่
มีโครงสร้างซ้ําๆ หรืออาจใช้สารอ่ืนในการเกิดปฏิกิริยา เช่น ฟอร์แมลดีไฮด์ ได้แก่ เมลามีน–ฟอร์แมลดีไฮด์ 
หรือ ยูเรีย–ฟอร์แมลดีไฮด์ หรือ เมลามีน–ยูเรีย–ฟอร์แมลดีไฮด์ 

3.  วัสด ุ
3.1 วัสดุที่ใช้ทําภาชนะและเคร่ืองใช้ ต้องเป็นดังน้ี 

3.1.1 เรซิน 
ต้องเป็นเรซินช้ันคุณภาพสัมผัสอาหาร (food contact grade) 
ผู้ทําต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลวิเคราะห์จากสถาบันที่เช่ือถือได้หรือหน่วยงานท่ี
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้การยอมรับ 

3.1.2 ประเภทวัสดุที่ใช้ทํา รวมถึงวัสดุที่ใช้เคลือบผิว ต้องเป็นดังน้ี 
3.1.2.1 เมลามีน–ฟอร์แมลดีไฮด์ (MF) 
3.1.2.2 ยูเรีย–ฟอร์แมลดีไฮด์ (UF) 
3.1.2.3 เมลามีน–ยูเรีย–ฟอร์แมลดีไฮด์ (MUF) 
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การวิเคราะห์ให้ปฏิบัติตาม มอก. 656 
3.1.2 สีที่ใช้พิมพ์ และสีผสมในพลาสติก 

ต้องเป็นสีช้ันคุณภาพสัมผัสอาหาร มีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ผู้ทําต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลวิเคราะห์จากสถาบันที่เช่ือถือได้หรือหน่วยงานท่ี
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้การยอมรับ 

4. คุณลักษณะท่ีต้องการ 
4.1 ความทนกรดซัลฟิวริก 

เมื่อทดสอบตามข้อ 8.2 แล้วต้องไม่มีลักษณะผิดปกติที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น จุด รอยฝ้าขาว พอง 
สีหายไปหรือสีจางลงกว่าเดิม ร้าว บิดเบ้ียว 

4.2 ความทนนํ้าเดือด 
เมื่อทดสอบตามข้อ 8.3 แล้วต้องไม่มีลักษณะผิดปกติที่อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น จุด รอยฝ้าขาว พอง 
สีหายไปหรือสีจางลงกว่าเดิม ร้าว บิดเบ้ียว 

4.3 ปริมาณสารที่ละลายออกมา 
ต้องเป็นไปตามตารางที่ 1  
โดยการวิเคราะห์ให้สกัดตัวอย่างตามอุณหภูมิที่กําหนด แล้วต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ตารางที่ 1 ปรมิาณสารท่ีละลายออกมา 
(ข้อ 4.3) 

รายการ
ที่ รายการทดสอบ ตัวทําละลายที่ใช้สกัด เกณฑ์ที่กําหนด 

ไม่เกิน วิธีวิเคราะห์ 

1 ส่ิงที่เหลือจากการระเหย สารละลายกรดแอซีติก   
3 % เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

10 mg/dm2  EN 1186-3* 
 EN 1186-9** 

2 โลหะ  สารละลายกรดแอซีติก   
3 % เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

ตารางที่ 2 ข้อ 8.4 

3 ฟอร์แมลดีไฮด ์
 

สารละลายกรดแอซีติก   
3 % เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

15 mg/kg ข้อ 8.5 

4 เมลามีน  
(2,4,6 ไทรอะมโิน 1,3,5 ไทรอะซีน) 

สารละลายกรดแอซีติก   
3 % เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

2.5 mg/kg ข้อ 8.6 

หมายเหตุ * หมายถึง กรณีท่ีตัวอย่างไม่สามารถบรรจุตัวทําละลายท่ีใช้สกัดได้ และอุณหภูมิของสารละลายท่ีใช้สกัดเป็น (70  
2) oC เป็นเวลา 120 min 

** หมายถึง กรณีท่ีตัวอย่างสามารถบรรจุตัวทําละลายท่ีใช้สกัดได้ และอุณหภูมิของสารละลายที่ใช้สกัด  เป็น (70   
2) oC เป็นเวลา 120 min 
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ตารางที่ 2 ปรมิาณโลหะท่ีละลายออกมา 
(รายการที่ 2 ตารางที่ 1) 

รายการที ่ คุณลักษณะ 
เกณฑ์กําหนด 

ไม่เกิน 
(mg/kg) 

1 อะลูมิเนียม 1 

2 แบเรียม 1 

3 โคบอลต์ 0.05 
4 ทองแดง 5 
5 เหล็ก 48 
6 ลิเทียม 0.6 
7 แมงกานีส 0.6 
8 สังกะสี 5 
9 นิกเกิล 0.02 

5. การบรรจุ 
5.1 หากมิได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืนให้หุ้มห่อภาชนะและเคร่ืองใช้ด้วยวัสดุหรือบรรจุในหีบห่อที่สะอาดแข็งแรง

ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน รอยร้าว การเสียรูป หรือแตกหัก ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขนส่งหรือเก็บรักษา 

6.  เครื่องหมายและฉลาก 
6.1 ที่ภาชนะบรรจุทุกใบ หรือที่วัสดุหุ้มห่อภาชนะและเคร่ืองใช้ หรือที่หีบห่อภาชนะและเคร่ืองใช้ที่มีขนาดเดียวกัน

ทุกหีบห่ออย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปน้ี ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  
(1) ช่ือผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ หรือช่ืออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
(2) ประเภทวัสดุที่ใช้ทํา เช่น เมลามีน–ฟอร์แมลดีไฮด์ หรือ เมลามีน–ยูเรีย–ฟอร์แมลดีไฮด์  

หมายเหตุ กรณีท่ีมีการเคลือบผิว ให้ระบุประเภทวัสดุท่ีใช้เคลือบด้วย เช่น ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ เคลือบผิวด้วย        
เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ 

(3) ขนาด เป็นมิลลิเมตร (mm) หรือเซนติเมตร (cm) หรือความจุ (ถ้ามี) เป็นลูกบาศก์มิลลิเมตร (mm3) 
หรือเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) หรือเป็นลิตร (L) แล้วแต่กรณี 

(4) จํานวน 
(5) ข้อความ ดังต่อไปน้ี 

(5.1) “ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส (oC)” 
(5.2) “ห้ามใช้บรรจุอาหารท่ีมีความเป็นกรด-ด่าง ตํ่ากว่า 2.4” 
(5.3) “ไม่แนะนําให้ใช้ในเตาไมโครเวฟ” 
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(6) ข้อแนะนําในการใช้ (ถ้ามี) 
(7) เดือน ปีที่ทํา และรหัสรุ่นที่ทํา 
(8) ช่ือผู้ทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 
(9) ประเทศที่ทํา 

6.2 ที่ตัวภาชนะและเครื่องใช้ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปน้ีให้เห็น    
ได้ง่าย ชัดเจน โดยทําเป็นตัวนูนหรือลึกลงในผิวพลาสติกของตัวภาชนะและฝา (ถ้ามี) 
(1) ช่ือผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ หรือช่ืออ่ืนที่สื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ 
(2) ประเภทวัสดุที่ใช้ทํา เช่น เมลามีน–ฟอร์แมลดีไฮด์ หรือ เมลามีน–ยูเรีย–ฟอร์แมลดีไฮด์ 
(3) อุณหภูมิใช้งาน  เป็น “100 องศาเซลเซียส (oC)” 
(4) สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีลักษณะและสัดส่วน

ตามภาคผนวก ข.  
 หมายเหตุ สัญลักษณ์ตามภาคผนวก ข. มีขนาดเท่าใดหรือใช้สีใดก็ได้ 

6.3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดข้างต้น 

7.  การชักตวัอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
7.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. 

8.  การทดสอบ 
8.1  ข้อกําหนดทั่วไป 

8.1.1  ให้ใช้วิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานน้ี หรือวิธีอ่ืนใดที่ให้ผลเทียบเท่า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีที่
กําหนดในมาตรฐานน้ี 

8.1.2 หากมิได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืน นํ้าและสารเคมีที่ใช้ต้องมีความบริสุทธ์ิเหมาะสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ 
8.2 ความทนกรดซัลฟิวริก 

8.2.1 เครื่องมือ 
8.2.1.1 ภาชนะเคลือบ หรือภาชนะเหล็กกล้าไร้สนิม หรือภาชนะที่ทนการกัดกร่อนของสารละลายกรด

ซัลฟิวริกได้ พร้อมฝาปิด   
8.2.1.2  อุปกรณ์ให้ความร้อน เช่น ตะเกียงก๊าซ (gas burner) หรือ แผ่นความร้อน (hot plate) 

8.2.2 การเตรียมสารละลายกรดซัลฟิวริก 8.188 g/dm3 
ละลายกรดซัลฟิวริก ความหนาแน่น 1.84 g/cm3 ปริมาตร 4.45 cm3 ในนํ้ากลั่น แล้วเติมนํ้ากลั่นจนมี
ปริมาตร 1 000 cm3 
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8.2.3 การเตรียมช้ินทดสอบ 
ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ตัวอย่างทั้งใบรวมฝาและส่วนประกอบอ่ืน (ถ้ามี) เป็นช้ินทดสอบ     

8.2.4 วิธีทดสอบ 
8.2.4.1 ใส่สารละลายกรดกรดซัลฟิวริกที่เตรียมเสร็จใหม่ลงในภาชนะ (ข้อ 8.2.1.1) ปิดฝาแล้วต้มให้เดือด 
8.2.4.2  ใส่ช้ินทดสอบลงในภาชนะโดยไม่ให้ช้ินทดสอบสัมผัสกัน เพ่ือให้ผิวทุกส่วนของช้ินทดสอบสัมผัสกับ

สารละลายกรดซัลฟิวริกโดยทั่วถึง ต้มให้เดือดต่อเป็นเวลา 10 min  
8.2.1.3 เมื่อครบเวลาที่กําหนดนําช้ินทดสอบออกจากภาชนะ ล้างด้วยนํ้าเย็น ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 15 min 

ถึง 20 min แล้วตรวจพินิจผิวของช้ินทดสอบ  
8.3  ความทนนํ้าเดือด  

8.3.1 เครื่องมือ 
ให้เป็นไปตามข้อ 8.2.1 

8.3.2 การเตรียมช้ินทดสอบ 
ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ตัวอย่างทั้งใบรวมฝาและส่วนประกอบอ่ืน (ถ้ามี) เป็นช้ินทดสอบ     

8.3.3 วิธีทดสอบ 

แช่ช้ินทดสอบในนํ้าเดือดที่อุณหภูมิ (100  2) oC เป็นเวลา 30 min นําออกมาวางไว้ให้เย็นลงท่ีอุณหภูมิ 
(23  5) oC เป็นเวลา 1 h ปฏิบัติเช่นน้ีซ้ําอีก 9 ครั้ง (รวมเป็น 10 ครั้ง) แล้วตรวจพินิจผิวของช้ินทดสอบ 

8.4 โลหะ 
8.4.1 เครื่องมือ 

8.4.1.1 อินดักทีฟคัปเปิลพลาสมา – ออปติคอลอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร์ (Inductively Coupled Plasma – 
Optical Emission Spectrometer  (ICP-OES)) 
(1)  สารพา ประกอบด้วย พลาสมา (Plasma) ที่อัตราการไหล 15 dm3/min ออกซิลิอรี (Auxiliary) 

ที่อัตราการไหล 0.2 dm3/min และ เนบูไลเซอร์ (Nebulizer) ที่อัตราการไหล 1 dm3/min 
(2) ค่าพลังงานความถ่ีวิทยุ (RF Power) เป็น 1 400 W 
(3) ค่าแนะนําสําหรับความยาวคลื่นที่ใช้ตรวจวัด ตามตารางที่ 3 

หมายเหตุ ความยาวคลื่นท่ีเหมาะสมสําหรับสเปกโทรมิเตอร์แต่ละเคร่ืองอาจแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3 ความยาวคลื่นที่ใช้ตรวจวัดสาํหรับโลหะแต่ละชนิด 
(ข้อ 8.4.1.1 (3) และข้อ 8.4.6.1) 

รายการที ่ ชนิดโลหะ ความยาวคลื่น 
(nm) 

1 อะลูมิเนียม 396.153 
2 แบเรียม 233.527 
3 โคบอลต์ 228.616 
4 ทองแดง 324.752 
5 เหล็ก 239.562 
6 ลิเทียม 670.784 
7 แมงกานีส 257.610 
8 สังกะสี 206.200 

9 นิกเกิล 232.604 

8.4.1.2 ตู้อบอากาศหมุนเวียนที่ควบคุมอุณหภูมิได้ (70  2) oC 
8.4.1.3 เตาไฟฟ้า 

8.4.2 สารละลายและวิธีเตรียม 
8.4.2.1 สารละลายกรดแอซีติก 3% เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

ช่ังกรดแอซีติกเข้มข้นความหนาแน่น 1.05 g/cm3 ปริมาณ 3 g ในขวดแก้วปริมาตรขนาด 100 cm3 
ที่บรรจุนํ้ากลั่น แล้วเติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร 

8.4.2.2 สารละลายมาตรฐานโลหะผสม 9 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย อะลูมิเนียม แบเรียม โคบอลต์ ทองแดง 
เหล็ก ลิเทียม แมงกานีส สังกะสี และนิกเกิล 1 000 mg/dm3  

 สารละลายที่มีความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดเป็น 1 000 mg/dm3 
8.4.2.3 สารละลายมาตรฐานโลหะผสม 9 ชนิด 100 mg/dm3 
 ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายมาตรฐานโลหะผสม 9 ชนิด 1 000 mg/dm3 (ข้อ 8.4.2.2) ปริมาตร        

100 cm3 ใส่ขวดแก้วรูปกรวย ขนาด 1 000 cm3 แล้วเติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร 
8.4.2.4 สารละลายมาตรฐานโลหะผสม 9 ชนิด  0.0 mg/dm3   0.01 mg/dm3   0.025 mg/dm3             

0.05 mg/dm3   0.1 mg/dm3  0.25 mg/dm3  0.5 mg/dm3  และ 0.75 mg/dm3 
 ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายมาตรฐานโลหะผสม 9 ชนิด 100 mg/dm3 (ข้อ 8.4.2.3) ปริมาตร 0.0 mm3           

5.0 mm3  12.5 mm3  25 mm3  50 mm3  125 mm3  250 mm3  และ 375 mm3 แยกใส่ขวด
แก้วปริมาตรขนาด 50 cm3 จํานวน 8 ใบ ตามลําดับ เติมสารละลายกรดแอซีติก (ข้อ 8.4.2.1) จนถึง
ขีดปริมาตร 
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8.4.3 ตัวอย่างที่ใช้และการเตรียมตัวอย่าง 
8.4.3.1 จํานวนตัวอย่างที่ใช้ 4 ช้ิน (กรณีตัวอย่างที่ขายเป็นชุดบรรจุอยู่ด้วยกันให้สุ่มตัวอย่างจํานวน 1 ช้ินต่อ

ชุดเป็นตัวแทน โดยพิจารณาใช้ภาชนะและเครื่องใช้ช้ินที่สัมผัสอาหารเป็นตัวแทน)  โดยปฏิบัติดังน้ี 
(1) นําตัวอย่างจํานวน 1 ช้ิน ใช้สําหรับคํานวณพ้ืนที่ผิวสัมผัส 
(2) นําตัวอย่างจํานวน 3 ช้ิน ใช้สําหรับเตรียมสารละลายตัวอย่าง 

8.4.3.2 การคํานวณพ้ืนที่ผิวสัมผัส 
ให้ปฏิบัติตาม ISO 8442-2 Annex B หรือใช้วิธีอ่ืนตามความเหมาะสมและเทียบเท่า  

8.4.3.3 ทําความสะอาดตัวอย่างด้วยผ้าไร้ฝุ่น หรือแปรงขนนุ่ม หากตัวอย่างมีฉลากแจ้งวิธีปฏิบัติก่อนนําไปใช้
งานให้ปฏิบัติตามคําแนะนํา 

8.4.4 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง 
8.4.4.1 กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายได้ 

(1) คํานวณพ้ืนที่ผิวตัวอย่างส่วนที่สัมผัสอาหารทั้งหมด หน่วยเป็นตารางเดซิเมตร และทําความ
สะอาดตามข้อ 8.4.3.2 และข้อ 8.4.3.3 

(2) เติมสารละลายกรดแอซีติก (ข้อ 8.4.2.1) ที่มีอุณหภูมิ (70  2) oC ในตัวอย่างจนถึงระดับ 
ตํ่ากว่าขอบบนของตัวอย่างประมาณ 0.5 cm บันทึกปริมาตรที่ใช้ ปิดด้วยกระจกหรือฟิล์ม
พลาสติกชนิดทนความร้อนหรืออะลูมิเนียมเปลว แล้ววางในตู้ควบคุมที่อุณหภูมิ (70  2) oC 
ต้ังไว้จนถึงอุณหภูมิ (70  2) oC แล้วจับเวลา 2 h เทสารละลายกรดแอซีติกทิ้งไป แล้วปฏิบัติ
ซ้ําอีกจํานวน 2 ครั้ง ต้ังแต่เติมสารละลายกรดแอซีติกจนถึงเทสารละลายกรดแอซีติกทิ้งไป โดย
ครั้งที่ 3 ให้เก็บสารละลายกรดแอซีติกแทนการเทท้ิง ใส่ในภาชนะแก้วปิดฝา ต้ังไว้จนถึง
อุณหภูมิห้องเป็นสารละลายที่สกัดได้สําหรับวิเคราะห์ตามข้อ 8.4.5 

 
รูปที่ 1 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายได้ 

(ข้อ 8.4.4.1 (2)) 
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(3) บันทึกพ้ืนที่ผิวของตัวอย่างและปริมาตรของสารละลายที่ใช้ เพ่ือนํามาใช้ในการคํานวณผล
วิเคราะห์ 

8.4.4.2 กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายไม่ได้ 
(1) คํานวณพ้ืนที่ผิวตัวอย่างส่วนที่สัมผัสอาหารทั้งหมด หน่วยเป็นตารางเดซิเมตร และทําความ

สะอาดตามข้อ 8.4.3.2 และข้อ 8.4.3.3 
(2) ใส่ช้ินตัวอย่างที่ต้องการทดสอบทั้งหมดรวมกันในภาชนะแก้วทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางใกล้เคียงกับขนาดของตัวอย่าง เติมสารละลายกรดแอซีติก (ข้อ 8.4.2.1) ที่มีอุณหภูมิ 
(70  2) oC ให้ท่วมส่วนที่สัมผัสอาหารและส่วนด้ามจับ (ถ้ามี) สูงขึ้นมา 1 cm ใส่วัตถุกัน
กระเด็น (anti-bumping granules)  ปิดด้วยกระจกหรืออะลูมิเนียมเปลว วางในตู้ควบคุมที่
อุณหภูมิ (70  2) oC ต้ังไว้จนถึงอุณหภูมิ (70  2) oC แล้วจับเวลา 2 h เทสารละลายกรด 
แอซีติกทิ้งไป แล้วปฏิบัติซ้ําอีกจํานวน 2 ครั้ง ต้ังแต่เติมสารละลายกรดแอซีติกจนถึงเท
สารละลายกรดแอซีติกทิ้งไป โดยคร้ังที่ 3 ให้แยกช้ินตัวอย่างใส่ในภาชนะแก้วทรงกระบอกที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแคบใกล้เคียงกับขนาดของตัวอย่าง และเก็บสารละลายกรดแอซีติก
แทนการเททิ้ง ใส่ในภาชนะแก้วปิดฝา ต้ังไว้จนถึงอุณหภูมิห้อง เป็นสารละลายท่ีสกัดได้สําหรับ
วิเคราะห์ 

 
รูปที่ 2 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายไม่ได้ 

(ข้อ 8.4.4.2 (2)) 
(3) บันทึกพ้ืนที่ผิวของตัวอย่างและปริมาตรของสารละลายที่ใช้ เพ่ือนํามาใช้ในการคํานวณผล

วิเคราะห์ 
8.4.5 การเตรียมสารละลายแบลงก์ 

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเตรียมสารละลายตัวอย่าง ยกเว้นให้ใส่สารละลายกรดแอซีติก (ข้อ 8.4.2.1) 
ลงในภาชนะแก้วแทนตัวอย่าง หรือในภาชนะแก้วที่ใช้ใส่ตัวอย่าง 
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8.4.6 วิธีวิเคราะห์ 
8.4.6.1 นําสารละลายมาตรฐานตามข้อ 8.4.2.4 มาวัดค่าความดูดกลืนด้วยอินดักทีฟคัปเปิลพลาสมา – 

ออปติคอลอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่นต่างๆ ตามชนิดของโลหะตามตารางท่ี 3 สร้าง
กราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนกับปริมาณโลหะแต่ละชนิด 

8.4.6.2 นําสารละลายตัวอย่างตามข้อ 8.4.4 และสารละลายแบลงก์ตามข้อ 8.4.5 มาวิเคราะห์ปริมาณโลหะ
แต่ละชนิดตามข้อ 8.4.6.1 โดยเปลี่ยนสารละลายมาตรฐานเป็นสารละลายตัวอย่างหรือสารละลาย
แบลงก์แล้วแต่กรณี นําไปวัดค่าความดูดกลืนและอ่านค่าปริมาณโลหะที่ต้องการจากกราฟมาตรฐาน
เปรียบเทียบกับแบลงก์ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 

8.4.7 วิธีคํานวณ 
8.4.7.1 กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายได้ 

 ความเข้มข้นของโลหะ เป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยกําหนดสารละลายตัวอย่าง  1 dm3 มีมวล 1 kg    
 คํานวณหาความเข้มข้นของโลหะ จากสูตร   =   ( − ) ×  

เมื่อ  คือ ปริมาณโลหะ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร  

 คือ ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดของสารละลายตัวอย่างที่อ่านได้จากกราฟ
มาตรฐาน เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 

 คือ ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดในสารละลายแบลงก์ที่อ่านได้จากกราฟ
มาตรฐาน เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 

 คือ ค่าตัวคูณการเจือจางสารละลายตัวอย่าง เท่ากับปริมาตรสารละลายรวม/
ปริมาตรสารละลายเริ่มต้น กรณีมีการเจือจางสารละลายตัวอย่าง 

8.4.7.2 กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายไม่ได้ 
(1) ความเข้มข้นของโลหะ เป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยกําหนดสารละลายตัวอย่าง  1 dm3 มีมวล 

1 kg 
(2) การเปล่ียนความเข้มข้นจากมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร เป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าตัวคูณ

เท่ากับ 6 
คํานวณหาความเข้มข้นของโลหะ จากสูตร   =    × ( )  

เมื่อ  คือ ปริมาณโลหะ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร  

 คือ ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดที่อ่านได้จากกราฟมาตรฐาน เป็นมิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร 
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 คือ ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดในสารละลายแบลงก์ที่อ่านได้จากกราฟ
มาตรฐาน เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 

 คือ พ้ืนที่ผิวของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ เป็นตารางเดซิเมตร 
8.5 ฟอร์แมลดีไฮด์ 

8.5.1 เครื่องมือ 
8.5.1.1 สเปกโทรมิเตอร์ 

8.5.1.2 ตู้อบควบคุมอุณหภูมิที่ (70  2) oC 

8.5.1.3 อ่างนํ้าร้อนควบคุมอุณหภูมิที่ (60  2) oC 
8.5.2 สารละลายและวิธีเตรียม 

8.5.2.1 สารละลายแอซีทิลแอซีโทน (acetyl acetone) 
ใส่แอมโมเนียมแอซีเทต (ammonium acetate)  15 g ในขวดแก้วปริมาตรขนาด 100 cm3 ที่บรรจุ
นํ้ากลั่นไว้ประมาณ 75 cm3 เติมอะซีทิลแอซีโทน 0.2 cm3  และกรดแอซีติกเข้มข้นความหนาแน่น 
1.05 g/cm3 ปริมาตร 0.3 cm3 แล้วเติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร  
หมายเหตุ เตรียมใหม่ทุกคร้ังท่ีใช้ 

8.5.2.2 สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริก 0.01 mol/dm3 
หมายเหตุ สารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริก 0.01 mol/dm3 ปริมาตร 1 cm3 ทําปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย

มาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ 0.6 mg  

8.5.2.3 สารละลายไทมอล์ฟทาลีนอินดิเคเตอร์ (thymolphthalein indicator) 1% เศษส่วนโดยมวลต่อ
ปริมาตร 
ช่ังไทมอล์ฟทาลีน 0.05 g ละลายในเอทานอลจนมีปริมาตรเป็น 5 cm3 

8.5.2.4 สารละลายโซเดียมซัลไฟต์ (sodium sulfite) 1 mol/dm3  
ช่ังโซเดียมซัลไฟต์แอนไฮดรัส ความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 97% เศษส่วนโดยมวล 126 g ละลายและ
ปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นเป็น 1 000 cm3 

8.5.2.5   สารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ 1 500 mg/dm3 
ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ 37% เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร ปริมาตร        
3.8 cm3  ใส่ขวดแก้วปริมาตรขนาด 1 dm3 เติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตรเป็นสารละลายมาตรฐาน
ฟอร์แมลดีไฮด์ (A) ใช้ได้ภายใน 1 เดือน สอบเทียบความเข้มข้นของสารละลายในขวดแก้วปริมาตร
ดังน้ี 
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(1) ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายโซเดียมซัลไฟต์ (ข้อ 8.5.2.4) ปริมาตร 50 cm3 ใส่ขวดแก้วรูปกรวย 
ขนาด 250 cm3 หยดสารละลายไทมอล์ฟทาลีนอินดิเคเตอร์ (ข้อ 8.5.2.3) จํานวน 2 หยด              
เมื่อสารละลายเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้หยดสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริก (ข้อ 8.5.2.2) จํานวน      
2 หยด ถึง 3 หยด จนกระทั่งสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นไม่มีสี  

(2) ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ (A) ปริมาตร 10 cm3 บันทึกปริมาตรที่แน่นอน 
เป็น   ใส่ลงในสารละลาย ข้อ (1) สีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ไทเทรตด้วยสารละลาย
มาตรฐานกรดซัลฟิวริก (ข้อ 8.5.2.2) จนถึงจุดยุติเมื่อสารละลายเปลี่ยนเป็นไม่มีสี บันทึก
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริกที่ใช้ เป็น  

คํานวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ จากสูตร   =   .  × ×    

เมื่อ  คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เดซิเมตร 

 คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริกที่ใช้ไทเทรตเป็นลูกบาศก์
เซนติเมตร 

 คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ (A) เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร 
หมายเหตุ อาจใช้วิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมในการสอบเทียบสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ หรือ ใช้สารละลาย

มาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ ความเข้มข้นแน่นอนท่ีได้รับการรับรอง 
8.5.2.6 สารละลายกรดแอซีติก 3% เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.4.2.1 
8.5.2.7 สารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ 1.5 mg/dm3 6.0 mg/dm3 10.5 mg/dm3 15.0 mg/dm3 

และ 30.0 mg/dm3 
ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ (ข้อ 8.5.2.5) ปริมาตร 0.1 cm3 0.4 cm3 0.7 cm3 
1.0 cm3 และ 2.0 cm3 แยกใส่ขวดแก้วปริมาตรขนาด 100 cm3 จํานวน 5 ใบ ตามลําดับ เติม
สารละลายกรดแอซีติก (ข้อ 8.5.2.6) จนถึงขีดปริมาตร 
หมายเหตุ นําค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ท่ีได้จากการสอบเทียบมาคํานวณค่าความ

เข้มข้นท่ีแน่นอนของสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ท่ีใช้สร้างกราฟมาตรฐาน 
8.5.3 ตัวอย่างที่ใช้และการเตรียมตัวอย่าง 

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.4.3 
8.5.4 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง 

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.4.4 
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8.5.5 การเตรียมสารละลายแบลงก์ 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.4.5 

8.5.6 วิธีวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ 
8.5.6.1 ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ (ข้อ 8.5.2.7) แต่ละความเข้มข้นแยกใส่ขวดแก้วมี

ฝาปิด ปริมาตร 5 cm3 เติมนํ้ากลั่น 20 cm3 และสารละลายแอซีทิลแอซีโทน 5 cm3 ปิดฝา เขย่าให้
เข้ากัน นําไปแช่ในอ่างนํ้าร้อนที่อุณหภูมิ (60  2) oC เป็นเวลา 10 min นํามาวางในอ่างนํ้าแข็งเป็น
เวลา 2 นาทีให้เย็นลง วัดค่าความดูดกลืนแสงภายในเวลาไม่เกิน 25 min นับต้ังแต่เริ่มแช่ขวดแก้วใน
อ่างนํ้าร้อน ด้วยเคร่ืองสเปกโทรมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 410 nm สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่า
ความดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของฟอร์แมลดีไฮด์ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 

8.5.6.2 ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.5.6.1 แต่ใช้สารละลายตัวอย่างและสารละลายแบลงก์ แล้วแต่กรณี แทน
สารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์   

8.5.6.3 หาความเข้มข้นฟอร์แมลดีไฮด์ในสารละลายตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบการดูดกลืนแสงของ       
ฟอร์แมลดีไฮด์กับกราฟมาตรฐาน และหักค่าความเข้มข้นฟอร์แมลดีไฮด์ในสารละลายแบลงก์ เป็น
มิลลิกรมัต่อลูกบาศก์เดซิเมตร  

8.5.6.4 วิธีคํานวณ 
(1) ความเข้มข้นของฟอร์แมลดีไฮด์ เป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยกําหนดสารละลายตัวอย่าง 

1 dm3 มีมวล 1 kg 
(2) ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์ เป็นมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร กรณีที่คํานวณปริมาณต่อหน่วยพ้ืนที่ ใช้

สูตร   =    ×  ×    

เมื่อ  คือ ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์ เป็นมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร  

 คือ ความเข้มข้นของฟอร์แมลดีไฮด์ที่ได้จากการวิเคราะห์ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เดซิเมตร  

 คือ ปริมาตรของสารละลายกรดแอซีติกที่ใช้ เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร  
 คือ พ้ืนที่ผิวของตัวอย่างที่สัมผัสกับสารละลายกรดแอซีติก เป็นตารางเดซิเมตร 

8.5.7 การรายงานผล  
8.5.7.1 กรณีตัวอย่างที่บรรจุสารละลายได้และมีความจุในช่วง 500 cm3 ถึง 10 dm3 หรือเป็นตัวอย่างที่ใช้

สําหรับทารกและเด็กเล็ก รายงานผลตามค่าที่วัดได้ แต่หากในการวิเคราะห์ใช้อัตราส่วนของพื้นที่ผิว
ต่อปริมาตรต่างไปจากการใช้งานจริงต้องรายงานผลวิเคราะห์จากค่าที่ทําให้ถูกต้องตามสัดส่วนของ
ความจุที่ใช้งาน 
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8.5.7.2 กรณีตัวอย่างที่บรรจุสารละลายได้และมีความจุน้อยกว่า 500 cm3 หรือมากกว่า 10 dm3 หรือเป็น
ตัวอย่างที่บรรจุสารละลายไม่ได้ เช่น ตะหลิว ช้อน ตะเกียบ ซึ่งไม่สามารถคํานวณพ้ืนที่ผิวต่อปริมาตร
ในการใช้งานจริงได้ ต้องรายงานผลวิเคราะห์จากค่าที่ทําให้ถูกต้อง ตามสัดส่วนของพ้ืนที่ผิวต่อ
ปริมาตรในการใช้งานจริง และคํานวณกลับจากมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร ไปเป็นหน่วยที่ใช้รายงาน 
คือ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าตัวคูณเท่ากับ 6 dm2/kg 

8.6 เมลามีน (2,4,6 ไทรอะมิโน 1,3,5 ไทรอะซีน) 
8.6.1 เครื่องมือ 

8.6.1.1 เครื่องโครมาโทกราฟสมรรถนะสูงชนิดสารพาเหลว (high performance liquid chromatograph, 
HPLC) ที่มีภาวะและอุปกรณ์ประกอบดังน้ี  
(1) คอลัมน์เหล็กกล้าไร้สนิม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.6 mm ยาว 200 mm บรรจุซิลิกาเจล

เคลือบด้วยอะมิโนขนาดอนุภาค 5 m 
(2) อุณหภูมิของคอลัมน์ที่อุณหภูมิห้อง 
(3) สารพาเป็นสารผสมระหว่างแอซิโทรไนไตรล์และสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น     

0.005 mol/dm3 (75+25) ที่ปรับอัตราไหลให้ได้ 1 cm3/min 
(4) เครื่องตรวจวัดชนิดอัลตราไวโอเลตสเปกโทรเมทริกที่ความยาวคลื่น 230 nm 

8.6.1.2 อ่างนํ้าร้อนควบคุมอุณหภูมิที่ (70  2) oC 
8.6.1.3 อ่างให้ความร้อนแบบอัลตราโซนิก 

8.6.2 สารละลายและวิธีเตรียม 
8.6.2.1 แอซีโทรไนไทรล์ (acetonitrile) ช้ันคุณภาพโครมาโทกราฟชนิดสารพาเหลว 
8.6.2.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % เศษส่วนโดยปริมาตร 

ช่ังโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 g ใส่ในขวดปริมาตร 100 cm3 เติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร 
8.6.2.3 สารละลายมาตรฐานเมลามีน 1 000 mg/dm3 

ช่ังเมลามีน ความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 99 % เศษส่วนโดยมวล ปริมาณ 50 mg ให้ทราบมวลแน่นอน
ถึง 0.1 mg ใส่ในขวดปริมาตร 50 cm3 เติมนํ้ากลั่นปริมาตร 40 cm3 จากน้ันนําไปวางในอ่างให้
ความร้อนแบบอัลตราโซนิกที่อุณหภูมิ (70  2) oC จนกระท่ังเมลามีนละลายหมด แล้วนํามาวางไว้
ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง เติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร 
หมายเหตุ เก็บสารละลายที่ได้ไว้ในภาชนะปิดสนิทและอยู่ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิ (0  20) oC โดยต้องเตรียมใหม่    

ทุก 3 เดือน 
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8.6.2.4 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 0.005 mol/dm3 
ช่ังโซเดียมไดไฮรโดรเจนฟอสเฟตโมโนไฮเดรต (sodium dihydrogenphosphate monohydrate) 
690 mg ให้ทราบมวลแน่นอนถึง 0.1 mg ใส่ในขวดปริมาตร 1 000 cm3 เติมนํ้ากลั่นปริมาตร 900 
cm3 ปรับความเป็นกรด-ด่างเป็น (6.5  0.2) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ข้อ 8.6.2.2) แล้ว
เติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร 

8.6.2.5 สารละลายกรดแอซีติก 3% เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.4.2.1 

8.6.2.6 สารละลายมาตรฐานเมลามีน 0 mg/dm3 5 mg/dm3 10 mg/dm3 20 mg/dm3 40 mg/dm3 
และ 60 mg/dm3 
ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายมาตรฐานเมลามีน (ข้อ 8.6.2.3) ปริมาตร 1 cm3 ใส่ในขวดปริมาตร 50 cm3 
เติมสารละลายกรดแอซิติก (ข้อ 8.6.2.5) จนถึงขีดปริมาตร จะได้สารละลายมาตรฐานเมลามีน 100 
mg/dm3 จากน้ันดูดสารละลายที่ได้ปริมาตร 0 cm3 1 cm3 2 cm3 4 cm3 8 cm3 และ 12 cm3 
แยกใส่ขวดแก้วปริมาตรขนาด 20 cm3 จํานวน 6 ใบ ตามลําดับ เติมสารละลายกรดแอซีติก         
(ข้อ 8.6.2.5) จนถึงขีดปริมาตร 

8.6.3 ตัวอย่างที่ใช้และการเตรียมตัวอย่าง 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.4.3 

8.6.4 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.4.4 

8.6.5 การเตรียมสารละลายแบลงก์ 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.4.5 

8.6.6 วิธีวิเคราะห์ 
8.6.6.1 ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายมาตรฐานเมลามีน ตามข้อ 8.6.2.6 แยกใส่ขวดไวออลปริมาตร 1 cm3 

สําหรับฉีดสารตัวอย่างด้วยเครื่องโครมาโทกราฟสมรรถนะสูงชนิดสารพาเหลวที่สภาวะตาม          
ข้อ 8.6.1.1 สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าพ้ืนที่ใต้พีคกับความเข้มข้นของเมลามีน เป็นมิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร 

8.6.6.2 ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 8.6.6.1 แต่ใช้สารละลายตัวอย่างและสารละลายแบลงก์ แล้วแต่กรณีแทน
สารละลายมาตรฐานเมลามีน 

8.6.6.3 หาความเข้มข้นเมลามีนในสารละลายตัวอย่างโดยเปรียบเทียบพีครีเทนชันไทม์ของสารละลาย
มาตรฐานของเมลามีน และเปรียบเทียบความเข้มข้นกับกราฟมาตรฐาน โดยหักค่าความเข้มข้นของ
เมลามีนในสารละลายแบลงก์ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 
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8.6.6.4 วิธีคํานวณ 
(1) ความเข้มข้นของเมลามีน เป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยกําหนดสารละลายตัวอย่าง 1 dm3       

มีมวล 1 kg 
(2) ปริมาณของเมลามีน เป็นมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร กรณีที่คํานวณปริมาณต่อหน่วยพ้ืนที่ ใช้

สูตร   =    ×  ×    

เมื่อ  คือ ปริมาณเมลามีน เป็นมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร  

 คือ ความเข้มข้นของเมลามีนที่ได้จากการวิเคราะห์ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เดซิเมตร  

 คือ ปริมาตรของสารละลายกรดแอซีติกที่ใช้ เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร 
 คือ พ้ืนที่ผิวของตัวอย่างที่สัมผัสกับสารละลายกรดแอซีติก เป็นตารางเดซิเมตร 

8.6.7 การรายงานผล  
8.6.7.1 กรณีตัวอย่างที่บรรจุสารละลายได้และมีความจุในช่วง 500 cm3  ถึง 10 dm3 หรือเป็นตัวอย่างที่ใช้

สําหรับทารกและเด็กเล็ก หากในการวิเคราะห์ใช้อัตราส่วนของพ้ืนที่ผิวต่อปริมาตรต่างไปจากการใช้
งานจริงต้องรายงานผลวิเคราะห์จากค่าที่ทําให้ถูกต้องตามสัดส่วนของความจุที่ใช้งาน 

8.6.7.2 กรณีตัวอย่างที่บรรจุสารละลายได้และมีความจุน้อยกว่า 500 cm3 หรือมากกว่า 10 dm3 หรือเป็น
ตัวอย่างที่บรรจุสารละลายไม่ได้ เช่น ตะหลิว ช้อน ตะเกียบ ซึ่งไม่สามารถคํานวณพ้ืนที่ผิวต่อปริมาตร
ในการใช้งานจริงได้ ต้องรายงานผลวิเคราะห์จากค่าที่ทําให้ถูกต้อง ตามสัดส่วนของพ้ืนที่ผิวต่อ
ปริมาตรในการใช้งานจริง และคํานวณกลับจากมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร ไปเป็นหน่วยที่ใช้รายงาน 
คือ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าตัวคูณเท่ากับ 6 dm2/kg 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

(ข้อ 7.1) 
ก.1 รุ่น ในที่น้ี หมายถึง ภาชนะและเคร่ืองใช้ที่มีส่วนประกอบ กรรมวิธีทํา และการแต่งสีผิวด้านที่สัมผัสกับอาหาร

เหมือนกัน ทําขึ้นในคราวเดียวกันหรือที่มีการซื้อขายหรือส่งมอบในแต่ละคร้ัง 
ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กําหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก

ตัวอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว้ 
ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก 
ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1 
ก.2.1.2 จํานวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 5. และข้อ 6. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่

กําหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าภาชนะและเคร่ืองใช้รุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสาํหรับการทดสอบลกัษณะท่ัวไปการบรรจุและเคร่ืองหมายและฉลาก 

(ข้อ ก.2.1.1 และข้อ ก.2.1.2) 

ขนาดรุ่น 
หน่วย 

ขนาดตัวอย่าง 
หน่วย เลขจํานวนที่ยอมรับ 

ไม่เกิน   500 
           501     ถึง    3 200 
        3 201     ถึง   35 000 
                   เกิน   35 000 

8 
13 
20 
32 

1 
2 
3 
5 

 
ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบวัสดุที่ใช้ทํา 
ก.2.2.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบจากข้อ ก.2.1 แล้ว จํานวน 1 หน่วย 
ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.2 จึงจะถือว่าภาชนะและเคร่ืองใช้รุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนกรดซัลฟิวริก 
ก.2.3.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบจากข้อ ก.2.1 แล้ว จํานวน 3 หน่วย 
ก.2.3.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 จึงจะถือว่าภาชนะและเคร่ืองใช้รุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กําหนด 
ก.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนนํ้าเดือด  
ก.2.4.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการตรวจสอบจากข้อ ก.2.1 แล้ว จํานวน 3 หน่วย  
ก.2.4.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2 จึงจะถือว่าภาชนะและเคร่ืองใช้รุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กําหนด 
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ก.2.5 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบปริมาณสารที่ละลายออกมา 
ก.2.5.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจํานวน 16 หน่วย  
  ในกรณีที่ตัวอย่างไม่เพียงพอให้ชักตัวอย่างเพ่ิมโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจนได้ตัวอย่างตามท่ีกําหนด 
ก.2.5.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.3 จึงจะถือว่าภาชนะและเคร่ืองใช้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน 
ตัวอย่างภาชนะหรือเครื่องใช้เมลามีนต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2  ข้อ ก.2.2.2  ข้อ ก.2.3.2  ข้อ ก.2.4.2        
และข้อ ก.2.5.2  ทุกข้อจึงจะถือว่าภาชนะและเคร่ืองใช้รุ่นน้ันเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 
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ภาคผนวก ข. 
สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภยัและไม่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

(ข้อ 6.2 (4)) 
 

 
 
 
 

____________________________________ 




