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ภาคผนวก ก 
 

ข้อมูลพืน้ฐานโรงเรียนอนุบาลสังกดัรัฐบาลและเอกชน 
ตารางที ่ก1 ขอ้มูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสังกดัรัฐบาล ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2554  
ขอ้มูล ณ. วนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 

ท่ี ช่ือโรงเรียน เปิดสอนชั้น ช่ือหมู่บา้น ต าบล นกัเรียน หอ้งเรียน ครู ครู : นกัเรียน 

1 ท่าศาลา อ.1-ป.6 ศรีบวัเงิน ท่าศาลา 139 8 7 1:20 
2 วดัหนองป่าคร่ัง อ.1-ป.6 หนองป่าคร่ัง หนองป่าคร่ัง 75 8 5 1:15 
3 ชุมชนบา้นบวกครกนอ้ย อ.1-ม.3 บวกครกนอ้ย หนองป่าคร่ัง 492 17 18 1:27 
4 วดัเสาหิน อ.1-ป.6 เสาหิน หนองป่าคร่ัง 132 8 9 1:15 
5 วดัเมืองสาตร อ.1-ป.6 เมืองสาตร หนองหอย 137 8 7 1:20 
6 บา้นเชิงดอยสุเทพ อ.1-ป.6 บา้นเชิงดอยสุเทพ หนองหอย 193 8 10 1:19 
7 วดัสวนดอก อ.1-ป.6 บา้นสวนดอก สุเทพ 283 10 15 1:19 
8 บา้นโป่งนอ้ย อ.1-ม.3 สันลมจอย สุเทพ 336 13 16 1:21 
9 บา้นหว้ยทราย อ.1-ป.6 หว้ยทราย สุเทพ 74 8 4 1:19 

10 เจา้พอ่หลวงอุปถมัภ ์1  อ.1-ป.6 ดอยปุย สุเทพ 113 8 8 1:14 
11 สังวาลยว์ทิยา อ.1-ม.3 ดอยสุเทพ สุเทพ 125 11 11 1:11 
12 ศรีเนห์รู อ.1-ป.6 ขนุช่างเค่ียน ชา้งเผอืก 130 8 8 1:16 
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ตารางที ่ก1 (ต่อ) 

ท่ี ช่ือโรงเรียน เปิดสอนชั้น ช่ือหมู่บา้น ต าบล นกัเรียน หอ้งเรียน ครู ครู : นกัเรียน 

13 วดัช่างเค่ียน อ.1-ม.3 ช่างเค่ียน ชา้งเผอืก 434 15 20 1:22 
14 วดัเจ็ดยอด อ.1-ป.6 เจด็ยอด ชา้งเผอืก 156 8 8 1:20 
15 วดัข่วงสิงห์ อ.1-ป.6 ข่วงสิงห์ ชา้งเผอืก 233 9 11 1:21 
16 วดัป่าตนั อ.1-ป.6 ป่าตนั ป่าตนั 142 8 9 1:16 
17 บา้นท่อเมืองลงั อ.1-ป.6 บา้นท่อ ป่าตนั 218 8 11 1:20 
18 วดัป่าข่อยใต ้ อ.1-ป.6 ป่าข่อยใต ้ สันผเีส้ือ 162 9 6 1:27 
19 วดัร้องออ้ อ.1-ป.6 ร้องออ้ สันผเีส้ือ 166 8 8 1:21 
20 ชุมชนวดัท่าเด่ือ อ.1-ม.3 ท่าเด่ือ สันผเีส้ือ 154 11 13 1:12 
21 วดัขะจาว อ.1-ป.6 ฟ้าฮ่าม ฟ้าฮ่าม 220 8 9 1:24 
22 บา้นท่าหลุกสันทราย อ.1-ป.6 สันทราย สันผเีส้ือ 228 8 9 1:25 
23 วดัป่าแดด อ.1-ป.6 ป่าแดดกลาง ป่าแดด 193 8 10 1:19 
24 วดัวงัสิงห์ค า อ.3-ม.3 วดัสิงห์ค า ป่าแดด 136 11 12 1:11 
25 บา้นแม่เหียะสามคัคี อ.1-ป.6 อุโบสถ แม่เห๊ียะ 118 8 7 1:17 
26 ศิริมงัคลาจารย ์ อ.1-ป.6 ต าหนกั แม่เห๊ียะ 154 8 7 1:22 
27 อนุบาลเชียงใหม่ อ.1-ป.6   พระสิงห์ 2179 64 91 1:24 
28 เขต 1 หอ้งเรียนวดัป่าเป้า อ.1-อ.2   ศรีภูมิ 108 4 4 1:27 
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ตารางที ่ก2 ขอ้มูลพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสังกดัเอกชน ประเภทสามญั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2554  
ขอ้มูล ณ. วนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 

ท่ี ช่ือโรงเรียน เปิดสอนชั้น เลขท่ี ถนน ต าบล นกัเรียน หอ้งเรียน ครู ครู : นกัเรียน 

1 โกวทิธ ารงเชียงใหม่ อ.1-ม.3 73 ชา้งเผอืก ศรีภูมิ 1,687 49 63 1:27 
2 ขาลสุวรรณอนุสรณ์ เตรียม อ.-ม.3 308/2 เชียงใหม-่ล าพนู วดัเกต 422 12 17 1:25 
3 จิตราวทิยา อ.1-ม.3 1 ราษฏร์อุทิศ วดัเกต 1,502 44 80 1:19 
4 เชียงใหม่คริสเตียน อ.1-ม.6 19 เชียงใหม-่ล าพนู วดัเกต 1,351 33 61 1:22 
5 ไชยโรจน์วทิยา อ.1-ม.3 27 เจริญประเทศ ชา้งคลาน 168 12 17 1:10 
6 ดาราวทิยาลยั อ.1-ม.6 196 แกว้นวรัฐ วดัเกต 6,752 171 425 1:16 
7 เทพบดินทร์วทิยา อ.1-ม.6   6/1 ชา้งเผอืก ศรีภูมิ 2,921 65 101 1:29 
8 ปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั อ.3-ม.6 177 แกว้นวรัฐ วดัเกต 6,231 142 376 1:17 
9 พระหฤทยั อ.1-ม.6 225 เจริญประเทศ ชา้งคลาน 3,284 99 222 1:15 
10 พิงครัตน์ เตรียม อ.-ม.6 9 มนตรี วดัเกต 398 17 39 1:10 
11 พิมานเด็กเชียงใหม่ อ.1-ป.6 222   ป่าแดด 428 15 21 1:20 
12 เรยนีาเชลีวทิยาลยั อ.3-ม.6 166 เจริญประเทศ ชา้งคลาน 2,247 139 61 1:37 
13 วชิรวทิย ์ฝ่ายประถม เตรียม อ.-ป.6 168/1 ชา้งคลาน สุเทพ 356 16 28 1:13 
14 วรเชษฐ์อนุสสรณ์ อ.1-ม.3 322 มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ 150 12 12 1:13 
15 วารีเชียงใหม่ เตรียม อ.-ม.6 59   หนองหอย 2,260 70 163 1:14 

57 



58 

 

ตารางที ่ก2 (ต่อ) 

ท่ี ช่ือโรงเรียน เปิดสอนชั้น เลขท่ี ถนน ต าบล นกัเรียน หอ้งเรียน ครู ครู : นกัเรียน 

16 วชิยัวทิยา อ.1-ม.6 264/1 ชา้งคลาน ชา้งคลาน 691 28 69 1:10 
17 สันติศึกษา อ.1-ม.3 7/2 ประชาสัมพนัธ์ ชา้งคลาน 323 12 24 1:13 
18 สารสาสน์วเิทศลา้นนา อ.1-ม.3 91/1 เชียงใหม-่ฮอด แม่เห๊ียะ 645 26 61 1:11 
19 สิริมงัคลานุสรณ์ อ.1-ม.3 10 หสัดิเสวี ศรีภูมิ 481 19 38 1:13 
20 อนุศึกษา อ.1-ป.6 34 มูลเมือง ซ.7 ศรีภูมิ 231 9 15 1:15 
21 อนุบาลโชตนา อ.1-อ.3 78 โชตนา ชา้งเผอืก 0 0 0 

 22 อนุบาลโชติวทิย ์ อ.1-อ.3 199/44 โพธาราม ซ.7 ชา้งเผอืก 99 4 6 1:17 
23 อนุบาลดรุณนิมิต อ.1-อ.3 59 ลอยเคราะห์ ซ.2 ชา้งคลาน 333 14 24 1:14 
24 อนุบาลดรุณนิมิตวทิยา อ.1-อ.3 40/2 ป่าตนั ซ.5 ป่าตนั 286 11 11 1:26 
25 อนุบาลดวงแกว้ อ.1-อ.3 14/5 เชียงใหม-่สันก าแพง หนองป่าคร่ัง 47 3 5 1:09 
26 อนุบาลคุณแม่ อ.1-อ.3 20 นนัทาราม หายยา 2 3 2 

 27 อนุบาลบา้นหมอ อ.1-อ.3 47/2   แม่เห๊ียะ 73 4 8 1:09 
28 อนุบาลพงศอ์าภา อ.1-.3 430/28   แม่เห๊ียะ 7 1 1 1:07 
29 อนุบาลพรรณี อ.1-อ.3 7 พระปกเกลา้ ซ.11 ศรีภูมิ 280 8 11 1:25 
30 สารสาสน์วเิทศเชียงใหม่ เตรียมอ.-ม.3 2 เจริญเมือง ซ.4 ท่าศาลา 1,445 47 66 1:22 
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ตารางที ่ก2 (ต่อ) 

ท่ี ช่ือโรงเรียน เปิดสอนชั้น เลขท่ี ถนน ต าบล นกัเรียน หอ้งเรียน ครู ครู : นกัเรียน 

31 อนุบาลมยรีุ อ.1-อ.3 344/71 หมู่บา้นวรัิณนิเวศน์ แม่เห๊ียะ 107 6 8 1:13 
32 อนุบาลร่มเยน็ เตรียมอ.-อ.3 63/2 เชียงใหม-่สันก าแพง ท่าศาลา 237 11 13 1:18 
33 อนุบาลวารี เตรียมอ.-อ.3 16/1 แกว้นวรัฐ ซ.2  วดัเกต 320 13 23 1:14 
34 อนุบาลสภาพร เตรียมอ.-อ.3 17/3-4 สนามกีฬา ซ.4 ศรีภูมิ 60 3 5 1:12 
35 อนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ อ.1-อ.3 409 เจริญประเทศ ชา้งคลาน 203 8 12 1:17 
36 อนุบาลสวนนอ้ย อ.1-อ.3 57 นิมมานเหมินทร์ สุเทพ 257 10 20 1:13 
37 อนุบาลสายดรุณ อ.1-อ.3 38 พระปกเกลา้ ซ.7 พระสิงห์ 198 8 16 1:12 
38 อนุบาลอมัพรพรรณ อ.1-อ.3 108/23 มหิดล ซ.วดัเสาหิน หนองหอย 50 3 3 1:17 
39 อนุบาลอุบลลกัษณ์ อ.1-อ.3 28 ราชวถีิ ซ.1 ศรีภูมิ 91 4 4 1:23 
40 อนุบาลปัญญาราษฏร์ อ.1-อ.3 285   สันผเีส้ือ 36 3 5 1:07 
41 อนุบาลนภา อ.1-อ.3 234   สันผเีส้ือ 78 6 4 1:20 
42 อนุบาลศรีชยัวลัย ์ อ.1-อ.3 95/6   ท่าศาลา 32 3 4 1:08 
43 อนุบาลภทัทิรา อ.1-อ.3 20   ป่าแดด 26 3 4 1:07 

 
 

59 



60 

 

ภาคผนวก ข  
 

การทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบสารเมลามีน 
 

  
  ภาพ ข. 1 ลกัษณะผงเมลามีนความบริสุทธ์ิร้อยละ 99            ภาพ ข. 2 สารละลายเมลามีนความเขม้ขน้ต่างๆ 

 
วธีิด าเนินการ 

1. ชัง่สารเมลามีนมาตรฐานร้อยละ 99 มา 0.1000 g ดว้ยเคร่ืองชัง่ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ลงในบีค
เกอร์ขนาด 100 ml คนให้สารละลายเป็นเน้ือเดียวกนัในน ้ ากลัน่ จากนั้นเทลงในขวดปรับ
ปริมาตรขนาด 100 ml ไดส้ารละลายมาตรฐานเมลามีนความเขม้ขน้ 1000 ppm (stock 
standard solution) 

2. เตรียมสารละลายเมลามีนความเขม้ขน้ 100 ppm (working standard solution) ปิเปต
สารละลายจากสารละลายมาตรฐานเมลามีนตั้งตน้ 10 ml ลงในขวดปรับปริมาตร 100 ml 
เติมน ้ากลัน่เพื่อเจือจาง 10 เท่า 

3.  เตรียมสารละลายเมลามีนความเขม้ขน้ 10 ppm (working standard solution) ปิเปต
สารละลายจากสารละลายมาตรฐานเมลามีนตั้งตน้ 1 ml ลงในขวดปรับปริมาตร 100 ml 
เติมน ้ากลัน่เพื่อเจือจาง 100 เท่า 

4. เตรียมสารละลายเมลามีนความเขม้ขน้ 1 ppm (working standard solution) ปิเปต
สารละลายจากสารละลายมาตรฐานเมลามีนตั้งตน้ 1 ml ลงในขวดปรับปริมาตร 1000 ml 
เติมน ้ากลัน่เพื่อเจือจาง 1000 เท่า 

5. ใช ้pasture pipette หยดสารละลายความเขม้ขน้ต่างๆ ลงในหลอดทดลองความเขม้ขน้ละ 5 
หลอด หลอดละ 10 หยด หยดสารละลายซีลงไป 1 หยด ในแต่ละหลอดทดลองสังเกตสี
ของสารละลายท่ีเปล่ียนแปลง 
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ภาคผนวก ค 
 

การทดสอบความไวของชุดทดสอบสารเมลามีน 
 

 
ภาพ ค. 1 ตวัอยา่งสีของสารละลายเมลามีนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

หลงัท าปฏิกิริยากบัชุดทดสอบสารเมลามีน 
 

วธีิด าเนินการ 
1. เตรียมสารละลายความเขม้ขน้ 1-10 ppm ดงัตาราง 

ความเขม้ขน้ท่ีตอ้งการ 
(ppm) 

ปิเปตจาก stock standard 
solution 1000 ppm 

เติมน ้ากลัน่ total volume 

10 ppm 1 ml 99 ml 100 ml 
9 ppm 0.9 ml 99.10 ml 100 ml 
8 ppm 0.8 ml 99.20 ml 100 ml 
7 ppm 0.7 ml 99.30 ml 100 ml 
6 ppm 0.6 ml 99.40 ml 100 ml 
5 ppm 5 ml 995 ml 1000 ml 
4 ppm 4 ml 996 ml 1000 ml 
3 ppm 3 ml 997 ml 1000 ml 
2 ppm 2 ml 998 ml 1000 ml 
1 ppm 1 ml 999 ml 1000 ml 

2. ปิเปตสารละลายในแต่ละความเขม้ขน้ลงในหลอดทดลองละ 10 หยด จ านวน 5 หลอด

ทดลองต่อสาร 1 ความเขม้ขน้ หยดสารละลายซีลงไป 1 หยด ในแต่ละหลอดทดลอง 

สังเกตสีของสารละลายท่ีเปล่ียนแปลง 

9 ppm 8 ppm 7 ppm 6 ppm 5 ppm 
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ภาคผนวก ง 
 

วธีิการใช้ชุดทดสอบสารเมลามีน 
 

 
ภาพ ง. 1 ชุดทดสอบหาสารเมลามีน ควบคุมการผลิต  

และมาตรฐานโดยรองศาสตราจารย ์ดร. เยาวมาลย ์คา้เจริญ 
 
วธีิการใช้ชุดทดสอบหาสารเมลามีนตามเอกสารประกอบการใช้งานของชุดทดสอบสารเมลามีน 

1. หยดน ้ ากลัน่จ  านวน 10 หยด ลงในหลุมท่ี 1 ของสพอ็ทเพลท หรือจานหลุมสีขาว เพื่อ
ท ากลุ่มควบคุมมาตรฐานลบ หยดสารละลายมาตรฐานเมลามีนร้อยละ 0.1 จ านวน 10 
หยดลงในหลุมท่ี 2 เพื่อท ากลุ่มควบคุมมาตรฐานบวก 

2. หยดตวัอยา่งจ านวน 10 หยด ลงในหลุมท่ี 3  
3. หยดน ้ายาทดสอบสารละลายซี จ านวน 1-2 หยดลงในหลุมท่ีทดสอบทั้งหมด 
4. หลุมท่ี 1 เป็นหลุมควบคุมมาตรฐานลบ จะเกิดสีเหลือง 
5. หลุมท่ี 2 เป็นหลุมควบคุมมาตรฐานบวก (เมลามีนร้อยละ 0.1) จะเกิดสีกุหลาบแดง 
6. เช็คดูสีของตวัอย่างท่ีทดสอบ (ตวัอย่างท่ี 3) ถ้าเกิดสีเหลือง แสดงว่าไม่มีเมลามีน 

(ควบคุมมาตรฐานลบ) ถา้เกิดสีกุหลาบแดง เหมือนกบักลุ่มควบคุมมาตรฐานบวก ให้
ด าเนินการทดสอบใหม่โดยหยดตวัอยา่งท่ีทดสอบ 1 หยด แลว้ตามดว้ยน ้ ากลัน่จ  านวน 
9 หยด เพื่อให้เจือจาง 10 เท่า (1:10) แลว้หยดน ้ ายาทดสอบสารละลายซี จ านวน 1-2 
หยด ถา้ยงัเกิดสีกุหลาบแดง แสดงวา่มีสารเมลามีนปนเป้ือนเกินพิกดัให้น าตวัอยา่งส่ง
หอ้งปฏิบติัการเพื่อท าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ LC/MS/MS เพื่อหาปริมาณท่ีชดัเจนต่อ 
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ภาคผนวก จ 
 

กฎหมายเกี่ยวกบัสารเมลามีนในประเทศไทย 

(ส าเนา) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี 311) พ.ศ. 2551 
เร่ือง ก าหนดอาหารท่ีหา้มผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย 
------------------------------------------------------------- 

ดว้ยปรากฏว่าไดเ้กิดสถานการณ์ทารกและเด็กเล็กลม้ป่วยและเสียชีวิตหลายรายในต่างประเทศ อนั
เน่ืองจากบริโภคอาหารท่ีมีสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีนจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือคุม้ครองความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 อนัเป็น
กฏหมายท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 
33 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยั
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฏหมาย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการอาหาร
ออกประกาศไว ้ดงัน้ี 

ขอ้ 1 ใหอ้าหารท่ีตรวจพบสารเมลามีน (Melamine) และสารในหลุ่มเมลามีน (กรดชยัยานูริก (Cyanuric 
acid) แอมมีไลด์ (Ammelide) และแอมมีลีน (Ammeline)) ท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร เป็นอาหารท่ีห้ามผลิต น าเขา้ หรือ
จ าหน่าย 

ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป  
      

ประกาศ ณ วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
 

ร้อยต ารวจเอก เฉลิม อยูบ่  ารุง 
(ร้อยต ารวจเอก เฉลิม อยูบ่  ารุง) 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข 
 

(คดัจากราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 162 ง ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551) 
 
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
วารุณี เสนสุภา 
(นางสาววารุณี เสนสุภา) 
นกัวชิาการอาหารและยา 8 ว. 
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(ส าเนา) 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง ค าช้ีแจงเก่ียวกบั 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 311) พ.ศ. 2551 เร่ือง ก าหนดอาหารท่ีหา้มผลิต น าเขา้ หรือ
จ าหน่าย และ 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนดเง่ือนไขอาหารท่ีตรวจพบสารเมลามีนและ
สารในกลุ่มเมลามีน 

----------------------------------------------------------- 
ด้วยได้เกิดสถานการณ์ทารกและเด็กเล็กลม้ป่วยและเสียชีวิตหลายรายในประเทศจีนเน่ืองจากการ

บริโภคผลิตภณัฑน์มส าหรับทารกและเด็กเลก็ท่ีมีสารเมลามีนและสารในกลุ่มเดียวกนัท่ีมีการปลอมปน กระทรวง
สาธารณสุขโดยส านักงานคระกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี โดย
ส านักงานคระกรรมการอาหารและยา ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 311) พ.ศ. 2551 เร่ือง 
ก าหนดอาหารท่ีหา้มผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และประกาศส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา เร่ือง ก าหนดเง่ือนไขอาหารท่ีตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 
พ.ศ. 2551 เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้ริโภค โดยมีสาระส าคญัของประกาศทั้ง 2 ฉบบั ดงัน้ี 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 311) พ.ศ. 2551 เร่ือง ก าหนดอาหารท่ีห้ามผลิต น าเขา้ 

หรือจ าหน่าย ซ่ึงไดก้ าหนดใหอ้าหารท่ีตรวจพบสารเมลามีน (Melamine) และสารในกลุ่มเมลามีน (กรดซยัยานูริก 

(Cyanuric acid) แอมมีไลด์ (Ammelide) และแอมมีลีน (Ammeline)) ท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีส านักงาน

คณะกรรมการอาหารประกาศก าหนด เป็นอาหารท่ีหา้มผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย 

2. ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนดเง่ือนไขอาหารท่ีตรวจพบสารเม

ลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน เป็นการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัปริมาณสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีนท่ี

ตรวจพบในอาหาร และเง่ือนไขการน าเขา้อาหารจากประเทศจีน สรุปไดด้งัน้ี 

2.1. ก าหนดปริมาณสารเมลามีน (Melamine) และสารในกลุ่มเมลามีน (กรดซยัยานูริก (Cyanuric acid) 

แอมมีไลด์ (Ammelide) และแอมมีลีน (Ammeline)) ท่ีตรวจพบไดใ้นอาหารท่ีผลิต น าเขา้ หรือ

จ าหน่าย ดงัน้ี 

2.1.1. นมดดัแปลงส าหรับทารก นมดดัแปลงสูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก นมผงชนิดเต็มมนั

เนย นมผงชนิดพร่องมนัเนย นมผงชนิดขาดมนัเนย นมผงแปลงไขมนัชนิดเต็มไขมนั และนมผง

แปลงไขมนัชนิดพร่องไขมนั ตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน รวมกนัไดไ้ม่เกิน 1 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

2.1.2. อาหารท่ีมีนมหรือองคป์ระกอบของนมเป็นส่วนผสม ตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลา

มีน รวมกนัไดไ้ม่เกิน 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
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2.1.2.1. ตวัอย่างอาหารท่ีมีนมหรือองค์ประกอบของนมเป็นส่วนผสม เช่น อาหารทารก อาหาร

สูตรต่อเน่ืองส าหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเล็ก น ้ านมดิบท่ี

ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือ นมขน้ นมคืนรูป นมปรุงแต่ง ผลิตภณัฑข์องนม นมเปร้ียว ไอศกรีม 

ขนมปัง คุกก้ี เวเฟอร์ บิสกิต ช็อกโกแลต ลูกอม หรืออาหารอ่ืนๆ ท่ีมีนมหรือองคป์ระกอบ

ของนมเป็นส่วนผสม เป็นตน้ 

2.2 ผูน้ าหรือสัง่อาหารตามขอ้ 2.1.1 และ 2.1.2 เขา้มาในราชอาณาจกัร เพ่ือจ าหน่าย เพ่ือเป็นวตัถุดิบใน
การผลิตอาหาร หรือแบ่งบรรจุ จากประเทศจีนทุกรุ่นการผลิต ตอ้งแสดงผลวิเคราะห์จากหน่วยงานของ
รัฐหรือองคก์รหรือหน่วยงานเอกชนท่ีมีระบบประกนัคุณภาพตามมาตรฐานสากล ท่ีด่านอาหารและยา 
3. บงัคบัการใชป้ระกาศ 

3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 311) พ.ศ. 2551 เร่ือง ก าหนดอาหารท่ีห้ามผลิต 
น าเขา้ หรือจ าหน่าย ไดป้ระกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษาฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 
162ง ลงวนัท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และประกาศมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป คือ ตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

3.2 ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ก าหนดเง่ือนไขอาหารท่ีตรวจพบสาร
เมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน ไดป้ระกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษาฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม 
125 ตอนพิเศษ 166ง ลงวนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และประกาศมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป คือ ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
4. ผูใ้ดฝ่าฝืนประกาศดงักล่าว มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาท 

แลว้แต่กรณี 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั และขอให้ผูป้ระกอบการท่ี

เก่ียวขอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดงักล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งน้ีจนกวา่จะมีประกาศเปล่ียนแปลง
ภายหลงั และหากมีขอ้สงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามไดท่ี้ กองควบคุมอาหารส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศพัท ์02-590-7178 และ 02-590-7185 ในเวลาราชการ 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 
พิพฒัน์ ยิง่เสรี 

(นายพิพฒัน์ ยิง่เสรี) 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
วารุณี เสนสุภา 
(นางสาววารุณี เสนสุภา) 
นกัวชิาการอาหารและยา 8 ว. 
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(ส าเนา) 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เร่ือง ก าหนดเง่ือนไขอาหารท่ีตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน 
----------------------------------------- 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 311) พ.ศ. 2551 เร่ือง ก าหนด
อาหารท่ีหา้มผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 
และมาตรา 6(8) แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาหาร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2551 ก าหนดเง่ือนไขไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1 สารเมลามีน (Melamine) และสารในกลุ่มเมลามีน (กรดซยัยานูริก (Cyanuric acid) แอมมีไลด ์
(Ammelide) และแอมมีลีน (Ammeline)) ท่ีตรวจพบในอาหารท่ีผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย ตอ้ง 

1.1 ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับนมดดัแปลงส าหรับทารก นมดดัแปลงสูตรต่อเน่ือง

ส าหรับทารกและเด็กเล็ก นมผงชนิดเต็มมนัเนย นมผงชนิดพร่องมนัเนย นมผงชนิดขาด

มนัเนย นมผงแปลงไขมนัชนิดเตม็ไขมนั และนมผงแปลงไขมนัชนิดพร่องไขมนั 

1.2 ไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับอาหารท่ีมีนมหรือองค์ประกอบของนมเป็น

ส่วนผสม 

ขอ้ 2 ผูน้ าเขา้อาหารตามขอ้ 1.1 และ 1.2 จากประเทศจีนทุกรุ่นการผลิต ตอ้งแสดงผลวิเคราะห์จาก
หน่วยงานของรัฐหรือองคก์รหรือหน่วยงานเอกชนท่ีมีระบบประกนัคุณภาพตามาตรฐานสากล ท่ีด่าน
อาหารและยา 
ขอ้ 3 ประกาศน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
 

พิพฒัน์ ยิง่เสรี 
(นายพิพฒัน์ ยิง่เสรี) 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 
(คดัจากราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 166 ง ลงวนัท่ี 17 ตุลาคม 
พ.ศ. 2551) 
 
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
วารุณี เสนสุภา 
(นางสาววารุณี เสนสุภา) 
นกัวชิาการอาหารและยา 8 ว. 
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(ส าเนา) 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง ก าหนดเง่ือนไขอาหารท่ีตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน (ฉบบัท่ี 2) 

------------------------------------------- 
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมส าหรับอาหารท่ีตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลา
มีน 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 1 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 311) พ.ศ. 2551 เร่ือง ก าหนด

อาหารท่ีหา้มผลิต น าเขา้ หรือจ าหน่าย ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 
และมาตรา 6(8) แห่งพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอาหารและยา ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ก าหนดเง่ือนไข
เพ่ิมเติมไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1 ใหเ้พ่ิมขอ้ความดงัต่อไปน้ี เป็น 1.3 ของขอ้ 1 ของประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง ก าหนดเง่ือนไขอาหารท่ีตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 

“1.3 ไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับอาหารอ่ืน” 
ขอ้ 2 ประกาศน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 
พิพฒัน์ ยิง่เสรี 

(นายพิพฒัน์ ยิง่เสรี) 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
(คดักรองจากราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 178ง ลงวนัท่ี 21 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) 
 
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
วารุณี เสนสุภา 
(นางสาววารุณี เสนสุภา) 
นกัวชิาการอาหารและยา 8 ว. 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล    นางสาวสัณหจุฑา  พวงมาลา 
วนัเดือนปี เกดิ   6 มกราคม 2528 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ. 2539 – 2545 มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 
    โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์จงัหวดัเชียงราย 
 พ.ศ. 2546 – 2550 วทิยาศาสตร์บณัฑิต (การแพทยแ์ผนตะวนัออก) 
    มหาวทิยาลยัรังสิต 
ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ. 2550 – 2553 Health Consultation บริษทั อายรุเวท (ประเทศไทย) จ ากดั 
    อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั Area Manager บริษทั เอสพีที-คอสม่า จ  ากดั 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 


