
ง 
 

ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ     การตรวจคดักรองการปนเป้ือนสารเมลามีนดว้ยชุดทดสอบในขนมท่ี 
          มีนมเป็นส่วนประกอบซ่ึงจ าหน่ายบริเวณโรงเรียนอนุบาลเขตอ าเภอ 
          เมืองเชียงใหม่ 

ผู้เขียน             นางสาวสัณหจุฑา พวงมาลา 
ปริญญา             วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  (โภชนศาสตร์ศึกษา) 
คณะกรรมการทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ 

             ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย จอมดวง  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
             อาจารย ์ดร.ศกัดา   พรึงล าภู      อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
     

บทคัดย่อ 

 

         เมลามีนเป็นสารท่ีพบว่ามีการปนเป้ือนในนม ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากนม และผลิตภณัฑ์ท่ีมีนม 
เป็นส่วนประกอบ สารน้ีมีรายงานวา่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในทารก และ
เด็กเล็ก การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจหาการปนเป้ือนสารเมลามีนในขนมท่ีมีนมเป็น
ส่วนประกอบ ท่ีมีจ  าหน่ายในร้านคา้บริเวณโดยรอบโรงเรียนอนุบาลสังกดัรัฐบาลและเอกชน เขต
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จากการส ารวจโรงเรียนดงักล่าวพบว่ามีโรงเรียนสังกดัรัฐบาล 26 โรงเรียน 
สังกดัเอกชน 23 โรงเรียน ท่ีมีร้านคา้บริเวณโดยรอบโรงเรียนจ าหน่ายขนมท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ 
และไม่มีเลขสารบบอาหาร ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ ขนมเคก้ ขนมเครป ขนมปัง และขนมโตเกียว 
ในโรงเรียนสังกดัรัฐบาลพบตวัอยา่งขนมจ านวน 9, 1, 22 และ 1 ตวัอยา่ง ตามล าดบั และโรงเรียน
สังกดัเอกชนพบตวัอยา่งขนมจ านวน 17, 10, 15 และ 9 ตวัอยา่ง ตามล าดบั จากการสุ่มเก็บตวัอยา่ง
ขนมแต่ละชนิดทั้งหมด 3 คร้ัง น าไปตรวจหาสารเมลามีนดว้ยชุดทดสอบสารเมลามีนในอาหาร 
ประเมินระดบัความเส่ียงเป็น 1-4 จากระดบัความเส่ียงต ่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงมาก และ
ความเส่ียงสูง เม่ือเปรียบเทียบระดับความเส่ียงเฉล่ียรวมของขนมชนิดต่างๆ ในโรงเรียนสังกัด
รัฐบาล และเอกชน พบวา่ขนมเคก้มีความเส่ียงสูงสุดเช่นเดียวกนั โดยมีระดบัความเส่ียงอยู่ท่ี 2.22 
และ 2.35 ตามล าดบั รองลงไปคือ ขนมปัง มีระดบัความเส่ียง 1.64 และ 1.60 ตามล าดบั ส่วนขนม
เครป และขนมโตเกียวมีความเส่ียงต ่าท่ีสุดเหมือนกัน โดยมีระดับความเส่ียง 1.00 และเม่ือ
เปรียบเทียบความเส่ียงในตวัอยา่งขนมทั้งหมด พบว่าโรงเรียนทั้งสองสังกดั อยูใ่นระดบัความเส่ียง
เฉล่ียรวมท่ี 1.47 และ 1.49 ตามล าดบั และมีระดบัความเส่ียงเฉล่ียรวมของทั้งสองสังกดัท่ี 1.48 
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ABSTRACT 
 
         Melamine was found to be contaminate in milk, dairy products and milk contained foods.  
This material was reported to be the problem to human health, especially in infants and children.  
This study aimed to investigate the melamine contamination in milk contained sweets which were 
sold in food stores around government and private kindergartens at Chiangmai Municipality.  
From the surveying, it was found that there were 26 government kindergartens and 23 private 
kindergartens which had milk contained sweet stores.  It was found that there were 4 types of 
sweets without Food and Drug Administration registered food serial number ; cakes, “crepes”, 
bread and “tokyo”.  There were 9, 1, 22 and 1 samples, respectively in government kindergartens 
and 17, 10, 15 and 9 samples, respectively in private kindergartens.  From sampling of all sweet 
samples, they were analyze melamine contamination using melamine test-kit.  Three levels of risk 
assessment, 1-4 were used for low, medium, higher and the highest risk, respectively, from the 
risk compare of each types of sweets in government and private kindergartens, it was found that 
cakes had the similar highest risk level in all kindergartens, 2.22 and 2.35, respectively of total 
average risk level.  The second was bread which had 1.64 and 1.60, respectively of total average 
risk level.  “Crepes” and “tokyo” sweets had the same lowest risk level, 1.00 of total average risk 
level.  When it was risk compared of all sweets between government and private kindergartens, it 
was found that kindergartens total average risk levels were 1.47, 1.49 and 1.48, respectively. 
 


