
 

 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

         การศึกษาเร่ือง การตรวจคดักรองการปนเป้ือนสารเมลามีนดว้ยชุดทดสอบในขนมท่ีมีนม
เป็นส่วนประกอบซ่ึงจ าหน่ายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิง
ส ารวจและเชิงวิเคราะห์ มีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจคดักรองการปนเป้ือนสารเมลามีนดว้ยชุดทดสอบ
สารเมลามีนในอาหาร ในขนมท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ และมีจ าหน่ายในบริเวณโรงเรียนอนุบาล
สังกดัรัฐบาลและเอกชน เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ตวัอยา่ง
ขนมจากโรงเรียนอนุบาลสังกดัรัฐบาล 26 โรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลสังกดัเอกชน 23 โรงเรียน 
เก็บตวัอย่าง 3 คร้ัง ห่างกนั1 สัปดาห์ จากนั้นประเมินสารเมลามีนเบ้ืองตน้ดว้ยชุดทดสอบสาร       
เมลามีนในอาหาร และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ  
 
สรุปผลการศึกษา 

1. จากการทดสอบความถูกตอ้งของชุดทดสอบน้ีสามารถตรวจสอบสารละลายเมลามีนท่ี
ความเขม้ขน้ 1, 10, 100 และ 1,000 ppm ให้ผลการเกิดสีท่ีเหมือนเดิมในทุกคร้ัง (5 คร้ัง) มีระดบั
ความถูกตอ้งท่ีร้อยละ 100 ของสารละลายทุกความเขม้ขน้ การทดสอบความไวของชุดทดสอบนั้น
สามารถแยกความแตกต่างไดท่ี้ความเขม้ขน้ของสารเมลามีนต ่ากวา่ 6 ppm ลงไป ซ่ึงจะให้ผลเป็นสี
เหลือง และสูงกว่า 9 ppm ข้ึนไป ให้ผลเป็นสีแดง แต่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ใน          
ความเขม้ขน้ท่ี 7 และ 8 ppm เน่ืองจากใหสี้ก ่าก่ึงระหวา่งสีเหลืองและสีแดง 

2. จากการส ารวจร้านคา้ในบริเวณโรงเรียนอนุบาลสังกดัรัฐบาล 26 โรงเรียน และสังกดั
เอกชน 23 โรงเรียน มีขนมท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ และไม่มีเลขสารบบอาหารจ าหน่ายอยู ่ 4 ชนิด 
คือ ขนมเคก้ ขนมเครป ขนมปัง และขนมโตเกียว  

3. จากการตรวจคดักรองสารเมลามีนในตวัอยา่งขนมทั้ง 4 ชนิด ของโรงเรียนอนุบาลสังกดั
รัฐบาล และเอกชน ขนมเคก้มีความเส่ียงสูงกวา่ขนมชนิดอ่ืน รองลงมาคือ ขนมปัง ขนมเครป และ
ขนมโตเกียว ตามล าดบั โดยท่ีโรงเรียนทั้งสองสังกดัมีระดบัความเส่ียงของตวัอยา่งใกลเ้คียงกนั 
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การอภิปราย 
         การศึกษาเร่ือง การตรวจคดักรองการปนเป้ือนสารเมลามีนดว้ยชุดทดสอบในขนมท่ีมีนม
เป็นส่วนประกอบซ่ึงจ าหน่ายในบริเวณโรงเรียนอนุบาล เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท าการทดสอบ  
ความถูกตอ้ง และความไวของชุดทดสอบสารเมลามีนในอาหาร จากผลการวิเคราะห์ท่ีได้เม่ือเทียบ
กบัเอกสารประกอบการใช้งานของชุดทดสอบท่ีอา้งไวว้่าหากสีหลงัการท าปฏิกิริยาระหว่างชุด
ทดสอบกบัตวัอย่างมีสีเหลือง แสดงว่าไม่มีสารเมลามีน แต่หากเกิดสีกุหลาบแดงให้ด าเนินการ
ทดสอบใหม่โดยการเจือจางสารละลายตวัอย่างลง 10 เท่า แลว้ท าการทดสอบอีกคร้ัง ถา้ยงัเกิดสี
กุหลาบแดงแสดงว่ามีสารเมลามีนปนเป้ือนเกินพิกัด (เยาวมาลย์ ค้าเจริญ, 2550) แต่ผลจาก          
การวเิคราะห์ความไวของชุดทดสอบ พบวา่ชุดทดสอบเม่ือท าปฏิกิริยากบัสารละลายตวัอยา่งท่ีความ
เขม้ขน้ในช่วง 0-6 ppm ไดสี้เหลือง และเม่ือท าปฏิกิริยากบัสารละลายตวัอยา่งท่ีความเขม้ขน้ 9 ppm 
เป็นตน้ไป ไดสี้แดง แต่เม่ือท าปฏิกิริยากบัสารละลายตวัอย่างท่ีความเขม้ขน้ 7 และ 8 ppm ชุด
ทดสอบน้ีไม่สามารถแยกความแตกต่างได้เน่ืองจากให้สีท่ีก ่ าก่ึงระหว่างสีเหลือง และสีแดง 
เพราะฉะนั้นแสดงว่าชุดทดสอบน้ีสามารถวดัความปนเป้ือนของสารเมลามีนไดใ้นช่วง 0-6 ppm 
และ 9 ppm ข้ึนไป เม่ือทดสอบความถูกตอ้งของชุดทดสอบน้ีให้ความถูกตอ้งสูง จากการท่ีผูศึ้กษา
น าชุดทดสอบน้ีมาต่อยอด พบวา่ชุดทดสอบสารเมลามีนในอาหารสามารถใชไ้ดดี้ แต่ยงัไม่สามารถ
สรุปค าวา่ไม่มีสารเมลามีนไดช้ดัเจน เน่ืองจากส านกัคณะกรรมการอาหารและยาไดก้ าหนดให้มีสาร
เมลามีนไม่เกิน 2.5 ppm ส าหรับอาหารท่ีมีนมหรือองค์ประกอบของนมเป็นส่วนประกอบ 
(ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552)  
         จากการส ารวจชนิดขนมท่ีมีจ าหน่ายในบริเวณโรงเรียนอนุบาลสังกดัรัฐบาลและเอกชน 
เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีขนมท่ีมีส่วนประกอบของนมและไม่มีเลขสารบบอาหารวาง
จ าหน่ายอยู่  4 ชนิด ประกอบไปดว้ย ขนมเคก้ ขนมเครป ขนมปัง และขนมโตเกียว และแต่ละ
โรงเรียนมีจ าหน่ายไม่เหมือนกนั บางโรงเรียนมีจ าหน่ายขนมดงักล่าวครบทั้ง 4 ชนิด บางโรงเรียนมี 
3 ชนิด บางโรงเรียนมี 2 ชนิด และบางโรงเรียนมีจ าหน่ายเพียง 1 ชนิด และจากการเก็บตวัอยา่งมา
ท าการทดสอบในบางคร้ังไม่พบขนมตวัอย่างชนิดเดิมท่ีได้เข้าไปในสัปดาห์ก่อนหน้าน้ี แต่พบ
ตวัอยา่งเดิมนั้นเม่ือกลบัไปเก็บอีกคร้ังเก็บในสัปดาห์ถดัมา แสดงใหเ้ห็นวา่ร้านคา้ท่ีน าขนมต่างๆ มา
จ าหน่ายนั้นไดข้ายขนมชนิดนั้นๆ อาจจะหมด และไดท้  าการสั่งมาจ าหน่ายใหม่ภายหลงั ซ่ึงอาจ
แสดงใหเ้ห็นวา่ขนมชนิดนั้นเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 
         การประเมินระดบัความเส่ียงพบวา่ระดบัความเส่ียงของขนมแต่ละชนิดต่อโรงเรียนอนุบาล
สังกดัรัฐบาลและเอกชนใหผ้ลเหมือนกนั คือขนมเคก้และขนมปังมีระดบัความเส่ียงปานกลาง และ
มาก ส่วนขนมเครปและขนมโตเกียวมีระดบัความเส่ียงต ่า เม่ือเปรียบเทียบระดบัความเส่ียงระหวา่ง
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โรงเรียนอนุบาลสังกดัรัฐบาลกบัสังกดัเอกชน พบขนมเคก้ ขนมเครป และขนมโตเกียวมีระดบั
ความเส่ียงของตวัอย่างเท่ากนั คือ ความเส่ียงระดบัปานกลาง, ความเส่ียงระดบัต ่า และความเส่ียง
ระดับต ่า ตามล าดับ แต่ระดับความเส่ียงของตัวอย่างของขนมเค้กของโรงเรียนสังกัดเอกชนมี
มากกว่าสังกดัรัฐบาล และขนมปังของโรงเรียนอนุบาลสังกดัรัฐบาลมีระดบัความเส่ียงมากกว่า
สังกดัเอกชนเพียงเล็กนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Filazi and others (2012) ไดท้  าการหา
ปริมาณสารเมลามีนในนม และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากนม (โยเกิร์ตรสผลไม ้ชีส และนมผง) ในประเทศ
ตุรกี พบสารเมลามีนในปริมาณต ่าท าให้มีความเส่ียงต ่าด้วย และให้ผลในทิศทางเดียวกันกับ        
Lin and others (2008) ท่ีท  าการวดัปริมาณสารเมลามีนในเคก้ และเส้นก๋วยเต๋ียว ในประเทศกมัพูชา 
ซ่ึงมีผลการทดลองปริมาณสารเมลามีนมีต ่า เช่นเดียวกนั 
         
ข้อเสนอแนะ 
         การน าผลการศึกษาไปใช้ 
 ขอ้มูลน้ีสามารถเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไปดูแล และติดตามการ
ปนเป้ือนของสารเมลามีนในขนมท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบ และไม่มีเลขสารบบอาหาร ซ่ึงยงัมี
แนวโนม้ความเส่ียงอยู ่
 การศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. งานวจิยัน้ีเป็นการส ารวจเฉพาะเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เลยพบขนมเฉพาะ 4 ชนิดน้ี แต่
ในทางความเป็นจริงอาจมีขนมท่ีไม่มีเลขสารบบอาหารมากชนิดกวา่น้ีนอกเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ซ่ึงควรจะมีการศึกษานอกเขตพื้นท่ีน้ี 
 2. จากการท่ีชุดทดสอบมีความสามารถในการตรวจสอบในช่วงกวา้ง และยงัให้ตวัเลขท่ี
คลุมเครือ และมีตัวเลขท่ีอาจจะเกินท่ีกฎหมายก าหนด จึงอาจยงัมีความเส่ียงอยู่ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งน่าจะเขา้ไปดูแลและติดตาม เพราะยงัมีแนวโนม้ความเส่ียงอยู ่
 3. ควรมีการจดัฝึกอบรมวธีิการใชชุ้ดทดสอบใหแ้ก่ประชาชนท่ีสนใจ  


