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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ภาชนะและเคร่ืองใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-
ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์

สําหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย 
1.  ขอบข่าย 

1.1  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี ครอบคลุมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกท่ีสัมผัสอาหารท่ีทําจากวัสดุ
พลาสติกประเภทเทอร์มอเซตท่ีใช้ฟอร์แมลดีไฮด์ทําปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน โดยมุ่งเน้นเฉพาะด้านความ
ปลอดภัย ซ่ึงต่อไปในมาตรฐานน้ีจะเรียกว่า “ภาชนะและเครื่องใช้” 

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 วัสดุพลาสติกประเภทเทอร์มอเซต (thermoset plastic) หมายถึง พอลิเมอร์ท่ีมีโครงสร้างทางเคมีแปรสภาพ
ถาวรระหว่างกระบวนการข้ึนรูปด้วยความร้อน และหลังการแปรสภาพแล้วนํามาหลอมละลาย หรือข้ึนรูปใหม่
อีกไม่ได้ 

2.2 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน หมายถึง ปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลของมอนอเมอร์ทําให้เกิดเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ท่ี
มีโครงสร้างซํ้าๆ หรืออาจใช้สารอ่ืนในการเกิดปฏิกิริยา เช่น ฟอร์แมลดีไฮด์ ได้แก่ เมลามีน–ฟอร์แมลดีไฮด์ 
หรือ ยูเรีย–ฟอร์แมลดีไฮด์ หรือ เมลามีน–ยูเรีย–ฟอร์แมลดีไฮด์ 

3.  วัสดุ 

3.1 วัสดุท่ีใช้ทําภาชนะและเครื่องใช้ ต้องเป็นดังน้ี 

3.1.1 เรซิน 

ต้องเป็นเรซินชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (food contact grade)    

ผู้ทําต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลวิเคราะห์จากสถาบันท่ีเชื่อถือได้หรือหน่วยงานท่ี
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้การยอมรับ 

3.1.2 ประเภทวัสดุท่ีใช้ทํา รวมถึงวัสดุท่ีใช้เคลือบผิว 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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3.1.2 สีท่ีใช้พิมพ์ และสีผสมในพลาสติก 

ต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร มีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ผู้ทําต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลวิเคราะห์จากสถาบันท่ีเชื่อถือได้หรือหน่วยงานท่ี
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้การยอมรับ 

4. คุณลักษณะที่ต้องการ 

4.1 ความทนกรดซัลฟิวริก 

เม่ือทดสอบตามข้อ 8.2 แล้วต้องไม่มีลักษณะผิดปกติท่ีอาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น จุด รอยฝ้าขาว พอง 
สีหายไปหรือสีจางลงกว่าเดิม ร้าว บิดเบ้ียว 

4.2 ความทนนํ้าเดือด 

เม่ือทดสอบตามข้อ 8.3 แล้วต้องไม่มีลักษณะผิดปกติท่ีอาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน เช่น จุด รอยฝ้าขาว พอง 
สีหายไปหรือสีจางลงกว่าเดิม ร้าว บิดเบ้ียว 

4.3 ปริมาณสารท่ีละลายออกมา 

ต้องเป็นไปตามตารางท่ี 1  

โดยการวิเคราะห์ให้สกัดตัวอย่างตามอุณหภูมิท่ีกําหนด แล้วต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ตารางท่ี 1 ปริมาณสารท่ีละลายออกมา 

(ข้อ 4.3) 

รายการ
ท่ี 

รายการทดสอบ ตัวทําละลายท่ีใช้สกัด 
เกณฑ์ท่ีกําหนด 

ไม่เกิน 
วิธีวิเคราะห์ 

1 สิ่งที่เหลือจากการระเหย สารละลายกรดแอซีติก   
3 % เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

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

2 โลหะ  สารละลายกรดแอซีติก   
3 % เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

ตารางที่ 2 ข้อ 8.4 

3 ฟอร์แมลดีไฮด์ 
 

สารละลายกรดแอซีติก   
3 % เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

15 mg/kg ข้อ 8.5 

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

สารละลายกรดแอซีติก   
3 % เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

2.5 mg/kg ข้อ 8.6 

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

 ** หมายถึง กรณีท่ีตัวอย่างสามารถบรรจุตัวทําละลายท่ีใช้สกัดได้ และอุณหภูมิของสารละลายท่ีใช้สกัด   
เป็น (70  2) oC เป็นเวลา 120 min 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณโลหะท่ีละลายออกมา 

(รายการท่ี 2 ตารางท่ี 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 สังกะส ี 5 
9 นิกเกิล 0.02 

5. การบรรจุ 

5.1 หากมิได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืนให้หุ้มห่อภาชนะและเครื่องใช้ด้วยวัสดุหรือบรรจุในหีบห่อท่ีสะอาดแข็งแรง
ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน รอยร้าว การเสียรูป หรือแตกหัก ท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างขนส่งหรือเก็บรักษา 

6.  เคร่ืองหมายและฉลาก 

6.1 ท่ีภาชนะบรรจุทุกใบ หรือท่ีวัสดุหุ้มห่อภาชนะและเครื่องใช้ หรือท่ีหีบห่อภาชนะและเครื่องใช้ท่ีมีขนาดเดียวกัน
ทุกหีบห่ออย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปน้ี ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  

(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานน้ี หรือชื่ออ่ืนท่ีสื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานน้ี 

(2) ประเภทวัสดุท่ีใช้ทํา 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) “ห้ามใช้บรรจุอาหารหรือของเหลวท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส (oC)” 

 (5.2) “ห้ามใช้บรรจุอาหารท่ีมีความเป็นกรด-ด่าง ตํ่ากว่า 2.4” 

 (5.3) “ไม่แนะนําให้ใช้ในเตาไมโครเวฟ” 
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(6) ข้อแนะนําในการใช้ (ถ้ามี) 

(7) เดือน ปีท่ีทํา และรหัสรุ่นท่ีทํา 

(8) ชื่อผู้ทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเครื่องหมายการค้าท่ีจดทะเบียน 

(9) ประเทศท่ีทํา 

6.2 ท่ีตัวภาชนะและเครื่องใช้ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปน้ีให้เห็น    
ได้ง่าย ชัดเจน โดยทําเป็นตัวนูนหรือลึกลงในผิวพลาสติกของตัวภาชนะและฝา (ถ้ามี) 

(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานน้ี หรือชื่ออ่ืนท่ีสื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานน้ี 

(2) ประเภทวัสดุท่ีใช้ทํา เช่น เมลามีน–ฟอร์แมลดีไฮด์ หรือ เมลามีน–ยูเรีย–ฟอร์แมลดีไฮด์ 

(3) อุณหภูมิใช้งาน  เป็น “100 องศาเซลเซียส (oC)” 

(4) สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีลักษณะและสัดส่วน
ตามภาคผนวก ข.  

 หมายเหตุ  สัญลักษณ์ตามภาคผนวก ข. มีขนาดเท่าใดหรือใช้สีใดก็ได้ 

6.3 ในกรณีท่ีใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดข้างต้น 

7.  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

7.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. 

8.  การทดสอบ 

8.1  ข้อกําหนดท่ัวไป 

8.1.1  ให้ใช้วิธีทดสอบท่ีกําหนดในมาตรฐานน้ี หรือวิธีอ่ืนใดท่ีให้ผลเทียบเท่า ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีท่ี
กําหนดในมาตรฐานน้ี 

8.1.2 หากมิได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืน นํ้าและสารเคมีท่ีใช้ต้องมีความบริสุทธิ์เหมาะสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ 

8.2 ความทนกรดซัลฟิวริก 

8.2.1 เครื่องมือ 

8.2.1.1 ภาชนะเคลือบ หรือภาชนะเหล็กกล้าไร้สนิม หรือภาชนะท่ีทนการกัดกร่อนของสารละลายกรด
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 การเตรียมชิ้นทดสอบ 

ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ตัวอย่างท้ังใบรวมฝาและส่วนประกอบอ่ืน (ถ้ามี) เป็นชิ้นทดสอบ     

8.2.4 วิธีทดสอบ 

8.2.4.1 ใส่สารละลายกรดกรดซัลฟิวริกท่ีเตรียมเสร็จใหม่ลงในภาชนะ (ข้อ 8.2.1.1) ปิดฝาแล้วต้มให้เดือด 

8.2.4.2  ใส่ชิ้นทดสอบลงในภาชนะโดยไม่ให้ชิ้นทดสอบสัมผัสกัน เพ่ือให้ผิวทุกส่วนของชิ้นทดสอบสัมผัสกับ
สารละลายกรดซัลฟิวริกโดยท่ัวถึง ต้มให้เดือดต่อเป็นเวลา 10 min  

8.2.1.3 เม่ือครบเวลาท่ีกําหนดนําชิ้นทดสอบออกจากภาชนะ ล้างด้วยนํ้าเย็น ท้ิงไว้ให้แห้งเป็นเวลา 15 min 
ถึง 20 min แล้วตรวจพินิจผิวของชิ้นทดสอบ  

8.3  ความทนนํ้าเดือด  

8.3.1 เครื่องมือ 

ให้เป็นไปตามข้อ 8.2.1 

8.3.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ 

ใช้ภาชนะและเครื่องใช้ตัวอย่างท้ังใบรวมฝาและส่วนประกอบอ่ืน (ถ้ามี) เป็นชิ้นทดสอบ     

8.3.3 วิธีทดสอบ 

แช่ชิ้นทดสอบในนํ้าเดือดท่ีอุณหภูมิ (100  2) oC เป็นเวลา 30 min นําออกมาวางไว้ให้เย็นลงท่ีอุณหภูมิ 
(23  5) oC เป็นเวลา 1 h ปฏิบัติเช่นน้ีซํ้าอีก 9 ครั้ง (รวมเป็น 10 ครั้ง) แล้วตรวจพินิจของชิ้นทดสอบ 

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) ท่ีอัตราการไหล 15 dm3/min ออกซิลิอรี (Auxiliary) 
ท่ีอัตราการไหล 0.2 dm3/min และ เนบูไลเซอร์ (Nebulizer) ท่ีอัตราการไหล 1 dm3/min 

 (2) ค่าพลังงานความถ่ีวิทยุ (RF Power) เป็น 1 400 W 

 (3) ค่าแนะนําสําหรับความยาวคลื่นท่ีใช้ตรวจวัด ตามตารางท่ี 3 

หมายเหตุ ความยาวคลื่นท่ีเหมาะสมสําหรับสเปกโทรมิเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 3 ความยาวคล่ืนท่ีใช้ตรวจวัดสําหรับโลหะแต่ละชนิด 

(ข้อ 8.4.1.1 (3) และข้อ 8.4.6.1) 

รายการที ่ ชนิดโลหะ ความยาวคลืน่ 
(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 สังกะส ี 206.200 

9 นิกเกิล 232.604 

8.4.1.2 ตู้อบอากาศหมุนเวียนท่ีควบคุมอุณหภูมิได้ (70  2) oC 

8.4.1.3 เตาไฟฟ้า 

8.4.2 สารละลายและวิธีเตรียม 

8.4.2.1 สารละลายกรดแอซีติก 3% เศษส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 

ชั่งกรดแอซีติกเข้มข้นความหนาแน่น 1.05 g/cm3 ปริมาณ 3 g ในขวดแก้วปริมาตรขนาด 100 cm3 
ท่ีบรรจุน้ํากลั่น แล้วเติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร 

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

 สารละลายท่ีมีความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดเป็น 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   ตัวอย่างท่ีใช้และการเตรียมตัวอย่าง 

8.4.3.1 จํานวนตัวอย่างท่ีใช้ 4 ชิ้น (กรณีตัวอย่างท่ีขายเป็นชุดบรรจุอยู่ด้วยกันให้สุ่มตัวอย่างจํานวน 1 ชิ้นต่อ
ชุดเป็นตัวแทน โดยพิจารณาใช้ภาชนะและเครื่องใช้ชิ้นท่ีสัมผัสอาหารเป็นตัวแทน)  โดยปฏิบัติดังน้ี 

(1) นําตัวอย่างจํานวน 1 ชิ้น ใช้สําหรับคํานวณพ้ืนท่ีผิวสัมผัส 

(2) นําตัวอย่างจํานวน 3 ชิ้น ใช้สําหรับเตรียมสารละลายตัวอย่าง 

8.4.3.2 การคํานวณพ้ืนท่ีผิวสัมผัส 

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)  คํานวณพ้ืนท่ีผิวตัวอย่างส่วนท่ีสัมผัสอาหารท้ังหมด หน่วยเป็นตารางเดซิเมตร และทําความ
สะอาดตามข้อ 8.4.3.2 และข้อ 8.4.3.3 

(2)  เติมสารละลายกรดแอซีติก (ข้อ 8.4.2.1) ท่ีมีอุณหภูมิ (70  2) oC ในตัวอย่างจนถึงระดับตํ่า
กว่าขอบบนของตัวอย่างประมาณ 0.5 cm บันทึกปริมาตรท่ีใช้ ปิดด้วยกระจกหรือฟิล์ม
พลาสติกชนิดทนความร้อนหรืออะลูมิเนียมเปลว แล้ววางในตู้ควบคุมท่ีอุณหภูมิ (70  2) oC 
ต้ังไว้จนถึงอุณหภูมิ (70  2) oC แล้วจับเวลา 2 h เทสารละลายกรดแอซีติกท้ิงไป แล้วปฏิบัติ
ซํ้าอีกจํานวน 2 ครั้ง ต้ังแต่เติมสารละลายกรดแอซีติกจนถึงเทสารละลายกรดแอซีติกท้ิงไป โดย
ครั้งท่ี 3 ให้เก็บสารละลายกรดแอซีติกแทนการเทท้ิง ใส่ในภาชนะแก้วปิดฝา ต้ังไว้จนถึง
อุณหภูมิห้องเป็นสารละลายท่ีสกัดได้สําหรับวิเคราะห์ตามข้อ 8.4.5 

 
รูปท่ี 1 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายได้ 

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

8.4.4.2 กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายไม่ได้   

(1)  คํานวณพ้ืนท่ีผิวตัวอย่างส่วนท่ีสัมผัสอาหารท้ังหมด หน่วยเป็นตารางเดซิเมตร และทําความ
สะอาดตามข้อ 8.4.3.2 และข้อ 8.4.3.3 

(2)  ใส่ชิ้นตัวอย่างท่ีต้องการทดสอบท้ังหมดรวมกันในภาชนะแก้วทรงกระบอกท่ีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางใกล้เคียงกับขนาดของตัวอย่าง เติมสารละลายกรดแอซีติก (ข้อ 8.4.2.1) ท่ีมีอุณหภูมิ 
(70  2) oC ให้ท่วมส่วนท่ีสัมผัสอาหารและส่วนด้ามจับ (ถ้ามี) สูงข้ึนมา 1 cm ใส่วัตถุกัน
กระเด็น (anti-bumping granules)  ปิดด้วยกระจกหรืออะลูมิเนียมเปลว วางในตู้ควบคุมท่ี
อุณหภูมิ (70  2) oC ต้ังไว้จนถึงอุณหภูมิ (70  2) oC แล้วจับเวลา 2 h เทสารละลายกรด 
แอซีติกท้ิงไป แล้วปฏิบัติซํ้าอีกจํานวน 2 ครั้ง ต้ังแต่เติมสารละลายกรดแอซีติกจนถึงเท
สารละลายกรดแอซีติกท้ิงไป โดยครั้งท่ี 3 ให้แยกชิ้นตัวอย่างใส่ในภาชนะแก้วทรงกระบอกท่ีมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแคบใกล้เคียงกับขนาดของตัวอย่าง และเก็บสารละลายกรดแอซีติก
แทนการเทท้ิง ใส่ในภาชนะแก้วปิดฝา ต้ังไว้จนถึงอุณหภูมิห้อง เป็นสารละลายท่ีสกัดได้สําหรับ
วิเคราะห์ 

 
รูปท่ี 2 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายไม่ได้ 

(ข้อ 8.4.4.2 (2)) 

(3)  บันทึกพ้ืนท่ีผิวของตัวอย่างและปริมาตรของสารละลายท่ีใช้ เพ่ือนํามาใช้ในการคํานวณผล
วิเคราะห์ 

8.4.5 การเตรียมสารละลายแบลงก์ 

ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการเตรียมสารละลายตัวอย่าง ยกเว้นให้ใส่สารละลายกรดแอซีติก (ข้อ 8.4.2.1) 
ลงในภาชนะแก้วแทนตัวอย่าง หรือในภาชนะแก้วท่ีใช้ใส่ตัวอย่าง  
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8.4.6 วิธีวิเคราะห์ 

8.4.6.1 นําสารละลายมาตรฐานตามข้อ 8.4.2.4 มาวัดค่าความดูดกลืนด้วยอินดักทีฟคัปเปิลพลาสมา – 
ออปติคอลอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร์ ท่ีความยาวคลื่นต่างๆ ตามชนิดของโลหะตามตารางท่ี 3 สร้าง
กราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนกับปริมาณโลหะแต่ละชนิด 

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

8.4.7 วิธีคํานวณ 

8.4.7.1 กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายได้ 

 ความเข้มข้นของโลหะ เป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยกําหนดสารละลายตัวอย่าง  1 dm3 มีมวล 1 kg    

 คํานวณหาความเข้มข้นของโลหะ จากสูตร 

�  =   �� − �� × 
  

เม่ือ � คือ ปริมาณโลหะ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร  

 � คือ ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดของสารละลายตัวอย่างท่ีอ่านได้จากกราฟ
มาตรฐาน เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 

 � คือ ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดในสารละลายแบลงก์ท่ีอ่านได้จากกราฟ
มาตรฐาน เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 

 
 คือ ค่าตัวคูณการเจือจางสารละลายตัวอย่าง เท่ากับปริมาตรสารละลายรวม/
ปริมาตรสารละลายเริ่มต้น กรณีมีการเจือจางสารละลายตัวอย่าง 

8.4.7.2 กรณีตัวอย่างบรรจุสารละลายไม่ได้ 

 (1) ความเข้มข้นของโลหะ เป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยกําหนดสารละลายตัวอย่าง  1 dm3 มีมวล 
1 kg   

 (2)  การเปลี่ยนความเข้มข้นจากมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร เป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าตัวคูณ
เท่ากับ 6 

 คํานวณหาความเข้มข้นของโลหะ จากสูตร 

�  =   
� × ����

�
  

เม่ือ � คือ ปริมาณโลหะ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร  

 � คือ ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดท่ีอ่านได้จากกราฟมาตรฐาน เป็นมิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร 
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 � คือ ความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดในสารละลายแบลงก์ท่ีอ่านได้จากกราฟ
มาตรฐาน เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 

 � คือ พ้ืนท่ีผิวของตัวอย่างท่ีใช้ทดสอบ เป็นตารางเดซิเมตร  

8.5 ฟอร์แมลดีไฮด์  

8.5.1 เครื่องมือ 

8.5.1.1 สเปกโทรมิเตอร์ 

8.5.1.2 ตู้อบควบคุมอุณหภูมิท่ี (70  2) oC 

8.5.1.3 อ่างนํ้าร้อนควบคุมอุณหภูมิท่ี (60  2) oC 

8.5.2 สารละลายและวิธีเตรียม 

8.5.2.1 สารละลายแอซีทิลแอซีโทน (acetyl acetone) 

ใส่แอมโมเนียมแอซีเทต (ammonium acetate)  15 g ในขวดแก้วปริมาตรขนาด 100 cm3 ท่ีบรรจุ
นํ้ากลั่นไว้ประมาณ 75 cm3 เติมอะซีทิลแอซีโทน 0.2 cm3  และกรดแอซีติกเข้มข้นความหนาแน่น 
1.05 g/cm3 ปริมาตร 0.3 cm3 แล้วเติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร  

หมายเหตุ เตรียมใหม่ทุกครั้งท่ีใช้ 
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 

ชั่งไทมอล์ฟทาลีน 0.05 g ละลายในเอทานอลจนมีปริมาตรเป็น 5 cm3 

8.5.2.4 สารละลายโซเดียมซัลไฟต์ (sodium sulfite) 1 mol/dm3  

ชั่งโซเดียมซัลไฟต์แอนไฮดรัส ความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 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              
เม่ือสารละลายเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้หยดสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริก (ข้อ 8.5.2.2) จํานวน      
2 หยด ถึง 3 หยด จนกระท่ังสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นไม่มีสี  

(2) ใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ (A) ปริมาตร 10 cm3 บันทึกปริมาตรท่ีแน่นอน 
เป็น ��  ใส่ลงในสารละลาย ข้อ (1) สีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ไทเทรตด้วยสารละลาย
มาตรฐานกรดซัลฟิวริก (ข้อ 8.5.2.2) จนถึงจุดยุติเม่ือสารละลายเปลี่ยนเป็นไม่มีสี บันทึก
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริกท่ีใช้ เป็น �� 

คํานวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ จากสูตร 

�  =   
�.� × ��×� ���

��
  

เม่ือ � คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานฟอร์แมลดีไฮด์ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เดซิเมตร  

 �� คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานกรดซัลฟิวริกท่ีใช้ไทเทรตเป็นลูกบาศก์
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 ตัวอย่างท่ีใช้และการเตรียมตัวอย่าง 

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 นําไปแช่ในอ่างนํ้าร้อนท่ีอุณหภูมิ (60  2) oC เป็นเวลา 10 min นํามาวางในอ่างนํ้าแข็งเป็น
เวลา 2 นาทีให้เย็นลง วัดค่าความดูดกลืนแสงภายในเวลาไม่เกิน 25 min นับต้ังแต่เริ่มแช่ขวดแก้วใน
อ่างนํ้าร้อน ด้วยเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ท่ีความยาวคลื่น 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
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร  

8.5.6.4 วิธีคํานวณ  

                (1) ความเข้มข้นของฟอร์แมลดีไฮด์ เป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยกําหนดสารละลายตัวอย่าง        
1 dm3 มีมวล 1 kg               

 (2) ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์ เป็นมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร กรณีท่ีคํานวณปริมาณต่อหน่วยพ้ืนท่ี ใช้
สูตร 

�  =   
� × �

� × � ���
  

เม่ือ � คือ ปริมาณฟอร์แมลดีไฮด์ เป็นมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร  

 � คือ ความเข้มข้นของฟอร์แมลดีไฮด์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ เป็นมิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร  

 � คือ ปริมาตรของสารละลายกรดแอซีติกท่ีใช้ เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร  

 � คือ พ้ืนท่ีผิวของตัวอย่างท่ีสัมผัสกับสารละลายกรดแอซีติก เป็นตารางเดซิเมตร  

8.5.7 การรายงานผล  

8.5.7.1 กรณีตัวอย่างท่ีบรรจุสารละลายได้และมีความจุในช่วง 500 cm3 ถึง 10 dm3 หรือเป็นตัวอย่างท่ีใช้
สําหรับทารกและเด็กเล็ก รายงานผลตามค่าท่ีวัดได้ แต่หากในการวิเคราะห์ใช้อัตราส่วนของพ้ืนท่ีผิว
ต่อปริมาตรต่างไปจากการใช้งานจริงต้องรายงานผลวิเคราะห์จากค่าท่ีทําให้ถูกต้องตามสัดส่วนของ
ความจุท่ีใช้งาน 
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8.5.7.2 กรณีตัวอย่างท่ีบรรจุสารละลายได้และมีความจุน้อยกว่า 500 cm3 หรือมากกว่า 10 dm3 หรือเป็น
ตัวอย่างท่ีบรรจุสารละลายไม่ได้ เช่น ตะหลิว ช้อน ตะเกียบ ซ่ึงไม่สามารถคํานวณพ้ืนท่ีผิวต่อปริมาตร
ในการใช้งานจริงได้ ต้องรายงานผลวิเคราะห์จากค่าท่ีทําให้ถูกต้อง ตามสัดส่วนของพ้ืนท่ีผิวต่อ
ปริมาตรในการใช้งานจริง และคํานวณกลับจากมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร ไปเป็นหน่วยท่ีใช้รายงาน 
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) ท่ีมีภาวะและอุปกรณ์ประกอบดังน้ี  

(1)  คอลัมน์เหล็กกล้าไร้สนิม เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.6 mm ยาว 200 mm บรรจุซิลิกาเจล
เคลือบด้วยอะมิโนขนาดอนุภาค 5 m   

 (2)  อุณหภูมิของคอลัมน์ท่ีอุณหภูมิห้อง 

(3)  สารพาเป็นสารผสมระหว่างแอซิโทรไนไตรล์และสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น     
0.005 mol/dm3 (75+25) ท่ีปรับอัตราไหลให้ได้ 1 cm3/min 

(4)  เครื่องตรวจวัดชนิดอัลตราไวโอเลตสเปกโทรเมทริกท่ีความยาวคลื่น 230 nm    

8.6.1.2   อ่างนํ้าร้อนควบคุมอุณหภูมิท่ี (70  2) oC 

8.6.1.3 อ่างให้ความร้อนแบบอัลตราโซนิก 

8.6.2 สารละลายและวิธีเตรียม 

8.6.2.1 แอซีโทรไนไทรล์ (acetonitrile) ชั้นคุณภาพโครมาโทกราฟชนิดสารพาเหลว 

8.6.2.2 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 % เศษส่วนโดยปริมาตร 

ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 g ใส่ในขวดปริมาตร 100 cm3 เติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร 

8.6.2.3 สารละลายมาตรฐานเมลามีน 1 000 mg/dm3 

ชั่งเมลามีน ความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99 % เศษส่วนโดยมวล ปริมาณ 50 mg ให้ทราบมวลแน่นอน
ถึง 0.1 mg ใส่ในขวดปริมาตร 50 cm3 เติมนํ้ากลั่นปริมาตร 40 cm3 จากน้ันนําไปวางในอ่างให้
ความร้อนแบบอัลตราโซนิกท่ีอุณหภูมิ (70  2) oC จนกระท่ังเมลามีนละลายหมด แล้วนํามาวางไว้
ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง เติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร 

หมายเหตุ เก็บสารละลายท่ีได้ไว้ในภาชนะปิดสนิทและอยู่ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิ (0  20) oC โดยต้องเตรียมใหม่    
ทุก 3 เดือน 
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8.6.2.4 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 0.005 mol/dm3 

ชั่งโซเดียมไดไฮรโดรเจนฟอสเฟตโมโนไฮเดรต (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 จากน้ันดูดสารละลายท่ีได้ปริมาตร 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 ตัวอย่างท่ีใช้และการเตรียมตัวอย่าง 

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 
สําหรับฉีดสารตัวอย่างด้วยเครื่องโครมาโทกราฟสมรรถนะสูงชนิดสารพาเหลวท่ีสภาวะตาม          
ข้อ 8.6.1.1 สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าพ้ืนท่ีใต้พีคกับความเข้มข้นของเมลามีน 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 กรณีท่ีคํานวณปริมาณต่อหน่วยพ้ืนท่ี ใช้
สูตร 

�  =   
� × �

� × � ���
  

เม่ือ � คือ ปริมาณเมลามีน เป็นมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร  

 � คือ ความเข้มข้นของเมลามีนท่ีได้จากการวิเคราะห์ เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เดซิเมตร  

 � คือ ปริมาตรของสารละลายกรดแอซีติกท่ีใช้ เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร  

 � คือ พ้ืนท่ีผิวของตัวอย่างท่ีสัมผัสกับสารละลายกรดแอซีติก เป็นตารางเดซิเมตร  

8.6.7 การรายงานผล  

8.6.7.1 กรณีตัวอย่างท่ีบรรจุสารละลายได้และมีความจุในช่วง 500 cm3  ถึง 10 dm3 หรือเป็นตัวอย่างท่ีใช้
สําหรับทารกและเด็กเล็ก หากในการวิเคราะห์ใช้อัตราส่วนของพ้ืนท่ีผิวต่อปริมาตรต่างไปจากการใช้
งานจริงต้องรายงานผลวิเคราะห์จากค่าท่ีทําให้ถูกต้องตามสัดส่วนของความจุท่ีใช้งาน 

8.6.7.2 กรณีตัวอย่างท่ีบรรจุสารละลายได้และมีความจุน้อยกว่า 500 cm3 หรือมากกว่า 10 dm3 หรือเป็น
ตัวอย่างท่ีบรรจุสารละลายไม่ได้ เช่น ตะหลิว ช้อน ตะเกียบ ซ่ึงไม่สามารถคํานวณพ้ืนท่ีผิวต่อปริมาตร
ในการใช้งานจริงได้ ต้องรายงานผลวิเคราะห์จากค่าท่ีทําให้ถูกต้อง ตามสัดส่วนของพ้ืนท่ีผิวต่อ
ปริมาตรในการใช้งานจริง และคํานวณกลับจากมิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร ไปเป็นหน่วยท่ีใช้รายงาน 
คือ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าตัวคูณเท่ากับ 6 dm2/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มอก. 2921-25XX 
 

-16- 
 

ภาคผนวก ก. 

การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

(ข้อ 7.1) 

ก.1 รุ่น ในท่ีนี้ หมายถึง ภาชนะและเครื่องใช้ท่ีมีส่วนประกอบ กรรมวิธีทํา และการแต่งสีผิวด้านท่ีสัมผัสกับอาหาร
เหมือนกัน ทําข้ึนในคราวเดียวกันหรือท่ีมีการซ้ือขายหรือส่งมอบในแต่ละครั้ง 

ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างท่ีกําหนดต่อไปน้ี หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว้ 

ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก 

ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางท่ี ก.1 

ก.2.1.2 จํานวนตัวอย่างท่ีไม่เป็นไปตามข้อ 5. และข้อ 6. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจํานวนท่ียอมรับท่ี
กําหนดในตารางท่ี ก.1 จึงจะถือว่าภาชนะและเครื่องใช้รุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ตารางท่ี ก.1 แผนการชักตัวอย่างสําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไปการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก 

(ข้อ ก.2.1.1 และข้อ ก.2.1.2) 

ขนาดรุ่น 
หน่วย 

ขนาดตัวอย่าง 
หน่วย 

เลขจํานวนท่ียอมรับ 

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 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบวัสดุท่ีใช้ทํา 

ก.2.2.1 ให้ใช้ตัวอย่างท่ีผ่านการตรวจสอบจากข้อ ก.2.1 แล้ว จํานวน 1 หน่วย 

ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.2 จึงจะถือว่าภาชนะและเครื่องใช้รุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนกรดซัลฟิวริก 

ก.2.3.1 ให้ใช้ตัวอย่างท่ีผ่านการตรวจสอบจากข้อ ก.2.1 แล้ว จํานวน 3 หน่วย 

ก.2.3.2  ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 จึงจะถือว่าภาชนะและเครื่องใช้รุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

ก.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบความทนนํ้าเดือด  

ก.2.4.1 ให้ใช้ตัวอย่างท่ีผ่านการตรวจสอบจากข้อ ก.2.1 แล้ว จํานวน 3 หน่วย  

ก.2.4.2  ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2 จึงจะถือว่าภาชนะและเครื่องใช้รุ่นน้ันเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 
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ก.2.5 การชักตัวอย่างและการยอมรับสําหรับการทดสอบปริมาณสารท่ีละลายออกมา 

ก.2.5.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจํานวน 16 หน่วย  

 ในกรณีท่ีตัวอย่างไม่เพียงพอให้ชักตัวอย่างเพ่ิมโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจนได้ตัวอย่างตามท่ีกําหนด 

ก.2.5.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.3 จึงจะถือว่าภาชนะและเครื่องใช้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  

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  ทุกข้อจึงจะถือว่าภาชนะและเครื่องใช้รุ่นน้ันเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี 
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ภาคผนวก ข. 

สัญลักษณ์แสดงว่าสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(ข้อ 6.2 (4)) 

 

 

 

 

 

____________________________________ 


