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                                                         บทคัดย่อ 

เมลำมีน-ฟอร์มำลดีไฮด์ (MF)และยเูรีย-ฟอร์มำลดีไฮด ์(UF) เป็นพลำสติกประเภทเทอร์โมเซ็ทที่สำมำรถขึน้รูปได้
เพียงครัง้เดียว ไม่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้  ในกำรผลิตใช้ Hexamethylene tetramine เป็นสำรตัง้ต้นเพื่อให้ได้
ฟอร์มำลดีไฮด์มำท ำปฏิกิริยำร่วมกับ เมลำมีนหรือยูเรีย ท ำให้เรียกชื่อต่ำงกัน เมลำมีนก่อให้เกิดกำรระคำยเคืองต่อระบบ
ทำงเดินปัสสำวะ กระเพำะปัสสำวะ ไต หำกสะสมท ำให้เกิดนิ่วในไตท ำให้ไตวำยได้ สหภำพยุโรป (Commission Regulation 
(EU) No 1282/2011) ได้ก ำหนดปริมำณสำรเมลำมีนที่แพร่ออกมำจำกภำชนะบรรจุอำหำรไว้  ไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม กำรศึกษำครัง้นี ไ้ด้ตรวจวิเครำะห์ภำชนะบรรจุอำหำร จ ำนวน 41 ตัวอย่ำง แบ่งออกเป็น  MF 16 ตัวอย่ำง   
UF 1 ตวัอย่ำง และ UF เคลือบผิวด้ำนในด้วย MF 24 ตวัอย่ำง ตำมวิธี DD CEN TS 13130-27:2005  ผลวิเครำะห์กำรแพร่
ของสำรเมลำมีนมีตัง้แต่ตรวจไม่พบ ถึง 9.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เกินมำตรฐำน 14 ตวัอย่ำง เป็นชนิด MF ร้อยละ19 และชนิด 
UF เคลือบผิวด้ำนในด้วย MF ร้อยละ 46  ซึ่งเมื่อน ำภำชนะเหล่ำนีไ้ปใช้ใส่อำหำรในสภำวะที่เป็นกรดและมีอุณหภูมิสูง  
สำรเมลำมีนที่ตกค้ำงจำกขบวนกำรผลิตอำจจะแพร่ออกมำสู่อำหำรได้ ดงันัน้ประเทศไทยควรจะมีกำรก ำหนดปริมำณสำรเม
ลำมีนที่แพร่ออกมำจำกภำชนะประเภทเทอร์โมเซ็ทที่ใช้บรรจอุำหำรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: เทอร์โมเซ็ท  เมลำมีน-ฟอร์มำลดีไฮด์ ยเูรีย-ฟอร์มำลดีไฮด์ 

                                                                                  
Abstract 

Melamine-formaldehyde (MF) and urea-formaldehyde (UF) are thermosetting plastics, which can be 
formed only once and are not able to recycle. In production, hexamethylene tetramine is used as a precursor to 
formaldehyde for reacting with melamine or urea and that makes the different names. Melamine causes irritation 
of the urinary system. It can be accumulated, becomes to be kidney stone and leads to kidney failure. 
Commission Regulation (EU) No 1282/2011 has been regulated specific migration of melamine from food 
packaging is not more than 2.5 mg/kg. This study analyzed the food containers of 41 samples dividing into  
MF 16 samples, UF 1 sample and UF coated inside with MF 24 samples according to the method of DD CEN TS 
13130-27: 2005. The results showed that the range of migration of melamine was from not detected to 9.6 mg/kg 
and there were 14 samples over the standard limit (MF 19% and UF coated inside with MF 46%). When these 
containers were applied with acidic and high-temperature food, the retained melamine from processing may 
migrate to food. Therefore, Thailand should lay down the quantity of melamine migrating from the food packaging 
that made from thermosetting plastic materials for protecting the consumer.  
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