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 สารเคมีมีท้ังท่ีเปนประโยชนและเปนโทษ  
มนุษยท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีประเสริฐจะนํา
สารเคมีมาใชใหเกิดประโยชนตอมนุษยและพัฒนา
ประเทศชาติ  ตลอดจนนํารายไดเขาประเทศอยาง
มหาศาล   แตปจจุ บันนี้มนุษยขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมอยางมาก  พยายามแขงขันกันทําความช่ัว
มากกวาความดี  จึงทําใหเกิดปญหาในการนําสารเคมี
ท่ีเปนอันตรายมาใช  การเรียนรูสมบัติของสารเคมี
ควรเนนมาตั้งแตนักเรียนช้ันประถมศึกษาไมใชมา
เรียนรูตอนศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาและควร
เนนการปฏิบัติมากกวาทฤษฎี  ซ่ึงปจจุบันการเรียน
การสอนทางดานวิทยาศาสตรจะเนนเนื้อหาทฤษฎี
มากกวาการปฏิบัติทดลอง  ทําใหผูเรียนเกิดการเบ่ือ
หนายตอการเรียนวิทยาศาสตร  จึงทําใหนักเรียนมา
เรียนทางวิทยาศาสตรนอยลง แลวประเทศชาติจะ
พัฒนาไปไดอยางไร   บทความนี้ตองการใหเรียนรู
เร่ืองสารเมลามีน และเขาใจสารเมลามีนมากข้ึน  ดัง
จะเห็นวาสารนี้เปนขาวไปท่ัวโลก  โดยเฉพาะปญหา
เร่ืองการเจือสารเมลามีนในนมผง  และจะไดรูวา
อันตรายจากสาร เมลา มีน เปนอย างไร   มีการ
สังเคราะหไดอยางไร และเปนสารพอลิเมอรชนิดใด 
 

 
เมลามีน คอือะไร 

สูตรโครงสรางของเมลามีนเปนดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรืออาจเขียนไดอีกแบบดังนี้ 
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 เมลามีนเปนเบสอินทรีย  มีสูตรโมเลกุลคือ 
C3H6N6  และสูตรเอมพิริกัลคือ CH2N2  มีมวลโมเลกุล 
หรือมวลตอหนึ่งโมลเทากับ 126.12 กรัมตอโมล  
ลักษณะทางกายภาพเปนของแข็งสีขาว  
    ความหนาแนน : 1574 kg.m-3 

    จุดหลอมเหลว : 350 °C , 623 K , 662 °F 
    จุดเดือด : ระเหิด (sublimes) 
    ความสามารถในการละลายนํ้า : 3.1 กรัมตอลิตร  

                 ท่ี 20 °C 
 ดังนั้นเมลามีนจึงเปนสารท่ีละลายนํ้าไดเพียง
เล็กนอย 
   เมลามีน มีช่ือสากลตาม 
   ระบบ IUPAC (Interna- 
   tional Union of Pure and  
   Applied Chemistry)  คือ 
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine  นอกจากนี้ยังมีช่ืออ่ืน  
คือ  2,4,6-Triamino-s-triazine ,   Cyanurotriamide,   
Cyanurotriamine ,  Cyanuramide 
สรุปสมบัติของเมลามีน ท่ีสําคัญไดดังนี้ 

Melamine 
IUPAC name 
 
Other names 

1,3,5-Triazine-2,4,6-
triamine 
2,4,6-Triamino-s-
triazine 
Cyanurotriamide 
Cyanurotriamine 
Cyanuramide 

Identifiers 
CAS number 
PubChem 
SMILES 

108-78-1 
7955 
[show] 

Properties 
Molecular formula 
Molar mass 
Appearance 
Density 
Melting point 
Boiling point 
Solubility in water 

C3H6N6 
126.12 g/mol 
White solid 
1574 kg/m3 

350°C, 623 K, 662°F 
sublimes 

3.1 g/l (20 °C) 
 

 เมลามีนเปนไทรเมอร (Trimer หรือ
สารประกอบที่เกิดจากโมเลกุล  3 โมเลกุลท่ี
เหมือนกันแตกเปนสามขา )  ของไซยานาไมด 
(Cyanamide) เชนเดียวกันกับไซยานาไมด   เมลามีน
ประกอบดวยไนโตรเจนรอยละ 66 (โดยมวล) เปน
สารท่ีมีสมบัติหนวงไฟ   เ ม่ืออยูในรูปของเรซิน 
(Resin) ดวยการปลดปลอยไนโตรเจนออกมาเม่ือลุก
ไหมหรือถูกเผา  และมีการนําเอา  Dicyandiamide 
หรือ Cyanoguanidine ท่ีเปนไดเมอร (Dimer) ของ 
ไซยานาไมด ม า ใช เ ป นสารหน ว งไฟ เช นกั น   
นอกจากนี้เมลามีนเปนสารในกระบวนการสรางและ
สลาย (Metabolism) ของไซโลมาซีน (Cyromazine) 
ซ่ึงเปนยาฆาแมลงชนิดหนึ่ง เปนสารท่ีเกิดข้ึนในตัว
ของสัตวเลือดอุนท่ียอยไซโลมาซีน และมีรายงาน
ดวยเชนกันวาไซโลมาซีนเปล่ียนเปนเมลามีนในพืช 
หรืออาจกลาวไดวาเมลามีนเปนพลาสติกชนิดหนึ่งมี
การใชรวมกับฟอรมาลดีไฮด (Formaldehyde) หรือ
ช่ือ IUPAC คือ เมทานาล (Methanal) สูตรเคมีคือ 
HCOH เพื่อผลิตเมลามีนเรซิน (Melamine resin) ซ่ึง
เปนพลาสติกชนิดหมาดตัวดวยความรอน  หรือ
พลาสติกเทอรโมเซต (Thermosetting plastic) ท่ี
ทนทานมากชนิดหนึ่ง   สวนใหญเมลามีนจะถูกนํามา
ผลิตพลาสติก  จานเมลามีน  ถุงพลาสติก  พลาสติก
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การสังเคราะหเมลามีน 
 

 เมลามีนถูกสังเคราะหข้ึนคร้ังแรกใน ค.ศ. 
1834 (พ.ศ. 2377) โดยนักเคมีชาวเยอรมัน ช่ือ Justus 
Von Liebig ไดผลิตเมลามีนอยางงายๆ โดยการ
เปล่ียนแคลเซียมไซยานาไมด (CaCN2) ใหเปน        
เมลามีนดวยวิธีการใหความรอนสูงกวาอุณหภูมิ
หลอมเหลว (จุดหลอมเหลว) ของ CaCN2 ซ่ึง
แคลเ ซียมไซยานาไมด เปนสารประกอบของ
แคลเซียมท่ีใชทําปุยถูกสังเคราะหข้ึนคร้ังแรกใน ค.ศ. 
1898 (พ.ศ. 2441) โดยนักวิทยาศาสตรช่ือ Adolph 
Frank และ Nikodem Caro โดยนําแคลเซียมคารไบด 
(Calcium carbide) มาทําปฏิกิริยากับไนโตรเจน (N2) 

ดังสมการ   CaC2  +  N2 →   CaCN2  +  C 
ซ่ึงสมบัติของ CaCN2 ท่ีสําคัญเปนดังนี้ 

Calcium Cyanamide 
IUPAC 
name 

Calcium cyanamide 

Other 
names 

Cyanamide calcium salt, Lime Nitrogen 
UN 1403 

Identifiers 
CAS 
number 

156-62-7 

EINECS 
number 

205-861-8 
(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index 
.php? 

GENRE=ECNO&ENTREE=205-861-8 
RTECS 
number 

GS6000000 

SMILES [show]
InChI [show]

Properties 
Molecular 
formula 

CaCN2 

Molar mass 80.11 g.mol-1 
Appearance White solid (Often gray or black 

from impurities) 
Density 2.29 g.cm-3 
Melting 
point 

1300 °C 

Boiling 
point 

1150 °C (sublim.) 

Solubility in 
water 

Insoluble (decomp.) 

Hazards 
Main 
hazards 

Harmful (Xn) 

NFPA 704  
 

R-phrases R22, R37, R41 
S-phrases S22, S26, S36/37/39 

Except where noted otherwise , data are given for 
materials in their standard state 

(at 25 °C , 100 kPa) 
Infobox references 
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 ประโยชนของ CaCN2 ใชในการเกษตรคือ 
ทําปุย โดยใหทําปฏิกิริยากับน้ําจะไดแกสแอมโมเนีย
ออกมาดังสมการ 

CaCN2  +  3H2O  →  2NH3  +  CaCO3 
 นอกจากน้ียังใชผลิตโซเดียมไซยาไนด 
(NaCN) ดังสมการ 

        CaCN2  +  Na2CO3  →  2NaCN  +  CaO  +  O2 
 อยางไรก็ตามในปจจุบันการผลิตเมลามีน  
ในโรงงานอุตสาหกรรม   สวนมากผลิตจากยูเรีย 
(NH2-CO-NH2  หรือ (NH2)2CO) ซ่ึงเปนสารอินทรีย
ประเภทเอไมด (Amide สูตรท่ัวไปคือ R-CO-NH2)  
ปฏิกิริยาการผลิตเมลามีนจากยูเรีย เปนตามสมการ
ดังนี้ 
 
 
 
ปฏิกิริยาการผลิตเมลามีนจากยูเรียมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 
 ยูเรียจะสลายตัวใหกรดไซยานิก (HCNO) 
และแอมโมเนีย (NH3) ซ่ึงเปนปฏิกิริยาดูดความรอน 
(Endothermic reaction) ดังสมการ 
 
 
ขั้นท่ี 2 
 พอลิเมอไร (Polymeries) กรดไซยานิกจะได 
เมลามีน และแกสคารบอนไดออกไซด  ดังสมการ 
 
 
 

 ยูเรียและเมลามีนสามารถทําปฏิกิริยากับ
ฟอรมาลดีไฮด โดยเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบ
ควบแนน (Condensation polymerization) ไดยูเรีย -
ฟอรมาลดีไฮด  (Urea-formaldehyde)  และนํ้าเปนผล
พลอยได  ซ่ึงปฏิกิริยาการควบแนนระหวางยูเรียกับ
ฟอรมาลดีไฮด เปนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิกิริยาในข้ันท่ี 2 นี้เปนปฏิกิริยาคายความ
รอน (Exothermic reaction) แตปฏิกิริยารวม (ข้ันท่ี 1 
+ 2) จะเปนปฏิกิริยาดูดความรอน 

 
 นอกจากนี้ เมลามีนสามารถทําปฏิกิ ริยา     
พอลิเมอไรเซชันกับฟอรมาลดีไฮด  โดยเกิดการ
ควบแนนไดเปนเมลามีนฟอรมาลดีไฮดและน้ํา ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนวยเล็กท่ีสุดของพอลิเมอรคือ มอนอเมอร 
(Monomer)  ดังตัวอยาง 
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 ท่ีมา  :   (Chang & Cruickshank, 2005) 
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อันตรายจากสารเมลามีน 
 ความเปนพิษของสารเมลามีนจะมีความเปน
พิษต่ํา  ไมมีพิษตอสารพันธุกรรม  และไมเปนสารกอ
กลายพันธุ   หากไดรับอยางตอเนื่องอาจทําใหเกิดการ
ระคายเ คืองตอระบบทางเดินปสสาวะเชน  ไต  
กระเพาะปสสาวะ โดยสารเมลามีนจะไปรวมตัวกับ
สารเคมีอ่ืนเชน Cyanuric acid ซ่ึงอาจกลายเปนกอน
นิ่วอุดตันในระบบทางเดินปสสาวะ และมีโอกาส
เส่ียงในการเกิดมะเร็งหรือไตวายได    คาความ
ปลอดภัยของสารเมลามีนท่ีองคการอนามัยโลก
กําหนดไวสําหรับเด็กทารกคือ 0.5 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักตัวของเด็กตอการบริโภคหนึ่งวัน   สําหรับ
ผูใหญคือ 25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอน้ําหนักตัวตอ
วัน   อยางไรก็ตามการรับประทานอาหารที่มีเมลามีน
แตไม เกินคาความปลอดภัยรางกายสามารถขับ        
เมลามีนออกมาเองได 
 

ประโยชนของเมลามีน 
 เมลามีนรวมกับฟอรมาลดีไฮด ทํ า เปน 
Melamine resin ซ่ึงเปน Thermosetting plastic และ 
Melamine foam เปนสารพอลิเมอรใชสําหรับทํา
ความสะอาด  ผลิตภัณฑ ข้ันสุดทายของเมลามีน
รวมถึงวัสดุบุผิวหนาเคานเตอร กระดานขาวท่ีลบได 
กาว เคร่ืองครัว และสารหนวงไฟ   เมลามีนเปน
สวนประกอบหลักของสารสีเหลืองท่ีใชสําหรับทํา
หมึกพิมพและพลาสติก 
 การเลือกใชภาชนะเมลามีนท่ีมีเคร่ืองหมาย
มาตรฐานอุตสาหกรรมกํากับ  ซ่ึงไดรับการวิเคราะห
ทดสอบดานความปลอดภัยเม่ือใชบรรจุหรือสัมผัส
กับอาหารรวมทั้งสมบัติทางกายภาพในการใชงาน
ตามปกติตองไมมีสารที่สกัดไดใดๆ ในปริมาณท่ีอาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค และภาชนะตอง
มีคุณภาพท่ีผานตามเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนดไวคือ 
เปนการคุมครองผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑนั้นๆ 
ใหมากท่ีสุด เพราะอันตรายท่ีเกิดจากปริมาณสารท่ีสูง
เกินมาตรฐาน ท่ีมาจากภาชนะเมลามีนซ่ึงปนเปอนมา
กับอาหารมีอันตรายตอรางกายมาก ตัวอยางเชน       
ฟนอล  ฟอรมาลดีไฮด และตะก่ัว  เปนตน 
 สมบัติทางกายภาพของภาชนะเมลามีนตองมี
ความทนกรดออนๆ ไดเม่ือทดสอบแลวตองไมมีจุด
หรือรอยฝาขาวท่ีผิวของภาชนะ   ภาชนะเมลามีนตอง
สามารถทนความรอนและอุณหภูมิสูงๆ ไดดีในชวง 
99-121 องศาเซลเซียส    เม่ือทดสอบแลวภาชนะ     
เมลามีนตองไมแตก บิดเบ้ียว ราว หรือมีรอยตําหนิ
ใดๆ ท่ีอาจเปนผลเสียตอการใชงาน การดูดซึมน้ําของ
ภาชนะเมลามีนตองมีอัตราตํ่า เม่ือทดสอบแลวการดูด
ซึมน้ําท่ีอุณหภูมิหองของภาชนะเมลามีนตองไมเกิน
รอยละ 0.8  และการดูดซึมน้ําเดือดของภาชนะ         
เมลามีนตองไมเกินรอยละ 1.0  ภาชนะเมลามีนตองมี
ความทนทานตอแรงกระแทกไดเปนอยางดี  เม่ือ
ทดสอบแลวภาชนะตองไมราวหรือแตก 
 ภาชนะเมลามีนท่ีไดรับการทดสอบแลวตอง
มีความทนกรดออนๆ ไดเปนอยางดี  จึงสามารถ
นําไปบรรจุอาหารท่ีมีรสเปร้ียว ซ่ึงมีสวนประกอบ
ของกรดแอซีติกได   สามารถทนความรอนและ
อุณหภูมิสูงๆ ไดดี ทําใหภาชนะเมลามีนมีรูปทรงคง
ตัวดีไมแตก และบิดเบ้ียวไดงาย จึงเหมาะสมกับการ
นําไปบรรจุอาหารรอนไดเปนอยางดี  การดูดซึมน้ํา
ของภาชนะเมลามีนท่ีไดรับการทดสอบแลวตองมี
อัตราตํ่า จึงเหมาะกับการนําไปบรรจุอาหารเหลวได
เปนอยางดี    สมบัติการดูดซึมน้ําต่ําของภาชนะ         
เมลามีนทําใหภาชนะเมลามีนมีสภาพการเปนฉนวน
สูง ซ่ึงนําไปประยุกตใชเปนอุปกรณทางไฟฟาไดอีก
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 เมลามีนยังใชทําเมลามีนพอลิ-ซัลโฟเนต 
(Melamine poly-sulfonate) ซ่ึงใชเปน Superplastici- 
zer ผสมคอนกรีตทนแรงกระแทกสูง   นอกจากนี้
ซัลโฟเนตเมลามีนฟอรมาลดีไฮด (SMF ยอมาจาก 
Sulfonated melamine formaldehyde) เปนพอลิเมอร
ใชผสมซีเมนต (Cement admixture) เพื่อลดปริมาณ
น้ําในคอนกรีต  และยังชวยเพิ่มการล่ืนไหลของ
คอนกรีตในขณะทําการผสมและเท  มีผลทําให
คอนกรีตมีความพรุนนอยลง และแข็งแรงมากข้ึน 
สามารถตานทานสภาพความรุนแรงตางๆ  ของ
ส่ิงแวดลอมรวมท้ังการทําใหคอนกรีตมีอายุการใช
งานนานมากข้ึน 
 ในชวงป พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2510 เคยใช   
เมลามีนทําเปนปุยของพืช   เนื่องจากเมลามีนมี
สวนประกอบของไนโตรเจนสูงมาก (ธาตุปุยของพืช 
คือ N-P-K) แตปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis 
reactions) ของเมลามีนจะใหไนโตรเจนในดินชามาก  
สงผลทําใหการใชเมลามีนทําเปนปุยอยางกวางขวาง
จึงหมดไป 
 อนุพันธเมลามีน (Melamine derivatives) ท่ี
ผสมในยาประเภทสารหนู (Arsenical drugs) พบวามี

ศักยภาพสูงในการรักษาโรคไทรแพโนโซเมียซิส 
(Trypanosomiasis) ในแอฟริกา 
 เมลามีนท่ีใชเปนไนโตรเจนที่ไมใชโปรตีน 
(Non-protein nitrogen ยอคือ NPN)   สําหรับปศุสัตว
เคยมีการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิไวเม่ือ ค.ศ. 1958  (พ.ศ. 
2501)   อยางไรก็ตามผลการศึกษาเมื่อ ค.ศ. 1978 
(พ.ศ. 2521) พบวาเมลามีน “อาจยอมรับไมไดวา
ไนโตรเจนท่ีไมไดมาจากโปรตีนเหมาะสําหรับสัตว
ประเภทเค้ียวเอ้ือง”  เพราะปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสโดย
น้ําในปศุสัตวชาและสมบูรณนอยกวาโปรตีนจาก
แหล ง อ่ื น ๆ  เ ช น  อ าห า ร สั ต ว จ า ก เ ม ล็ ด ฝ า ย 
(Cottonseed meal) และยูเรีย 
 ในบางค ร้ั งมี ก า ร เ ติ ม เมล า มีนในการ
ผลิตภัณฑอาหารอยางผิดกฎหมาย  เนื่องจากการท่ีมัน
ชวยใหเห็นวามีสวนประกอบของโปรตีนสูงไดอยาง
ชัดเจน    การทดสอบโปรตีนมาตรฐานอาจใช
กรรมวิธี Kjeldahl และกรรมวิธี Dumas ใชวิธี
ประมาณระดับโปรตีนในผลิตภัณฑอาหาร โดยการ
วัดปริมาณไนโตรเจนซ่ึงอาจนําไปสูการลักลอบเติม     
เมลามีนได 
 

บทสรุป 
 

จะเห็นวาสารเมลามีนมีท้ังเปนประโยชน
และโทษ   ซ่ึงจะตองนําคุณสมบัติของสารเคมีท่ีเปน
ประโยชนมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด อันจะทํา
ใหมนุษยชาติมีความเปนอยู ท่ีดี ข้ึน  ตลอดจนนํา
รายไดเขาสูประทศชาติไดอยางมหาศาล  แตถามนุษย
ขาดคุณธรรมและจริยธรรม  นําสารเคมีมาใชทําให
เกิดโทษแกมนุษย  อยางเชนทุกวันนี้ก็จะเปนอันตราย
ตอประเทศชาติและชาวโลกอยางยิ่ง 
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