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สารฟอร์มัลดีไฮด์เป็นสารเคมีทีเรานํามาใช้ในงานต่างๆ ทั งทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ เคมี และ

ทางการเกษตร สารเคมีถ้าใช้อย่างถูกวิธีก็เกิดประโยชน์ แต่ถ้าใช้ผิดว ัตถุประสงค์กจ็ะเกิดโทษ ดังเช่นมีข่าวการ

ตรวจพบฟอร์มาลีนในอาหารประเภทเนือสัตว์ อาทิ เนือหมู ไก่ ปลา กุ้ง ปลาหมึก ซึงผู้ใช้ไมค่ํานึงถึงอันตราย

ของสารทีจะเกิดขึน 

สารฟอร์มาลินจะมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและทางการแพทย์เท่านั น ห้ามนํามาใส่อาหารเพือ

รักษาสภาพอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที 151 (พ.ศ.2536) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ.2522 กําหนดให้สารละลายฟอร์มลัดีไฮด์หรือฟอร์มาลิน เป็นวัตถุห้ามใช้ในอาหาร ผู้ใช้สารนีกับอาหาร 

หรือทําให้อาหารนั นเกิดพิษภัยต่อผู้บริโภค จัดเป็นการผลิต จําหน่ายอาหารไม่บริสุทธ ิและถ้าตรวจพบการ

กระทําดังกล่าว จะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมาย มโีทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ

ทั งจําทั งปรับ จะเห็นได้ว่าการใชส้ารละลายฟอร์มลัดีไฮด์หรือฟอร์มาลินในอาหารไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายต่อ

ผู้บริโภค ย ังมีโทษตามกฎหมายด้วย  

ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) เป็นสารประกอบอินทรีย์ กลุ่มอัลดีไฮด์ มีสูตรเคมี คือ CH2O หรือ 

HCHO ฟอร์มัลดีไฮด์ทีความดันปกติจะมีสถานะเป็นก๊าซ ไม่มีสี มีกลินฉุน ติดไฟได้ ก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์เมือ

รวมตัวกับอากาศ และออกซิเจนสามารถเกิดการระเบิดได้ มีคุณสมบัติในการฆ่าเชือ  

ในทางการค้านิยมใช้อยู่ในรูปของสารละลายสารฟอร์มาลิน (Formalin) คือสารละลายทีประกอบด้วย

ก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ประมาณ 37- 40% ในนําและมีการเติมสารละลายเมทานอลประมาณ 10-15 % เพือป้ องกัน

การเกิดโพลิเมอรพ์าราฟอร์มัลดีไฮด์ซึงมีความเป็นพิษสูงกว่า 

สารฟอร์มาลิน คนทั วไปรู้ว่าเป็นนํายาดองศพเพือไม่ให้ศพเน่าเปือย ด้วยคุณสมบัติเด่นข้อนี ทําให้

พ่อค้าแม่ค้าแอบนํามาใช้ในทางทีผิดกับอาหาร เพือทําให้อาหารสดและน่ารับประทาน  ตามธรรมชาติฟอร์มัลดี

ไฮด์สามารถเกิดขึนเองในอาหารชนิดต่างๆ ซึงมีปริมาณน้อยและสลายตัวได้โดยแสงอาทิตย์ ออกซิเจนและ

ความชืน และร่างกายของคนเราสามารถกําจัดได้ แต่ถ้าได้ร ับในปริมาณมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย 

การบริโภคอาหารปนเปือนฟอร์มาลินในปริมาณสูงจะเกิดความผดิปกติของระบบทางเดินอาหารเฉียบพลัน คือ

ทําให้ปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน ท้องเสีย อาหารทีพบว่ามีการปนเปือนฟอร์มัลดีไฮด์ ได้แก่ เนือสัตว์ต่างๆ 

เช่น ไก่ ปลาหมึก กุ้ง ผ ักต่างๆ เช่น   กระหลําปี ผ ักกาดขาว ถั วงอก เห็ด  

พิษของฟอร์มาลินต่อสุขภาพ  

พิษแบบเฉียบพลัน ถ้าได้ร ับสูงเกิน 0.  ppm ทําให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา จมูกและทางเดิน

หายใจ แต่ถ้าได้ร ับปริมาณเข้มข้นสูงเกิน 100 ppm อาจทําให้หมดสติ และตายในทีสุด เนืองจากทีความเข้มข้น

สูงๆ สารฟอร์มาลีนจะเปลียนรูปเป็นกรดฟอร์มิค (Formic acid) ซึงมีฤทธิ ทําลายระบบการทํางานของเซลล์

ต่างๆ ในร่างกาย  

อาการเรือร ังหากได้ร ับปริมาณน้อยแต่ระยะยาวจะทําให้เกิดผลเสียกับระบบต่างๆ ของร่างกาย หรือ

ก่อให้เกิดมะเร็งได้  

ข้อแนะนําสําหร ับผู ้บริโภค  

อาหารทีมกัพบสารฟอร์มาลินปนเปือน ได้แก่อาหารทะเล เนือสัตว์ ผ ักสด และผลไม้ ซึงวิธีส ังเกตง่ายๆ คือ  

ถ้าเป็นเนือสัตว์ หากถูกแสงแดด หรือลมเป็นเวลานาน แล้วย ังสดอยู่ก็ไม่ควรซือ  

ถ้าเป็นอาหารทะเลทีเนือแข็งบางส่วน เปือยยุ่ยบางส่วน ไม่ควรซือ 

ถ้าเป็นผัก ผลไม้ทีมีล ักษณะแข็ง เขียว กรอบหรือสดผิดปกติ ให้ดมทีใบ ผลหรือหักก้านดม ถ้ามีกลิน

แสบจมูกแสดงว่ามีฟอร์มาลินปนเปือน 



เมือซืออาหารมาแล้วควรแช่ด้วยสารละลายด่างทับทิมเจือจาง (ในอัตราส่วน ด่างทับทิมประมาณ  

เกล็ด ผสมนํา  –  ลิตร) ประมาณ  –  นาที แล้วล้างออกด้วยนํา เพราะฟอร์มาลีนทําปฏิกิริยากับด่าง

ทับทิมแล้วได้เกลือฟอร์เมตซึงละลายนําได้  

การกําจ ัดสารฟอร์มลัดีไฮด ์มลพิษในสิงแวดล้อม     

ฟอร์มัลดไีฮด์สามารถเกิดขึนเองในธรรมชาติ ถ้ามมีากๆจะเกิดเป็นมลพิษในอากาศ ดร.บี ซี วูฟเวอร์ตัน 

นักวิจ ัยแห่งสถาบันวิจ ัยอวกาศนาซ่าไดท้ําวิจ ัยเกียวกับคุณสมบัติของไม้ประดับในการกําจัดสารพิษหรือมลพิษใน

อากาศ ซึงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานไปทั วโลกในหนังสือชือ Eco-Friendly House Plant (ไม้ประดับทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดล้อม) พบว่าไม้ประดับทีนิยมปลูกกันทั วไปไม่เพียงแต่ให้ความสวยงาม แต่ย ังมีฤทธิ ช่วยดูดซับสารฟอร์มัลดี

ไฮด์ แอมโมเนีย ไซลีน ทูลีน รวมทั งไอเสียทีเกิดจากมนุษย์ได้ดี เช่นสาวน้อยประแป้ ง (Dumb Cane) หมาก

เหลือง (Areca Palm หรือ Yellow Palm) เดหลี (Peace Lily) เยอบีร่า (Gerbera Daisy) วาสนาอธิษฐาน 

(Cornstalk Plant) ซึงเป็นไม้ประดับทีดูแลง่าย ลําต้นไม่ใหญ่ ใช้เนือทีในการปลูกน้อย สามารถปลูกในกระถางและ

วางไว้ภายในตัวบ้านได้  
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