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บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาแนวทางพัฒนามาตรการควบคุมสินคาประมงนําเขา

ใหปลอดภัยตอการปนเปอนของโลหะหนักภายใตอํานาจหนาที่ของกรมประมง โดยศึกษากฎหมาย มาตรการ และ

กระบวนการเฝาระวัง การควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา รวมถึงศึกษาปริมาณปรอท 

แคดเมียม และตะกั่ว ทีป่นเปอนในสินคาประมงที่นําเขาผานดานตรวจสัตวน้ําในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557  

ผลการศึกษาพบวามีกฎหมายทีเ่กี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติ จํานวน 2 ฉบับ ประกาศกระทรวง จํานวน 

17 ฉบับ และมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 2 ฉบับ นอกจากนี้กรมประมงยังมีกระบวนการทํางานการการติดตามเฝาระวัง

โลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขาผานขอกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

ทางเคม ีทั้งนี้ในชวงระยะเวลาการศึกษาพบตัวอยางที่มีปริมาณปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ในสินคาประมงนําเขา

ที่เกินคามาตรฐานทั้งสิ้น 102 ตัวอยาง 2 ตัวอยาง และ 87 ตัวอยาง จากจํานวนตัวอยางทั้งหมด 3,940 ตัวอยาง 

2,152 ตัวอยาง และ 2,683 ตัวอยาง ตามลําดับ แบงเปนการพบตัวอยางที่มีปริมาณปรอทเกินคามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน ประเภทอาหารทะเล

จํานวน 7 ตัวอยาง และประเภทอาหารอื่นจํานวน 95 ตัวอยาง ตัวอยางที่มีปริมาณตะกั่วเกินคามาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดียวกันนี้ จํานวน 2 ตัวอยาง ตัวอยางกลุมหมึกที่มีปริมาณแคดเมียมเกินคา

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ : ปลาหมึก พ.ศ. 2548 จํานวน 52 ตัวอยาง ตัวอยางกลุมหอยสองฝาที่มีปริมาณแคดเมียมเกินคา

มาตรฐานตามมาตรฐาน Codex Standard 193-1995 จํานวน 2 ตัวอยาง ตัวอยางกลุมหอยฝาเดียว และตัวอยางปลา

ที่มีปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐานขอกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคมี

ของกรมประมง จํานวน 31 ตัวอยาง และ 1 ตัวอยาง ตามลําดับ นอกจากนี้เม่ือวิเคราะหอํานาจหนาที่ของกรมประมง

พบวาการทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมงไดรับมอบหมายตามคําสั่งมติรัฐมนตรี วันที่ 4 มีนาคม 2546 

ใหรับผิดชอบตรวจสอบควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยในสินคากุงกับปลาทูนานําเขา รวมถึงมีความพรอมดาน

สิ่งอํานวยความสะดวกและอัตรากําลังถือเปนจุดแข็งที่สําคัญ อีกทั้งเจาหนาที่กรมประมงไดถูกบัญญัติใหเปน

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอกิจกรรมเฝาระวังดังกลาว แตอยางไรก็ตามเจาหนาที่ยังตองเพ่ิมองค

ความรูและการฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมายและหลักวิชาการอยางทันตอสถานการณปจจุบัน      



2 

ยิ่งไปกวานั้นการลดชองวางของการปฏิบัติตามกฎหมายใหมีความชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นคามาตรฐานของ

โลหะหนัก และชนิดสัตวน้ําเปาหมายยังเปนอุปสรรคที่สําคัญ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับควรหาแนวทาง 

พัฒนาตลอดทั้งกระบวนการทํางานควบคูไปกับการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการตามที่ใชติดตามเฝาระวังโลหะ

หนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา 

 

คําสําคัญ : เฝาระวัง โลหะหนัก ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม ปนเปอน สินคาประมงนําเขา มาตรการ 

*ผูรับผิดชอบ  : กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 โทร 02-5614691  

  e-mail : pooritat.dof@gmail.com 
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Monitoring of Mercury, Lead and Cadmium Contamination in Imported 

Fishery Products for Laying Down the Control Measures 

 

Pooritat Watcharasin* 

Fish Trade Inspection Section 

 

Abstract 

 

The study aims to evaluate heavy metal contaminations and provide recommendations for 

improving the food safety control measures in imported fishery productions to safe with heavy metals 

under authorities of Department of Fisheries. Accordingly, the study involved the identifying of existing 

laws and regulations on related matters and the examination of mercury, lead and cadmium 

concentration in the fishery productions imported through the Fish Inspection Offices during 

January 2011 to May 2014. 

The finding identify that there were 2 act of parliaments, 17 notifications and 2 cabinet 

resolutions involved in the heavy metal contamination control in imported fishery productions under 

authorities of Department of Fisheries. Moreover, Department of Fisheries had a heavy metal 

contamination monitoring program by over the years which had some own criterion maximum 

concentration of heavy metals in fishery productions, especially for unregulated heavy metals in 

particular fishery productions. However, Department of Fisheries had reported to the Food and Drug 

Administration as the responsible official when the exceeded concentration of permissible limits 

in imported fishery production was found. Based on the legislations, the study found that there 

were samples 102, 2 and 87 samples from 3,940, 2,152 and 2,683 samples contained the mercury, 

lead and cadmium concentration exceeded standard levels, respectively. In addition to those 

samples, there were 7 seafood samples and 95 other food samples contained mercury concentration 

exceeded standard level under Notification of Ministry of Public Health No. 98, B.E.2529 (1986). 

There were 2 samples contained lead concentration exceeded standard level under the same 

Ministerial Notification. There were 52 cephalopod samples contained cadmium concentration 

exceeded standard level under notification of the National Committee on Agricultural Commodity 

and Food Standards, subject: Thai Agricultural Commodity and Food Standard in Cephalopods 

B.E. 2548 (2005). There were 2 gastropod samples contained cadmium concentration exceeded 

standard level under Codex Standard 193-1995, 2012. There were 31 bivalve mollusc samples 
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and a fish sample contained cadmium concentration exceeded standard level under determination 

of quality chemical analysis in raw fish materials and their processed products by Department of Fisheries. 

However, there were no any penalty provision for those who imported the fishery productions 

contained cadmium concentration exceeded standard levels.  

Regarding to the authority, Department of Fisheries has a food safety control authority 

for the imported shrimp and tuna productions by Cabinet Resolution of March 4, 2003. In this regard, 

the efficiency of facilities and manpower for the heavy metal monitoring programs were presented 

as the important strength. Furthermore, the fishery staffs are assigned to be authority officers 

under the acts for conducting the programs. However, the adequate practicing skills and knowledge base 

were necessary for improving the officer performance, especially perceiving on current situation of 

heavy metal contamination. Moreover, the legal gaps such as the maximum contamination level 

on particular species should be clearly concerned as threat. Consequently, the relevant 

government sectors should improve upstream to downstream operations that involved 

reformation in laws and regulations appropriately with the monitoring programs.   

 

Key words : monitoring, heavy metal, mercury, lead, cadmium, contamination, imported fishery 

products, measure 

*Corresponding author : Department of Fisheries, Kasetsart Campus, Chatuchak, Bangkok.  10900, 

    Tel. 0 2561 4691, e-mail : pooritat.dof@gmail.com 
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คํานํา 

 

จากกระแสที่หลายประเทศทั่วโลกใหความสําคัญในดานอาหารปลอดภัยจากสารปนเปอนมีเพิ่ม

มากขึ้น พรอมทั้งไดกําหนดกฎเกณฑตางๆขึ้นมาควบคุมคุมความปลอดภัยจากสารปนเปอนเหลานั้นที่อาจเปน

อันตรายตอผูบริโภค โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ไดมีการพัฒนาระเบียบกฎเกณฑและมาตรฐาน

การปองกันสารปนเปอนในอาหารมาอยางยาวนาน (Simone et.al., 2012) รวมถึงองคการอนามัยโลก 

(WHO) และ องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ก็ไดตระหนักถึงปญหาการตกคางของ

สารปนเปอนในอาหารตลอดระยะเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมา เปนผลใหมีการรวมกันจัดตั้ง คณะกรรมการ

อาหารผูเชี่ยวชาญวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร (The Joint FAO : WHO Expert Committee on Food 

Addictives หรือ JECFA) ทําหนาที่ประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร (FAO / WHO Joint 

Secretariat to JECFA, 2006) ผานมาตรฐานระดับสากล หรือ CODEX ซึ่งโดยทั่วไปประเทศไทยมีการ

กําหนดคามาตรฐานคุณภาพสินคาอาหารโดยอางอิงตาม CODEX ทั้งการผลิตภายในประเทศ และการนําเขา

สินคาอาหาร เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ และลดการถูกกีดกันการคา รวมถึงสามารถใชหาขอยุติเมื่อมีขอขัดแยง

เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศจากประเทศผูนําเขาที่ยอมรับมาตรฐาน CODEX และปฏิเสธการนําเขาสินคา

อาหารจากประเทศไทยได (นวลศรี และคณะ, 2553) ซึ่งการตกคางของสารปนเปอนประเภทหนึ่งที่ JECFA ให

ความสําคัญตลอดระยะเวลาที่ผานมาก็คือโลหะหนัก โดยเฉพาะธาตุที่พบประจําไดแก ปรอท (Hg) แคดเมียม 

(Cd) และตะกั่ว (Pb) ถือเปนสารปนเปอนที่สําคัญที่อาจตกคางอยูในอาหาร ซึ่งนอกจากจะไมมีความจําเปนตอ

รางกายมนุษยแลว ก็ยังมีความเปนพิษตอรางกายได แมวาจะไดรับในปริมาณที่นอยมากก็ตาม อีกทั้งโลหะหนัก

ก็สามารถสะสมไดในเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตไดเปนอยางดี (FAO, n.d.) โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาหารทะเลตางๆ ไดแก 

กุง หอย ปลา และปลาหมึก ไดมีรายงานการพบการปนเปอนของโลหะหนักชนิด ปรอท แคดเมี่ยม และตะกั่ว 

อยูเปนประจํา (คณะกรรมการอาหารแหงชาติ, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ แมจะมีหลายผลการศึกษาไดอธิบายวาใน

แหลงประมงทะเลนั้นมีความหางไกลจากปญหามลพิษโดยเฉพาะเขตทะเลเปด แตในหลายพื้นที่ที่มีมลพิษสูง 

ประกอบกับมีการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนน้ํากับภายนอกไมเพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรม เชนใน

เขตทะเลบอลติก และทะเลเมดิเตอรเรเนียน จะพบวาบอยครั้งจะมีปริมาณโลหะหนักเกินกวาที่พื้นที่เหลานั้น

สามารถรับได และสัตวน้ําก็เปนตัวกลางที่สําคัญที่จะนําพาสารปนเปอนเหลานี้หมุนเวียนสะสมไปตามหวงโซ

อาหารออกสูทะเลเปดไดอยางดี (FAO, n.d.) อยางไรก็ตาม แมวาที่ผานมาปริมาณโลหะหนักในสินคาประมง

สวนใหญไมเกินคามาตรฐาน แตแนวโนมคาดวาสินคาประมงจะมีปริมาณโลหะหนักเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ

อาหารทะเล เนื่องจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ซึ่งเมื่อมีการระบายน้ําทิ้งของโรงงาน 

แมจะผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวก็ตาม แตก็ยังมีการตกคางของโลหะหนักและไหลลงสูแหลงน้ําและถึงทะเลใน

ที่สุด (คณะกรรมการอาหารแหงชาติ, ม.ป.ป.) ประกอบกับปจจุบันผูบริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพและ

ความปลอดภัยของอาหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาหารเหลานั้นสวนหนึ่งไดถูกนําเขามาจากตางประเทศตลอด

ระยะเวลาที่ผานมา (นวลศรี และคณะ, 2553)  



6 

สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต กองบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง ใน

ฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการนําเขาสินคาประมง ไดทําหนาที่สุมเก็บตัวอยางสินคาประมงนําเขา  เพื่อ

ตรวจเฝาระวังโลหะหนักที่สําคัญ 3 ธาตุ ซึ่งไดแก ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ที่อาจปนเปอนเกินกวาคา

มาตรฐานที่กําหนด ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมานับตั้งแตป พ.ศ. 2547 ที่รัฐบาลไดมีการประกาศใหเปนป

แหงสุขอนามัยและความปลอดภัยดานอาหาร หรือ Food Safety โดยเปนภารกิจที่กรมประมงไดรับมอบหมาย

จากรัฐบาลในขณะนั้นใหดําเนินการ ในสวนที่เกี่ยวของกับสัตวน้ําและผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา รวมถึงการนําเขา

สัตวน้ําและผลิตจากสัตวน้ํา (นิวัติ, 2550) โดยเฉพาะกุง และปลาทูนานําเขา ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจําวันที่ 

4 มีนาคม พ.ศ. 2546 และโดยอาศัยอํานาจตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 300 พ.ศ.2549 (ฉบับ

ปจจุบัน) เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (สวนตรวจการคา

สัตวน้ํา, 2553) ทั้งนี้เพื่อรับรองความปลอดภัยของผูบริโภคภายในประเทศเอง และเพื่อรับรองคุณภาพของ

วัตถุดิบที่นําเขามาแปรรูปเพื่อสงออกใหมีคุณภาพและความปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานสากล (เรวัตร และ

คณะ, 2548) แตอยางไรก็ตาม กฎระเบียบที่นํามาใชบริหารจัดการยังขาดความชัดเจนทั้งในเชิงนโยบายและการ

ปฏิบัติ โดยเฉพาะอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ในการกักกันระหวางที่ยังรอผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร 

และอํานาจหนาที่ในเรื่องของการสุมตัวอยางอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห (นวลศรี  และคณะ, 2553) นอกจากนี้ ชนิด

สัตวน้ําเปาหมายและแหลงที่มายังขาดการวางแผนใหทันตอสถานการณการปนเปอนของโลหะหนัก 

การศึกษาการเฝาระวังปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ที่ปนเปอนในสินคาประมงนําเขา มีเปาหมาย

เพื่อศึกษาสถานการณปจจุบันและมาตรการควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักเหลานี้ในสินคาประมงที่นําเขา

มาสูราชอาณาจักรไทย รวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนงานควบคุมการคาสินคาประมงใหปลอดภัย

จากโลหะหนักปนเปอนอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

 

1. ศึกษาขอมูลกฎหมายและมาตรการควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา

ของประเทศไทย 

2. ศึกษากระบวนการทํางานการติดตามเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา    

ของประเทศไทย 

3. ศึกษาปริมาณปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ในสินคาประมงทีน่ําเขาสูประเทศไทย 

4. วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคการกํากับดูแลเฝาระวังโลหะหนักในสินคาประมง

นําเขาของประเทศไทย 

5. จัดทําขอเสนอแนะในการบริหารจัดการสินคาประมงนําเขาใหปลอดภัยจากการปนเปอนของ

โลหะหนัก 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. ทราบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรการ และกระบวนการที่ใชตรวจสอบการปนเปอนของโลหะ

หนักในสินคาประมงนําเขาของไทยภายใตขอบเขตอํานาจของกรมประมง 

2. ทราบกระบวนการดําเนินการของกรมประมง ในการเฝาระวังโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา 

3. ทราบฐานขอมูลปริมาณปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ที่ปนเปอนอยูในสินคาประมงนําเขาสู

ราชอาณาจักรไทยยอนหลัง 

4. ทราบ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกฎหมายและมาตรการที่นํามาใชควบคุมการ

ปนเปอนโลหะหนักในสินคาประมงนําเขาภายใตขอบเขตอํานาจของกรมประมง 

5. ทราบขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนามาตรการควบคุมโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา  

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

ขอบเขตการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 1 

ศึกษากฎระเบียบและมาตรการในการควบคุมการปนเปอนโลหะหนัก ภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดรับ

ตามกฎหมายของกรมประมง ซึ่งหมายความถึงระเบียบมาตรการที่เกี่ยวของอื่นๆจากหนวยงานของรัฐบาล เชน 

สํานักคณะกรรมการอาหารและยา หรือ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เปนตน 

 

ขอบเขตการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 2 

ศึกษากระบวนการทํางานการการติดตามเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขาของกรมประมง  

 

ขอบเขตการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 3 

ศึกษาวิจัยปริมาณโลหะหนักครอบคลุมโลหะหนักจํานวน 3 ธาตุไดแก ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) 

และแคดเมียม (Cd) ที่ปนเปอนอยูในตัวอยางสินคาประมงที่นําเขาผานทางดานตรวจสัตวน้ําทั่วประเทศจํานวน 

13 ดาน ในชวงระหวางเดือน มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

ขอบเขตการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 4 

วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค รวมถึงขอเสนอแนะในการเฝาระวังโลหะหนัก

ปนเปอน ครอบคลุมทุกประเด็นที่มีแนวโนมกระทบตอ การคา กระบวนการเฝาระวัง และสุขภาพผูบริโภค 

 

ของเขตการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 5 

จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนามาตรการควบคุมโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมง

นําเขา ครอบคลุมดานกฎหมาย และกระบวนการจัดการบริหาร 
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การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. ความหมายทั่วไปของโลหะหนัก 

ธาตุโลหะสามารถพบไดทั่วไปในธรรมชาติในฐานะธาตุที่เปนองคประกอบของเปลือกโลก มีการ

คาดการณวามีธาตุโลหะและธาตุกึ่งโลหะถึง 30 ธาตุที่อาจเปนอันตรายตอรางกายมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

โลหะที่มีน้ําหนักอะตอมมากกวา 40.04 จะถูกเรียกวาโลหะหนัก (Ming-Ho, 2005 cited in Simone et.al., 

2012) อยางไรก็ตามมนุษยรูจักใชประโยชนจากโลหะหนักมาอยางยาวนานนับพันป อาทิเชน ชาวโรมันมีการใช 

Lead acetate ในการบมไวนใหมีรถชาติหวานขึ้น และมีการใชปรอทชวยในอาการปวดฟนสําหรับเด็กทารก 

และตอมาก็ยังถูกใชในการรักษาโรคซิฟลิส มีการคาดการณวาปริมาณโลหะหนักที่ชาวโรมันไดรับอาจถึงระดับ

หลายกรัมตอวัน (Lar Järup, 2003) และในทางตรงกันขามการไดรับโลหะหนักอยางตอเนื่องถึงแมเพียง

ปริมาณเล็กนอยก็มีผลเสียตอรางกายได เชน โรคมินามาตะ ที่มีสาเหตุมาจาก Methyl mercury 

(Environmental Health and Safety Division, 2011) 

 โลหะหนักเปนธาตุที่คงตัว ไมสามารถสลายตัวไดตามกระบวนการทางธรรมชาติ และยังสามารถ

แพรกระจายปนเปอนสูสิ่งแวดลอมไดโดยกิจกรรมตามธรรมชาติเอง    แตทั้งนี้  สาเหตุหลักของการ

แพรกระจายก็มาจากการกิจกรรมของมนุษย โดยเฉพาะการทําเหมืองแร (Duruibe et.al., 2007) นับตั้งแต

ชวงกลางศตวรรษที่ 19 เปนตนมา พบวาปริมาณการใชผลิตภัณฑที่มีการตกคางโลหะหนักมีปริมาณเพิ่มขึ้น

อยางมหาศาล มากกวาตลอด 100 ปที่ผานมากอนหนานี้ จนกระทั่งสิ้นสุดศตวรรษที่ 20 พบวาปริมาณการใช

โลหะหนักเริ่มมีการลดลง โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว (Lar Järup, 2003) เนื่องจากมีการตระหนัก

ถึงผลกระทบที่จะไดรับผลกระทบจากโลหะหนักเหลานี้เปนอยางมาก และประชากรมีความตองการที่จะบริโภค

อาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปอนเหลานี้ จากกระแสความตื่นตัวเหลานี้ ทําใหหลายประเทศที่พัฒนาแลวได

กําหนดกฎเกณฑตางๆขึ้นมาควบคุมความปลอดภัยจากการตกคางของสารพิษตางๆเหลานี้เพื่อความปลอดภัย

ของผูบริโภค (Figueroa, 2008 cited in Simone et.al., 2012) โดยเฉพาะโลหะหนักที่สําคัญไดแก ปรอท 

(Hg) ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ปรอท (Mercury) 

  ปรอท เปนธาตุลําดับที่ 80 ในตารางธาตุ มีสัญลักษณคือ Hg เปนโลหะสีขาวคลายเงิน เปน

ของเหลวที่อุณหภูมิปกติ สามารถทําใหเปนของแข็งไดแตเปราะที่อุณหภูมิปกติ ปรอทสามารถระเหยกลายเปน

ไอได ทําใหเปนอันตรายตอรางกายไดงายขึ้น (จิราภรณ, 2543) และเปนธาตุที่ไมมีความจําเปนตอรางกาย

สิ่งมีชีวิต (European Commission DG ENV.E3., 2002) โดยปรอทถูกจัดใหอยูในลําดับที่ 3 ของ 2011 

ATSDR Priority List of Hazardous Substances (ATSDR, 2011) 

  ปรอทที่พบทั่วไปในสิ่งแวดลอมเกิดจากการปลอยกาซจากภูเขาไฟระเบิด ซึ่งอยู ใน 3 

รูปแบบ คือ ธาตุปรอท สารปรอทอนินทรีย (Inorganic Mercury) และสารปรอทอินทรีย (Methyl Mercury) 

ซึ่งสารปรอทอินทรียถือวามีความเปนพิษสูงที่สุดในกลุมปรอท โดยสวนใหญจะพบสะสมอยูในสัตวน้ํา (Codex 

Standard 193-1995, 2012) อุตสาหกรรมที่ใชปรอทในการผลิตไดแก การทําเหมืองแร การผลิตกระดาษ 
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ปรอทที่อยูในอากาศสามารถแพรกระจายไปไดทั่วโลกโดยกระแสลม และกลับสูผิวโลกกับฝนที่ตกลงมา รวมทั้ง

สะสมในแตละลําดับชั้นของหวงโซอาหาร ปรอทถูกยกเลิกใหใชเปนสวนประกอบของสีและยาฆาแมลงมาตั้งแต

ป  1990  แตยังคงมีการใชเปนสวนประกอบใน เทอรโมมิเตอร บารอมิเตอร สวิตชอัตโนมัติสําหรับตูเย็นและ

ไฟฟากระแสตรง สีทาใตทองเรือ และวัสดุอุดฟน (Amalgam) (พรรัตน และคณะ, 2552) 

  การเกิดพิษจากสารปรอทมีทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง พิษชนิดเฉียบพลันมักเกิดจาก

อุบัติเหตุโดยการกลืนกินสารปรอทเขาสูรางกาย ซึ่งปริมาณปกติที่ไดรับเขาสูรางกายและทําใหคนตายได โดย

เฉลี่ยประมาณ 0.02 กรัม พิษชนิดเรื้อรังคือเม่ือปรอทเขาสูรางกายจะไปทําอันตรายตอระบบประสาทสวนกลาง 

ซึ่งไดแก สมอง และไขสันหลัง ทําใหเสียการควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแขน ขา การพูด และยังทําให

ระบบประสาทรับความรูสึกเสียไป เชน การไดยิน การมองเห็น ซึ่งอันตรายเหลานี้ เมื่อเปนแลวไมสามารถ

รักษาใหกลับดีดังเดิมได (จิราภรณ, 2543) 

  ปรอทมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในน้ําโดยตรง โดยเฉพาะปรอทอินทรียจะมีความเปนพิษสูง

กวาปรอทอนินทรีย สาหรายขนาดใหญจะลดความสามารถในการขยายพันธุเมื่อไดรับปรอทอนินทรียใน

ปริมาณที่สูง โดยทั่วไปแลวสัตวน้ําวัยออนจะไวตอพิษของปรอทมากกวาตัวเต็มวัยโดยจะไปเหนี่ยวนําใหเกิด

ความผิดปกติทางสรีระวิทยาและชีวเคมีในรางกายสัตวน้ํา โดยเฉพาะในระบบสืบพันธุ  (European 

Commission DG ENV.E3., 2002) 

  1.2 ตะกั่ว (Lead) 

  ตะกั่วเปนธาตุที่ 5 ของหมู IV A ในตารางธาตุ จัดเปนโลหะคอนขางออน สีเทาเงินหรือแกม

น้ําเงิน (กุลธิดา, 2532) โดยตะกั่วถูกจัดใหอยูในลําดับที่ 2 ของ 2011 ATSDR Priority List of Hazardous 

Substances (ATSDR, 2011) 

ตะกั่วพบไดทั่วไปทั้งในดิน หิน น้ํา พืช และอากาศ โดยเฉลี่ยในน้ํา โดยเฉพาะน้ําบาดาล พบในอนุภาคขนาดเล็ก 

ประมาณ 1-60 มก./กก. ในทะเลสาบและแมน้ําพบประมาณ 1-10 มก./กก. แตในน้ําทะเลพบตะกั่วนอยกวา

น้ําจืด โดยพบ 0.08 - 0.04 มก./กก. ประเทศที่ผลิตตะกั่วที่สําคัญไดแก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ออสเตรเลีย 

แคนาดา สวนในประเทศไทยพบไดเล็กนอยบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี (กุลธิดา, 2532) การตกคางของสารตะกั่ว

อาจมาจากอุปกรณที่ใชมีสารตะกั่วเปนองคประกอบ ไดแก  ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา อุปกรณทางทหาร 

โดยเฉพาะการปนเปอนสารตะกั่วที่สําคัญยังมาจากแบตเตอรี่ สายเคเบิล เม็ดสี พลาสติก พีวีซี ดินสอ และยาฆ

าแมลง (พรรัตน และคณะ, 2552) 

 ในบรรดาโลหะในโลก ตะกั่ว เปนโลหะที่มนุษยสนใจกับความเปนพิษของมันมากที่สุด 

เนื่องจากการใชประโยชนอยางมากมาย พิษเรื้อรังของตะกั่วจะคอยๆแสดงอาการออกมา ภายหลังจากไดรับ

สารตะกั่วทีละนอยเขาสูของเหลวในรางกาย และ คอยๆสะสม ในรางกายจนถึงระยะเวลาหนึ่งอาจนานเปนปจึง

แสดงอาการ โดยอาการที่พบบอย คือ อาการของระบบยอยอาหาร จะเกิดการปวดทอง น้ําหนักลด เบื่ออาหาร

คลื่นไส อาเจียน ทองผูก อาการพิษทางประสาท และสมอง ทําใหทรงตัวไมอยู เกิดอาการประสาทหลอน ซึมไม

รูสึกตัว ชัก มือและเทาตก เปนอัมพาต สลบ และอาจตายได (กุลธิดา, 2532) European Commission DG 

ENV.E3. (2002) ไดรายงานวาในสัตวน้ําพบวาลูกปลาวัยออนจะมีความไวตอพิษจากตะกั่วมากกวาปลาที่อยูใน
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ระยะไขและตัวเต็มวัย โดยเปนผลใหเกิดอาการผิดรูปของกระดูกในตัวปลา และเกิดรอยดําคล้ําที่บริเวณหาง 

นอกจากนี้ยังพบวาในกบและคางคกจะเกิดการหยุดพัฒนาหรือการฟกตัวชาของไขอีกดวย 

  1.3 แคดเมยีม (Cadmium) 

  แคดเมียม เปนธาตุที่ 2 ของหมู IIB ในตารางธาตุ มีสัญลักษณ Cd  เปนโลหะหนัก มีสีขาว

ฟา วาว มีลักษณะเนื้อออนสามารถบิดโคงงอได ในอากาศที่มีความชื้น แคดเมียม จะถูกออกซิไดซชาๆ ให

แคดเมียมออกไซด (พรรณทิพย, 2538) โดยแคดเมียมถูกจัดใหอยูในลําดับที่ 7 ของ 2011 ATSDR Priority 

List of Hazardous Substances (ATSDR, 2011) 

  ในธรรมชาติแคดเมียมมักจะอยูรวมกับกํามะถันเปนแคดเมียมซัลไฟด และมักปะปนอยูใน

สินแรสังกะสี ตะกั่ว หรือทองแดง ฉะนั้นในการทําเหมืองสังกะสีจะไดแคดเมียมซึ่งเปนผลพลอยได (พรรณทิพย, 

2538) และสามารถพบแคดเมียมในดินเนื่องจากการใชยาฆาแมลง ยาฆาเชื้อรา และปุย (พรรัตน และคณะ, 

2552) แคดเมียมมักถูกใชเปนสวนประกอบในแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม ตะกั่ว พลาสติกพีวีซี และวัสดุอุดฟน 

(Amalgam) ที่ใชในรานทันตกรรม 

  แคดเมียมสามารถเขาสูรางกายได 2 ชองทางคือ ทางปาก โดยการกินอาหารที่มีการตกคาง

ของแคดเมียม เชน อาหารทะเล และทางจมูก โดยการหายใจเอาควัน หรือฝุนของแคดเมียมเขาไป เชน ในเหมือง

สังกะสี ปริมาณของแคดเมียม มากกวา 300 มก. อาจทําใหคนกินตายได แตปริมาณต่ําสุด 10 มก. จะทําใหมี

อาการพิษของแคดเมียมแสดงใหเห็นอยางชัดเจน สวนในบรรยากาศปริมาณฝุนของแคดเมียมหรือควันของ

แคดเมียมออกไซด ตองไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (พรรณทิพย, 2538)  โดยอวัยวะเปาหมายหลักที่

แคดเมียมเขาไปทําปฏิกิริยา คือ ตับ ไต สมอง ปอด และกระดูก (พรรัตน และคณะ, 2552) 

  แคดเมียมมีผลกระทบตอกระบวนการสรางแคลเซียมในสัตวน้ํา โดยเฉพาะการขาด

แคลเซียมในปลา  (hypocalcaemia) และหากไดรับเปนระยะเวลานาอาจทําใหเกิดการตายในสัตวน้ําวัยออน 

หรือหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว นอกจากนี้ความเปนพิษของแคดเมียมจะแตกตางกันไปตามชนิดปลา เชน 

ปลาในกลุมปลาแซลมอนจะมีความไวตอพิษของแคดเมียมสูงกวาปลาในกลุมอื่นๆ มีผลใหกางปลามีรูปราง

ผิดปกติอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ยังพบวาในระยะเอมบริโอ และตัวออนจะมีความไวตอปริมาณแคดเมียมมาก

ที่สุด ในขณะที่ไขจะมีความไวนอยสุด (European Commission DG ENV.E3., 2002) 

 

2. เหตุการณการปนเปอนของโลหะหนักในสัตวน้ําที่สําคัญ 

 ชุติมา และ สนทยา (2554) กลาววาสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง เชน หอยสองฝา หอยนางรม 

และหอยกาบ มีความสามารถในการสะสมโลหะหนัก ซึ่งความเขมขนของโลหะหนักในเนื้อเยื่อจะขึ้นอยูกับ

ระยะเวลาที่สิ่งมีชีวิตเหลานี้สัมผัสกับโลหะหนัก อยางไรก็ตามมนุษยยังคงนิยมบริโภคอาหารทะเล โดยเฉพาะ

ประชากรที่อาศัยอยูใกลกับทะเลจะมีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับโลหะหนักจากอาหารทะเล มีรายงานการวิเคราะห

หาปริมาณโลหะหนักในหอยที่สุมเก็บตัวอยางจากอาว Todos os Santos ในประเทศบราซิล โดยใชเทคนิค 

ICP-OES พบวาตัวอยางหอยนางรมมีความเขมขนของสังกะสี (Zn) ทองแดง แคดเมียม และโพแทสเซียม (K) 

สูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับที่เคยมีรายงานวา หอยนางรมมีความสามารถในการสะสมโลหะหนัก นอกจากนี้ยังพบวา
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ในตัวอยางหอยนางรมเอง มีความเขมขนของแคดเมียมและทองแดงสูงเกินเกณฑมาตรฐาน ในขณะที่ตัวอยาง

หอยสองฝาและหอยกาบมีความเขมขนของสังกะสีสูงเกินเกณฑมาตรฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับอาหารปนเปอน

ในประเทศบราซิล ( Brazilian Legislation for Food Contamination) จึงแนะนําวาการบริโภคหอยเหลานี้

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ นอกจากนี้จากการระเบิดของภูเขาไฟในนิวซีแลนดสงผลใหมีการปนเปอนของ

แคดเมียม ปรอท และสารหนู ในแหลงน้ําทางตอนเหนือของนิวซีแลนด ยิ่งไปกวานั้นดีบุก (Sn) ในรูปของ 

tributyltin ถูกนํามาใชเปนสีกันเพรียง ( anti-fouling paint) สําหรับทาเรือเพื่อปองกันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาเกาะ  

ติดตัวเรือ ดังนั้นจึงพบโลหะหนักหลายชนิดปนเปอนในเนื้อเยื่อของหอยแมลงภู ปจจุบันประเทศนิวซีแลนดได

แนะนําใหเพิ่มความระมัดระวังการบริโภคอาหารทะเลซึ่งหมายรวมถึงปริมาณและความถี่ในการรับประทาน 

โดยเฉพาะสตรีมีครรภ คนชรา และทารก เนื่องจากอาหารทะเลสวนใหญมีการปนเปอนของปรอท และ

แคดเมยีมในปริมาณสูง ดังนั้นการจํากัดปริมาณการบริโภคอาหารทะเลจะลดโอกาสในการเกิดพิษที่เกิดจากการ

สะสมของโลหะหนักในเนื้อเยื่อตับออน นอกจากนี้ยังพบการปนเปอนของสารหนูและปรอทในผักสลัดน้ํา และ

ปลาไหลในประเทศนิวซีแลนดอีกดวย มีรายงานวาการบริโภคอาหารที่ปนเปอนดวยแคดเมียมมีความสัมพันธ

กับการเกิดมะเร็งตอมลูกหมาก ในขณะที่การบริโภคอาหารที่มีการปนเปอนของปรอทสูงและสังกะสีต่ําจะมี

ความสัมพันธ กับการเกิดโรคออทิสติก (autism) อยางไรก็ตามมีรายงานวาการบริโภคปลาและหอยทะเล

สามารถปองกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด (myocardial infarction) ได ดังนั้นจึงควรเลือกรับประทานอาหาร

ทะเลที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานในปริมาณที่เหมาะสม โดยทั่วไปแลวปลาและหอยจะมีความสามารถในการ

สะสมโลหะหนักโดยเฉพาะตะกั่ว แคดเมียม และปรอท โดยเฉพาะปลาทูนามีการปนเปอนของปรอทคอนขางสูง 

นอกจากนี้ที่ผานมา สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี (2547) ก็ไดแนะนํา

หามการบริโภคปลาฉลาม (อาวเม็กซิโก) ปลากระโทงแทง ปลาอินทรีย และปลา tilefish (อาวเม็กซิโก) 

เนื่องจากมีปริมาณปรอทตกคางสูง (คาเฉลี่ย 0.73-1.45 มก./กก.) ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคปลาเหลานี้ 

(สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี., 2547) ซึ่ง Hall et al. (1997) กลาววา

ปรอทสามารถเขาสูสัตวน้ําไดทั้งโดยตรง คือการแลกเปลี่ยนกาซในกระบวนการหายใจ และโดยออม คือผานทางการ

กินอาหารตามลําดับชั้นหวงโซอาหาร ดังนั้นปลาที่มีการเคลื่อนไหวเร็วซึ่งตองใชออกซิเจนสูงและมักเปนปลานักลา 

จะมีปริมาณปรอทสะสมอยูในเนื้อเยื่อสูง ปลาประเภทนี้ไดแก ปลากระโทงแทงดาบ ปลาฉลาม และปลาทูนา 

เปนตน อยางไรก็ดีการถายทอดของปรอทผานหวงโซอาหารเปนเสนทางหลักของปรอทที่เขาไปสะสมในตัวปลา 

 

3. มาตรฐานปริมาณโลหะหนักในสินคาประมง 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอนมี

ขอกําหนดเกี่ยวกับการตกคางของโลหะในอาหาร กําหนดใหอาหารมีปรอทไดไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 

กิโลกรัม สําหรับอาหารทะเล และไมเกิน 0.02 มก. ตออาหาร 1 กก. และสําหรับตะกั่วในอาหารอื่นๆ มีไดไม

เกิน 1 มก. ตออาหาร 1 กก. เวนแตอาหารที่มีสารตะกั่วปนเปอนตามธรรมชาติ ในปริมาณสูง ใหมีไดตามที่ได

รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองควบคุมอาหาร, 2556) 



12 

 กรมประมง มีการกําหนดคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําอางอิงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งกําหนดมาตรฐานปริมาณปรอทในวัตถุดิบปลาทะเล วัตถุดิบหอยสองฝาทุกชนิด และวัตถุดิบปลาทูนา 

ซารดีน ปลาทู Mackerel ปลาอินทรีย ปลาซาบะ และปลาในกลุมที่มี Histidine สูง ไมเกิน 0.5 มก./กก. 

วัตถุดิบปลาเพาะเลี้ยง/ปลาน้ําจืด (รวมปลาแซลมอน) ไมเกิน 0.02 มก./กก. สําหรับปริมาณแคดเมียมปนเปอน

ในวัตถุดิบปลาทะเล วัตถุดิบปลาเพาะเลี้ยง/ปลาน้ําจืด (รวมปลาแซลมอน) และวัตถุดิบหอยสองฝาและหอยฝาเดียว

ทุกชนิด ไมเกิน 2.0 มก./กก. วัตถุดิบหมึก ไมเกิน 2.0 มก./กก. สําหรับหมึกทั้งตัวรวมไส และไมเกิน 1.0 มก./กก.

สําหรับหมึกไมรวมไส นอกจากนี้ยังไดกําหนดปริมาณตะกั่วในวัตถุดิบปลาทะเล วัตถุดิบปลาเพาะเลี้ยง/ปลาน้ํา

จืด (รวมปลาแซลมอน) และวัตถุดิบหอยสองฝาทุกชนิด ไมเกิน 1.0 มก./กก. (กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบ

คุณภาพทางเคม,ี 2556) 

 Codex General  Standard  for  Contaminants  and  Toxins  in  Food  and  Feed 

หรือ GSCTFF (Codex Standard 193-1995, 2012) ไดกําหนดปริมาณแคดเมียมปนเปอนสูงสุดในหอยสอง

ฝาและสัตวกลุมเซฟาโลพอด (Cephalopod) ที่ 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (ยกเวนหอยนางรม หอยเชลล และ

อวัยวะภายในของสัตวกลุมเซฟาโลพอด) และในแตละสัปดาหผูบริโภคไมควรไดรับแคดเมียมเขาสูรางกาย 

(Provisional Tolerable  Weekly  Intake; PTWI)  เกินกวา 0.007 มก./กก. ของน้ําหนักตัว สําหรับปริมาณ

ตะกั่วปนเปอนสูงสุดในปลา ที่ 0.3 มก./กก. และในแตละสัปดาหผูบริโภคไมควรไดรับตะกั่วเขาสูรางกายเกิน

กวา 0.025 มก./กก. ของน้ําหนักตัว สําหรับปรอท ทาง CODEX STAN 193-1995 ไดกําหนดปรอทที่อยูในรูป

ปรอทอินทรีย (Methyl Mercury) ไวไมเกิน 0.5 มก./กก. ในปลาทั่วไป และไมเกิน 1 มก./กก. สําหรับปลาลาเหยื่อ 

(Predatory Fish) เชนปลากระโทงแทง ปลาฉลาม ปลาทูนา หรือปลาไพค โดยยังกําหนดวาในแตละสัปดาห

ผูบริโภคไมควรไดรับปรอทอินทรียเกินกวา 0.0016 มก./กก. ของน้ําหนักตัว 

 สหภาพยุโรป (EU) กําหนดปริมาณปรอทปนเปอนสูงสุดอยูที่ 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับใน

เนื้อปลาทั่วไป และสัตวในกลุมครัสตาเซีย (ไมรวมไขและมันปู และเนื้อที่สวนหัวและสวนอกของครัสตาเซีย

ขนาดใหญ เชน Lobster) (European Commission, 2006) และ 1.0 มก./กก. ในเนื้อปลาบางชนิด สําหรับ

ปริมาณแคดเมียมปนเปอนสูงสุดอยูที่ 0.050 มก./กก. สําหรับในเนื้อปลาทั่วไป และ 0.10 – 0.30 มก./กก. ในเนื้อ

ปลาบางชนิดที่ถูกกําหนดอยางเฉพาะเจาะจงแตกตางกันไป สําหรับสัตวในกลุมครัสตาเซีย (ไมรวมไขและมันปู 

และเนื้อที่สวนหัวและสวนอกของครัสตาเซียขนาดใหญ เชน Lobster) ถูกกําหนดใหมีปริมาณแคดเมียม

ปนเปอนสูงสุดอยูที่ 0.50 มก./กก. นอกจากนี้สัตวในกลุมเซฟาโลพอด (ไมรวมอวัยวะภายใน) และกลุมหอย

สองฝา ก็ยังถูกกําหนดใหมีปริมาณแคดเมียมปนเปอนสูงสุดไมเกิน 1.0 มก./กก. (European Commission, 

2008) นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังกําหนดการตกคางสูงสุดของตะกั่วที่มีไดในเนื้อปลาอยูที่ 0.30 มก./กก. 

สําหรับสัตวในกลุมครัสตาเซีย (ไมรวมไขและมันปู และเนื้อที่สวนหัวและสวนอกของครัสตาเซียขนาดใหญ เชน 

Lobster) กลุมเซฟาโลพอด (ไมรวมอวัยวะภายใน) และกลุมหอยสองฝา อยูที่ 0.50 มก./กก. 1.0 มก./กก. 

และ 1.5 มก./กก. ตามลําดับ (European Commission, 2006) 
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 สหรัฐอเมริกากําหนด ไดกําหนดระดับปริมาณโลหะหนักที่ปลอดภัยลงใน Fish & Fisheries 

Products Hazards & Control Guidance: Third Edition (U.S. Food and Drug Administration, 2001) 

สําหรับสัตวน้ํา โดยสัตวน้ําในกลุม ครัสตาเซีย (Crustacea) มีปริมาณตะกั่วไมเกิน 1.5 มก./กก. สัตวน้ําในกลุมหอย 

(Clams, oysters และ mussels) มีปริมาณตะกั่วไมเกิน 1.7 มก./กก. และแคดเมียมไมเกิน 4 มก./กก. และ

สัตวน้ําทุกชนิดตองมีคาปรอทอินทรีย (Methyl Mercury) ไวไมเกิน 1.0 มก./กก. 

 สําหรับมาตรฐานปริมาณปรอทของประเทศผูนําเขารายใหญอื่นๆ ไดแก ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด (ไมเกิน 0.5 มก./กก.) บราซิล (ไมเกิน 0.5 มก./กก.) ญี่ปุน (ไมเกิน 0.4 มก./กก.) รัสเซีย (ไมเกิน 

0.1 มก./กก.) ซาอุดิอาระเบีย (ไมเกิน 0.5 มก./กก.) สาธารณรัฐแอฟริกาใต  (ไมเกิน 1.0 มก./กก. สําหรับกลุม

ปลาทูนา) และเกาหลีใต (ไมเกิน 0.5 มก./กก.) (นิศานารถ และคณะ, 2549) 

 

4. การตกคางโลหะหนักในสินคาประมงนําเขาของประเทศไทย 

 นิวัติ (2550) พบสารปนเปอนในสัตวน้ําที่นําเขาทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาครระหวาง

เดือนมกราคม 2548 ถึง เดือนธันวาคม 2549 วามีการตกคางของแคดเมียมในหมึกกลวยที่สูงกวามาตรฐาน

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (3.0 มก./กก.) และหมึกกระดอง โดยมีคาสูงกวาคามาตรฐานของประเทศ

ออสเตรเลีย (2.0 มก./กก.) โดยหมึกเหลานี้มีแหลงกําเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียทั้งสิ้น นอกจากนี้ เรวัตร 

และคณะ (2548) รายงานวาไมมีการพบการตกคางของแคดเมียมในหอยแครงที่นําเขาทางดานตรวจสัตวน้ํา

จังหวัดสงขลา ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2548 เกินระดับมาตรฐานที่กําหนด 

โดยหอยแครงทั้งหมดมีการนําเขามาจากประเทศมาเลเซีย  

 การศึกษาของนิวัติ (2550) ยังพบวาการปนเปอนของปรอทซึ่งสามารถพบไดบอยในกลุมปลาทูนา

และกลุมปลา Scombridae นั้น ก็มีปริมาณสารปรอทตกคางเพียง 0.29 มก./กก. และ 0.37 มก./กก. ตามลําดับ 

และยังไมเกินคามาตรฐานที่ตางประเทศกําหนดอีกดวย และในกลุมของปลาเบญจพรรณซึ่งสวนใหญนํามาทํา

เปนผลิตภัณฑซูริมินั้น พบสารปรอทปนเปอนเฉลี่ย 0.17 มก./กก. ซึ่งต่ํากวามาตรฐานที่ประเทศญี่ปุน ในฐานะผูนําเขา  

ซรูิมิรายใหญไดกําหนดไว (ไมเกิน 0.44 มก./กก.) นอกจากนี้ เรวัตร และคณะ (2548) ยังพบวาปลาทูนาครีบยาว 

มีคาเฉลี่ยการปนเปอนปรอทสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบในกลุมปลาทูนาดวยกัน อยางไรก็ตามพบวาปลาทูนาครีบเหลือง

ที่มีแหลงกําเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกามีคาเฉลี่ยการปนเปอนของสารปรอทสูงสุด (0.440 มก./กก.) นิศานารถ 

และคณะ (2549) ไดแสดงผลการศึกษาวาปริมาณปรอทในวัตถุดิบปลาทูนานําเขา (Skipjack และ Yellowfin) 

สวนใหญรอยละ 99 อยูในเกณฑมาตรฐาน (นอยกวา 0.5 มก./กก.) นอกจากนี้ยังไมพบการปนเปอนของปรอท

ในหอยแครงที่นําเขามาจากประเทศมาเลเซียเกินกวาคามาตรฐาน  

 การศึกษาปริมาณสารปนเปอนในสัตวน้ําบางชนิดที่มีการนําเขาทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัด

สงขลา โดย เรวัตร และคณะ (2548) พบวา หอยแครงที่นําเขามาจากประเทศมาเลเซียผานทางดานตรวจสัตวน้ํา

จังหวัดสงขลา มีปริมาณตะกั่วต่ํากวามาตรฐานประเทศไทย และจากการศึกษาสารปนเปอนในสัตวน้ําที่นําเขา

ทางดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดสมุทรสาครของนิวัติ (2550) พบวาปลาเบญจพรรณที่มาจากประเทศอินโดนีเซีย 

ไดแก ปลาทรายแดง ปลากะพงแดง ปลาจวด และปลาอั่งน้ําแขกหรือปลาใบขนุน มีปริมาณตะกั่วปนเปอนสูง
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กวามาตรของ CODEX (ไมเกิน 0.3 มก./กก.) แตยังต่ํากวาคามาตรฐานของประเทศผูนําเขาที่สําคัญเชน

สหรัฐอเมริกา (ไมเกิน 1.5 มก./กก.)  

 การศึกษาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในปูเค็มที่นําเขา ณ จังหวัดระนอง โดย เสาวลักษณ และ

อารยา (2557) พบจํานวนปูเค็มที่นําเขาผานดานอาหารและยาระนองปนเปอนตะกั่ว 362 ตัวอยาง จากจํานวน

ตัวอยางทั้งสิ้น 401 ตัวอยาง โดยมีจํานวน 3 ตัวอยาง ที่มีปริมาณตะกั่วปนเปอนสูงกวามาตรฐานที่กําหนดตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ.ศ.2529 เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน ซึ่งกําหนดใหมี

ตะกั่วได 1 มก./กก. ทั้งนี้แบงเปนการพบปูเค็มท่ีมีปริมาณตะกั่วปนเปอนเกินคามาตรฐานจํานวน 2 ตัวอยางใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และอีกหนึ่งตัวอยางในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 นอกจากนี้ นวลศรี และคณะ (2553) พบวาดานอาหารและยาแมสอด และตลาดชายแดนแมสอด 

ตรวจพบ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ในอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแหง มีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐานของ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529 
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ปญหาการจัดการโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมง 

โครงการวิจัยการเฝาระวังปรอท แคดเมียม และตะกั่ว ปนเปอนในสินคาประมงนําเขา 

เพื่อกําหนดมาตรการควบคุม 

1. ศึกษาขอมูลกฎหมายและ

มาตรการควบคุมการปนเปอน

ของโลหะหนักในสินคาประมง

นําเขาของประเทศไทย 

3. ศึกษาปริมาณปรอท 

ตะกั่ว และแคดเมยีม  

ในสินคาประมงทีน่ําเขา 

สูประเทศไทย 

4. วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคการกํากับดูแลเฝา

ระวังโลหะหนักในสินคาประมงนําเขาของประเทศไทย 

5. จัดทําขอเสนอแนะในการบริหารจัดการสินคาประมงนําเขาให

ปลอดภัยจากการปนเปอนของโลหะหนัก 

2. ศึกษากระบวนการทํางาน

การติดตามเฝาระวังโลหะ

หนักปนเปอนในสินคาประมง

นําเขาของประเทศไทย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาการเฝาระวังปริมาณโลหะหนักในสินคาประมงนําเขาเกิดจากการรวบรวมขอมูล 2 

ประเภท ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ เชน ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา และขอมูล

ทุติยภูมิ เชน ขอมูลกฎหมายและมาตรการควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักในสินคาประมง โดยนํามา

วิเคราะหและสรุปผลตามวัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งมกีระบวนการศึกษาดังกรอบการวิจัย ดังนี้ 

 

1. ศึกษาขอมูลกฎหมายและมาตรการควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา

ของประเทศไทย 

การศึกษาโดยคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับกฎหมายและมาตรการควบคุมคุณภาพสินคาประมง

นําเขาจากฐานขอมูลของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต นอกจากนี้สําหรับ

ฐานขอมูลที่ไมไดจัดทําไวจะทําการสํารวจจากขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณสอบถามขอมูล ที่เกี่ยวของกับ

การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสารปนเปอนในสินคาประมงนําเขาของไทย 

 

2. ศึกษากระบวนการทํางานการการติดตามเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา

ของประเทศไทย 

การศึกษาโดยคนควาเอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการทํางานติดตามเฝาระวังฯ ของกรมประมง 

รวมถึงสัมภาษณขอมูลจากบุคลากรกรมประมงที่เปนผูปฏิบัติงานเฝาระวังโดยตรง หรือเคยเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติการเฝาระวัง เพื่อใหไดขอมูลเสนทางกระบวนการเฝาระวังตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

 

3. การศึกษาปริมาณปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ในสินคาประมงท่ีนําเขาสูประเทศไทย 

การศึกษาปริมาณโลหะหนักรวมถึง ปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม โดยการรวบรวมผลการตรวจ

วิเคราะหปริมาณโลหะหนักในสินคาประมงนําเขายอนหลังตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จากดานตรวจสัตวน้ําที่มีภารกิจเฝาระวังการปนเปอนโลหะหนัก จํานวน 12 ดาน และนํามา

วิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา อยางไรก็ตาม ผลการตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักมีกระบวนการไดมา ดังนี้ 

 3.1 การสุมตัวอยางและการเก็บรักษาตัวอยางกอนการตรวจวิเคราะห 

 ตัวอยางสินคาประมงนําเขาถูกสุมตัวอยางตามหลักเกณฑการสุมตัวอยางของดานตรวจสัตว

น้ํา (สวนตรวจการคาสัตวน้ํา,2552) และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส กอนที่จะมีการนําสง

หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห 

 3.2 วิธีการตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา 

 สินคาประมงนําเขาถูกตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักปนเปอนจาก หองปฏิบัติการของกรม

ประมง จํานวน 4 แหง ไดแก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ศูนยวิจัย

และตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําสงขลา ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและ
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ผลิตภัณฑสัตวน้ําสุราษฎรธานี และศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําสมุทรสาคร 

โดยมีวิธีการและเทคนิคการวิเคราะหที่ไดแสดงในแบบฟอรมการทบทวนขอตกลง (F-404-01-แบบฟอรม

ทบทวนขอตกลง-ฉ5-ก1-เคมี.) จากกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

(2555) ดังนี้ 

  3.2.1 ปรอท ใชเทคนิค Mercury Analyzer โดยวิธี In-house method based on 

AOAC (2005) 

   

  3.2.3 ตะกั่ว ใชเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) โดยวิธี 

In-house method based on AOAC (2005) 

  3.2.2 แคดเมี่ยม ใชเทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 

โดยวิธี In-house method based on AOAC (2005) 

 3.3 การประมวลผลการวิเคราะห  

 การศึกษาปริมาณการนําเขาสินคาประมง ไดศึกษาถึงชนิดและปริมาณของสินคาประมงที่

นําเขามาเพื่อบริโภคหรือแปรรูปเพื่อสงออก โดยไดแยกชนิดของปลาที่มีสถานะเปนผูลาขนาดใหญ ไดแก กลุมปลา

ทูนา กลุมปลากระโทงแทง กลุมปลาฉลาม และกลุมปลาอินทรีย ออกมาจากสินคาประมงอื่นๆ เนื่องจากเปนไป

ตาม คําแนะนําการบริโภคอาหารของ U.S Department of Agriculture (2010) ที่มีผลการศึกษาที่แสดงถึงการ

ปนเปอนของปรอทอินทรียชนิดเมทิลเมอรคิวรี่ในปริมาณที่สูงกวาสัตวน้ําอื่นๆและควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

โดยเฉพาะผูหญิงที่อยูในระหวางตั้งครรภ หรือใหนมบุตร นอกจากนี ้คณะกรรมการโคเด็กซ. สาขาสารปนเปอน 

(Codex Committee on Contaminants in Foods หรือ CCCF) ยังไดมขีอหารือเพื่อเสนอทบทวนมาตรฐาน

เมทิลเมอรคิวรีในกลุมปลาเหลานี้ตอการประชุม 8th CCCF เนื่องจากรายงานวากลุมปลาเหลานี้มีการปนเปอน

ปรอทอินทรียชนิดเมทิลเมอรคิวรี่อยูในระดับสูง และยิ่งไปกวานั้น ยังเปนกลุมปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ระดับนานาชาติที่คนนิยมนํามาบริโภคอีกดวย (Codex Alimentarius Commission, 2013) อยางไรก็ตาม 

การประมวลผลโลหะหนักปนเปอน โดยเฉพาะปรอทในสัตวน้ําจืดหรือมีวงจรชีวิตอาศัยอยูในน้ําจืด เชน ปลาสวาย 

ปลานิล และกลุมปลาแซลมอน เทราท รวมถึงปลาสองน้ําเชน ปลากะพงขาว ทั้งที่ถูกจับมาจากธรรมชาติหรือ

จากการเพาะเลี้ยงก็ตาม จะถูกจําแนกออกมาอยางเฉพาะเจาะจง โดยใหยึดคามาตรฐานสารปนเปอนประเภท

ปรอทสําหรับในหมวดอาหารอื่น ตามที่มีการบัญญัติในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) 

เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน เนื่องจากยังไมมีคําจัดกัดความที่ชัดเจนสําหรับกลุมและชนิดสัตวน้ําเหลานี้ 

ยิ่งไปกวานั้น ขอกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคมี กรมประมง 2556 ยังได

แยกสัตวน้ําที่ไดจากการเพาะเลี้ยง ซึ่งก็หมายความรวมถึงกลุมปลาแซลมอน เทราท ที่สวนใหญถูกเพาะเลี้ยง

และมีวงจรชีวิตอาศัยในเขตน้ําจืด   ใหมีคามาตรฐานปริมาณปรอทเทากับประเภทอาหารอื่นๆ ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาว เชนกัน แตเนื่องจากกลุมปลาแซลมอน เทราท ที่ถูกนําเขามีจํานวนหลายชนิด

จึงไดแยกการประมวลผลออกมาเปนอีกกลุมสัตวน้ําอยางเฉพาะเจาะจง 
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4. วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคการกํากับดูแลเฝาระวังโลหะหนักในสินคา

ประมงนําเขาของประเทศไทย 

ทําการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ตอการดําเนินการเฝา

ระวังโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา ภายใตอํานาจหนาที่ของกรมประมง รวมถึงการวิเคราะห TOWS Matrix 

เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวัง 

 

5. จัดทําขอเสนอแนะในการบริหารจัดการสินคาประมงนําเขาใหปลอดภัยจากการปนเปอน

ของโลหะหนัก 

ขอเสนอแนะรวมถึงการกําหนดแนวทางเฝาระวังการปองกันโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมง

นําเขาอยางเหมาะสมตออํานาจหนาที่ของกรมประมงและสถานการณการปนเปอนของโละหนักในปจจุบัน  
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ผลการศึกษาและวิจารณผล 

 

1. การศึกษาขอมูลกฎหมายและมาตรการควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักในสินคาประมงนําเขาของประเทศไทย 

1.1 ความเปนมาในการติดตามเฝาระวังสารปนเปอนประเภทโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตนมา รัฐบาลไดประกาศใหเปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร     

"Food Safety Year 2004" ของประเทศไทย เพื่อรณรงคและเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานสินคาอาหารชนิดตางๆ 

ของไทยใหเปนที่รูจักแพรหลายและกวางขวางออกไป อีกทั้งเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคา

อาหารของไทยในตลาดโลก และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยใหไดบริโภคอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียม

กับสินคาสงออก ซึ่งการดําเนินงานตาม Road Map of Food Safety นี้ ดําเนินการในลักษณะบูรณาการโดยมี

หนวยงานเจาภาพหลัก 2 หนวยงาน ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบดานสินคาเพื่อการสงออก 

และระบบการผลิตในฟารมเปนหลัก รวมทั้งระบบการผลิตในโรงงานเพื่อการสงออกดวย สําหรับกระทรวง

สาธารณสุขรับผิดชอบสินคาที่จําหนายในประเทศเปนหลัก  

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

(มกอช.) เปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว 

กรมประมง ซึ่งเปนหนวยงานปฏิบัติงานหลัก และจัดทําแผนยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหารป 2547 

เพื่อดําเนินงานอยางครบวงจรจากไรนาสูโตะอาหาร (From farm to table) ทั้งดานพืช ประมง ปศุสัตว และ

ผลิตภัณฑ โดยดําเนินการตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา คือดําเนินงานครอบคลุมยุทธศาสตร 5 ดาน ทั้งดานปจจัย

การผลิต ดานฟารม ดานโรงงาน ดานผลผลิต และตลาด ทั้งนี้มีการประสานกับหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ 

เชน กรมสงเสริมการเกษตร เปนตน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ม.ป.ป.) 

ดังนั้น เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายดังกลาว กรมประมงซึ่งเปนหนึ่งในหนวยงานปฏิบัติงาน

หลักในกลุมการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดดําเนินการตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ปจจัยการผลิต/วัตถุดิบ โดยควบคุมการน้ําเขาสัตวน้ําและตรวจสอบสินคาสัตวน้ํา 

(กุงและปลาทูนา) สารเคมี และปจจัยการผลิต ควบคุณอาหารสัตวน้ํานําเขา รวมทั้งแหลงผลิต/จําหนาย

ภายในประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตระดับฟารม โดยพัฒนากระบวนการผลิตระดับฟารมเพื่อผลักดันใหเขาสู

ระบบฟารมมาตรฐาน และตรวจติดตามฟารมมาตรฐาน/การใชปจจัยการผลิตภายในฟารม 

ยุทธศาสตรที่ 3 โรงงาน โดยตรวจสุขาภิบาลโรงงาน สถานแปรรูปเบื้องตน เพื่อใหเขาสูระบบ

คุณภาพ GMP และ HACCP ตรวจสุขลักษณะทาเทียบเรือ สะพานปลา 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานผลผลิต โดยควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตสัตวน้ํา เพื่อใหสินคาที่

จําหนายในประเทศและสงออกมีมาตรฐานเทาเทียมกัน (ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุราษฎรธานี, ม.ป.ป.) 

สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต (สวนตรวจการคาสัตวน้ํา เดิม) สํานักบริหารจัดการ

ดานการประมง ไดรับงบประมาณจากกรมประมง เพื่อดําเนินการตามแผนความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) 
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ภายใต ยุทธศาสตรที่ 1 ปจจัยการผลิต/วัตถุดิบ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง กิจกรรมยอย 

สุมตัวอยางสัตวน้ํานําเขาเบื้องตนเพื่อตรวจสารตกคาง ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา โดยดําเนินการสุม

ตัวอยางสินคาสัตวน้ํานําเขาเพื่อตรวจวิเคราะหหาสารตกคาง โดยเฉพาะในสินคากุง และปลาทูนา ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546  

ซึ่งขณะนั้น สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิตไดสุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหหาสาร

ตกคาง ภายใตอํานาจหนาที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่258) พ.ศ.2545 เรื่อง แตงตั้งพนักงาน

เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2545 ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 270) พ.ศ.2546 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2546 มอบหมายใหขาราชการสังกัดกรมประมง 

เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และนอกจากนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 ไดมอบหมายใหกรมประมงรับผิดชอบ กุง และปลาทูนา อีกดวย อยางไรก็ตามไดมี

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2549 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งยังคงมอบหมายใหขาราชการสังกัดกรมประมง เปนพนักงานเจาหนาที่ 

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เชนเดิม 

 

1.2 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (กองควบคุมอาหาร, 2556) 

สํานักคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวย พระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ. 2520 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของตอกรมประมง ในการควบคุมโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา ดังนี้ 

 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  

  “อาหาร” หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก 

  (1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวย

วิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี  

  (2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปน

อาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส 

  “นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 

  “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 หมวด 2 การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 

 มารตรา 15 หามมิใหผูใดนําเขาซึ่งอาหารเพื่อจําหนาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 หมวด 3 หนาที่ของผูรับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร 
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 มาตรา 20 หามมิใหผูรับอนุญาตตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ผลิต นําเขา หรือเก็บอาหาร

นอกสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต 

 มาตรา 21 หามมิใหผูรับอนุญาตยายสถานท่ีผลิต สถานท่ีนําเขาหรือสถานท่ีเก็บอาหารเวนแต

ไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต 

 หมวด 4 การควบคุมอาหาร 

 มาตรา 25 หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพื่อจําหนาย หรือจําหนายซึ่งอาหารดังตอไปนี้ 

  (1) อาหารไมบริสุทธิ์ 

  (2) อาหารปลอม 

  (3) อาหารผิดมาตรฐาน 

  (4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีกําหนด 

 มาตรา 26 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ 

  (1) อาหารที่มีสิ่งที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย 

  (2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูในอัตราที่อาจเปนเหตุใหคุณภาพของอาหารนั้น

ลดลง เวนแตการเจือปนเปนการจําเปนตอกรรมวิธีผลิต การผลิต และไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว 

  (3) อาหารที่ไดผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลกัษณะ 

  (4) อาหารที่ผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได 

  (5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่นาจะเปนอันตรายแกสุขภาพ 

 มาตรา 27 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาเปนอาหารปลอม 

  (1) อาหารที่ไดสับเปลี่ยนใชวัตถุอื่นแทนบางสวน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณคาออกเสีย

ทั้งหมดหรือบางสวน และจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น หรือใชชื่ออาหารแทนั้น 

  (2) วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอยางหนึ่งอยางใดและจําหนายเปนอาหารแทอยางนั้น 

  (3) อาหารที่ไดผสมหรือปรุงแตงดวยวิธีใดๆ โดยประสงคจะปกปดซอนเรนความ

ชํารุดบกพรองหรือความดอยคุณภาพของอาหารนั้น 

  (4) อาหารที่มีฉลากเพื่อลวง หรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ 

ปริมาณ ประโยชน หรือลักษณะพิเศษอยางอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต 

  (5) อาหารที่ผลิตขึ้นไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ตามมาตรา 6 (2) หรือ (3) ถึงขนาดจากผลวิเคราะหปรากฏวาสวนประกอบที่เปนคุณคาทางอาหารขาดหรือ

เกินรอยละสามสิบจากเกณฑต่ําสุดหรือสูงสุด หรือแตกตางจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุไวจนทําใหเกิดโทษ

หรืออันตราย 

 มาตรา 28 อาหารผิดมาตรฐานไดแกอาหารที่ไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 (2) หรือ (3) แตไมถึงขนาดดังที่กําหนดไวในมาตรา 27 (5) 
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 มาตรา 29 อาหารที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนอาหารตามมาตรา 25 (4) 

  (1) ไมปลอดภัยในการบริโภค หรือ 

  (2) มีสรรพคุณไมเปนที่เชื่อถือ หรือ 

  (3) มีคุณคาหรือคุณประโยชนตอรางกายในระดับที่ไมเหมาะสม 

 หมวด 6 พนักงานเจาหนาที ่

 มาตรา 43 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังนี้ 

  (1) เขาไปในสถานท่ีผลิตอาหาร สถานท่ีเก็บอาหาร สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

ทําการของผูผลิต ผูเก็บรักษา ผูจําหนาย รวมทั้งสถานที่ทําการของผูนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งอาหาร 

ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ ควบคุมใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (2) ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อาจเขาไปใน

สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบอาหาร และอาจยึดหรืออายัดอาหารและเครื่องมือเครื่องใชที่

เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุอาหารและเอกสารที่เกี่ยวกับอาหาร

ดังกลาวได 

  (3) นําอาหารในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห 

  (4) ยึดหรืออายัดอาหารหรือภาชนะบรรจุที่สงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ

หรือผิดอนามัยของประชาชน เพื่อตรวจพิสูจน 

  (5) ยึดหรืออายัดอาหารไมบริสุทธิ์ อาหารปลอมหรืออาหารผิดมาตรฐาน หรือภาชนะ

บรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของประชาชน หรือที่มีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพ

หรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 (6)  

  ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับอนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา 44 อาหารหรือภาชนะบรรจุที่พนักงานเจาหนาที่ไดยึดหรืออายัดไว หรือเก็บมาตาม

มาตรา 43 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดทําการตรวจพิสูจนเปนที่แนนอนวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26 

เปนอาหารปลอมตามมาตรา 27 หรือเปนอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 หรือเปนอาหารที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดตามมาตรา 25 (4) หรือเปนภาชนะบรรจุที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพหรือผิดอนามัยของ

ประชาชนหรือมีลักษณะไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐาน ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 6 (6) ถามิได

มีการฟองคดีตอศาล ผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจสั่งทําลาย หรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดตามท่ีเห็นสมควรได 

 มาตรา 45 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อผูรับ

อนุญาตหรือผูที่เกี่ยวของรองขอ 

 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 หมวด 8 บทกําหนดโทษ 

 มาตรา 52 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 13 หรือขัดขวางหรือไม

อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรา 43 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

1.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (กองควบคุมอาหาร, 2556) 

 1.3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับนี้ มีบทบัญญัติที่สาระสําคัญตอการควบคุม

ปริมาณโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา ดังนี้ 

  ขอ 2  ใหอาหารที่มีสารปนเปอนที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่

จําหนายเปนอาหารที่กําหนดมาตรฐาน 

  ขอ 3  สารปนเปอน หมายความวา สารที่ปนเปอนกับอาหารซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต 

กรรมวิธีการผลิต  โรงงานหรือสถานที่ผลิต การดูแลรักษา การบรรจุ การขนสงหรือการเก็บรักษา หรือเกิด

เนื่องจากการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม 

  ขอ 4  อาหารที่มีสารปนเปอนตองมีมาตรฐาน โดยตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกิน

ขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

   (1)  โลหะ 

   (ก)  ดีบุก 250 มิลลิกรัม  ตออาหาร 1 กิโลกรัม 

   (ข)  สังกะสี 100 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม 

   (ค)  ทองแดง 20 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม 

   (ง)  ตะกั่ว 1 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม เวนแตอาหารที่มีสารตะกั่วปนเปอนตาม

ธรรมชาติในปริมาณสูง ใหมีไดตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

   (จ)  สารหนู 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม 

   (ฉ)  ปรอท 0.5 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารทะเล และไมเกิน 0.02 

มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารอื่น 

   (3)  สารปนเปอนอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                     

 ขอ 5  ประกาศฉบับนี้ มิใหใชบังคับแกอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่

จําหนาย ที่ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหเปนอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารที่กําหนดคุณภาพ

หรือมาตรฐาน และในประกาศกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดปริมาณของสารปนเปอนไวโดยเฉพาะหรือกําหนดไว

เปนอยางอื่นแลว 
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1.3.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 300 (พ.ศ.2549) เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาทีเ่พื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับนี้ มีบทบัญญัติที่สาระสําคัญตอการควบคุม

ปริมาณโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา ดังนี้ 

  ขอ 11  ใหขาราชการสังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งดํารงตําแหนง

ตอไปนี้ เปนพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เฉพาะสัตวน้ํา สัตวน้ําแปรรูป 

และผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา 

  (1)  อธิบดีกรมประมง 

  (2)  รองอธิบดีกรมประมง 

  (3)  ผูอํานวยการสํานัก 

  (4)  ผูอํานวยการกอง 

  (5)  ผูอํานวยการสถาบัน 

  (6)  ผูอํานวยการศูนย 

  (7)  ประมงจังหวัด 

  (8)  นักวิชาการประมง  

  (9)  นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร  

  (10)  นิติกร ตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป 

  (11)  เจาหนาที่บริหารงานประมง ตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป 

  (12)  เจาพนักงานประมง ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป 

  (13)  เจาหนาที่ประมง ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป 

 

1.4 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2557) 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวย 

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2556 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของตอกรมประมง ในการควบคุมโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา ดังนี้ 

 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้  

  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 หมวด 4 การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 

 มาตรา 32 ในกรณีที่สินคาเกษตรไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานแลว ตอมา

ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาไมเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหผูผลิต ผูสงออก 

หรือผู นําเขา แลวแตกรณี ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงสินคาเกษตรใหเปนไปตามมาตรฐานนั้นภายใน
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ระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด หากไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงไดหรือหากปลอยใหเนิ่นชาไปอาจกอใหเกิด

อันตรายตอขอนามัยของประชาชน พืช หรือสัตว ใหสํานักงานมีอํานาจสั่งใหทําลายหรือใหสงสินคาเกษตรนั้น

กลับคืนภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนดโดยใหผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขา แลวแตกรณี เปนผูเสียคาใชจาย

เกี่ยวกับการทําลายหรือการสงกลับคืน ซึ่งสินคาเกษตรนั้น 

 การสั่งใหดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงและการสั่งใหทําลายหรือสงสินคาเกษตรกลับคืนตาม

วรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

 หมวด 6 การควบคุม 

 มาตรา 43 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 

  (1) เขาไปในสถานที่ทําการหรือหองปฏิบัติการของผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

หรือสถานที่ทําการ สถานที่เก็บสินคาเกษตร หรือยานพาหนะของผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตร    

ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (3) เขาไปในสถานที่ทําการ สถานที่เก็บสินคาเกษตร หรือยานพาหนะของผูผลิตผูสงออก 

ผูนําเขา ผูจําหนาย หรือผูมีไวในครอบครองเพ่ือจําหนายซึ่งสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานไมวาเวลาใด 

เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจสอบวาสินคาเกษตรเปนไปตามมาตรฐานหรือไม หรือมีมาตรฐานถูกตองตามรายงาน

ผลการตรวจสอบมาตรฐาน หรือใบรับรองมาตรฐานหรือไม หรือเพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบมาตรฐาน 

  (4) สุมตัวอยางสินคาเกษตรจากผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือสั่งใหผูผลิต 

ผูสงออก หรือผูนําเขาจัดสงตัวอยางของสินคาเกษตรที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานในปริมาณที่สมควรเพื่อนํามาตรวจสอบ 

  (5) สั่งใหผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผูผลิต ผูสงออก ผูนําเขา หรือผูที่เกี่ยวของ

มาชี้แจง ใหถอยคําหรือหลักฐานหรือขอมูลที่เก่ียวของ หรือแกไขความบกพรองหรือผิดพลาดที่ตรวจพบ 

  (6) ยึดหรืออายัดสินคาเกษตร เอกสาร วัตถุ เครื่องมือ หรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับ

การกระทําความผิด หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือสิ่งใดที่มีการใช

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาเปนเท็จ หรือที่ใชผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานที่

บกพรองหรือผิดพลาดตามมาตรา 40 (3) หรือที่ผลการตรวจสอบและรับรองไมเปนไปตามมาตรฐานตาม (4) 

  ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (1) พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปน

การคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และในกรณีตาม (2) หรือ (3) หากมีลักษณะเปนการคน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตองมีหมายคน เวนแตมีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิ่นชากวาจะเอา

หมายคนมาได เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวจะถูกยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

ใหดําเนินการคน ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไดโดยไมตองมีหมายคน

แตตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคนแตจะเริ่มการคนในเวลากลางคืนมิได

เวนแตเปนเวลาทําการของสถานที่นั้น 
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 หมวด 8 บทกําหนดโทษ 

 มาตรา 61 ผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของสํานักงาน ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามมาตร 32 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับไมเกินอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท

ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 มาตรา 66 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 43 (5) หรือไม

อํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 57 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 มาตรา 77 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหคณะกรรมการ

เปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได 

 คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งใหมีจํานวนสามคนประกอบดวย 

ขาราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณหนึ่งคน พนักงานอัยการหนึ่งคน และพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกหนึ่งคน 

 เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

1.5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 1.5.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับนี้ มีบทบัญญัติที่สาระสําคัญตอการควบคุม

ปริมาณโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา ดังนี้ 

  ขอ 2  ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่  และอํานาจ

หนาที่ ปฏิบัติการตามมาตรา  43(1) (3) (4) (5) และ(6) แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.  2551 

  (5)  ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและ

พัฒนาประมงน้ําจืด  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 

ผูอํานวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา ในสังกัดกรมประมง 

  ขอ  3  ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่  และมีอํานาจหนาที ่

ปฏิบัติการตามมาตรา  43(1) (3) (4) (5) และ(6)  แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.  2551  

เฉพาะในเขตทองที่ที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

  (4)  ประมงจังหวัด  นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ  ในสังกัดกรมประมง 
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  ขอ  4  ใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนพนักงานเจาหนาที่  และมีอํานาจหนาที ่

ปฏิบัติการตามมาตรา  43(1) (3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคเกษตร พ.ศ.  2551  เฉพาะในเขตทองที่

ที่อยูในความรับผิดชอบของตน 

  (5)  ประมงอําเภอ ในสังกัดกรมประมง 

  (6)  นักวิชาการประมง เจาหนาที่บริหารงานประมง นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 

เจาพนักงานประมง เจาหนาที่ประมง  และนิติกร ตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกรมประมง” 

 1.5.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 

 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับนี้ มีบทบัญญัติที่สาระสําคัญตอการควบคุม

ปริมาณโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา ดังนี้ 

  ขอ  5  ใหยกเลิกความใน(6)  ของขอ 4 แหงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  2551 (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2553 

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2553 และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “(6)  นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร และนิติกร ตั้งแตระดับ

ปฏิบัติการขึ้นไป เจาพนักงานประมง ตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป ในสังกัดกรมประมง” 

 1.5.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร: ปูทะเลนิ่ม 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 (มกอช. 7021 -2553) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้ 

  ขอ 9. สารปนเปอน 

  ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคา

เกษตรที่เกี่ยวของกับ เรื่อง สารปนเปอน 

 1.5.4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : หอยสองฝามีชีวิต

และเนื้อหอยสองฝาดิบ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 (มกอช. 7022 -2555) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้ 

  ขอ 4. สารปนเปอน 

  ขอ 4.2 สารปนเปอนอื่นใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และ

ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวของกับเรื่อง สารปนเปอน 

 1.5.5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : ปลานิล 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556 (มกอช. 7001 -2556) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้ 

  ขอ 9. สารปนเปอน 

  ชนิดและปริมาณสารปนเปอน ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ  
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 1.5.6 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : กุงทะเล 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556 (มกอช. 7019 -2556) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้ 

  ขอ 9. สารปนเปอน 

  ชนิดและปริมาณสารปนเปอน ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ  

 

1.6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

 1.6.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : กุงกามกราม พ.ศ. 2548 (มกอช. 7002 -2548) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้ 

  ขอ 8. สารปนเปอน 

  ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติเรื่องสารปนเปอน 

 1.6.2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : ปูมา พ.ศ. 2548 (มกอช. 7004-2548) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้ 

  ขอ 7. สารปนเปอน 

  ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน ตามภาคผนวก จ. ซึ่งภาคผนวก จ สรุปรายละเอียดมาตรฐาน

สารปนเปอน ดังนี ้

  (1) ตะกั่ว 1 มก. ตออาหาร 1 กก. 

  (2) ปรอท (Total Mercury) 0.5 มก. ตออาหาร 1 กก. สําหรับอาหารทะเล 

  (3) สารหนูในรูปอนินทรีย (Inorganic Arsenic) 2 มก. ตออาหาร 1 กก. สําหรับสัตวน้ํา

และอาหารทะเล 

 1.6.3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : ปลาหมึก พ.ศ. 2548 (มกอช. 7005-2548) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้ 

  ขอ 7. สารปนเปอน 

  ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน ตามภาคผนวก ค. ซึ่งภาคผนวก ค สรุปรายละเอียดมาตรฐานสาร

ปนเปอน ดังนี้ 
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  (1) ตะกั่ว 1 มก. ตออาหาร 1 กก. 

  (2) ปรอท 0.5 มก. ตออาหาร 1 กก. สําหรับอาหารทะเล 

  (3) แคดเมียม 1 มก. ตออาหาร 1 กก. 

 1.6.4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ปลาแลเยือกแข็ง พ.ศ. 2548 (มกอช. 7014-2548) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้ 

  ขอ 5. สารปนเปอน 

  ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติเรื่องสารปนเปอน 

 1.6.5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : กุงเยือกแข็ง พ.ศ. 2549 (มกอช. 7017-2548) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้ 

  ขอ 6. สารปนเปอน 

  ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในกุงเยือกแข็งใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่

เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน  

 1.6.6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : ปลาทูนาและโบนิโตในภาชนะบรรจุปดสนิท พ.ศ. 2549 (มกอช. 7015 -2549) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอน ดังนี ้

  ขอ 7. สารปนเปอน 

  ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในปลาทูนาและโบนิโตในภาชนะบรรจุปดสนิทให

เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

เรื่อง สารปนเปอน 

 1.6.7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : ปลากะพงขาว พ.ศ. 2549 (มกอช. 7016-2549) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้ 

  ขอ 8. สารปนเปอน 

  ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในปลาสดใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน 

 1.6.8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : กุงแหง พ.ศ. 2551 (มกอช. 7012 -2551) 

 ประกาศฯ ไดบรรยายมาตรฐานสารปนเปอนใน ดังนี้  
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  ขอ 9. สารปนเปอน 

  ชนิดและปริมาณสารปนเปอน ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และ

ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน 

 

1.7 มติคณะรัฐมนตรี  

 1.7.1 มติคณะรัฐมนตรี ประจําวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2546 

 ตามหนังสือที่ กษ. 0610/ 2345 เรื่อง ขอความรวมมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดาน

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที่เขตอารักขาศุลกากร ลงวันที่ 11 มีนาคม 2546 นั้น มีสาระสําคัญตอการ

ตรวจสอบควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยในระบบควบคุมการนําเขาสินคาเกษตร อาหาร และยา โดยให

การกักกันพืชและสัตวมีชีวิต เนื้อสัตว ปลาทูนา กุง อาหารสัตว สารเคมี และวัตถุมีพิษทางการเกษตร ให

กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก โดยบูรณาการและปรับปรุงดานตรวจพืช ประมง 

และปศุสัตว 

 1.7.2 มติคณะรัฐมนตรี ประจําวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหาร พ.ศ. ....) คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นเห็นชอบผลการหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องความ

ซ้ําซอนของบทบาทและขอบเขตความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม ในรางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร พ.ศ. .... 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับประเด็นอภิปรายไปปรับปรุง

แกไขใหถูกตอง และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ตอไป แลวสง

ใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป อยางไรก็ตาม

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอผลการหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเรื่องความซ้ําซอนของบทบาท

และขอบเขตความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย และ

กระทรวงอุตสาหกรรม ในรางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร พ.ศ. .... ตามที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝายเศรษฐกิจ) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2546 

โดยมีสาระสําคัญตอการกําหนดมาตรฐานอาหารนําเขากลาวคือ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนด การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานอาหารเพื่อการสงออกและนําเขา 

สวนกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร และความปลอดภัยของผูบริโภคเฉพาะ

ภายในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 

 

1.8 มาตรการของกรมประมง 

กองตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา (กตส.) กรมประมง ได

ดําเนินการตรวจติดตามสารปนเปอนในสินคาประมงนําเขา ประเภท โลหะหนัก ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา 
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ภายใตกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง กิจกรรมยอย เฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัย

สินคาสัตวน้ํานําเขา ซึ่ง กองตรวจสอบรับรองฯ มีหองปฏิบัติการภายใตสังกัดจํานวน 4 แหง ที่ทําหนาที่ตรวจ

วิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา ไดแก 

 1. กองตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

 2. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สมุทรสาคร 

 3. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สุราษฎรธานี 

 4. ศูนยวิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา สงขลา 

ตัวอยางสัตวน้ําที่ถูกตรวจวิเคราะห จะถูกสุมจากสินคาประมงที่ถูกนําเขามาในราชอาณาจักรที่

ผานทางดานตรวจสัตวน้ํา สังกัดสวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต โดยเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา

จะทําการสุมตามลําดับความสําคัญของการเฝาระวัง และสงตอไปยังหองปฏิบัติการภายใตสังกัดกองตรวจสอบรับรองฯ 

ใกลเคียง 

ทั้งนี้ กองตรวจสอบรับรองฯ กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี ไดมีขอกําหนดการ

ตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคมี ครอบคลุมถึงวัตถุดิบสัตวน้ํานําเขาแตละชนิด 

หรือประเภทของสัตวน้ํา ซึ่งจะมีรายละเอียดถึงชนิดของโลหะหนักที่จะตรวจวิเคราะห และคามาตรฐานตาม

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา CODEX และมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับอื่นๆ ดังตารางที่ 1 

โดยกองตรวจสอบรับรองฯ ไดมีขอกําหนดนี้เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนการปฏิบัติงาน การกําหนดเวลา

การตรวจวิเคราะห และเปนไปตามมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO 17025 แตหากมีสถานการณที่ควรเฝาระวัง

เปนพิเศษ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงขอกําหนดดังกลาวเปนการชั่วคราวได 

 

ตารางที่ 1  ขอกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคม ี 

               (กลุมพัฒนาตรวจสอบคุณภาพทางเคมี, 2556) 

ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม

วัตถุดิบปลาทะเล 0.50 1.00 1.00

วัตถุดิบปลาเพาะเลี้ยง/ปลานํ้าจืด (รวมปลาแซลมอน) 0.02 1.00 1.00

วัตถุดิบหอยสองฝาและหอยฝาเดียวทุกชนิด 0.50 1.00 2.00

วัตถุดิบหมึก (หมึกทั้งตัวรวมไส)  -  - 2.00

วัตถุดิบหมึก (หมึกไมรวมไส)  -  - 1.00

วัตถุดิบทูนา 0.50  -  -

ชนิดสัตวน้ํา
คามาตรฐาน (มก./กก.)
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2. กระบวนการทํางานการการติดตามเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา 

ภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดรับตามกฎหมาย ตามที่บรรยายในขางตน สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและ

ปจจัยการผลิต และกองตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา มีภารกิจรวมกันในการ

ติดตามเฝาระวังโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา ซึ่งมีกระบวนการทํางานการติดตามเฝาระวังโลหะหนักปนเปอน

ในสินคาประมงนําเขา ดังแผนภาพที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผูประกอบการนําเขาสินคาประมงแจงการนําเขาตอเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา และ

ดําเนินการตามขั้นตอนการนําเขาสินคาประมง 

2. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําจัดทําเอกสารอนุญาตนําเขาสินคาประมง และเดินทางไปยัง ณ จุด

ตรวจปลอย เพื่อตรวจสอบการนําเขาพรอมสุมเก็บตัวอยางสัตวน้ํา และบันทึกการสุมตัวอยาง ตามหลักเกณฑ

มาตรฐานการตรวจสอบและสุมตัวอยางสัตวน้ําของดานตรวจสัตวน้ํา  

3. นําตัวอยางที่รักษาสภาพ  สงไปยังหองปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสัตว

น้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา (กตส.) ที่ใกลเคียงดานตรวจสัตวน้ํานั้นๆ  เพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก  

4. หองปฏิบัติการกองตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา (กตส.) 

รับตัวอยาง 

5. หองปฏิบัติการ กตส. วิเคราะหตัวอยาง ประมวลผล และแจงผลไปยังดานตรวจสัตวน้ํา 

ภายในระยะเวลา 10 วันทําการ 

6. ดานตรวจสัตวน้ํารับผลการตรวจวิเคราะห และรายงานผลใหตนสังกัด คือสวนควบคุมการคาสัตวน้ํา

และปจจัยการผลิต พรอมรายงานใหผูประกอบการที่นําเขาตัวอยางสินคาประมงดังกลาวทราบ ภายใน 3 วันทํา

การ 

7. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต รายงานผลการตรวจวิเคราะหแกสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรณีทีสินคาประมงนําเขามีปริมาณโลหะหนักตกคางสูงกวามาตรฐาน เพื่อ

พิจารณาดําเนินการตอไป 
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ภาพที่ 1  แสดงกระบวนการทํางานการการติดตามเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา  

 

ดานตรวจสัตวน้ํา สังกัดสวนควบคุม

การคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต 

หองปฏิบัติการ 

กองตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐาน

สัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา (กตส.) 

สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) 
ผูนําเขาสินคาประมง 

2. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา สุม

เก็บตัวอยางสัตวน้ํา ตามหลักเกณฑ

การสุมตัวอยางของดานตรวจสัตว

น้ํา ณ จุดตรวจปลอย 

วันนําเขาสินคาประมง 

 
1. แจงการนําเขาตอ

เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา 

และดําเนินการตามขั้นตอน

การนําเขาสินคาประมง 

3. นําสงตัวอยางสัตวน้ําไปตรวจวิเคราะห 

ณ หองปฏิบัติการ กตส.  

วนัที่ 4-5 หลังการ

นําเขา 

4. รับตัวอยาง และเตรียม

ตรวจวิเคราะห 

วันที่ 10 หลังการ

นําเขา 
5. วิเคราะหตัวอยาง ประมวลผล            

และแจงผลไปยังดานตรวจสัตวน้ํา 

6. รับผล และรายงานใหสวนควบคุมการคา

สัตวน้ําฯ (ตนสังกัด) และผูประกอบการทราบ 

7. สวนควบคุมการคาสัตวน้ําฯ รายงานผล

การตรวจวิเคราะหที่เกินคามาตรฐานฯ แก 

อย. และผูประกอบการ 

วันที่ 11-15 หลังการ

นําเขา 

9. รับเรื่อง เพ่ือ

พิจารณา

ดําเนินการตอไป  

วันที่ 16-19 หลังการ

นําเขา 

8. รับเรื่อง เพ่ือถูก

พิจารณาดําเนินการ

ตอไป  
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3 การศึกษาปริมาณปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ในสินคาประมงนําเขาของประเทศไทย 

3.1 ปริมาณการนําเขาสินคาประมง  

ผลการศึกษาพบวากลุมชนิดสัตวน้ําที่มีปริมาณนําเขารวมมากที่สุด 3 อันดับแรกในชวงระยะเวลา

ตั้งแตป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 ไดแก กลุมปลาทูนา มีปริมาณ   2,416,631.65 ตัน (ตารางที่ 2) ซึ่งปลาโอทองแถบ 

เปนชนิดที่ถูกนําเขารวมมากที่สุดตลอดระยะเวลาศึกษา (ภาคผนวก ก.) รองลงมาไดแก กลุมปลาอื่นๆ มีปริมาณ  

1,441,601.36 ตัน โดยปลาทะเลมีสัดสวนปริมาณการนําเขามากกวาปลาน้ําจืด และอันดับถัดมา ไดแก กลุมหมึก 

มีการนําเขา  219,278.37 ตัน โดย หมึกกลวย มีปริมาณการนําเขามากที่สุด อยางไรก็ตาม กลุมกั้ง เปนกลุมสัตวน้ํา

ที่มีปริมาณนําเขารวมนอยที่สุด (50.29 ตัน) โดยกั้งกระดานเปนชนิดสัตวน้ําในกลุมกั้งที่มีการนําเขานอยที่สุด 

3.2 ปริมาณโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา 

 3.2.1 ปริมาณปรอทในสินคาประมงนําเขา 

 การศึกษาปริมาณปรอทในสินคาประมงนําเขา จํานวน 3,940 ตัวอยาง พบวามีคาเฉลี่ย 

0.056 ± 0.062 มก./กก. และพบปริมาณปรอทอยูในชวง ไมพบ – 17.71 มก./กก. โดยกลุมชนิดสัตวน้ําที่พบ

ปริมาณปรอทเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ปลากระโทงแทงซึ่งมีเพียง 1 ตัวอยาง มีคาเฉลี่ยปริมาณปรอทสูง

ที่สุดคือ 0.460 มก./กก. (ตารางที่ 3) รองลงมาไดแก กลุมปลาฉลาม ซึ่งมีตัวอยางเพียงชนิดเดียวไดแก ฉลาม (Reef shark) 

(ภาคผนวก ข.) มีคาเฉลี่ย 0.120±0.057 มก./กก. ตามดวยกลุมปลาทูนา มีคาเฉลี่ย 0.099 ± 0.087 มก./กก. 

ซึ่งตัวอยางปลาโอทองแถบเปนตัวอยางที่พบคาปริมาณปรอทสูงสุด คือ 17.71 มก./กก. อยางไรก็ตามกลุมหมึก

พบปริมาณปรอทเฉลี่ยต่ําสุดคือ 0.015 ± 0.011 มก./กก. ทั้งนี้มีความสอดคลองกับ คําแนะนําการบริโภคอาหารของ 

U.S Department of Agriculture (2010) และขอเสนอวาระการประชุมหารือ Codex Committee on Contaminats 

in Foods ครั้งที่ 7 (Codex Alimentarius Commission, 2013) ที่จัดให กลุมปลากระโทงแทง กลุมปลาฉลาม 

กลุมปลาทูนา และกลุมปลาอินทรีย เปนกลุมสัตวน้ําที่มีการสะสมปรอทสูง อยางไรก็ตาม จํานวนตัวอยางของ

กลุมปลาดังกลาว ยกเวนกลุมปลาทูนา ยังมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับปริมาณนําเขา นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบ

กับผลการศึกษาของ เรวัตร และคณะ (2548) พบวาปริมาณปรอทในกลุมปลาทูนานําเขามีปริมาณใกลเคียงกัน 

ซึ่งผลการศึกษาของ เรวัตร และคณะ (2548) แสดงปริมาณปรอทเฉลี่ยต่ํากวาซึ่งเทากับ 0.091 มก./กก. และเมื่อ

เปรียบเทียบรายชนิดกลุมปลาทูนาจากผลการศึกษาเดียวกันนี้ พบวา ปลาโอทองแถบ ปลาโอลาย ปลาทูนาครีบยาว 

และปลาทูนาตาโต มีปริมาณปรอทเฉลี่ย คือ 0.074 มก./กก. 0.236 มก./กก. 0.010 มก./กก. และ 0.066 มก./กก. 

ตามลําดับ ซึ่งแสดงปริมาณปรอทต่ํากวาการศึกษาในครั้งนี ้ยกเวน ปลาทูนาครีบเหลือง ที่มีปริมาณปรอทเฉลี่ย

สูงกวาการศึกษาในครั้งนี้ คือ 0.087 มก./กก. นอกจากนี้ผลการศึกษาของนิศานารถ และคณะ (2549) ไดศึกษา

ปริมาณปรอทในวัตถุดิบปลาทูนานําเขาชนิดปลาโอทองแถบ และปลาทูนาครีบเหลือง โดยพบวามีคาพิสัย  

0.07 – 0.37 มก./กก. (123 ตัวอยาง) และ 0.015 – 1.07 มก./กก. (98 ตัวอยาง) ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาผลการศึกษาฉบับนี้  
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 ตารางที่ 2  ปริมาณสินคาประมงนําเขา ระหวาง เดือนมกราคม พ.ศ.2554 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2557 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 รวม เฉล่ียตอป (12 เดือน)

กลุมปลาทูนา 802,064.83      651,352.88   829,493.89      133,720.04   2,416,631.65    707,306.82               

กลุมปลากระโทงแทง 44.07              210.46         1,851.01          689.59         2,795.13          818.09                     

กลุมปลาฉลาม 951.43            69.50           452.16            208.76         1,681.85          492.25                     

กลุมปลาอินทรีย 5,105.77          549.31         4,531.62          1,880.25       12,066.95        3,531.79                  

กลุมปลาแซลมอน เทราท 47,159.19        14,395.95     69,563.82        13,604.43     144,723.40      42,358.07                 

กลุมปลาจากการเพาะเล้ียง 10,621.09        2,315.91       12,938.35        7,813.75       33,689.10        9,860.22                  

กลุมปลาอ่ืนๆ 658,128.37      166,260.47   434,927.77      182,284.75   1,441,601.36    421,932.11               

กลุมหมึก 23,934.47        28,052.03     117,962.90      49,328.96     219,278.37      64,179.03                 

กลุมกุง 20,279.22        10,136.01     16,964.09        7,634.44       55,013.76        16,101.59                 

กลุมก้ัง 19.38              1.44            16.46              13.02           50.29              14.72                       

กลุมหอย 3,348.92          8,532.64       22,374.52        7,783.36       42,039.44        12,304.23                 

กลุมปู 5,964.00          956.89         3,404.71          1,835.05       12,160.65        3,559.22                  

กลุมกบ 29.83              39.28           62.62              32.39           164.12            48.03                       

กลุมสัตวนํ้าอ่ืนๆ 13,155.69        1,431.28       3,353.17          1,230.00       19,170.14        5,610.77                  

รวม 1,590,806.27    884,304.05   1,517,897.09    408,058.80   4,401,066.21    1,288,116.94             

กลุมชนิดสัตวนํ้า
ปริมาณสินคาประมงนําเขา (ตัน) รายป
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 ตารางที่ 3 ปริมาณปรอทในสินคาประมงนําเขา (มก./กก.) ตามกลุมสัตวน้ํา 

กลุมสัตวนํ้า จํานวนตัวอยาง คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด

ปลาทูนา 1280 0.099 0.087 ไมพบ 17.71

ปลากระโทงแทง 1 0.460  -  -  -

ปลาฉลาม 2 0.120 0.057 0.08 0.16

ปลาอินทรีย 13 0.046 0.038 ไมพบ 0.21

ปลาแซลมอน เทราท 550 0.018 0.016 ไมพบ 0.31

ปลาเพาะเล้ียง 234 0.018 0.019 ไมพบ 0.44

ปลาอ่ืนๆ 1131 0.053 0.093 ไมพบ 0.80

หมึก 82 0.015 0.011 ไมพบ 0.07

กุง 217 0.034 0.014 ไมพบ 0.10

หอย 366 0.026 0.027 ไมพบ 0.50

ปู 36 0.029 0.019 ไมพบ 0.07

สัตวนํ้าอ่ืนๆ 28 0.018 0.013 ไมพบ 0.07

รวม 3940 0.056 0.062 ไมพบ 17.71
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3.2.2 ปริมาณตะกั่วในสินคาประมงนําเขา 

การศึกษาปริมาณตะกั่วในสินคาประมงนําเขา จํานวน 2,152 ตัวอยาง พบวามีคาเฉลี่ย 

0.038 ± 0.040 มก./กก. และพบปริมาณตะกั่วอยูในชวง ไมพบ – 2.08 มก./กก. โดยกลุมชนิดสัตวน้ําที่พบปริมาณ

ตะกั่วเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก กลุมปลาอินทรีย มีคาเฉลี่ยปริมาณตะกั่วสูงที่สุดคือ 0.117 ± 0.153 มก./กก. 

(ตารางที่ 4) รองลงมาไดแก กลุมปู มีคาเฉลี่ย 0.086 ± 0.100  ตามดวยกลุมหมึก มีคาเฉลี่ย 0.075 ± 0.077 มก./กก. 

อยางไรก็ตามกลุมปลากระโทงแทงซึ่งมีเพียง 1 ตัวอยางพบปริมาณตะกั่วเฉลี่ยต่ําสุด คือ 0.012 มก./กก.

นอกจากนี้ตัวอยางหอยลายเปนตัวอยางที่พบปริมาณตะกั่วสูงสุด คือ 2.08 มก./กก (ภาคผนวก ค.) และเมื่อเปรียบเทียบ

กับผลการศึกษาของเรวัตร และคณะ (2548) พบวาปริมาณตะกั่วเฉลี่ยในหอยแครงนําเขาเทากับ 0.228 มก./กก. 

ซึ่งสูงกวาผลการศึกษาฉบับนี้ นั่นคือ 0.168 ± 0.065 มก./กก. 

3.2.3 ปริมาณแคดเมียมในสินคาประมงนําเขา 

การศึกษาปริมาณแคดเมียมในสินคาประมงนําเขา จํานวน 2,152 ตัวอยาง พบวามีคาเฉลี่ย 

0.231 ± 0.196 มก./กก. และพบปริมาณอยูในชวง ไมพบ – 23.11 มก./กก. โดยกลุมชนิดสัตวน้ําที่พบปริมาณ

แคดเมียมเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก กลุมหอย มีคาเฉลี่ยปริมาณแคดเมียมสูงที่สุดคือ 0.1786 ± 0.730 มก./กก. 

(ตารางที่ 5) รองลงมาไดแก กลุมหมึก มีคาเฉลี่ย 0.555 ± 0.421  ตามดวยกลุมปลาทูนา 0.0887 ± 0.077 มก./กก. 

สําหรับชนิดสัตวน้ําที่พบวามีปริมาณแคดเมียมสูงสุดไดแกตัวอยางหอยหวาน มีคาเทากับ 23.11 มก./กก (ภาคผนวก ง.) 

อยางไรก็ตามกลุมปลาอินทรียพบปริมาณตะกั่วเฉลี่ยต่ําสุด คือ 0.005 ± 0.007 มก./กก. และเม่ือเปรียบเทียบกับ

ผลการศึกษาของเรวัตร และคณะ (2548) พบวาปริมาณแคดเมียมเฉลี่ยในหอยแครงนําเขาเทากับ 0.253 มก./กก. 

ซึ่งสูงกวาผลการศึกษาฉบับนี้ นั่นคือ 0.250 ± 0.206 มก./กก. 

3.3 สินคาประมงนําเขาที่พบปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐาน  

จากผลศึกษาขอมูลกฎหมายและมาตรการควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา

ของประเทศไทย สามารถแบงคามาตรฐานการปนเปอนไดหลายมาตรฐานกลาวคือ คามาตรฐานปรอทและตะกั่ว

ปนเปอนยึดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน 

มีการกําหนดชนิดโลหะหนักตามวัตถุประสงคของการศึกษาไดแก ปรอท และตะกั่ว โดยปรอทจะถูกแบง

ออกเปนหมวดอาหารทะเล มีคามาตรฐานอยูที่ 0.5 มิลลิกรัม ตอ กิโลกรัม และหมวดอาหารอื่นๆ มีคา

มาตรฐานอยูที่ 0.02 มิลลิกรัม ตอ กิโลกรัม สําหรับปริมาณตะกั่วมีคามาตรฐานอยูที่ 1 มิลลิกรัมตอ กิโลกรัม 

สําหรับคามาตรฐานแคดเมียมปนเปอน ยึดตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : ปลาหมึก พ.ศ. 2548 (มกอช. 7005-2548) ซึ่ง

ครอบคลุมเพียงกลุมหมึกเพียงกลุมเดียว ซึ่งกําหนดคามาตรฐานไวที่ 1 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม 

นอกจากนี้คามาตรฐานแคดเมียมปนเปอนในกลุมหอยสองฝา ไดยึดตามมาตรฐาน Codex Standard 193-

1995 (2012) ซึ่งกําหนดคามาตรฐานไวที่ 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม และหอยฝาเดียว ไดยึดตาม

ขอกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคมี กรมประมง (2556)  ซึ่งกําหนดคา

มาตรฐานไวที่ 2 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม และสําหรับกลุมปลา ไดยึดตามขอกําหนดการวิเคราะหทางเคมี 

กรมประมง (2556) ซึ่งกําหนดคามาตรฐานไวที่ 1 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม ซึ่งแสดงไวในตารางที่ 1 
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 ตารางที่ 4 ปริมาณตะกั่วในสินคาประมงนําเขา (มก./กก.) ตามกลุมสัตวน้ํา 

กลุมสัตวนํ้า จํานวนตัวอยาง คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด

ปลาทูนา 240 0.028 0.027 ไมพบ 0.55

ปลากระโทงแทง 1 0.012  -  -  -

ปลาฉลาม 2 0.021 0.003 ไมพบ 0.02

ปลาอินทรีย 9 0.117 0.153 ไมพบ 0.55

ปลาแซลมอนเทราท 541 0.025 0.021 ไมพบ 0.49

ปลาเพาะเล้ียง 202 0.018 0.019 0.01 0.31

ปลาอ่ืนๆ 450 0.039 0.047 0.01 0.56

หมึก 83 0.075 0.077 ไมพบ 0.64

กุง 183 0.018 0.013 ไมพบ 0.05

หอย 334 0.069 0.072 ไมพบ 2.08

ปู 79 0.086 0.100 ไมพบ 1.26

สัตวนํ้าอ่ืนๆ 28 0.017 0.012 ไมพบ 0.06

รวม 2152 0.038 0.040 ไมพบ 2.08
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 ตารางที่ 5 ปริมาณแคดเมียมในสินคาประมงนําเขา (มก./กก.) ตามกลุมสัตวน้ํา 

กลุมสัตวนํ้า จํานวนตัวอยาง คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด

ปลาทูนา 256 0.087 0.063 ไมพบ 7.82

ปลากระโทงแทง 1 0.070  -  -  -

ปลาฉลาม 2 0.015 0.017 ไมพบ <0.05

ปลาอินทรีย 9 0.005 0.007 ไมพบ 0.03

ปลาแซลมอนเทราท 551 0.006 0.009 ไมพบ 0.26

ปลาเพาะเล้ียง 235 0.008 0.014 ไมพบ 0.15

ปลาอ่ืนๆ 464 0.022 0.030 ไมพบ 0.79

หมึก 507 0.555 0.421 ไมพบ 10.00

กุง 216 0.036 0.021 ไมพบ 0.31

หอย 369 0.786 0.730 ไมพบ 23.11

ปู 45 0.020 0.020 ไมพบ 0.10

สัตวนํ้าอ่ืนๆ 28 0.066 0.020 ไมพบ 0.16

รวม 2683 0.231 0.196 ไมพบ 23.11
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3.3.1 ปริมาณปรอทในสินคาประมงนําเขาทีเ่กินคามาตรฐาน 

- ตัวอยางสินคาประมงประเภทอาหารทะเล จากทั้งหมด 3,143 ตัวอยาง (ภาคผนวก ข.) 

พบตัวอยางที่มีปริมาณปรอทเกินคามาตรฐาน 7 ตัวอยาง (ตารางที่ 6) แบงเปนการพบในกลุมปลาทูนาจํานวน 5 ตัวอยาง 

ไดแก ปลาทูนาครีบเหลือง 2 ตัวอยาง จากทั้งหมด 466 ตัวอยาง ปลาทูนาครีบยาว 1 ตัวอยาง จากทั้งหมด 132 ตัวอยาง 

ปลาโอทองแถบ 2 ตัวอยาง จากทั้งหมด 534 ตัวอยาง พบในกลุมปลาทะเลจํานวน 1 ตัวอยาง ไดแก ปลาหิมะ 

จํานวน 1 ตัวอยาง จากทั้งหมด 13 ตวัอยาง พบในกลุมหอย 1 ตัวอยาง ไดแก ตัวอยางหอยแครง จํานวน 1 ตัวอยาง 

จากทั้งหมด 81 ตัวอยาง อยางไรก็ตาม การศึกษาพบวาตัวอยางสินคาประมงประเภทอาหารทะเลที่มีปริมาณปรอท

ปนเปอนสูงสุด 2 อันดับแรกมีชนิดเดียวกันไดแก ตัวอยางปลาโอทองแถบ โดยอันดับแรกที่มีปริมาณปรอทปนเปอน

สูงสุดถูกนําเขาผานดานตรวจสัตวน้ําทาเรือกรุงเทพ ในป พ.ศ. 2557 ซึ่งระบุแหลงกําเนิดและประเทศตนทางเปน

ประเทศมาเลเซีย พบปริมาณปรอท 17.71 มก./กก. (ภาคผนวก ช.) และอันดับถัดมาถูกนําเขาผานดานตรวจสัตวน้ํา 

ทาเรือกรุงเทพ ในป พ.ศ. 2557 เชนกัน ซึ่งระบุแหลงกําเนิดและประเทศตนทางเปนประเทศไตหวัน พบปริมาณปรอท 

5.90 มก./กก. ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ เรวัตร และคณะ (2548) ที่พบตัวอยางปลาทูนาครีบเหลืองที่นําเขามาจาก

ประเทศไตหวันในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2548 มีปริมาณปรอทเกินคามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด (1.07 มก./กก.) 

   - ตัวอยางสินคาประมงประเภทอาหารอ่ืนๆ รวมถึงสินคาประมงที่เปนชนิดสัตวน้ําอื่นๆ

นอกเหนือจากอาหารทะเล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มี

สารปนเปอน พบตัวอยางที่มีคาเกินมาตรฐาน 95 ตัวอยาง (ตารางที่ 7) แบงเปนการพบในกลุมปลาแซลมอน เทราท 

60 ตัวอยาง กลุมปลาที่มาจากการเพาะเลี้ยง 35 ตัวอยาง และกลุมปลาอื่นๆ 1 ตัวอยาง โดยกลุมปลาแซลมอน เทราท 

แบงเปนการพบใน ปลาแซลมอน (Atlantic salmon) 12 ตัวอยาง จากทั้งหมด 282 ตัวอยาง (ภาคผนวก ฉ.) 

ปลาแซลมอน (Chinook salmon) 1 ตัวอยาง จากทั้งหมด 1 ตัวอยาง ปลาแซลมอน (Chum salmon) 3 ตัวอยาง 

จากทั้งหมด 24 ตัวอยาง ปลาแซลมอน (Coho salmon)  1 ตัวอยาง จากทั้งหมด 17 ตัวอยาง ปลาแซลมอน 

(Pink salmon) 5 ตัวอยาง จากทั้งหมด 24 ตัวอยาง ปลาแซลมอน (Sockeye salmon) 1 ตัวอยาง จากทั้งหมด 

9 ตัวอยาง ปลาเทราท  (Rainbow trout) 5 ตัวอยาง จากทั้งหมด 109 ตัวอยาง และปลาแซลมอน เทราทอื่นๆ 

32 ตัวอยาง จากทั้งหมด 84 ตัวอยาง โดยสวนใหญถูกระบุประเทศตนทางนําเขาเปนประเทศนอรเวย (13 ตัวอยาง) 

และชิลี (10 ตัวอยาง) ตามลําดับ ยิ่งไปกวานั้นยังพบวาตัวอยางกลุมปลาแซลมอน เทราทที่มีปริมาณปรอทปนเปอน

สูงสุด ไดแก ชนิดปลาแซลมอน เทราทอื่น ๆ ที่ถูกนําเขาผานดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบัง ในป พ.ศ. 2554   

ซึ่งระบุประเทศตนทางเปนประเทศนอรเวย พบปริมาณปรอท 0.31 มก./กก. สําหรับกลุมปลาที่มาจากการเพาะเลี้ยง

ที่พบปริมาณปรอทเกินมาตรฐานมี 35 ตัวอยาง แบงเปนการพบในปลาสวาย 15 ตัวอยาง จากทั้งหมด 164 ตัวอยาง 

และปลากะพงขาว 19 ตัวอยาง จากทั้งหมด 61 ตัวอยาง นอกจากนี้พบวาปลาสวายทั้งหมดที่มีปริมาณปรอท

เกินคามาตรฐานถูกระบุประเทศเวียดนามในฐานะประเทศตนทาง โดยตัวอยางกลุมปลาที่มาจากการเพาะเลี้ยง

ที่มีปริมาณปรอทปนเปอนสูงสุดไดแก ตัวอยางปลาสวายที่ถูกนําเขาผานดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังในป พ.ศ. 2554 

ซึ่งระบุประเทศตนทางเปนประเทศเวียดนามพบวามีปริมาณปรอทปนเปอนสูงสุดคือ 0.44 มก./กก.(ภาคผนวก ช.)

สําหรับตัวอยางกลุมปลาอื่นๆที่พบปริมาณปรอทเกินคามาตรฐานไดแก ปลาสลาด (0.06 มก./กก.) โดยถูกระบุ

แหลงกําเนิดและประเทศตนทางเปนประเทศปากีสถาน ซึ่งมีจํานวนตัวอยางทั้งหมด 1 ตัวอยาง  
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ตารางที่ 6 อาหารทะเลที่มีปริมาณปรอทเกินคามาตรฐาน (มก./กก.) 

ปลาทูนาครีบเหลือง 466 2 0.4 0.59 5.89

ปลาทูนาครีบยาว 132 1 0.8 5.83  -  -

ปลาโอทองแถบ 534 2 0.4 5.90 17.71

ปลาหิมะ 13 1 7.7 0.80  -  -

หอยแครง 81 1 1.2 0.50  -  -

1226 7 0.6  - 0.50 17.71

จํานวนตัวอยางที่พบเกินคา

มาตรฐาน

รอยละที่พบเกินคา

มาตรฐาน

รวม 

กลุมปลาทูนา

ปริมาณปรอท คาต่ําสุด คาสูงสุด

ปลาอืน่ๆ (ทะเล)

กลุมหอย

ชนิดสัตวน้ํา จํานวนตัวอยาง

 
หมายเหตุ มาตรฐานปริมาณปรอทในอาหารทะเล คือไมเกิน 0.5 มก./กก. (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน) 
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ตารางที่ 7 อาหารอื่นๆที่มีปริมาณปรอทเกินคามาตรฐาน (มก./กก.) 

ปลาแซลมอน  (Atlantic salmon) 282 12 4.3  - 0.05 0.16

ปลาแซลมอน (Chinook salmon) 1 1 100.0 0.08  -  -

ปลาแซลมอน (Chum salmon) 24 3 12.5  - 0.05 0.08

ปลาแซลมอน (Coho salmon) 17 1 5.9  - 0.05

ปลาแซลมอน (Pink salmon) 24 5 20.8  - 0.05 0.06

ปลาแซลมอน (Sockeye salmon) 9 1 11.1 0.20  -  -

ปลาเทราท  (Rainbow trout) 109 5 4.6  - 0.05 0.21

ปลาแซลมอน/เทราท อ่ืนๆ 84 32 38.1  - 0.05 0.31

ปลาสวาย 164 15 9.1  - 0.05 0.44

ปลากะพงขาว 61 19 31.1  - 0.05 0.43

ปลาสลาด 1 1 100.0 0.06  -  -

776 95 12.2  - 0.05 0.44

คาสูงสุดจํานวนตัวอยาง คาตํ่าสุด
รอยละที่พบเกินคา

มาตรฐาน

จํานวนตัวอยางที่พบเกินคา

มาตรฐาน

กลุมปลาแซลมอน/เทราท

ปริมาณปรอทชนิดสัตวนํ้า

กลุมปลาจากการเพาะเลี้ยง

ปลาอื่นๆ (น้ําจืด)

รวม
 

หมายเหตุ มาตรฐานปริมาณปรอทในอาหารอื่น  ๆคือไมเกิน 0.02 มก./กก. (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน) 
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3.3.2 ปริมาณตะกั่วในสินคาประมงนําเขาที่เกินคามาตรฐาน 

ตัวอยางสินคาประมงทั้งหมด 2,152 ตัวอยาง (ภาคผนวก ซ.) พบตัวอยางที่มีปริมาณตะกั่ว

เกินคามาตรฐานจํานวน 2 ตัวอยาง (ตารางที่ 8) แบงเปนการพบในกลุมหอยจํานวน 1 ตัวอยาง คือตัวอยางหอยลาย

จากตัวอยางที่สุมทั้งหมด 61 ตัวอยาง โดยถูกระบุแหลงกําเนิดและประเทศตนทางเปนประเทศปากีสถาน   

และมีการนําเขาผานดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้อีกกลุมสัตวน้ําที่ถูกพบวาตัวอยางมีปริมาณตะก่ัว

เกินคามาตรฐานคือ กลุมปู ไดแก ปูแสม โดยถูกพบจํานวน 1 ตัวอยาง ในป พ.ศ. 2557 จากทั้งหมด 24 ตัวอยาง 

โดยถูกระบุวาประเทศพมาเปนประเทศตนทางและแหลงกําเนิด และมีการนําเขาผานทางดานตรวจสัตวน้ํา

จังหวัดระนอง ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของเสาวลักษณ และอารยา (2557) ที่มีรายงานการพบปูเค็มที่นําเขาจาก

ประเทศพมาผานดานอาหารและยาระนอง มีการปนเปอนตะกั่วสูงกวามาตรฐานที่กําหนดตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 98) พ.ศ.2529 เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน จํานวน 2 ตัวอยาง       

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และอีกหนึ่งตัวอยางในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

3.3.3 ปริมาณแคดเมียมในสินคาประมงนําเขาที่เกินคามาตรฐาน 

 - กลุมหมึก พบตัวอยางที่มีปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐานจํานวน 52 ตัวอยาง 

(ตารางที่ 9) แบงเปนชนิด หมึกกระดอง 4 ตัวอยาง จากทั้งหมด 94 ตัวอยาง หมึกกลวย 43 ตัวอยาง จากทั้งหมด 

363 ตัวอยาง หมึกสาย 4 ตัวอยาง จากทั้งหมด 42 ตัวอยาง และหมึกหอม 1 ตัวอยาง จากทั้งหมด 8 ตัวอยาง 

โดยตัวอยางที่มีปริมาณแคดเมียมปนเปอนสูงสุดไดแก ตัวอยางหมึกกลวยที่ถูกนําเขาผานดานตรวจสัตวน้ําชลบุรี

ในป พ.ศ.2557  ซึ่งระบุแหลงกําเนิดและประเทศตนทางเปนประเทศเปรู พบปริมาณแคดเมียม 10.00 มก./กก. 

(ภาคผนวก ฌ) นอกจากนี้ยังพบวาตัวอยางหมึกกลวยที่ถูกระบุวาประเทศอารเจนตินาเปนแหลงกําเนิดและ

ประเทศตนทางมีจํานวนตัวอยางถูกพบมากที่สุดถึง 16 ตัวอยาง นอกจากนี้ตัวอยางหมึกที่ระบุประเทศอินเดีย

เปนประเทศตนทาง พบวามีจํานวนชนิดหมึกมากที่สุดที่มีปริมาณแคดเมียมปนเปอนสูงเกินคามาตรฐาน ไดแก 

หมึกกระดอง หมึกกลวย และหมึกสาย ทั้งนี้ รายงานการแจงเตือนภัยเรงดวนสําหรับอาหารและอาหารสัตว

แหงสหภาพยุโรป หรือ Europe’s Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Portal (European Union, n.d.) 

ในชวงระยะเวลาของการศึกษาพบวา ประเทศอารเจนตินาถูกรายงานในฐานะแหลงกําเนิดของอาหารที่มี

ปริมาณโลหะหนักปนเปอนสูงกวาคามาตรฐานจํานวน 10 ครั้ง โดย 9 ครั้ง เปนการรายงานการพบปริมาณแคดเมียม

ในหมึกกลวยซึ่งมีปริมาณแคดเมียมอยูในชวง 1.26 มก./กก. ถึง 13.764 มก./กก. โดยถูกรายงานจากประเทศอิตาลี 

และฝรั่งเศส ตามลําดับ 

 - กลุมปลา พบแคดเมียมเกินคามาตรฐานขอกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพ

วัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคมี กรมประมง (2556)  จํานวน 1 ตัวอยาง ไดแกชนิดปลาโอทองแถบ   

จากตัวอยางปลาโอทองแถบทั้งหมด 82 ตัวอยาง (ตารางที 10) โดยตัวอยางปลาโอทองแถบที่มีปริมาณ

แคดเมียมเกินคามาตรฐานนี้ที่ถูกนําเขาผานดานตรวจสัตวน้ําลาดกระบังในป พ.ศ.2554 ระบุประเทศตนทาง

เปนประเทศเกาหลีใต พบปริมาณแคดเมียม 7.82 มก./กก. (ภาคผนวก ญ) 
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- กลุมหอยฝาเดียว พบแคดเมียมเกินคามาตรฐานขอกําหนดการตรวจวิเคราะห

คุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคมี กรมประมง (2556) จํานวน 31 ตัวอยาง (ตารางที่ 10) ไดแกชนิด 

หอยหวาน 28 ตัวอยาง จากทั้งหมด 40 ตัวอยาง หอยอูด 2 ตัวอยาง จากทั้งหมด 3 ตัวอยาง และหอยทาก 1 

ตัวอยาง จากทั้งหมด 1 ตัวอยาง โดยตัวอยางหอยหวาน หอยอูด และหอยทากทั้งหมดที่พบปริมาณแคดเมียม

เกินคามาตรฐาน (31 ตัวอยาง) ถูกระบุประเทศปากีสถาน เปนประเทศตนทาง (ภาคผนวก ญ) และในจํานวนนี้มี

ตัวอยางหอยหวานจํานวน 23 ตัวอยาง ที่ถูกระบุประเทศปากีสถานเปนแหลงกําเนิด นอกจากนี้ตัวอยางที่มี

ปริมาณแคดเมียมปนเปอนสูงสุดไดแก ตัวอยางหอยหวานท่ีถูกนําเขาผานดานตรวจสัตวน้ําทาเรือกรุงเทพ ในป 

พ.ศ. 2555 ซึ่งระบุแหลงกําเนิดและประเทศตนทางเปนประเทศปากีสถาน พบปริมาณแคดเมียม 23.11 มก./กก. 

อยางไรก็ตาม รายงานการแจงเตือนภัยเรงดวนสําหรับอาหารและอาหารสัตวแหงสหภาพยุโรป หรือ Europe’s 

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Portal (European Union, n.d.) ไมเคยมีการรายงานการ

พบแคดเมียมในอาหารที่ถูกนําเขามาจากประเทศปากีสถานตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

 - กลุมหอยสองฝา พบตัวอยางที่มีแคดเมียมเกินคามาตรฐานที่ Codex Standard 

193-1995, 2012 กําหนดไว จํานวน 2 ตัวอยาง (ตารางที่ 11)  ไดแก หอยเชลล จํานวน 2 ตัวอยาง จากทั้งหมด 

21 ตัวอยาง โดยตัวอยางหอยเชลลที่มีปริมาณแคดเมียมปนเปอนสูงสุดไดแก ตัวอยางหอยเชลลที่ถูกนําเขาผาน

ดานตรวจสัตวน้ําทาเรือกรุงเทพ ในป พ.ศ.2556 ซึ่งระบุแหลงกําเนิดและประเทศตนทางเปนประเทศสหรัฐอเมริกา 

พบปริมาณแคดเมียม 6.75 มก./กก. (ภาคผนวก ฎ) นอกจากนี้ รายงานการแจงเตือนภัยเรงดวนสําหรับอาหาร

และอาหารสัตวแหงสหภาพยุโรป หรือ Europe’s Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 

Portal (European Union, n.d.) พบวา ประเทศสหรัฐอเมริกาถูกรายงานในฐานะแหลงกําเนิดของหอยเชลล 

(Scallop) ที่มีปริมาณแคดเมียมปนเปอนสูงกวาคามาตรฐานจํานวน 1 ครั้ง โดยเปนการพบปริมาณแคดเมียม  

1.35 มก./กก. ซึ่งถกูรายงานจากประเทศเยอรมนีในป พ.ศ. 2552
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ตารางที่ 8 สินคาประมงนําเขาที่มีปริมาณตะกั่วเกินคามาตรฐาน (มก./กก.) 

หอยลาย 61 1 1.6 2.08  -  -

 -  -

ปูแสม 24 1 4.2 1.26  -  -

85 2 2.4  - 1.26 2.08

คาตํ่าสุด คาสูงสุด

กลุมหอย

กลุมปู

รวม 

ชนิดสัตวนํ้า จํานวนตัวอยาง
จํานวนตัวอยางที่พบเกินคา

มาตรฐาน
ปริมาณตะก่ัว

รอยละที่พบเกินคา

มาตรฐาน

 
หมายเหตุ มาตรฐานปริมาณตะกั่วในอาหาร คือไมเกิน 1 มก./กก. (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน) 

 

ตารางที่ 9 สินคาประมงนําเขากลุมหมึกที่มีปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐาน (มก./กก.) 

หมึกกระดอง 94 4 4.3  - 1.20 7.27

หมึกกลวย 363 43 11.8  - 1.02 10.00

หมึกสาย 42 4 9.5  - 1.94 7.40

หมึกหอม 8 1 12.5 1.00  -  -

507 52 10.3  - 1.00 10.00

คาตํ่าสุด คาสูงสุด
รอยละที่พบเกินคา

มาตรฐาน

กลุมหมึก

รวม

ชนิดสัตวนํ้า จํานวนตัวอยาง
จํานวนตัวอยางที่พบเกินคา

มาตรฐาน
ปริมาณแคดเมียม

 
หมายเหตุ มาตรฐานปริมาณแคดเมียมในหมึก คือ ไมเกิน 1 มก./กก. (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและ  

             อาหารแหงชาติ : ปลาหมึก พ.ศ. 2548 (มกอช. 7005-2548)) 
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ตารางที่ 10 สินคาประมงนําเขากลุมปลาและกลุมหอยฝาเดียวที่มีปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐาน (มก./กก.)  

ปลาโอทองแถบ 82 1 1.2 7.82  -  -

หอยหวาน 40 28 70.0  - 2.21 23.11

หอยอูด 3 2 66.7  - 3.64 5.41

หอยทาก 1 1 100.0 2.03  -  -

126 32 25.4  - 2.03 23.11

ปริมาณแคดเมียม คาต่ําสุด คาสูงสุด
รอยละท่ีพบเกินคา

มาตรฐาน

รวม

กลุมปลาทูนา

กลุมหอย

ชนิดสัตวนํ้า จํานวนตัวอยาง
จํานวนตัวอยางท่ีพบเกินคา

มาตรฐาน

 
หมายเหตุ มาตรฐานปริมาณแคดเมียมในกลุมปลา คือ ไมเกิน 1 มก./กก. (ขอกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคม ีกรมประมง (2556)) 

    มาตรฐานปริมาณแคดเมียมในกลุมหอยฝาเดียว คือ ไมเกิน 2 มก./กก. (ขอกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคม ีกรมประมง (2556)) 

 

ตารางที่ 11 สินคาประมงนําเขากลุมหอยสองฝาที่มีปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐาน (มก./กก.)  

หอยเชลล 21 2 9.5  - 5.42 6.75

21 2 9.5  - 5.42 6.75

คาสูงสุด

กลุมหอย

รวม

ชนิดสัตวนํ้า จํานวนตัวอยาง
จํานวนตัวอยางท่ีพบเกินคา

มาตรฐาน

รอยละท่ีพบเกินคา

มาตรฐาน
ปริมาณแคดเมียม คาต่ําสุด

 
หมายเหตุ มาตรฐานปริมาณแคดเมียมในกลุมหอยสองฝา คือ ไมเกิน 2 มก./กก. (Codex Standard 193-1995 (2012)) 
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4 วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค การกํากับดูแลเฝาระวังโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา 

4.1 วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

การศึกษาการเฝาระวังปรอท ตะกั่ว และแคดเมียม ปนเปอนในสินคาประมงนําเขา เพื่อกําหนด

มาตรการควบคุม ในครั้งนี้ สามารถวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่มีตอการดําเนินการเฝา

ระวังโลหะหนักเหลานี้ ภายใตอํานาจหนาที่ของกรมประมงที่ไดรับตามกฎหมาย ไดดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 12  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค การกํากับดูแลเฝาระวังโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา 

จดุแขง็ จดุออน

S1. มติรัฐมนตรี วนัท่ี 4 มีนาคม 2546 มอบหมายใหกรมประมง

รับผิดชอบตรวจสอบควบคุมาตรฐานและความปลอดภัยในสินคา

กุงกับทูนานําเขา

S2. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําไดรับการฝกอบรมใหรับทราบถึง

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายตอเฝาระวงัสารปนเปอนในสินคา

ประมงนําเขาแลว

S3. กรมประมงมีดานตรวจสัตวนํ้า มีหนาท่ีปองกันการลักลอบ

นําเขาประเภทสินคาประมงโดยไมไดรับอนุญาต

S4. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํามีพืน้ฐานความรูในการแยกชนิด

สัตวนํ้าเปนอยางดี

S5. มีระบบเชือ่มโยงคําขอกลางที่ทันสมัย (Fishery Single 

Window)

W7.ดานตรวจสัตวน้ําขาดการจัดการฐานขอมูลผลการตรวจ

วเิคราะห

W6. การวเิคราะหความเสี่ยงชนิดสัตวน้ํา ตามมาตรฐานการ

บริหารงานดานตรวจสัตวน้ํา ไมถูกปรับปรุงใหเปนปจจุบัน

W1. เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวนํ้ายังไมมีการปฏิบัติตามอํานาจ

หนาที่ท่ีไดรับตามกฎหมายอยางมั่นใจ ครบถวน สมบูรณ

W2. เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวนํ้ายังขาดความรูพืน้ฐานการตรวจ

วเิคราะหหาปริมาณโลหะหนัก ตั้งแตการสุมตัวอยาง การรักษา

สภาพตัวอยาง การบันทึกขอมูล และกระบวนการวเิคราะหจาก

ทางหองปฏิบัติการ

W3. เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวนํ้าขาดการรับทราบสถานการณสาร

ปนเปอนที่เปนปจจุบัน

W4. หองปฏิบัติการตรวจวเิคราะหมีระยะทางหางไกลจากดาน

ตรวจสัตวนํ้า

W5. การหาปริมาณโลหะหนักที่นอกเหนือขอกําหนดวเิคราะหทาง

เคมีของกรมประมง อาจทําใหมีความลาชา

S6. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํามีความคุนเคยกับผูประกอบการ

นําเขาสินคาประมง

S7. กรมประมงมีหองปฏิบัติการตรวจวเิคราะหท่ีผานการรับรอง

มาตรฐาน ISO17025 พรอมเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการผานการ

อบรมหลักสูตรการตรวจวเิคราะหโลหะหนัก

S8. กรมประมงมีขอกําหนดวเิคราะหทางเคมี สําหรับสินคาประมง

นําเขา
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โอกาส อปุสรรค

T5 ยงัไมมีขอมูลวามีชดุทดสอบเบ้ืองตนสําหรับวิเคราะหปริมาณ

โลหะหนักท่ีมีประสิทธิภาพ

T1. ยงัไมมีการบัญญัติกฎหมายลําดับรองท่ีใชสําหรับการควบคุม

การนําเขาปลาทูนา และกุง ตามมติรัฐมนตรี วันท่ี 4 มีนาคม 2546

T2. ไมมีบทบัญญัติบังคับใหผูนําเขาจะตองสงตัวอยางใหแก

พนักงานเจาหนาท่ี

T3. กฎหมายยงัไมกําหนดมาตรฐานโลหะหนักบางชนิดในสินคา

ประมง หรือมีการกําหนดมาตรฐานท่ีต่ํามาก

T4. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ หรือ มก

อช.ไมมีการกําหนดมาตรฐานปริมาณโลหะหนักปนเปอน

O2. ขาราชการกรมประมง  เปนพนักงานเจาหนาท่ี มีอํานาจหนาท่ี

 ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551

O1. ขาราชการกรมประมง เปนพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

O3. กรมประมงมีการดําเนินการเฝาระวังสารตกคางชนิดอื่นๆ

พรอมประสานสํานักคณะกรรมการอาหารและยา เปรียบเทียบ

ปรับ และสงตัวอยางสัตวนํ้ากลับไปยงัประเทศตนทางแลว

 
 

จากตารางที่ 11 สามารถนํามาอธิบายจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ออกเปน 2 ประเด็นยอย ดังนี้ 

 4.1.1. กฎหมายและมาตรการควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักในสินคาประมงนําเขาของ

ประเทศไทย 

 จุดแข็ง 

 S1. คําสั่ง มติรัฐมนตรี วันที่ 4 มีนาคม 2546 มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กรมประมงรับผิดชอบตรวจสอบควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยในสินคากุงกับทูนานําเขา มีผลจะทําให

สินคาประมงทั้งสองกลุมนี้สามารถดําเนินการเฝาระวังความปลอดภัยคอนขางเต็มรูปแบบโดยกระทรวงเกษตร

และสหกรณเอง เชนการอายัด เวนแตเมื่อมีการพบสารปนเปอนเกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด กรมประมง

จะยื่นเรื่องเสนอแกสํานักคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาดําเนินการตอไป  

 S2. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา ไดรับการฝกอบรมใหรับทราบถึงอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

ตอการเฝาระวังสารปนเปอนในสินคาประมงนําเขาแลว ซึ่งครอบคลุมถึงอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิทยากร

จากสํานักคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

  จุดออน 

 W1. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํายังไมมีการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับตามกฎหมาย

อยางมั่นใจ ครบถวน สมบูรณ เนื่องจากที่ผานมาเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํายังไมมีความกระจางชัดในเรื่อง

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายตอการเฝาระวังสารปนเปอน ทั้งนี้ ในปพ.ศ. 2558 กรมประมงไดจัดการฝกอบรม 

ใหความรูแกเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําถึงอํานาจหนาที่ตอการเฝาระวังสารปนเปอนรวมถึงโลหะหนักในสินคา

ประมงนําเขาอยางถูกตอง แตก็เปนการฝกอบรมเชิงทฤษฎีเพียงอยางเดียว ซึ่งยังขาดการฝกภาคปฏิบัติที่

สามารถใหเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํา รวมถึงหนวยงานอื่นของกรมประมง ทํางานสอดประสานกันภายใต

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายไดอยางครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น 
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 โอกาส  

 O1. ขาราชการกรมประมง เปนพนักงานเจาหนาท่ี เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร 

พ.ศ.2522 เฉพาะสัตวน้ํา สัตวน้ําแปรรูป และผลิตภัณฑจากสัตวน้ําประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 300 

(พ.ศ.2549) เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งหมายความ

ครอบคลุมถึงสินคาประมงนําเขาดวย 

 O2. ขาราชการกรมประมง  เปนพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.  ๒๕๕๑ ตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงาน

เจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีอํานาจหนาที่ครอบคลุมถึงการเฝาระวังโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา โดยเฉพาะ

ใหสินคาประมงที่ถูกกําหนดชนิดและมาตรฐานสารปนเปอนอยางเฉพาะเจาะจงในประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

 O3. กรมประมงมีการดําเนินการเฝาระวังสารตกคางชนิดอื่นๆพรอมประสานสํานัก

คณะกรรมการอาหารและยา เปรียบเทียบปรับพรอมสงตัวอยางสัตวน้ํากลับไปยังประเทศตนทางแลว ไดแก 

สารปฏิชีวนะในกลุมไนโตรฟูแรน (Nitrofurans) ในสินคากุงทะเลนําเขา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกลไกการทํางาน

ประสานกันระหวางหนวยงานกรมประมงและสํางานคณะกรรมการอาหารและยาอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตาม

อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งทําใหเห็นถึงความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใชในการเฝาระวังโลหะหนัก

ปนเปอนในสินคาประมงนําเขาได 

 อุปสรรค 

 T1. ยังไมมีการบัญญัติกฎหมายลําดับรองที่ใชสําหรับการควบคุมการนําเขาปลาทูนา และกุง 

ตามมติรัฐมนตรี วันที่ 4 มีนาคม 2546 หลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กระทรวงเกษตรและสหกรณและ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังไมมีการประกาศกฎหมายลําดับรองใดๆ เพื่อใหการดําเนินการในสินคา

นําเขาประเภทกุงและทูนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวภายใตการปฏิบัติงานของกระทรวง

เกษตรและสหกรณเอง อยางไรก็ตาม ปจจุบันอํานาจหนาที่ตอการเฝาระวังสารปนเปอนประเภทโลหะหนักใน

สินคาทูนาและกุงนําเขา ไมแตกตางกับสินคาประมงนําเขาอ่ืนๆแตอยางใด 

 T2. ไมมีบทบัญญัติบังคับใหผูนําเขาจะตองสงตัวอยางใหแกพนักงานเจาหนาที่ทั้งตาม

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนหนาที่ของ

เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําตองคอยติดตามการนําเขาและแจงใหผูนําเขานําตัวอยางสินคาประมงมาใหสุมตรวจ 

 T3. กฎหมายยังไมกําหนดมาตรฐานโลหะหนักบางชนิดในสินคาประมง หรือมีการกําหนด

มาตรฐานที่ต่ํามาก ไดแก แคดเมียม และปรอท ตามลําดับ ซึ่งปจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวของ

กับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน ไมมีการกําหนดคามาตรฐานของแคดเมียมไว ทําใหในกรณีที่พบสินคา

ประมงนําเขามีแคดเมียมในปริมาณที่สูงกวามาตรฐานระดับนานาชาติ ดานตรวจสัตวน้ําจะทําหนังสือขอความ

รวมมือการเฝาระวังไปยังผูประกอบการนําเขา ในการตรวจสอบหรือยับยั้งการนําเขาสินคาประเภทนั้นจาก
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แหลงกําเนิดหรือประเทศตนทางในครั้งตอไป รวมถึงทําหนังสือแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เพ่ือไดพิจารณาดําเนินการตอไป อยางไรก็ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : ปลาหมึก พ.ศ. 2548 (มกอช. 7005-2548) ไดกําหนด 

คามาตรฐานแคดเมียมในปลาหมึกที่ไมเกิน 1 มก. ตออาหาร 1 กก. แตก็ไมไดเปนมาตรฐานบังคับ (มาตรฐานทั่วไป) 

แตอยางใด นอกจากนี้ สํานักคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดคามาตรฐานปรอทไมเกิน 0.5 มก. ตอ

อาหาร 1 กก. สําหรับอาหารทะเล และไมเกิน 0.02 มก. ตออาหาร 1 กก. สําหรับอาหารอื่น ซึ่งหมายความ

รวมถึงสัตวน้ําจืดเปนหลัก แตยังไมมีความชัดเจนในกรณสีัตวสองน้ํา หรือสัตวน้ําจืดที่ถูกเลี้ยงในเขตน้ําเค็มหรือ

น้ํากรอย วาใหหมายความรวมถึงอาหารอื่นตามบทบัญญัติดวยหรือไม และเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

Codex Standard 193-1995 อยูที่ 0.5 มก. ตออาหาร 1 กก. สําหรับปลาทั่วไป และ 1 มก. ตออาหาร 1 กก. 

สําหรับปลาที่มีสถานะเปนผูลา (Predatory fish) ซึ่งพบวา คามาตรฐานปรอทของไทยกําหนดไวคอนขางต่ํา 

โดยเฉพาะมาตรฐานปรอทสําหรับอาหารอื่น (0.02 มก./กก.) ทําใหบอยครั้งผลการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก

ในอาหารอื่นๆที่ไมใชอาหารทะเล เชน ปลาแซลมอน เทราท หรือปลาที่มาจากการเพาะเลี้ยงตางๆ เชน ปลาสวาย 

และปลากะพงขาว พบปริมาณปรอทเกินคามาตรฐานอยูเปนประจํา 

 T4. ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจําวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ที่ไดมอบหมายใหกระทรวง

เกษตรและสหกรณมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนด การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐาน

อาหารเพื่อการสงออกและนําเขานั้น สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ หรือ มกอช.ไมมีการ

กําหนดมาตรฐานปริมาณโลหะหนักปนเปอน โดยเฉพาะในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่มีการกําหนดแยกมาตรฐานสารปนเปอนแบงตาม

ชนิดสัตวน้ําอยางเฉพาะเจาะจง หลายชนิด ทั้งนี้แตเดิม ที่มีการออกประกาศดังกลาว มกอช. มีการบัญญัติคําวา 

“สารปนเปอนใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวของ

กับเรื่อง สารปนเปอน” ซึ่งเปนผลมาจาก มกอช. ไดมีการริเริ่มพิจารณาที่จะออกขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน ควบคูกันออกมาดวย แตตอมาพบวามีความซ้ําซอนของขอบเขตอํานาจหนาที่

รวมถึงบทบัญญัติตามกฎหมายกําหนดกับหนวยงานอื่นๆ ไดแก สํานักคณะกรรมการอาหารและยา จึงทําใหยุติ

แนวทางนี้ไป ทําใหในประกาศฯระยะหลังมีการบัญญัติแคประโยคที่วา “ชนิดและปริมาณสารปนเปอน ใหเปนไป

ตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ” เทานั้น ทําใหแตเดิมที่อาจมีมาตรฐานโลหะหนักในสินคาประมงนําเขา

เพิ่มอีกชองทางอยางเฉพาะเจาะจงตามชนิดสัตวน้ํา ก็ยังคงตองอาศัย มาตรฐานโลหะหนักปนเปอนในภาพรวม

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอน เชนเดิม ยกเวน

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ : ปลาหมึก พ.ศ. 2548 (มกอช. 7005-2548) ที่ไดเพิ่มขอกําหนดมาตรฐานแคดเมียมในสินคา

ประเภทหมึกเพิ่มขึ้นมา ซึ่งแตเดิมประเทศไทยยังไมเคยมีการกําหนดมาตรฐานแคดเมียมในสินคาประมงใดๆ 

อยางไรก็ตามก็ไมไดเปนมาตรฐานบังคับแตอยางใด 
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 4.1.2. กระบวนการทํางานการการติดตามเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา 

 จุดแข็ง  

 S3. กรมประมงมีดานตรวจสัตวน้ํา มีหนาที่ปองกันการลักลอบนําเขาสินคาประมงโดยไมได

รับอนุญาต ซึ่งกระจายอยูตามแนวชายแดน ทาเรือ และทาอากาศยาน จํานวน 25 ดาน เพื่อปองกันการลักลอบ

นําสินคาประมงที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเฝาระวังตรวจสอบสินคาประมงที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค  

 S4. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํามีพื้นฐานความรูในการแยกชนิดสัตวน้ํา โดยเฉพาะ ตําแหนง 

นักวิชาการประมง และเจาพนักงานประมง ซึ่งเปนผูมีความรูเรื่องการจําแนกชนิดสัตวน้ําโดยตรง ทําใหการเฝา

ระวังสินคาประมงที่มีความเฉพาะเจาะจงตอชนิดสัตวน้ํา มีประสิทธิภาพและความถูกตองมากกวาหนวยงานอื่น 

 S5. มีระบบเชื่อมโยงคําขอกลางที่ทันสมัย (Fishery Single Window) และอยูระหวางการ

ดําเนินการเชื่อมโยงการแจงผลตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการไปยังผูประกอบการนําเขาสินคาประมงผาน

ระบบดังกลาวไดอยางรวดเร็วมากขึ้น 

 S6. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํามีความคุนเคยกับผูผูประกอบการนําเขาสินคาประมง เนื่องจาก

ผูประกอบการนําเขาสินคาประมงตองมาขออนุญาตนําสินคาเขามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ทําใหมีความเขาใจ

มาตรการการนําเขาสินคาประมงตางๆ สงผลใหเกิดความสะดวกในการทํางาน และการสุมตัวอยางสินคาประมง

เพื่อตรวจวิเคราะห นอกจากนี้ยังงายตอการประชาสัมพันธและสงเสริมใหผูประกอบการนําเขาทราบเกี่ยวกับ

กฎหมาย และมาตรฐานดานความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนมาตรการตางๆที่เกี่ยวของกับการนําเขาสินคาประมง 

 S7. กรมประมงมีหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหที่ผานการรับรองมาตรฐาน ISO17025 ไดแก

หองปฏิบัติการ สังกัดกองตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา กรมประมง จํานวน 

3 แหง ตั้งอยูในสวนภูมิภาค และอีก 1 แหงอยูที่สวนกลาง ทําหนาที่ตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักปนเปอน

ในสินคาประมงนําเขา และสารปนเปอนอืน่ๆ พรอมเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการที่ผานการฝกอบรมมาเปนอยางดี

เพื่อใหปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO17025 เชนกัน 

 S8. กรมประมงมีขอกําหนดวิเคราะหทางเคมี สําหรับสินคาประมงนําเขา มีขอกําหนดการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคมี ครอบคลุมถึงวัตถุดิบสัตวน้ํานําเขาแตละชนิด        

และประเภทของสัตวน้ํา ซึ่งจะมีรายละเอียดถึงชนิดของโลหะหนักที่จะตรวจวิเคราะห และคามาตรฐานตามที่

กฎหมายกําหนด รวมถึงคามาตรฐานตาม Codex Standard 193-1995 และมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับอ่ืนๆ  

 จุดออน  

 W2. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ํายังขาดความรูพื้นฐานการตรวจวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก 

ตั้งแตการสุมตัวอยาง การรักษาสภาพตัวอยาง การบันทึกขอมูล และกระบวนการวิเคราะหจากทางหองปฏิบัติการ 

ทําใหยังมีความผิดพลาด ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้ง เนื่องจากตัวอยางสัตวน้ําสามารถปนเปอนโลหะหนัก

จากสิ่งแวดลอมไดงาย โดยเฉพาะสิ่งที่สัมผัสกับสัตวน้ําโดยตรง เชน ภาชนะเก็บรักษาตัวอยาง น้ําลางตัวอยาง 

หรือแมกระทั่งการชักตัวอยางสัตวน้ําที่เปนตัวแทนที่ดี ลดการปนเปอนจากสิ่งแวดลอมภายนอกใหไดมากที่สุด 

ซึ่งหากมีขอผิดพลาดในประเด็นเหลานี้จะมผีลกระทบอยางมากตอผูประกอบการนําเขาสินคาประมง ผูเปนเจาของ

ตัวอยาง รวมถึงสูญเสียตนทุนในการวิเคราะหไปอยางไมสมเหตุสมผล อีกทั้งสินคาประมงยังไมมีการบันทึกขอมูล
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ในสวนของขนาดซึ่งหมายความรวมถึง ความยาว และน้ําหนักของสัตวน้ํา ซึ่งมีความสัมพันธตอการสะสมของ

ปริมาณโลหะหนักในตัวอยางสัตวน้ํา 

 W3. เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําขาดการรับทราบสถานการณสารปนเปอนที่เปนปจจุบัน ในฐานะ

ที่เจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําเปนผูใกลชิดกับสินคาประมงนําเขาโดยตรงแตยังขาดแหลงขอมูลขาวสารดาน

สถานการณสารปนเปอนทั้งของไทยและตางประเทศ ที่เปนปจจุบัน รวมถึงการสนับสนุนแนวทางการตรวจสอบ

หรือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงจากสวนกลาง เชน การฝกอบรม

ที่เปนประโยชนตอการเฝาระวัง และการประเมินความเสี่ยงชนิดสินคาประมงนําเขา 

 W4. หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหมีระยะทางหางไกลจากดานตรวจสัตวน้ํา สงผลใหดานตรวจ

สัตวน้ําตองวางแผนการสุมตัวอยางสินคาประมงใหใกลเคียงกับชวงระยะเวลาที่จะมีการเดินทางไปยังหองปฏิบัติการ 

ของกรมประมง โดยเฉพาะดานตรวจสัตวน้ําที่ยังขาดตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่

เหมาะสมในการรักษาสภาพตัวอยางสัตวน้ํา จากเหตุผลดังกลาวทําใหขาดโอกาสในการชักตัวอยางสัตวน้ําที่มี

ความเสี่ยงตอการปนเปอนโลหะหนักที่สําคัญ 

 W5. การหาปริมาณโลหะหนักที่นอกเหนือขอกําหนดวิเคราะหทางเคมีของกรมประมง อาจทํา

ใหมีความลาชา เนื่องจากกองตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา กรมประมง ไดมี

ขอกําหนดวิเคราะหทางเคม ีไดกําหนดประเภทโลหะหนักที่จะตรวจวิเคราะหในสัตวน้ําชนิดตางๆ ดังตารางที่ 1 

ทั้งนี้หากดานตรวจสัตวน้ํา ตองการวิเคราะหตัวอยางนอกเหนือจากขอกําหนดนี้อาจใชเวลาในการรอรับผล

ตรวจวิเคราะหที่นานขึ้น โดยปกติใชระยะเวลาประมาณ 10 วันทําการ จึงจะไดรับผล ดังแผนภาพที่ 1 

 W6. การวิเคราะหความเสี่ยงชนิดสัตวน้ําตามมาตรฐานการบริหารงานดานตรวจสัตวน้ํา ไมถูก

ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน และมีความถูกตอง โดยเฉพาะสถานการณโลหะหนักปนเปอนในเชิงชนิดพันธุ และในเชิง

พื้นที่แหลงกําเนิดสินคา โดยเฉพาะในบางครั้งยังมีความสับสนของขอมูลแหลงกําเนิดสินคา กับประเทศตนทาง 

ทําใหบอยครั้งการเฝาระวังอาจมีความคลาดเคลื่อนได 

 W7.ดานตรวจสัตวน้ําขาดการจัดการฐานขอมูลผลการตรวจวิเคราะห ทําใหมีขอมูลที่สูญหาย 

โดยเฉพาะการคนควาอางอิงจากเอกสารรายงานผลจากหองปฏิบัติการที่มีอายุเกินหนึ่งป ซึ่งมีโอกาสสูญหายสูง 

เนื่องจากดานตรวจสัตวน้ําจะมีขนยายเอกสารไปจัดเก็บในสถานที่อื่นเปนประจําทุกป 

 โอกาส  

 O4. พิจารณาหองปฏิบัติการเอกชนที่ไดมาตรฐาน ISO 17025ในการตรวจวิเคราะห เพื่อความ

สะดวกในการสงตัวอยาง และทราบผลเร็วขึ้น ทั้งนี้เปนการเพิ่มโอกาสในการสงตัวอยางสินคาประมงที่ดานตรวจ

สัตวน้ําประเมินความเสี่ยงไววาควรมีการเฝาระวังเปนพิเศษ ซึ่งสามารถลดปญหาดานระยะทาง และเวลาที่จะมายัง

หองปฏิบัติการของกรมประมง รวมถึงการไดผลตรวจวิเคราะหที่เร็วขึ้น ทันตอการจัดการไมใหสินคาประมงนําเขา

ที่มีปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานกําหนดไปถึงยังผูบริโภค 
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 อุปสรรค 

 T5 ยังไมมีขอมูลวามีชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับวิเคราะหปริมาณโลหะหนักที่มีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากปริมาณโลหะหนักถูกกําหนดคามาตรฐานที่ปริมาณนอยมาก และมีสิ่งรบกวนการวิเคราะหไดงาย จึงเปน

การยากที่จะไดผลอยางแมนยําและเที่ยงตรงจากชุดทดสอบเบื้องตนนี้ 

4.2 การวิเคราะห TOWS Matrix  

การวิเคราะห TOWS Matrix โดยนําผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่มีตอ

การดําเนินการเฝาระวังโลหะหนักภายใตอํานาจหนาที่ของกรมประมงที่ไดรับตามกฎหมาย ที่ถูกแสดงในตารางที่ 11 

มากําหนดกลยุทธเพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาระวัง ดังตารางที่ 12 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางที่ 13 TOWS Matrix 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง จุดออน

ปจจัยภายนอก S1 - S8 w1 - w7

กลยุทธจุดแข็งกับโอกาส กลยุทธจุดออนกับโอกาส

(SO Strategy) (WO Strategy)

โอกาส

O1 - O3

กลยุทธจุดแข็งกับอุปสรรค กลยุทธจุดออนกับอุปสรรค 

(ST Strategy) (WT Strategy)

อปุสรรค

T1 - T5

1. ขอความรวมมือยื่นเอกสารประกอบรับรอง

ความปลอดภัยของสินคา  (S6,O1,O2)

1. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (O1, O2, 

w1, w2, w3)

2. ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย มาตรการ

ในการเฝาระวัง ใหกรมประมงเกิดความ

คลองตัวในการทํางาน (S1, S2, S3, S4, S5, 

S7 O1, O2)

1. สงเสริม ยกยอง การจัดชั้นผูประกอบการ

นําเขาสินคาประมง (S3,S4,S6,T2)

1. พิจารณาหองปฏิบัติการเอกชน

ใกลเคียงท่ีไดมาตรฐาน ISO 17025 ใน

การตรวจวิเคราะห (W4,T5)2. ผลักดันใหเจาหนาท่ีกรมประมงมีการปฏิบัติ

ตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับตามกฎหมายท่ีไดรับ

อยาง ครบถวน สมบูรณ (S1, S2, O1, O2)

2. พัฒนาหรือจัดหาชุดทดสอบปริมาณ

โลหะหนักเบื้องตนท่ีมีประสิทธิภาพ

(W5,T5)  
 

 4.2.1 กลยุทธจุดแข็งกับโอกาส (SO Strategy) กลยุทธนี้ใชจุดแข็งฉวยประโยชนจากโอกาส ดังนี้  

 - ขอความรวมมือยื่นเอกสารประกอบรับรองความปลอดภัยของสินคา (S6,O1,O2) 

 - ทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย มาตรการในการเฝาระวัง ใหกรมประมงเกิดความคลองตัวใน

การทํางาน (S1, S2, S3, S4, S5, S7 O1, O2) 
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 4.2.2 กลยุทธจุดออนกับโอกาส (WO Strategy) กลยุทธนี้จะปรับปรุงแกไขจุดออนโดย

อาศัยโอกาส ดังนี้ 

 - จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (O1, O2 w1, w2, w3) 

 4.2.3 กลยุทธจุดแข็งกับอุปสรรค (ST Strategy) กลยุทธนี้ใชจุดแข็งมาลดอุปสรรค ดังนี้ 

 - สงเสริม ยกยอง การจัดชั้นผูประกอบการนําเขาสินคาประมง (S3,S4,S6,T2)  

 - ผลักดันใหเจาหนาที่กรมประมงมีการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับตามกฎหมายที่ไดรับ

อยางครบถวน สมบูรณ (S1, S2, O1, O2) 

 4.2.4 กลยุทธจุดออนกับอุปสรรค (WT Strategy) กลยุทธนี้กําหนดใหเปนการลดบรรเทา

จุดออนและอุปสรรคเพื่อใหการเฝาระวังโลหะหนักในสินคาประมงนําเขาดําเนินการตอไปได ดังนี้ 

 - พิจารณาหองปฏิบัติการเอกชนใกลเคียงที่ไดมาตรฐาน ISO 17025 ในการตรวจวิเคราะห 

(W4,T5) 

 - พัฒนาหรือจัดหาชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักเบื้องตนที่มีประสิทธิภาพ (W5,T5) 
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สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาการเฝาระวังปรอท แคดเมียม และตะกั่ว ปนเปอนในสินคาประมงนําเขาเพื่อ

กําหนดมาตรการควบคุม สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้

1. กฎหมายและมาตรการควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักในสินคาประมงนําเขาของประเทศไทย      

มีกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกบัการควบคุมและตรวจสอบ จํานวน 2 ฉบับ กลาวคือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของ จํานวน 17 ฉบับ กลาวคือประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

จํานวน 2 ฉบับ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 6 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ จํานวน 8 ฉบับ รวมถึง มติคณะรัฐมนตรี ประจําวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2546 จํานวน 1 ฉบับ 

และมติคณะรัฐมนตรี ประจําวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 จํานวน 1 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีกรมประมงยังมีแผน

ตรวจติดตามสารปนเปอนในสินคาประมงนําเขาประเภท โลหะหนัก ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา โดยมีขอ

กําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคมีของกรมประมงเอง โดยเฉพาะครอบคลุม

ถึงประเภทของโลหะหนักและชนิดสัตวน้ําที่ยังไมมีกฎหมายกําหนดไว 

2. กระบวนการทํางานการติดตามเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา ของกรมประมง   

ไดดําเนินการภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดรับตามกฎหมาย นอกจากนี้กรมประมงไดมีการรายงานผลการตรวจวิเคราะห

ตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีทีสินคาประมงนําเขามีปริมาณโลหะหนักตกคางสูงกวามาตรฐาน

เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

3. ปริมาณปรอท ตะก่ัว และแคดเมียม ในสินคาประมงนําเขาของประเทศไทยที่เกินคามาตรฐาน

ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาพบทั้งสิ้น 102 ตัวอยาง 2 ตัวอยาง และ 87 ตัวอยาง จากจํานวนตัวอยางทั้งหมด 

3,940 ตัวอยาง 2,152 ตัวอยาง และ 2,683 ตัวอยาง ตามลําดับ แบงเปนการพบตัวอยางที่มีปริมาณปรอทเกินคา

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน 

ประเภทอาหารทะเลจํานวน 7 ตัวอยาง และประเภทอาหารอ่ืนจํานวน 95 ตัวอยาง ตัวอยางที่มีปริมาณตะกั่วเกิน

คามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดียวกันนี้ จํานวน 2 ตัวอยาง ตัวอยาง กลุมหมึกที่มี

ปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเรื่อง 

กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : ปลาหมึก พ.ศ. 2548 จํานวน 52 ตัวอยาง ตัวอยางกลุมหอยสองฝา

ที่มีปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐานตามมาตรฐาน Codex Standard 193-1995, 2012 จํานวน 2 ตัวอยาง 

ตัวอยางกลุมหอยฝาเดียวที่มีปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐานขอกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบ

สัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคมี กรมประมง (2556)  จํานวน 31 ตัวอยาง และตัวอยางกลุมปลาทั้งหมดที่มี

ปริมาณแคดเมียมเกินคาขอกําหนดการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบสัตวน้ําและผลิตภัณฑทางเคมี กรมประมง 

(2556) จํานวน 1 ตัวอยาง 

4. วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคการกํากับดูแลเฝาระวังโลหะหนักในสินคาประมง

นําเขาของประเทศไทย โดยแบงออกเปนการวิเคราะหในกระบวนการทํางานการการติดตามเฝาระวังโลหะหนัก
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ปนเปอนในสินคาประมงนําเขา และการวิเคราะหกฎหมายและมาตรการควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักใน

สินคาประมงนําเขาของประเทศไทย โดยสรุปจุดแข็งไดคือ กรมประมงไดรับมอบหมายตามคําสั่ง มติรัฐมนตรี 

วันที่ 4 มีนาคม 2546 มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมประมงรับผิดชอบตรวจสอบควบคุมมาตรฐาน

และความปลอดภัยในสินคากุงกับทูนานําเขา รวมถึงมีความพรอมดานสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรบุคคล     

ที่สามารถเฝาระวังโละหนักในสินคาประมงนําเขาไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับจุดออนที่ยังตองการปรับปรุง

และพัฒนาไดแกองคความรูและการฝกปฏิบัติแกเจาหนาที่กรมประมงเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย

และวิชาการอยางทันตอสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้ในสวนของโอกาสที่กรมประมงไดรับที่สําคัญไดแก

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่สําคัญตอการเฝาระวังดังกลาว โดยเฉพาะการบัญญัติใหเจาหนาที่กรมประมงเปน

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย อยางไรก็ตามอุปสรรคที่จําเปนตอการดําเนินการเฝาระวังโละหนักในสินคาประมง

นําเขาที่สําคัญก็คือ ชองวางของการปฏิบัติตามกฎหมายหลักที่ยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นคามาตรฐาน

ของโลหะหนัก และชนิดสัตวน้ําเปาหมาย 
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ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการสินคาประมงนําเขาใหปลอดภัยจากการปนเปอนของโลหะหนัก 

 

1. ขอเสนอแนะดานกฎหมายและมาตรการควบคุมการปนเปอนของโลหะหนักในสินคาประมงนําเขาของ

ประเทศไทย 

1.1 เสนอปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ใหเพิ่มแคดเมียมเปนสารปนเปอนที่ตองมีมาตรฐาน 

ใหมีมาตรฐานทักเทียมกับมาตรฐานสากล และเพื่อปกปองสุขภาพผูบริโภคในประเทศ รวมทั้งเพื่อลดความเสี่ยง

ตอการกีดกันทางการคา 

1.2 เรงผลักดันใหเจาหนาที่กรมประมงมีการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับตามกฎหมายที่ไดรับ

อยางครบถวน สมบูรณ เนื่องจากเจาหนาที่กรมประมง โดยเฉพาะเจาหนาที่ดานตรวจสัตวน้ําไดผานการฝกอบรม

ใหรับทราบถึงอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และตาม

พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยวิทยากรจากสํานักคณะกรรมการอาหารและยา และ

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติแลว อยางไรก็ตามการปฏิบัติหนาที่เฝาระวังโลหะหนักใน

สินคาประมงนําเขาไมควรปฏิบัติตามกฎหมายเพียงแคกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง แตใหยึดวัตถุประสงคดาน

ความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ  

1.3 ทบทวนและเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองถึงอํานาจหนาที่ตามกฎหมายแกเจาหนาที่จาก

หนวยงานเจาของกฎหมาย และเจาหนาที่ของกรมประมง โดยเฉพาะการเปนพนักงานเจาหนาที่ของกรมประมง

ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ใหมีความชัดเจน 

ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่กรมประมงสามารถประสานงานและปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี ้ยังชวยลดความซ้ําซอนของการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานที่เกิดขึ้นเชนในปจจุบัน รวมถึงเปนการ

เสริมสรางใหผูประกอบการนําเขาสินคาประมงใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบโดยตรง  

1.4 เสนอปรับปรุงกฎหมายบัญญัติใหผูประกอบการนําเขารับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับตรวจวิเคราะห

ปริมาณโลหะหนักในสินคาประมง เนื่องจากปจจุบัน กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูรับภาระ

คาใชจายเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพสินคาประมงนําเขา เปนผลใหงบประมาณในการตรวจวิเคราะหปริมาณ

โลหะหนักที่มีอยูอยางจํากัด ไมสอดคลองกับความถี่และปริมาณการนําเขาสินคาประมงที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

เมื่อมีการเปดเขตเสรีทางการคาตางๆ รวมถึงประชาคมอาเซียน  

1.5 เสนอปรับปรุงขอกําหนดการตรวจวิเคราะหทางเคมีของกรมประมง โดยเฉพาะ “ขอกําหนด

วัตถุดิบสัตวน้ํานําเขา” ใหทันตอสถานการณการปนเปอนของโลหะหนักในสินคาประมงนําเขาที่เปลี่ยนแปลง

อยูเสมอ เชน การปรับปรุงการกําหนดชนิดสัตวน้ําใหเหมาะสมกับคามาตรฐาน โดยเฉพาะชนิดสัตวน้ําที่ยังไมมี

ความชัดเจนในเรื่องคามาตรฐาน หรือยังไมมีกฎหมายกําหนด เชน ปริมาณปรอทในหมวดอาหารอ่ืน ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน ทั้งนี้มีความจําเปนเพื่อ

เปนฐานขอมูลในการแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบตอไป 

1.6 เสนอทบทวนปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 89 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐาน

อาหารทีม่ีสารปนเปอน และขอกําหนดวิเคราะหทางเคมีของกรมประมง ที่กําหนดคามาตรฐานปรอทไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม 
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ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารอื่น ที่ไมใชอาหารทะเล ซึ่งหมายความรวมถึงสัตวน้ําจืดเปนหลัก และสัตวน้ําอื่นๆ

ที่ไมอยูในกลุมอาหารทะเล ใหสอดคลองกับคามาตรฐานนานาชาติหรือมาตรฐาน Codex Standard 193-1995 

ซึ่งอยูที่ 0.5 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับปลาทั่วไป และ 1 มิลลิกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับ

ปลาที่มีสถานะเปนผูลา (Predatory fish) เนื่องจากหากพิจารณาประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับดังกลาว 

พบวาคามาตรฐานปรอทในกลุมอาหารอื่นนี้เปนคามาตรฐานที่ต่ํากวาคามาตรฐานที่นานาชาติยอมรับอยางมาก 

และเปนอุปสรรคตอการวิเคราะหของหองปฏิบัติการที่มีความจําเปนตองใชเครื่องมือในการวิเคราะหที่มีความ

แมนยําและเที่ยงตรงที่สูง อยางไรก็ตามหากไมสามารถทบทวนปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับดังกลาว เห็นสมควรวาควรมีการจัดทําขอตกลงการกําหนดกลุมและชนิดสัตวน้ําใหชัดเจนภายใตเงื่อนไข 

คามาตรฐานปริมาณปรอทสําหรับอาหารอื่น ใหชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องสินคาประมงบางชนิด

โดยเฉพาะสัตวน้ําที่อาศัยอยูในแหลงน้ํากรอย หรือเปนสัตวสองน้ําชนิดตางๆ เชน กลุมปลาแซลมอน เทราท    

มีความยากในการพิจารณาคามาตรฐานปริมาณปรอทที่เหมาะสมวาเปนอาหารทะเล หรืออาหารอ่ืน ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับดังกลาว เนื่องจากปลากลุมดังกลาวมีผลผลิตมาจากการเพาะเลี้ยงและการจับ ทั้งจาก

ในทะเล น้ําจืด และน้ํากรอย เปนตน 

 

2. ขอเสนอแนะดานกระบวนการทํางานติดตามเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา 

2.1 พัฒนาหรือจัดหาชุดทดสอบปริมาณโลหะหนักเบื้องตนมีประสิทธิภาพ โดยชุดทดสอบสามารถ

ตรวจวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในตัวอยางสินคาประมง ไดอยางแมนยํา เที่ยงตรง และประหยัดเวลา

รวมถึงคาใชจาย ทั้งนี้หากชุดทดสอบในประเทศยังขาดคุณสมบัติดังกลาว ใหพิจารณาจัดหาจากตางประเทศมาใช 

เพื่อใหการทดสอบมีความสมบูรณและเหมาะสมทันกับสถานการณการเปดประชาคมอาเซียนในป 2558  

2.2 จัดใหมีศูนยกลางขอมูลเตือนภัยการเกษตรที่ทุกคนเขาถึงไดงาย เชน เว็บไซตหรือโปรแกรม

ประยุกต (Application) รวมถึงกระดานขาว (Bulletin Board) ที่ผูประกอบการหรือเจาหนาที่สามารถเขาถึง

แหลงขอมูลขาวสารการแจงเตือนไดงาย ไมมีความซับซอน โดยขอบเขตขอมูลจะมุงเนนไปที่เนื้อหาขาวสาร 

การปนเปอนโลหะหนักที่มีการปนเปอนในสัตวน้ําหรือแหลงประมงทั่วโลก รวมถึงขอมูล รูปพรรณสัณฐาน

ผูประกอบการที่นําเขาสินคาปนเปอนโลหะหนักเกินมาตรฐานกําหนด จากแหลงขอมูลตางๆ เชน ขาวสารจาก

สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ หรือขอมลูจากดานตรวจสัตวน้ํา

ดวยกันเอง รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานอยางเฉพาะเจาะจงเชน สํานักดานอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข กับ ดานตรวจสัตวน้ํา กรมประมง ทั้งนี้ จะเปนประโยชนตอผูประกอบการในการตัดสินใจ

นําเขาชนิดสินคาประมงจากแหลงประมงที่ปลอดภัยตอผูบริโภค อีกทั้งเจาหนาที่ยังสามารถใชฐานขอมูลเหลานี้

ในการวิเคราะหความเสี่ยงในการสุมตัวอยางสินคาประมงนําเขาเพื่อตรวจวิเคราะหตอไป  

2.3 เพิ่มขอบเขตขอมูลในเอกสารอนุญาตนําเขาสินคาประมง ในสวนของแหลงจับสินคาประมง

หรือแหลงกําเนิดใหมีความถูกตองชัดเจน ไมสับสนกับรัฐเจาของธง หรือประเทศตนทางอื่นๆ เพื่อประโยชนใน

การเฝาระวังสินคาจากเขตที่มีโลหะหนักสูงตามประกาศหรือระบบการแจงเตือนตางๆ  
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2.4 กระบวนสนับสนุนองคความรูจากสวนกลางเพื่อพัฒนาบุคคลากรดานตรวจสัตวน้ํา เชน การฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการหรือหลักสูตรทบทวนความรูเพื่อเพิ่มทักษะความรูที่จําเปนตอการเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนใน

สินคาประมง รวมถึงการจัดการสารสนเทศที่เปนประโยชนเหมาะสม อยางเฉพาะเจาะจงตอรูปแบบการทํางาน

ของดานตรวจสัตวน้ํา และหนวยงานที่เกี่ยวของของกรมประมง 

2.5 พัฒนาการสุมตัวอยางสินคา การเก็บรักษา การบันทึกขอมูล และการตรวจสอบสินคาประมง

ซึ่งมีขอจํากัดในทางปฏิบัติคือ มีการเนาเสียงาย หรือมีการบรรจุซอนกันเต็มยานพาหนะ จากขอจํากัดนี้ทําให

เจาหนาที่เลือกที่จะใชวิธีชักหรือสุมตรวจตัวอยางตามสะดวก เนื่องจากหากมีการสั่งใหรื้อและนําตัวอยางที่อยู

ลึกเขาไปดานในตูเก็บสินคาอาจจะกระทบตอผูประกอบการไมไดรับความสะดวกในเรื่องเวลาและคุณภาพสินคา 

รวมถึงกระบวนการเก็บรักษาตัวอยางที่ไมถูกวิธีอาจปนเปอนโลหะหนักจากสิ่งแวดลอมภายนอกโดยเจาหนาที่ผูปฏิบัต ิ

อีกทั้งยังมีขอจํากัดในเรื่องอัตรากําลังเจาหนาที่ รวมถึงความองคความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานนี้ 

นอกจากนี้ยังเห็นควรเพิ่มขอบเขตขอมูลในการบันทึกเอกสารการสุมตัวอยางในสวนของขนาดสัตวน้ําไดแก 

ความยาว และน้ําหนัก เนื่องจากปริมาณโลหะหนักจะถูกสะสมเพิ่มขึ้นตามอายุ และขนาดของสัตวน้ํา 

2.6 ขอเอกสารรับรองความปลอดภัยของสินคา เพื่อเปนการเพิ่มความสะดวกในการตรวจคัดกรอง

สินคาประมงนําเขาเบื้องตน อาจขอความรวมมือผูประกอบการสินคาประมงนําเขา แนบเอกสารรับรองผล  

การตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะหนักจากประเทศตนทางของสินคาประมง เปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

หรืออางถึงมาตรฐานอาหารที่กฎหมายไทยยังไมไดบัญญัติบังคับใช เชน Codex Standard 193-1995 ก็ควรมี

การบันทึกผลและรายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบ ซึ่งการขอความรวมมือนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ

ในการอาจไมตองมีการชักตัวอยาง และไมเปนการเพิ่มภาระงานแกเจาหนาที่ แตทั้งนี้เอกสารแนบดังกลาวตอง

มาจากหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาล (Competent authority) และเชื่อถือได 

2.7 เพิ่มพูนความตระหนักถึงความสําคัญกฎหมายและมาตรฐานดานความปลอดภัยของอาหาร

แกผูประกอบการนําเขาสินคาประมง โดยการใหความรูความเขาใจผูประกอบการนําเขาสินคาประมง เชน การจัดการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานกฎระเบียบการนําเขาสินคาประมง นอกจากนี้ยังสมควรสนับสนุนใหสรางเครือขาย

ความรวมมือเฝาระวังระหวางผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่

เปนปจจุบัน รวมถึงเสริมสรางกลไกความรวมมือกับภาครัฐ เพื่อลดภาระของหนวยงานในการเฝาระวังไดอยางด ี

2.8 สงเสริม ยกยอง การจัดชั้นผูประกอบการนําเขาสินคาประมง โดยเฉพาะผูประกอบการที่ให

ความรวมมือกับเจาหนาที่เปนอยางดี และนําเขาสินคาประมงที่มีมาตรฐานปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ

นําเขาสมัครใจใหความรวมมือในการเฝาระวังโลหะหนักปนเปอนในสินคาประมงนําเขา เชน ไมหลบเลี่ยงการ

ใหความรวมมือกับเจาหนาที่สุมตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะห เปนตน อีกทั้งยังชวยอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ี

ตอการวิเคราะหความเสี่ยงของผูประกอบการและชนิดสินคา เชน ยกเวนการสุมตรวจวิเคราะหสําหรับผูประกอบการ

นําเขาที่มีประวัติดี ทําใหลดภาระของเจาหนาที่ และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation) 

แกผูประกอบการนําเขาสินคาประมงอีกดวย 

2.9 เพิ่มการแจงแหลงกระจายสินคาสินคาประมงนําเขาที่ไมสามารถกักกันไวได เนื่องดวยอํานาจ

ตามกฎหมายที่มหีรือเสี่ยงตอการเนาเสียหรือดวยเหตุอันใดก็ตาม หากภายหลังพบวาสินคาดังกลาวมีผลการตรวจ
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วิเคราะหโลหะหนักเกินมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เห็นควรใหมีการแจงแหลงกระจายสินคาและสามารถ

ตรวจสอบยอนกลับได เพื่อปองกันไมใหสินคาประมงเหลานั้นไปถึงยังผูบริโภคอยางทันการ  

2.10 การรายงานผลการตรวจวิเคราะห มีขอควรปรับปรุงเสนอแนะ ดังนี ้

 2.10.1 การรายงานผลการตรวจวิเคราะหภายใน ใหมีการสํารองหรือสงสําเนาผลการตรวจ

วิเคราะหมายังสวนกลาง ซึ่งไดแก สวนควบคุมการคาสัตวน้ําและปจจัยการผลิต เปนประจํา เนื่องจากบอยครั้ง

ที่ขอมูลตนฉบับสูญหายหรือไมมีการบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอรในทันทีที่ไดรับผลจากหองปฏิบัติการ ทําให   

มีการสูญเสียหรือเปนการยากทีจ่ะกลับไปคนหาผลการวิเคราะห จึงสมควรใหทางหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห 

กรมประมง และดานตรวจสัตวน้ําผูรับแจงผลโดยตรงจากหองปฏิบัติการฯ สงสําเนาผลการตรวจวิเคราะหมายัง

สวนกลางทางจดหมายอิเลคทรอนิคสดวย เพื่อที่สวนกลางจะไดนํามาวางแผนการดําเนินการเฝาระวังการปนเปอน

โลหะหนักในสินคาประมงนําไดอยางมีประสิทธิภาพคุมคากับตนทุนที่ใชในการดําเนินกิจกรรมที่ใชไป 

 2.10.2 การรายงานผลการตรวจวิเคราะหภายนอก โดยรายงานผลการตรวจวิเคราะหปริมาณ

โลหะหนักในสินคาประมงนําเขาไปยังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติ โดยอาจรายงานในกรณีที่พบวามีคาปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐานกําหนด และขอมูล

ประกอบที่สําคัญ สามารถติดตามไปยังแหลงกระจายสินคาได 

2.11 การสงตัวอยางมายังหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห  เนื่องจากบางดานตรวจสัตวน้ําอยู

หางไกลจากหองปฏิบตัิการตรวจวิเคราะหมาก เชน ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดตาก ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดตราด 

และดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดภูเก็ต เปนตน ทําใหเจาหนาที่ตองวางแผนการสุมตัวอยางในชวงที่จะมีการผานเขามายัง

หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห หรืออาศัยชวงระยะเวลาที่สะดวกตอการมาสงตัวอยาง เชน การเดินทางมาราชการ

ที่กรมประมงสวนกลาง ทําใหตัวอยางสัตวน้ําที่นําเขามาอาจไมใชตัวแทนที่ดี ณ เวลานั้น เพียงแตมีสภาพที่ดี 

เชน มีความสด ใหม หรือบางครั้งยังมีชีวิตได  ดังนั้นจึงควรมีการใหดานตรวจสัตวน้ําหันมาใชการสงตัวอยาง

สินคาประมงทางระบบขนสง เชน ไปรษณีย รถทัวร รถไฟ หรือเครื่องบิน แทนเมื่อมีการสุมตัวอยางสินคาประมง 

โดยเฉพาะสินคาประมงท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการปนเปอนโลหะหนัก 

2.12 วิเคราะหความเสี่ยงชนิดสินคาประมงนําเขา โดยมีการประเมิน จัดการ และวิเคราะหความเสี่ยง

ของสินคาประมงนําเขาทุกชนิด โดยเฉพาะสินคาประมงที่มีแหลงกําเนิดจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงตอการปนเปอน

โลหะหนักจากทั่วโลก และชนิดสัตวน้ําใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยอาศัยขอมูลเตือนภัยการเกษตรจากทั่วโลก  

2.13 เพิ่มการเฝาระวังสินคาประมงนําเขา โดยเบื้องตนใหมุงเนนการเฝาระวัง ดังนี้ 

 2.13.1 เฝาระวังเชิงระดับหวงโซอาหาร คือเฝาระวังชนิดสัตวน้ําที่กินสัตวอื่นเปนอาหาร 

(Carnivores) หรือมีสถานะที่สูงในหวงโซอาหาร (High trophic level เชน Tertiary consumer) เชน กลุมหมึก 

ปลาเกา ปลากะพง และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรมีการเฝาระวังในชนิดสัตวน้ําที่มีสถานะเปนผูลาสูงสุด (Top 

predator หรือ large predator) ในหวงโซอาหาร เชน ปลาในกลุมทูนา กระโทงแทง ฉลาม อยางไรก็ตามชนิด

สัตวน้ําเหลาหากยิ่งมีขนาดใหญ หรือมีอายุมากกวา จะมีความเสี่ยงตอการปนเปอนโลหะหนักในปริมาณโลหะหนัก

ที่สูงกวาในสัตวน้ําชนิดเดียวกันนี้ที่มีขนาดเล็กกวา หรือมีอายุนอยกวา โดยเฉพาะมาจากแหลงทําการประมง

หรือเพาะเลี้ยงจากที่เดียวกัน 
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 2.13.2 เฝาระวังเชิงพื้นที่ คือเฝาระวังชนิดสัตวน้ําที่มีแหลงกําเนิดมาจากบริเวณที่พบวามี

การปนเปอนของโลหะหนักปริมาณสูงหรือตามที่มีการแจงเตือนจากนานาประเทศ เชนอาวเม็กซิโก หรือเขต

มหาสมุทรแปซิฟก เปนตน  

 2.13.3 เฝาระวังเชิงสถิติของการพบตัวอยางที่มีปริมาณการปนเปอนสูงเกินคามาตรฐาน คือ

การเฝาระวังชนิดสัตวน้ํา แหลงกําเนิด และประเทศตนทางที่มีผลการศึกษาที่พบวามีปริมาณโลหะหนักปริมาณสูง

เกินคามาตรฐาน ดังนี้ 

 - เฝาระวังชนิดสัตวน้ําที่มีแหลงกําเนิดหรือประเทศตนทางที่อาจมีปริมาณปรอทปนเปอนสูงเกิน

คามาตรฐาน ไดแก กลุมปลาทูนา ที่มีแหลงกําเนิดหรือประเทศตนทาง คือ ฟจิ อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไตหวัน 

ปลาหิมะที่มีแหลงกําเนิดหรือประเทศตนทาง คือ อุรุกวัย หอยแครงที่มีแหลงกําเนิดหรือประเทศตนทาง คือ 

มาเลเซีย กลุมปลาแซลมอน เทราทที่มีแหลงกําเนิดหรือประเทศตนทาง คือ นอรเวย ออสเตรเลีย  โปแลนด หมูเกาะแฟโร 

ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เกาหลีใต ชิลี เยอรมนี และเดนมารก และกลุมปลาจากการเพาะเลี้ยงที่มีแหลงกําเนิด

หรือประเทศตนทาง คือเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย จีน และปากีสถาน 

 - เฝาระวังชนิดสัตวน้ําที่มีแหลงกําเนิดหรือประเทศตนทางที่อาจมีปริมาณตะกั่วปนเปอนสูง

เกินคามาตรฐาน ไดแก หอยลายที่มีแหลงกําเนิดหรือประเทศตนทาง คือ ปากีสถาน และปูแสมที่มีแหลงกําเนิด

หรือประเทศตนทาง คือ พมา 

 - เฝาระวังชนิดสัตวน้ําที่มีแหลงกําเนิดหรือประเทศตนทางที่อาจมีปริมาณแคดเมียมสูงเกิน

คามาตรฐาน ไดแก กลุมหมึกที่มีแหลงกําเนิดหรือประเทศตนทาง คือ มาเลเซีย อินเดีย โมร็อคโค อินโดนีเซีย 

อินเดีย พมา ญี่ปุน จีน เกาหลีใต ปาปวนิวกินี เวียดนาม อารเจนตินา และเปรู ปลาทูนาทองแถบท่ีมีแหลงกําเนิด

หรือระเทศตนทาง คือ เกาหลีใต กลุมหอยที่มีแหลงกําเนิดหรือประเทศตนทาง คือ ปากีสถาน ญี่ปุน  และ

สหรัฐอเมริกา 

 2.13.4 เฝาระวังเชิงชนิดและปริมาณนําเขา คือ การเฝาระวังชนิดที่มีปริมาณการนําเขามาก

และมีความเสี่ยงสูง แตที่ผานมายังไมถูกสุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหมากเทาที่ควร หรือถูกเวนระยะการสุม

ตัวอยางไปชวงระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากที่ผานมาอาจตรวจไมพบโลหะหนักในปริมาณที่เปนอันตรายตอผูบริโภค 

ไดแก กลุมปลากระโทง กลุมปลาฉลาม และกลุมปลาอนิทรีย 

 2.13.5 เฝาระวังเชิงแนวโนมการปนเปอนโลหะหนักที่เสี่ยงตอการเกินคามาตรฐาน คือ การ

เฝาระวังชนิดสัตวน้ําที่ผลการศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยของปริมาณโลหะหนักมีแนวโนมเกินคามาตรฐาน ไดแก 

 - เฝาระวังชนิดสัตวน้ําที่มีแนวโนมปนเปอนปริมาณปรอทเกินคามาตรฐาน ไดแก กลุมปลากระ

โทงแทง กลุมปลาแซลมอน เทราท  และกลุมปลาที่ไดจากการเพาะเลี้ยง 

 - เฝาระวังชนิดสัตวน้ําที่มีแนวโนมปนเปอนปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐาน ไดแก กลุมหมึก 

และกลุมหอย 
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ภาคผนวก ก 

 

 ปริมาณสินคาประมงนําเขาผานดานตรวจสัตวน้ําทั่วประเทศ ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แบงตามกลุมสัตวน้ํา และชนิดสัตวน้ํา 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม  เฉลี่ยตอป (12 เดือน)

ปลาทูนาครีบนํ้าเงิน 52.20              2.04            9.97               78.05           142.26 41.64

ปลาทูนาครีบนํ้าเงินแปซิฟก 425.71            0.11            9.20               13.80           448.82 131.36

ปลาทูนาครีบยาว 40,301.45        35,325.42     42,364.24        25,254.28     143,245.38 41,925.48

ปลาทูนาครีบเหลือง 115,274.01      108,860.72   86,233.26        18,329.95     328,697.94 96,204.27

ปลาทูนาตาโต 4,205.77          3,974.38       18,799.76        3,110.58       30,090.50 8,806.97

ปลาทูนาโบนิโต 4,012.76          2,925.13       9,826.64          255.02         17,019.54 4,981.33

ปลาทูนาครีบนํ้าเงินใต -                 -              11.21              0.60            11.81 3.46

ปลาทูนาอืน่ๆ 87,233.99        -              -                 -              87,233.99 25,531.90

ปลาโอทองแถบ 526,803.82      491,156.49   654,483.83      80,573.61     1,753,017.75 513,078.37

ปลาโอขาว 1,933.60          475.89         1,405.05          115.04         3,929.58 1,150.12

ปลาโอดํา 9,314.25          2,955.30       9,134.54          3,793.31       25,197.39 7,374.85

ปลาโอลาย 8,945.70          3,651.61       3,830.83          1,227.31       17,655.44 5,167.45

ปลาโอหลอด 3,561.58          2,025.80       3,385.36          968.51         9,941.25 2,909.63

802,064.83     651,352.88   829,493.89     133,720.04   2,416,631.65 707,306.82

ปลากระโทงดํา -                 -              2.10               -              2.10 0.61

ปลากระโทงแทง 17.31              157.11         996.05            350.60         1,521.07 445.19

ปลากระโทงแทงสีนํ้าเงิน 8.95               38.35           594.45            202.17         843.92 247.00

ปลากระโทงปากยาว -                 -              47.93              39.07           87.01 25.46

ปลากระโทงรม 17.59              15.00           210.49            89.89           332.97 97.45

ปลากระโทงขาว -                 -              -                 2.66            2.66 0.78

ปลากระโทงลาย -                 -              -                 5.20            5.20 1.52

ปลากระโทงปากสั้น 0.22               -              -                 -              0.22 0.07

44.07             210.46        1,851.01         689.59        2,795.13 818.09

ฉลาม (Blue shark) 454.60            69.50           0.42               25.22           549.74 160.90

ฉลาม (Elephant shark) -                 -              196.17            -              196.17 57.42

ฉลาม (Spiny Dogfish) 92.81              -              121.02            63.82           277.65 81.26

ฉลาม (North Pacific spiny 

dogfish)

-                 -              5.41               -              5.41 1.58

ฉลาม (Coral catshark) -                 -              5.00               -              5.00 1.46

ฉลาม (Shortfin Mako) 193.36            -              -                 -              193.36 56.59

ฉลาม (Narrownose 

smoothhound shark)

-                 -              3.00               -              3.00 0.88

ฉลาม ( Dusky Smoothhound 

shark)

-                 -              -                 4.88            4.88 1.43

ปริมาณสนิคาประมงนําเขา (ตัน) รายป
ชนิดสตัวน้ํา

รวมกลุมปลาทูนา

รวมกลุมปลากระโทง
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ภาคผนวก ก (ตอ) 
 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม  เฉลี่ยตอป (12 เดือน)

ฉลาม (Reef sharks) 179.02            -              96.02              107.40         382.44 111.93

ฉลาม (Salmon shark) -                 -              25.12              -              25.12 7.35

ฉลาม (Porbeagle shark) -                 -              -                 4.08            4.08 1.20

ฉลาม (Gulper shark) 5.64               -              -                 3.36            9.00 2.63

ฉลาม (Milk shark) 26.00              -              -                 -              26.00 7.61

951.43           69.50          452.16           208.76        1,681.85 492.25

ปลาอนิทรีย 5,105.77          548.80         4,456.27          1,840.98       11,951.82 3,498.09

ปลาอนิทรียน้ําลึก -                 0.51            75.34              39.28           115.13 33.70

5,105.77         549.31        4,531.62         1,880.25      12,066.95 3,531.79

ปลาแซลมอน (Atlantic salmon) 10,569.96        3,816.40       10,032.03        4,927.44       29,345.83 8,589.02

ปลาแซลมอน (Cherry salmon) -                 23.00           -                 -              23.00 6.73

ปลาแซลมอน (Chinook salmon) 204.93            -              22.97              3.65            231.54 67.77

ปลาแซลมอน (Chum salmon) 2,969.90          3,335.89       5,950.50          1,536.94       13,793.23 4,037.04

ปลาแซลมอน (Coho salmon) 580.55            665.71         1,185.24          1,451.07       3,882.58 1,136.36

ปลาแซลมอน (Danube salmon) -                 21.35           106.33            67.20           194.88 57.04

ปลาแซลมอน (Pink salmon) 16,978.52        3,164.87       37,555.82        567.30         58,266.50 17,053.61

ปลาแซลมอน (Sockeye salmon) 1,065.19          348.86         1,550.54          713.67         3,678.25 1,076.56

ปลาเทราท (Biwa trout) -                 51.05           122.60            16.31           189.96 55.60

ปลาเทราท (Golden trout) -                 0.09            -                 0.02            0.11 0.03

ปลาเทราท (Apache trout)  -                 -              0.01               -              0.01 0.00

ปลาเทราท (Cutthroat trout)  -                 2.14            23.41              1.40            26.95 7.89

ปลาเทราท (Rainbow trout) 14,412.27        2,966.14       13,013.84        4,312.95       34,705.20 10,157.62

ปลาเทราท (Brown trout) 5.85               0.44            0.54               6.48            13.31 3.90

ปลาแซลมอน เทราท อ่ืนๆ 372.04            -              -                 -              372.04 108.89

47,159.19       14,395.95    69,563.82       13,604.43    144,723.40 42,358.07

ปลาสวาย 8,614.11          1,756.61       11,465.09        6,572.02       28,407.84 8,314.49

ปลานิล 342.27            303.99         567.76            132.52         1,346.54 394.11

ปลากะพงขาว 1,664.72          255.31         905.49            1,109.20       3,934.72 1,151.63

10,621.09       2,315.91      12,938.35       7,813.75      33,689.10 9,860.22

ปลานํ้าจืดอ่ืนๆ 24,146.13        4,083.85       6,037.45          7,212.58       41,480.02 12,140.49

ปลาทะเลอืน่ๆ 633,982.24      162,176.61   428,890.32      175,072.17   1,400,121.34 409,791.61

658128.3738 166260.4656 434927.7681 182284.7534 1441601.361 421932.1056

หมึกกระดอง 5,462.84          2,718.80       6,248.49          2,829.58       17,259.72 5,051.63

หมึกกลวย 15,120.63        24,025.92     108,894.62      45,837.45     193,878.62 56,744.96

หมึกสาย 3,350.29          1,287.94       2,609.59          661.93         7,909.76 2,315.05

หมึกหอม 0.70               19.37           210.20            0.00            230.27 67.40

23,934.47       28,052.03    117,962.90     49,328.96    219,278.37 64,179.03รวมกลุมหมึก

รวมกลุมปลาอื่นๆ

รวมกลุมฉลาม

รวมกลุมปลาอินทรีย

รวมกลุมปลาแซลมอน เทราท

รวมกลุมปลาที่ไดจากการเพาะเลีย้ง

ชนิดสตัวน้ํา
ปริมาณสนิคาประมงนําเขา (ตัน) รายป
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ภาคผนวก ก (ตอ) 
 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม  เฉลี่ยตอป (12 เดือน)

กุงกามกราม 70.11              8.70            31.82              40.17           150.79 44.13

กุงกุลาดํา 96.93              37.48           40.83              25.01           200.25 58.61

กุงกุลาลาย -                 -              70.30              6.81            77.11 22.57

กุงขาว 3,294.89          588.05         4,876.04          1,636.03       10,395.00 3,042.44

กุง (Kiddi shrimp) 13.68              -              52.08              294.14         359.90 105.34

กุง (Knife shrimp) 200.75            116.39         247.93            149.53         714.61 209.15

กุงแชบวย 12.05              4.68            203.58            66.89           287.20 84.06

กุงแดง 4,205.58          932.88         3,288.89          1,854.05       10,281.40 3,009.19

กุงโอค๊ัก 1,194.62          1,438.92       2,387.51          1,310.43       6,331.49 1,853.12

กุงทราย -                 35.13           0.00               7.43            42.55 12.46

กุงน้ําตาล 224.23            10.98           48.58              37.84           321.63 94.14

กุง (Coonstripe shrimp) 1.84               -              2.30               2.17            6.31 1.85

กุงปลอง 5,476.92          -              39.00              31.14           5,547.06 1,623.53

กุงฝอย 5,476.92          6,615.18       5,475.22          2,136.92       19,704.23 5,767.09

กุงลายเสือ -                 -              48.57              21.35           69.92 20.47

กุงเหลืองหางฟา 6.15               -              151.34            13.40           170.89 50.02

กุงขาวแปซิฟก -                 310.26         -                 -              310.26 90.81

กุงอืน่ๆ 4.49               37.38           -                 1.13            43.00 12.59

20,279.18       10,136.00    16,964.00       7,634.44      55,013.62 16,101.55

ก้ังกระดาน 0.14               0.76            5.77               4.04            10.71 3.13

ก้ังตั๊กแตน 0.11               0.68            10.69              8.98            20.45 5.99

ก้ังตั๊กแตนเขียว 19.13              -              -                 -              19.13 5.60

19.38             1.44            16.46             13.02          50.29 14.72

หอยหวาน 818.33            180.24         633.37            441.07         2,073.01 606.73

หอยแครง 15.75              6,340.48       15,295.23        2,077.59       23,729.05 6,945.09

หอยนางรม 375.77            125.37         356.34            154.99         1,012.48 296.33

หอยเปาฮือ้ 1.90               0.01            28.55              133.25         163.71 47.91

หอยแมลงภู 949.63            556.20         2,406.63          2,310.47       6,222.93 1,821.35

หอยเชลล 387.78            56.75           477.58            270.18         1,192.29 348.96

หอยลาย 145.77            1,004.00       1,995.21          1,519.19       4,664.17 1,365.12

หอยปกนก 1.90               165.91         189.28            42.70           399.79 117.01

หอยหลอด 58.75062 21.59701 363.76635 73.97827 518.09225 151.6367561

หอยอฐู 27.542 0 1.02 0.05533 28.61733 8.375803902

หอยทาก 2.009 0 24.0131 55.5193 81.5414 23.86577561

หอยคราง 0 0 0 404.7 404.7 118.4487805

หอยอืน่ๆ 563.78686 82.077 603.52696 299.66569 1549.05651 453.3823932

3348.921589 8532.63715 22374.52195 7783.35598 42039.43667 12304.22537

รวมกลุมกุง

รวมกลุมกั้ง

รวมกลุมหอย

ชนิดสตัวน้ํา
ปริมาณสนิคาประมงนําเขา (ตัน) รายป
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ภาคผนวก ก (ตอ) 
 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 รวม  เฉลี่ยตอป (12 เดือน)

ปูหิมะ 178.40            182.44         526.85            95.34           983.03 287.72

ปูทะเล 385.33            10.07           146.92            208.52         750.84 219.76

ปูมา 875.18            272.23         1,065.34          551.91         2,764.66 809.17

ปูแสม 4,434.21          486.30         1,538.16          942.75         7,401.42 2,166.27

ปูอลาสกา 75.18              5.81            92.21              34.59           207.80 60.82

ปูขน 1.26               0.04            0.38               0.85            2.53 0.74

ปูอืน่ๆ 14.44              0.04            34.86              1.09            50.43 14.76

5,964.00         956.93        3,404.71         1,835.05      12,160.69 3,559.23

กบนา 0.24               39.28           54.14              32.39           126.04 36.89

กบหนอง -                 -              7.50               -              7.50 2.20

อึง่ปากขวด 23.59              -              0.99               -              24.58 7.19

อึง่กนขีด 6.00               -              -                 -              6.00 1.76

29.83             39.28          62.62             32.39          164.12 48.03

เคย 13,002.01        1,278.40       3,098.03          1,078.61       18,457.04 5,402.06

กุงลอบสเตอร -                 42.25           39.60              13.94           95.79 28.04

กุงมังกร 153.69            110.63         215.54            137.45         617.30 180.67

13,155.69       1,431.28      3,353.17         1,230.00      19,170.14 5,610.77

1,590,806.23   884,304.09   1,517,896.99   408,058.80   4,401,066.11 1,288,116.91

ชนิดสตัวน้ํา
ปริมาณสนิคาประมงนําเขา (ตัน) รายป

รวมกลุมปู

รวมกลุมกบ (อึง่อาง,เขียด)

รวมกลุมสตัวน้ําอืน่ๆ

รวมทัง้หมด
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ภาคผนวก ข 

 

ปริมาณปรอทในตวัอยางสินคาประมงนําเขา (มก./กก.) ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557   

แบงตามกลุมสัตวน้ํา และชนิดสัตวน้ํา 

จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด

ปลาโอขาว 1 0.090  -  -  -

ปลาโอดํา 41 0.046 0.028 ไมพบ 0.11

ปลาโอทองแถบ 534 0.105 0.087 ไมพบ 17.71

ปลาโอลาย 29 0.079 0.077 0.01 0.35

ปลาโอหลอด 4 0.127 0.095 ไมพบ 0.28

ปลาทูนาโบนิโต 48 0.099 0.081 ไมพบ 0.29

ปลาทูนาครีบเหลือง 466 0.060 0.077 ไมพบ 5.89

ปลาทูนาครีบยาว 132 0.239 0.154 ไมพบ 5.83

ปลาทูนาตาโต 20 0.043 0.042 ไมพบ 0.13

ปลาทูนาอ่ืนๆ 5 0.073 0.062 ไมพบ 0.14

1280 0.099 0.087 ไมพบ 17.71

ปลากระโทงแทง 1 0.460  -  -  -

1 0.460  -  -  -

ฉลาม (Reef sharks) 2 0.120 0.057 0.08 0.16

2 0.120 0.057 0.08 0.16

ปลาอินทรย 13 0.046 0.038 ไมพบ 0.21

13 0.046 0.038 ไมพบ 0.21

ปลาเทราท (Rainbow trout) 109 0.016 0.019 ไมพบ 0.21

ปลาแซลมอน (Atlantic Salmon) 282 0.018 0.014 ไมพบ 0.16

ปลาแซลมอน (Chinook salmon) 1 0.080  -  -  -

ปลาแซลมอน (Chum salmon) 24 0.021 0.014 <0.01 0.08

ปลาแซลมอน (Coho salmon) 17 0.014 0.012 ไมพบ 0.05

ปลาแซลมอน (Pink salmon) 24 0.023 0.013 ไมพบ 0.06

ปลาแซลมอน (Sockeye salmon) 9 0.026 0.027 0.02 0.20

ปลาแซลมอน เทราท อ่ืนๆ 84 0.020 0.022 ไมพบ 0.31

550 0.018 0.016 ไมพบ 0.31

ปลากะพงขาว 61 0.016 0.013 ไมพบ 0.04

ปลานิล 9 0.008 0.005 ไมพบ 0.01

ปลาสวาย 164 0.019 0.021 ไมพบ 0.44

234 0.018 0.019 ไมพบ 0.44

รวมกลุมปลาแซลมอน เทราท

รวมกลุมปลาทีไ่ดจากการเพาะเล้ียง

ชนิดสัตวนํ้า 

รวมกลุมปลาทนูา

รวมกลุมปลากระโทงแทง

รวมกลุมปลาฉลาม

รวมกลุมปลาอนิทรีย
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ภาคผนวก ข (ตอ) 
 

จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด

ปลาทะเล 1118 0.053 0.093 ไมพบ 0.80

ปลาน้ําจืด 13 0.010 0.016 ไมพบ 0.06

1131 0.053 0.093 ไมพบ 0.80

หมึกกระดอง 30 0.020 0.010 ไมพบ 0.07

หมึกกลวย 42 0.012 0.013 ไมพบ 0.06

หมึกสาย 10 0.010 0.008 ไมพบ 0.02

82 0.015 0.011 ไมพบ 0.07

กุงเหลืองหางฟา 2 0.036 0.019 <0.04 0.05

กุงแชบวย 5 0.027 0.024 ไมพบ 0.10

กุงแดง 29 0.019 0.014 ไมพบ 0.07

กุงกามกราม 2 0.009 0.006 ไมพบ 0.01

กุงกุลาดํา 2 0.026 0.006 ไมพบ 0.03

กุงกุลาลาย 3 0.030 0.024 ไมพบ 0.08

กุงขาว 132 0.021 0.016 ไมพบ 0.06

กุง (Kiddi shrimp) 6 0.011 0.009 ไมพบ <0.04

กุงโอคั๊ก 26 0.022 0.009 ไมพบ <0.04

กุงน้ําตาล 1 0.020  -  -  -

กุง (Knife shrimp) 6 0.011 0.009 ไมพบ <0.04

กุงลายเสือ 3 0.051 0.025 <0.04 0.07

217 0.034 0.014 ไมพบ 0.10

หอยเชลล 21 0.017 0.013 ไมพบ 0.05

หอยเปาฮ้ือ 3 0.034 0.002 <0.04 <0.04

หอยแครง 81 0.034 0.040 ไมพบ 0.50

หอยแมลงภู 103 0.023 0.021 ไมพบ 0.21

หอยคราง 3 0.017 0.010 ไมพบ <0.04

หอยทาก 1 0.027 0.011  -  -

หอยนางรม 6 0.014 0.010 ไมพบ <0.04

หอยลาย 62 0.017 0.018 ไมพบ 0.08

หอยหลอด 5 0.028 0.024 ไมพบ 0.07

หอยหวาน 39 0.036 0.032 ไมพบ 0.16

หอยอูฐ 3 0.022 0.018 ไมพบ 0.04

หอยอ่ืนๆ 39 0.025 0.039 ไมพบ 0.07

366 0.026 0.027 ไมพบ 0.50รวมกลุมหอย

รวมกลุมปลาอืน่ๆ

รวมกลุมหมึก

รวมกลุมกุง

ชนิดสัตวนํ้า 
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ภาคผนวก ข (ตอ) 
 

จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด

ปูแสม 24 0.024 0.020 ไมพบ 0.07

ปูมา 9 0.041 0.020 ไมพบ 0.05

ปูหิมะ 2 0.029 0.003 ไมพบ 0.03

ปูอลาสกา 1 0.032 0.027  -  -

36 0.029 0.019 ไมพบ 0.07

เคย 26 0.017 0.014 <0.01 0.07

ลอบสเตอร 2 0.029 0.004 ไมพบ 0.03

28 0.018 0.013 ไมพบ 0.07

3940 0.056 0.062 ไมพบ 17.71

รวมกลุมปู

รวมกลุมสัตวนํ้าอืน่ๆ

รวมทัง้หมด

ชนิดสัตวนํ้า 
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ภาคผนวก ค 

 

ปริมาณตะกั่วในตวัอยางสินคาประมงนําเขา (มก./กก.) ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม พ.ศ. 2557   

แบงตามกลุมสัตวน้ํา และชนิดสัตวน้ํา 

จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด

ปลาโอดํา 3 0.019 0.008 ไมพบ 0.02

ปลาโอทองแถบ 81 0.020 0.023 ไมพบ 0.55

ปลาโอลาย 1 0.012  -   -  -

ปลาโอหลอด 2 0.022 0.003 ไมพบ 0.02

ปลาทูนาโบนิโต 4 0.060 0.034 ไมพบ 0.08

ปลาทูนาครีบเหลือง 105 0.033 0.036 ไมพบ 0.27

ปลาทูนาครีบยาว 35 0.035 0.012 ไมพบ 0.03

ปลาทูนาตาโต 8 0.019 0.025 ไมพบ 0.03

ปลาทูนาอ่ืนๆ 1 0.018  -  -  -

240 0.028 0.027 ไมพบ 0.55

ปลากระโทงแทง 1 0.012  -  -  -

1 0.012  -  -  -

ฉลาม (Reef sharks) 2 0.021 0.003 ไมพบ 0.02

2 0.021 0.003 ไมพบ 0.02

ปลาอินทรย 9 0.117 0.153 ไมพบ 0.55

9 0.117 0.153 ไมพบ 0.55

ปลาเทราท (Rainbow trout) 106 0.019 0.013 ไมพบ 0.06

ปลาแซลมอน (Atlantic Salmon) 278 0.022 0.016 ไมพบ 0.34

ปลาแซลมอน (Chinook salmon) 1 0.010  -  -  -

ปลาแซลมอน (Chum salmon) 23 0.035 0.024 ไมพบ 0.1

ปลาแซลมอน (Coho salmon) 17 0.025 0.005 ไมพบ <0.05

ปลาแซลมอน (Pink salmon) 23 0.022 0.030 ไมพบ 0.2

ปลาแซลมอน (Sockeye salmon) 9 0.020 0.030 ไมพบ 0.1

ปลาแซลมอน เทราท อ่ืนๆ 84 0.044 0.052 ไมพบ 0.49

541 0.025 0.021 ไมพบ 0.49

ปลากะพงขาว 60 0.019 0.010 ไมพบ 0.07

ปลานิล 9 0.022 0.037 ไมพบ 0.12

ปลาสวาย 133 0.017 0.022 0.01 0.31

202 0.018 0.019 0.01 0.31รวมกลุมปลาทีไ่ดจากการเพาะเล้ียง

ชนิดสัตวนํ้า 

รวมกลุมปลาทนูา

รวมกลุมปลากระโทงแทง

รวมกลุมปลาฉลาม

รวมกลุมปลาอนิทรีย

รวมปลาแซลมอน เทราท 
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ภาคผนวก ค (ตอ) 
 

จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด

ปลาทะเล 438 0.039 0.048 0.01 0.56

ปลาน้ําจืด 12 0.022 0.023 ไมพบ 0.07

450 0.039 0.047 0.01 0.56

หมึกกระดอง 30 0.076 0.086 ไมพบ 0.55

หมึกกลวย 41 0.031 0.037 ไมพบ 0.55

หมึกสาย 10 0.182 0.222 ไมพบ 0.64

หมึกหอม 2 0.415 0.007 0.41 0.42

83 0.075 0.077 ไมพบ 0.64

กุงเหลืองหางฟา 2 0.015 0.008 ไมพบ 0.02

กุงแชบวย 4 0.012 0.003 ไมพบ 0.02

กุงแดง 17 0.023 0.011 ไมพบ 0.05

กุงกามกราม 2 0.018 0.009 ไมพบ ไมพบ

กุงกุลาดํา 2 0.010 0.004 ไมพบ ไมพบ

กุงกุลาลาย 3 0.014 0.004 ไมพบ 0.02

กุงขาว 132 0.019 0.014 ไมพบ 0.03

กุง (Kiddi shrimp) 1 0.010  -  -  -

กุงโอคั๊ก 15 0.015 0.016 ไมพบ 0.02

กุงน้ําตาล 1 0.009  -  -  -

กุง (Knife shrimp) 1 0.011  -  -  -

กุงลายเสือ 3 0.010 0.004 ไมพบ ไมพบ

183 0.018 0.013 ไมพบ 0.05

หอยเชลล 17 0.015 0.022 ไมพบ 0.10

หอยแครง 81 0.168 0.065 ไมพบ 0.44

หอยแมลงภู 86 0.023 0.063 ไมพบ 0.42

หอยคราง 3 0.140 0.114 ไมพบ 0.22

หอยทาก 1 0.011  -  -  -

หอยนางรม 5 0.018 0.004 ไมพบ 0.02

หอยลาย 61 0.077 0.154 ไมพบ 2.08

หอยหลอด 5 0.013 0.007 ไมพบ <0.04

หอยหวาน 34 0.036 0.060 ไมพบ 0.36

หอยอูฐ 3 0.067 0.098 ไมพบ 0.18

หอยอ่ืนๆ 38 0.016 0.018 ไมพบ 0.09

334 0.069 0.072 ไมพบ 2.08รวมกลุมหอย

รวมกลุมปลาอืน่ๆ

รวมกลุมหมึก

รวมกลุมกุง

ชนิดสัตวนํ้า 
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ภาคผนวก ค (ตอ) 
 

จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด

ปูแสม 24 0.240 0.319 ไมพบ 1.26

ปูทะเล 43 0.022 0.002 ไมพบ 0.01

ปูมา 9 0.005 0.004 ไมพบ ไมพบ

ปูหิมะ 2 0.015 0.004 ไมพบ ไมพบ

ปูอลาสกา 1 0.012  -  -  -

79 0.086 0.100 ไมพบ 1.26

เคย 26 0.017 0.012 ไมพบ 0.06

ลอบสเตอร 2 0.009 0.010 ไมพบ ไมพบ

28 0.017 0.012 ไมพบ 0.06

2152 0.038 0.040 0.01 2.08รวมทัง้หมด

รวมกลุมปู

รวมกลุมสัตวนํ้าอืน่ๆ

ชนิดสัตวนํ้า 
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ภาคผนวก ง 

 

ปริมาณแคดเมียมในตัวอยางสินคาประมงนําเขา (มก./กก.) ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 – 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557   แบงตามกลุมสัตวน้ํา และชนิดสัตวน้ํา 

จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด

ปลาโอดํา 3 0.011 0.009 ไมพบ 0.02

ปลาโอทองแถบ 82 0.107 0.029 ไมพบ 7.82

ปลาโอลาย 1 0.040  -  -  -

ปลาโอหลอด 2 0.022 0.004 ไมพบ 0.03

ปลาทูนาโบนิโต 2 0.030 0.006 ไมพบ 0.03

ปลาทูนาครีบเหลือง 121 0.095 0.102 ไมพบ 0.44

ปลาทูนาครีบยาว 35 0.044 0.026 ไมพบ 0.05

ปลาทูนาตาโต 8 0.019 0.015 ไมพบ 0.06

ปลาทูนาอ่ืนๆ 1 0.031  -  -  -

256 0.087 0.063 ไมพบ 7.82

ปลากระโทงแทง 1 0.070  -  -  -

1 0.070  -  -  -

ฉลาม (Reef sharks) 2 0.015 0.017 ไมพบ <0.05

2 0.015 0.017 ไมพบ <0.05

ปลาอินทรย 9 0.005 0.007 ไมพบ 0.03

9 0.005 0.007 ไมพบ 0.03

ปลาเทราท (Rainbow trout) 109 0.005 0.007 ไมพบ 0.09

ปลาแซลมอน (Atlantic Salmon) 281 0.006 0.009 ไมพบ 0.26

ปลาแซลมอน (Chinook salmon) 1 0.009  -  -  -

ปลาแซลมอน (Chum salmon) 24 0.008 0.002 ไมพบ <0.01

ปลาแซลมอน (Coho salmon) 17 0.003 0.001 ไมพบ <0.01

ปลาแซลมอน (Pink salmon) 25 0.011 0.022 ไมพบ 0.10

ปลาแซลมอน (Sockeye salmon) 10 0.028 0.032 ไมพบ 0.18

ปลาแซลมอน เทราท อ่ืนๆ 84 0.004 0.005 ไมพบ 0.08

551 0.006 0.009 ไมพบ 0.26

ปลากะพงขาว 61 0.005 0.014 ไมพบ 0.12

ปลานิล 9 0.052 0.028 ไมพบ 0.07

ปลาสวาย 165 0.007 0.013 ไมพบ 0.15

235 0.008 0.014 ไมพบ 0.15รวมกลุมปลาทีไ่ดจากการเพาะเล้ียง

ชนิดสัตวนํ้า 

รวมกลุมปลาทนูา

รวมกลุมปลากระโทงแทง

รวมกลุมปลาฉลาม

รวมกลุมปลาอนิทรีย

รวมปลาแซลมอน เทราท 
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ภาคผนวก ง (ตอ) 

จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด

ปลาทะเล 453 0.023 0.030 ไมพบ 0.79

ปลาน้ําจืด 11 0.004 0.001 ไมพบ <0.01

464 0.022 0.030 ไมพบ 0.79

หมึกกระดอง 94 0.292 0.158 ไมพบ 7.27

หมึกกลวย 363 0.623 0.467 ไมพบ 10.00

หมึกสาย 42 0.609 0.638 ไมพบ 7.40

หมึกหอม 8 0.284 0.245 <0.01 1.00

507 0.555 0.421 ไมพบ 10.00

กุงเหลืองหางฟา 2 0.160 0.021 0.16 0.16

กุงแชบวย 4 0.030 0.034 ไมพบ 0.11

กุงแดง 29 0.081 0.065 ไมพบ 0.20

กุงกามกราม 2 0.100 0.042 0.07 0.13

กุงกุลาดํา 2 0.027 0.011 ไมพบ 0.04

กุงกุลาลาย 3 0.035 0.056 ไมพบ 0.10

กุงขาว 132 0.027 0.010 ไมพบ 0.03

กุง (Kiddi shrimp) 6 0.019 0.016 <0.01 0.05

กุงโอคั๊ก 26 0.013 0.010 ไมพบ 0.03

กุงน้ําตาล 1 0.013 0.007  -  -

กุง (Knife shrimp) 6 0.013 0.008 ไมพบ 0.02

กุงลายเสือ 3 0.156 0.152 <0.01 0.31

216 0.036 0.021 ไมพบ 0.31

หอยเชลล 21 0.749 0.824 ไมพบ 6.75

หอยเปาฮ้ือ 3 0.437 0.176 0.27 0.62

หอยแครง 82 0.250 0.206 0.02 0.91

หอยแมลงภู 103 0.234 0.212 ไมพบ 1.93

หอยคราง 3 0.910 0.694 0.4 1.70

หอยทาก 1 2.030  -  -  -

หอยนางรม 6 0.442 0.149 0.28 0.63

หอยลาย 63 0.174 0.102 ไมพบ 0.50

หอยหลอด 5 0.256 0.132 0.13 0.43

หอยหวาน 40 4.933 4.806 ไมพบ 23.11

หอยอูฐ 3 3.053 2.698 0.11 5.41

หอยอ่ืนๆ 39 0.063 0.060 ไมพบ 0.27

369 0.786 0.730 ไมพบ 23.11

รวมกลุมกุง

ชนิดสัตวนํ้า 

รวมกลุมหมึก

รวมกลุมปลาอืน่ๆ

รวมกลุมหอย
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ภาคผนวก ง (ตอ) 
 

จํานวนตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด

ปูแสม 33 0.016 0.024 ไมพบ 0.10

ปูมา 9 0.031 0.011 ไมพบ 0.04

ปูหิมะ 2 0.037 0.007 ไมพบ 0.04

ปูอลาสกา 1 0.030 0.011  -  -

45 0.020 0.020 ไมพบ 0.10

เคย 26 0.070 0.021 0.01 0.16

ลอบสเตอร 2 0.023 0.003 ไมพบ 0.03

28 0.066 0.020 ไมพบ 0.16

2683 0.231 0.196 ไมพบ 23.11

รวมกลุมปู

รวมกลุมสัตวนํ้าอืน่ๆ

รวมทัง้หมด

ชนิดสัตวนํ้า 
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ภาคผนวก จ 
 

ตัวอยางสินคาประมงนําเขาประเภทอาหารทะเลที่พบปริมาณปรอทเกินคามาตรฐาน (หนวย: มก.กก.) 

ปริมาณ แหลงกําเนิด
ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา

466 2 0.59 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ทส 5.89 ฟลิปปนส ฟลิปปนส ทก

132 1 5.83  - ฟจิ ลบ

5.90 ไตหวัน ไตหวัน

17.71 มาเลเซีย มาเลเซีย

13 1 0.80 อุรุกวัย อุรุกวัย ทก.

81 1 0.50 มาเลเซีย มาเลเซีย สด

1226 7

ทก

ชนิดสัตวนํ้า

จํานวน

ตัวอยาง

ท่ีพบ

2 2 2

ป พ.ศ. 2557

กลุมปลาทูนา

    ปลาทูนาครีบเหลือง

รวม (จํานวนตัวอยาง)

    ปลาโอทองแถบ

    ปลาทูนาครีบยาว

กลุมหอย

    ปลาหิมะ

ปลาอืน่ๆ (ทะเล)

    หอยแครง

จํานวน

ตัวอยาง

ท่ีสุม

ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556

534

1

2
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตัวอยางสินคาประมงนําเขาประเภทอาหารอื่น (กลุมปลาแซลมอน เทราท) ที่พบปริมาณปรอทเกินคามาตรฐาน (หนวย: มก.กก.) 

ปริมาณ แหลงกําเนิด ประเทศตนทาง
ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด ประเทศตนทาง

ดาน

นําเขา

0.05 สภ. 0.05 โปแลนด สภ.

0.05 0.05 ลบ

0.06 0.06 0.06 หมูเกาะแฟโร ญี่ปุน ชบ.

0.08 0.06 0.06 นอรเวย นอรเวย ลบ.

0.06 ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 0.16

1 1 0.08 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา ทส

0.05 ญีปุน ญี่ปุน ลบ.
0.06  - ญีปุ่น ทก. 0.08 ญีปุ่น ญีปุ่น ลบ.

17 1 0.05 รัสเซีย เกาหลัใต ทส

0.05 ลบ. 0.05
0.06 ชบ. 0.05

0.06

9 1 0.20 รัสเซีย ญีปุ่น ทส.

0.07 ชิลี ชิลี ทก. 0.21 เดนมารก เยรมันนี ชบ. 0.07 0.05 ชิลี ญีปุ่น ทส.

0.06

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557

    ปลาแซลมอน 

    (Sockeye salmon)

    ปลาแซลมอน 

    (Atlantic salmon)

    ปลาแซลมอน

    (Chum salmon)
3

12 นอรเวย

ชนิดสัตวนํ้า

ชิลี ชิลี ลบ109 5

นอรเวย

    ปลาแซลมอน 

    (Pink salmon)
5

282

24

สหรัฐอเมริกา จีน

    ปลาแซลมอน 

    (Coho salmon)

สภ.

สหรัฐอเมริกา

จํานวน

ตวัอยาง

ท่ีสุม

จํานวน

ตวัอยาง

ที่พบ

    ปลาเทราท  

    (Rainbow trout)

24

    ปลาแซลมอน 

    (Chinook salmon)

ป พ.ศ. 2554

สหรัฐอเมริกา

นอรเวย นอรเวย

กลุมปลาแซลมอน เทราท

สภ.

ชบ.
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ภาคผนวก ฉ (ตอ) 

ปริมาณ แหลงกําเนิด ประเทศตนทาง
ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด ประเทศตนทาง

ดาน

นําเขา

0.05

0.06

0.31

0.07

0.07

0.18

0.06

0.06

0.06

0.06

0.10

0.07

0.07

0.05 ลบ.

0.05 ทส

0.07

0.07

0.09

0.09

0.09 ทก.

0.11

0.11

0.12 ทก.

0.08

0.12

0.13

0.07 เยอรมนี ชบ.

0.06 ลบ.

0.2 ลบ.

0.18

0.08

0.08

634 92รวม (จํานวนตัวอยาง) 41 1 1 1

ลบ.

เดนมารก ชบ.

ญี่ปุน

ออสเตรเลีย สภ.

ป พ.ศ. 2557

   ปลาแซลมอน เทราท อ่ืนๆ 84 32  -

นอรเวย

ลบ.

ชิลี

ลบ.

ชนิดสัตวนํ้า

จํานวน

ตัวอยาง

ท่ีสุม

จํานวน

ตัวอยาง

ที่พบ

ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก ช 
 

ตัวอยางสินคาประมงนําเขาประเภทอาหารอื่น (กลุมปลาจากการเพาะเลี้ยง และปลาน้ําอื่น ชนิดปลาน้ําจืด) ที่พบปริมาณปรอทเกินคามาตรฐาน (หนวย: มก.กก.) 

ปริมาณ แหลงกําเนิด
ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา

0.05 ชบ. 0.06 ขบ. 0.08

0.06 สภ. 0.14 ทก. 0.16

0.06

0.06

0.44

0.14
0.05

0.06
0.06
0.07
0.11 เวียดนาม

0.05 0.05 มาเลเซีย มาเลเซีย สต. 0.06 มาเลเซีย มาเลเซีย สด. 0.05

0.08 0.05 0.05

0.22 0.08 0.05

0.43 0.10 0.05

0.16 0.06

0.28 0.05

0.33 0.05

1 1 0.06 ปากีสถาน ปากีสถาน ทก.

226 35

สด.

สต.

ป พ.ศ. 2557

กลุมปลาจากการเพาะเลี้ยง

ชนิดสัตวน้ํา

จํานวน

ตัวอยางที่

สุม

จํานวน

ตัวอยางที่

พบ

ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556

ตร

ตร.เวียดนามเวียดนาม

มาเลเซีย มาเลเซีย

ชบ.เวียดนาม เวียดนามเวียดนาม เวียดนาม

ปลาอ่ืนๆ (น้ําจืด)

61

15

19

กัมพูชา

รวม (จํานวนตัวอยาง)

เวียดนาม    ปลาสวาย 164

ลบ.

ทก.

 -

    ปลากะพงขาว

    ปลาสลาด

กัมพูชา

7

 - จีน ลบ.

19 6 3
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ภาคผนวก ซ. 
 

ตัวอยางสินคาประมงนําเขาที่พบปริมาณตะกั่วเกินคามาตรฐาน (หนวย: มก.กก.) 

ปริมาณ แหลงกําเนิด
ประเทศ

ตนทาง
ดานนําเขา ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง
ดานนําเขา ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง
ดานนําเขา ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง
ดานนําเขา

61 1 2.08 ปากีสถาน ปากีสถาน ชบ.

24 1 1.26 พมา พมา รน

2 1

กลุมปู

ปูแสม

รวม (จํานวนตัวอยาง)  -  - 1

กลุมหอย

หอยลาย

ป พ.ศ. 2557

ชนิดสัตวนํ้า

จํานวน

ตวัอยาง

ท่ีสุม

จํานวน

ตวัอยาง

ที่พบ

ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก ฌ 
 

ตัวอยางสินคาประมงนําเขากลุมหมึก ที่พบปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐาน (หนวย: มก.กก.) 

ปริมาณ แหลงกําเนิด
ประเทศตน

ทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศตน

ทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา

1.70 มาเลเซีย มาเลเซีย ทก

7.21 อนิเดีย อนิเดีย

7.27 โมร็อคโค โมร็อคโค

1.20 อนิโดนีเซีย อินโดนีเซีย สค

4.14 อนิเดีย อนิเดีย ทส

7.40

6.90

1.94

8 1 1.00  - ญี่ปุน ทก.หมึกหอม

    หมึกสาย 42 4
พมา พมา รน

ป พ.ศ. 2557

กลุมหมึก

    หมึกกระดอง 94 4 ลบ

ชนิดสัตวนํ้า

จํานวน

ตัวอยางท่ี

สุม

จํานวน

ตัวอยางท่ี

พบ

ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556
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ภาคผนวก ฌ (ตอ) 

ปริมาณ แหลงกําเนิด
ประเทศตน

ทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศตน

ทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา

3.22 อินเดีย ลบ 1.03 อนิโดนีเซีย อนิโดนีเซีย 7.51

2.80 พมา รน 1.22 จีน จีน 7.38

1.10 อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 1.21 เกาหลีใต เกาหลีใต 4.14

1.18 ปาปวนิวกินี ปาปวนิวกินี 4.82 4.24

1.33  - เวียดนาม ทก. 6.93 2.21

7.96 1.30

5.46 1.36

5.94 8.29

6.22 1.02

4.77 5.86

7.05 3.55

1.25 เปรู เปรู 4.37

3.41 เกาหลีใต อรุุกวัย 2.12

3.54 อนิเดีย อนิเดีย ทส 1.73

2.82 พมา พมา รน 6.92

2.02 อนิโดนีเซีย อินโดนีเซีย

1.44 เกาหลีใต เกาหลีใต

8.27 ลบ

3.28

4.35 ญี่ปุน ญ่ีปุน

7.63 อติาลี อติาลี

5.51 อารเจนตินา บราซิล

10.00 เปรู เปรู

507 52

ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557

ชนิดสัตวนํ้า

จํานวน

ตัวอยางท่ี

สุม

จํานวน

ตัวอยางท่ี

พบ

ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555

รวม (จํานวนตัวอยาง) 6  - 19 27

ทก

อนิเดีย อนิเดีย

ชบ

จีน

ทก

สค

ชบ
อารเจนตินา อารเจนตินา

อารเจนตินา อารเจนตินา

ชบ
    หมึกกลวย 363 43

 - ลบ

จีน
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ภาคผนวก ญ 

 

ตัวอยางสินคาประมงนําเขากลุมปลาและกลุมหอยฝาเดียวที่พบปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐาน (หนวย: มก.กก.) 

ปริมาณ แหลงกําเนิด
ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด ประเทศตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา

82 1 7.82  - เกาหลีใต ลบ

8.00 ทก. 23.11 4.58 2.26

7.45 ชบ. 16.26 5.42 4.29

8.22 4.08 ลบ 6.06 2.74

8.44 7.85 3.27 7.97

4.26 2.58 6.44 6.24 ชบ

7.38 11.18 2.36

7.87 11.18 2.21

5.02 5.95

5.41

3.64

1 1 2.03 ปากีสถาน ปากีสถาน ลบ

126 32

3

ป พ.ศ. 2554

กลุมปลาทูนา

ปลาทูนาทองแถบ

ชนิดสัตวน้ํา

จํานวน

ตัวอยาง

ที่สุม

จํานวน

ตัวอยาง

ที่พบ

กลุมหอย

หอยหวาน 28

ป พ.ศ. 2555

ทก

ปากีสถาน ปากีสถาน

ทก

ปากีสถาน

ป พ.ศ. 2556

ปากีสถาน

ป พ.ศ. 2557

ทก
ปากีสถาน

ปากีสถาน

ลบ

 -

ปากีสถาน

ชบ.

ลบ.

ลบ

ชบ

ชบ

ปากีสถาน

หอยอูด 2  - ปากีสถาน ลบ

40

6

หอยทาก

รวม (จํานวนตัวอยาง) 11 7 8  
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ภาคผนวก ฎ 

 

ตัวอยางสินคาประมงนําเขากลุมหอยสองฝาที่พบปริมาณแคดเมียมเกินคามาตรฐาน (หนวย: มก.กก.) 

ปริมาณ แหลงกําเนิด
ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด ประเทศตนทาง

ดาน

นําเขา
ปริมาณ แหลงกําเนิด

ประเทศ

ตนทาง

ดาน

นําเขา

5.42 ญ่ีปุน ญ่ีปุน

6.75 สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา

21 2 0

หอยเชลล 21 2 ทก.

รวม (จํานวนตัวอยาง)  -  - 2

ป พ.ศ. 2557

กลุมหอย

ชนิดสัตวน้ํา

จํานวน

ตัวอยาง

ที่สุม

จํานวน

ตัวอยาง

ที่พบ

ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556
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