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การปนเปอนแคดเมียมในปลากะตักและปลาซารดีน
The Contamination of Cadmium in Anchovies and Sardines
แคดเมียมเปนโลหะหนักที่มีความเปนพิษสูง (toxicity) ในรูปของแคดเมียมบริสุทธิ์ มีลักษณะเปนโลหะ
สีเงินขาว แวววาว มีคุณสมบัติอ.อน เบา สามารถดัดโค0งได0ง.าย โดยทั่วไป มักพบแคดเมียมในรูปสารประกอบของ
ออกไซด3 คลอไรด3 ซัลเฟต และซัลไฟด3 หรือในรูปสารประกอบเชิงซ0อน เมื่อเปรียบเทียบกับสารประกอบของโลหะ
หนักอื่น ๆ พบว.า สารประกอบแคดเมียมละลายน้ําได0ดี ดังนั้นจึงสามารถแพร.กระจายไปในสิ่งแวดล0อมได0ง.าย เช.น
ในน้ําหรือในดิน เปนต0น โดย 10% ของแคดเมียมในสิ่งแวดล0อมมาจากแหล.งธรรมชาติ พบมากในเถ0าของภูเขาไฟ
พืชผักที่เน.าเปABอย อนุภาคของดินที่ลอยในอากาศ และควันจากไฟไหม0ปDา ส.วนอีก 90% มาจากกิจกรรมของมนุษย3
ทางด0 านการเกษตร มีการใช0สารประกอบแคดเมี ยมเปนสารกํ าจัดเชื้ อรา แมลง และหนอน รวมทั้ งพบเปนสาร
ปนเปAFอนในปุGยฟอสเฟต ทําให0ปริมาณแคดเมียมบนผิวหน0าดินมีประมาณสูงมากขึ้น นอกจากนี้ มีการนําแคดเมียมไป
ใช0ประโยชน3อย.างแพร.หลายในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากแคดเมียมมีความทนทานต.อการสึกกร.อนได0เปนอย.างดี
จึงมีการนําแคดเมียมไปฉาบผิวโลหะต.าง ๆ เช.น เหล็ก เหล็กกล0า เปนต0น หรือใช0ผสมกับโลหะอื่นเพื่อเพิ่มความ
เหนียวและความทนทานต.อการกัดกร.อน หรือเพิ่มให0มีคุณสมบัติเปนสารกึ่งตัวนํา ในอุตสาหกรรมเคมี มีการใช0
สารประกอบแคดเมี ยมเปนตั วเร. งปฏิ กิริ ยา (catabolyst) ในกระบวนการทางเคมี ต. าง ๆ นอกจากนี้ยั งมี การใช0
แคดเมียมเปนขั้วแคโทดของแบตเตอร3รี Nickel-Cadmium ชนิดที่เติมประจุใหม.ได0 (Nordic Council of Ministers,
2003; Levit 2010)

ที่มา: http://thaihealthlife.com/พิษจากแคดเมียม/

ภาพที่ 1 แคดเมียม
กิจกรรมต.าง ๆ ของมนุษย3ทําให0เกิดการแพร.กระจายของแคดเมียมในสิ่งแวดล0อม และในห.วงโซ.อาหารของ
สิ่งมีชีวิต โดยพบว.า พืชที่เติบโตในดินที่มีการปนเปAFอนแคดเมียมจะมีการสะสมแคดเมียมในส.วนต.าง ๆ ของพืช เมื่อ
สัตว3มากินพืชก็จะเกิดการสะสมแคดเมียมในส.วนต.าง ๆ ของร.างกายสัตว3 เช.น เลือด นม ขน ตับ ไต เปนต0น เมื่อมี
การแพร.กระจายของแคดเมียมลงสู.แหล.งน้ํา จะเกิดการสะสมอยู.ในตะกอนดิน หรือในรูปอนุภาคแขวนลอยในน้ํา
สิ่งมีชีวิตในน้ําจะได0รับแคดเมียมเข0าสู.ร.างกายและสะสมในส.วนต.าง ๆ ของร.างกาย รวมทั้งเกิดการถ.ายทอดไปยัง
ผู0บริโภคที่สูงขึ้นในห.วงโซ.อาหาร มนุษย3ได0รับแคดเมียมเข0าสู.ร.างกายจากอาหารที่บริโภคเปนหลัก โดยอาจปะปนมา
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กับพืชผักผลไม0 หรือเนื้อสัตว3ที่นํามาปรุงเปนอาหาร หรือได0รับผ.านทางการหายใจเอาอากาศที่มีแคดเมียมปนเปAFอน
อยู. โดยเฉพาะในแหล.งอุตสาหกรรมที่ใช0แคดเมียมเปนวัตถุดิบ
ความเป2นพิษของแคดเมียม
เมื่อแคดเมียมเข0าสู.ร.างกายจะถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหารแล0วลําเลียงไปตามกระแสเลือด และสะสม
ตามอวัยวะต.าง ๆ ในร.างกาย โดยสร0างสารประกอบเชิงซ0อนกับโมเลกุลของโปรตีน ส.วนใหญ. แคดเมียมจะถูกสะสม
อยู.ที่ตับและไต โดยแคดเมียมมีค.าครึ่งชีวิต 10 - 30 ปg หมายความว.า เมื่อร.างกายได0รับแคดเมียมแล0ว ต0องใช0เวลา
ยาวนานถึง 10 - 30 ปg ถึงจะขับครึ่งหนึ่งของปริมาณแคดเมียมที่ได0รับออกจากร.างกายได0
การหายใจเอาแคดเมี ยมในปริ มาณที่ เกิ นกว. ามาตรฐานจะทํ าให0 เกิ ดพิ ษอย. างเฉี ยบพลั น เกิ ดอาการไอ
หายใจมีเสียงติดขัด ปวดศีรษะ มีไข0 เยื่อปอดถูกทําลาย ปอดอักเสบ และปอดบวมน้ําภายใน 12 – 24 ชั่วโมง การ
สัมผัสกับแคดเมียมโดยตรง ทําให0เกิดการระคายเคืองต.อผิวหนัง และดวงตา ส.วนการกลืนกินแคดเมียม จะทําให0เกิด
พิษแบบเฉียบพลัน เกิดอาการเวียนศรีษะ คลื่นไส0 อาเจียน ปวดท0องรุนแรง มีอาการถ.ายเหลว และอาจมีภาวะเลือด
ปนออกมา เนื่องจากเกิดการระคายเคือง และอักเสบของอวัยวะภายในระบบทางเดินอาหาร หากมีอาการรุนแรงอาจ
เกิดอาการช็อกเนื่องจากขาดน้ํา และไตวายเฉียบพลันเสียชีวิตได0ง.าย (Nordic Council of Ministers, 2003; Levit
2010)
เมื่ อมี การสะสมแคดเมี ยมในร. างกายที ละเล็ กที ละน0 อยในระยะเวลายาวนาน จะทํ าให0 เกิ ดการสะสม
แคดเมี ยมในกระดู ก เกิ ดเปนโรคอิ ไตอิ ไต (Itai-Itai) ทํ าให0 กระดู กเปราะ หั กง. าย มี อาการเจ็ บปวดกระดู กทั่ วทั้ ง
ร.างกาย และเกิดโรคไตเสื่อม
นอกจากนี้ ยั งพบว. า การสะสมแคดเมี ยมในร. างกายยั งเปนสาเหตุ หนึ่ งทํ าให0 เกิ ดโรคมะเร็ งหลายชนิ ด
โดยเฉพาะอย.างยิ่ง มะเร็งปอด รวมทั้ง การสัมผัสกับแคดเมียมยังมีส.วนเกี่ยวข0องกับการเกิดมะเร็งต.อมลูกหมากและ
ไต แต.ไม. ส.งผลรุนแรงเท. ากับมะเร็ งปอด ส. วนผลของแคดเมี ยมในการเปนสารก. อมะเร็ งที่ อวั ยวะอื่น ๆ เช. น ตั บ
ตับอ.อน และช.องท0อง ยังไม.สามารถสรุปได0 (Kumar and Singh, 2010)แคดเมียมเข0าสู.ร.างกาย
วัฏจักรแคดเมียมในสัตวน้ํา
การสะสมของแคดเมียมในเนื้อเยื้อสัตว3น้ําเกิดจาก 3 กระบวนการ ได0แก.
1. Bioconcentration เปนการเพิ่ มขึ้ นของปริ มาณแคดเมี ยมในสั ตว3 น้ํ าด0 วยกระบวนการหายใจโดย
แลกเปลี่ยนออกซิเจนจากแหล.งน้ําที่สัตว3น้ําอาศัยอยู.ผ.านทางเหงือกเข0าสู.ร.างกายโดยตรง หรือผ.านการดูดซับโดยตรง
ทางผิวหนัง แคดเมียมจะถูกดูดซับในรูปไอออนอิสระของ Cd (II) ที่ละลายอยู.ในน้ําโดยผ.านกระบวนการแพร.แบบ
ไม.ใช0พลังงาน (passive diffusion) หรือ การขนส.งโดยอาศัยตัวพา (carrier-mediated transport) ปoจจัยที่ส.งผล
ต.อการสะสมของแคดเมียมผ.านกระบวนการนี้ คือ ความเข0มข0นของแคดเมียมในร.างกายสัตว3น้ําและในสิ่งแวดล0อมที่
สัตว3น้ําอาศัยอยู. (Nordic Council of Ministers, 2003; Kumar and Singh, 2010)
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2. Bioaccumulation คื อการเพิ่ มขึ้ น ของปริ มาณแคดเมี ย มในสั ต ว3 น้ํ า ผ. า นกระบวนการดู ดซั บ เข0 า สู.
ร. างกาย โดยส. วนมากมั กดู ด ซั บ จากอาหารที่ ย. อยแล0 ว ผ. า นทางลํ าไส0 โดยกระบวนการลํ า เลี ยงสารเข0 า สู. เ ซลล3
(endocytosis) แบบใช0พลังงาน แคดเมียมจะถูกดูดซับในรูปของสารประกอบอินทรีย3ของแคดเมียม เมื่อแคดเมียม
เข0าสู.ร.างกายของสัตว3น้ํา จะไม.สลายตัวไป แต.จะทําปฏิกิริยากับส.วนต.าง ๆ ของไซโตพลาสมา เช.น เอนไซม3 หรือ
โปรตีน Metallothioneine เปนต0น ซึ่งทําให0เกิดภาวะเปนพิษในร.างกายสัตว3น้ํา การสะสมของแคดเมียมจะเพิ่ม
มากขึ้นตามอายุของสัตว3น้ํา โดยแคดเมียมจะสะสมในเซลล3ไขมัน นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว.า ปริมาณแคดเมียม
ที่สะสมอยู.ในอวัยวะต.างๆของสัตว3น้ําขึ้นกับปริมาณของ Metallothioneine ซึ่งเปนโมเลกุลที่จับกับแคดเมียม สร0าง
เปนสารประกอบเชิงซ0อน จึงพบการสะสมในไตมากกว.าในตับ (Kumar and Singh, 2010; Levit, 2010)

ภาพที่ 2 วัฏจักรแคดเมียมในสัตว3น้ํา (Kumar and Singh, 2010)
3. Biomagnification หรือ Bioamplification เปนการเพิ่มปริมาณแคดเมียมในสัตว3น้ําโดยถ.ายทอดสู.
สิ่ งมี ชี วิ ตอื่ นผ. านห. วงโซ. อาหาร การสะสมของแคดเมี ยมจะมี ปริ มาณเพิ่ มสู งขึ้ นตามลํ าดั บขั้ นในห. วงโซ. อาหาร
(Trophic level) (Kumar and Singh, 2010; Levit, 2010)

ที่มา: http://mercurypolicy.scripts.mit.edu/blog/?p=499

ภาพที่ 3 การเพิ่มปริมาณแคดเมียมในสัตว3น้ําโดยผ.านกระบวนการ Bioaccumulation และ
Biomagnification
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ขBอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปลากะตักและปลาซารดีน
ปลากะตัก
ปลากะตั ก หรื อ ปลาไส0 ตั น (Anchovies) เปนปลาผิ ว น้ํ า (Pelagic fish) ขนาดเล็ ก มี ค วามยาวอยู.
ระหว.าง 2 – 10 เซนติเมตร อาศัยอยู.ในทะเลที่ระดับความลึก 5 – 60 เมตร ปลากะตักจัดอยู.ในวงศ3ปลาแมว
(Engraulidae) โดยพบกระจายพันธุ3ทั่วไปในเขตน.านน้ําของอินโด-แปซิฟyก จากการศึกษาของ ทศพร วงศ3รัตน3
ในปg พ.ศ. 2523 – 2531 พบปลากะตั ก 11 ชนิ ด ในน. า นน้ํ า ฝoB งอ. า วไทย และ 9 ชนิ ด ในน. า นน้ํ า ฝoB ง อั น ดามั น
(Supongpan et al., 2000) ปลากะตักที่จับในแถบทะเลไทยและประเทศใกล0เคียงจัดอยู.ในสกุล Stolephorus
spp. (ปลากะตักตัวกลม) และ Encrasicholina spp. (ปลากะตักตัวแบน) โดยจากการสํารวจของสมนึก ไช0
เทียมวงศ3 ในปg พ.ศ. 2542 พบปลากะตักทั้งสิ้น 10 ชนิดในน.านน้ําฝoBงอ.าวไทย โดยพบชนิด E. heteroloba, E.
devisi และ E. punctifier คิดเปนร0อยละ 80 – 90
ปลากะตักจัดเปนปลาผิวน้ําขนาดเล็ก อาศัยอยู.รวมกันเปนฝูง โดยอยู.ห.างจากชายฝoBงประมาณ 10 – 20
ไมล3 ตามบริเวณชายฝoBงและหมู.เกาะต.าง ๆ กินแพลงก3ตอนเปนอาหาร ทั้งแพลงก3ตอนพืช เช.น ไดอะตอม และ
แพลงก3ตอนสัตว3 เช.น ตัวอ.อนของครัส เตเชียน โคพีพอด หรื อไข. ของหอยสองฝา เปนต0น และสํา หรับห. วงโซ.
อาหารในทะเล ปลากะตักก็เปนอาหารสําคัญของปลาและสัตว3น้ําขนาดใหญ.กว.า เช.น แมวน้ํา สิงโตทะเล โลมา
วาฬ และปลาฉลาม
ปลาซารดีน
ปลาซาร3 ดี น (Sardines) เปนชื่ อ สามั ญ ของปลาทะเลหลายชนิ ด หลายสกุ ล ในวงศ3 ป ลาหลั ง เขี ย ว
(Clupeidae) ปลาซาร3ดีนจะอยู.รวมกันเปนฝูงขนาดใหญ. โดยมากเปนปลากินแพลงก3ตอนเปนอาหาร เมื่อเวลา
กินจะอ0าปากเพื่อดูดแพลงก3ตอนจากน้ําทะเลเข0าปาก และผ.านการกรอง โดยน้ําทะเลจะไหลออกจากทางช.อง
เหงือก เนื่องจากเปนปลาขนาดเล็กจึงมักตกเปนอาหารของปลาขนาดใหญ.หรือสัตว3ทะเลขนาดใหญ.กว.าเสมอ ๆ
จากการสํารวจของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล พบปลาซาร3ดีนชนิด Sardinella gibbosa และชนิด
อื่น ๆ (Sardinella spp.) อีก 2 – 3 ชนิด รวมทั้ง ปลากุแลกล0วย (Dussumiera auta; Rainbow sardines)
ปGจจัยที่มีผลตIอการสะสมโลหะหนักในสัตวน้ํา (Canli and Alti, 2003)
1. ลักษณะการบริโภคอาหารของสัตวน้ํา
ลักษณะการบริโภคอาหารของสัตว3น้ําส.งผลสําคัญอย.างยิ่งต.อการสะสมโลหะหนักในสัตว3น้ํา สัตว3น้ําที่มี
โอกาสสะสมแคดเมียมในปริมาณที่สูง คือ สัตว3น้ําหน0าดิน เนื่องจากแคดเมียมจะปะปนกับตะกอนที่อยู.บนผิว
หน0าดินใต0น้ํา และสัตว3น้ําที่บริโภคอาหารโดยการดูดน้ําเข0าไปแล0วกรองเอาสารอาหารหรือแพลงก3ตอนในน้ํา
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เนื่องจากแคดเมียมเปนสารแขวนลอยอยู.ในน้ํา รวมทั้งสัตว3น้ําที่บริโภคสัตว3น้ําอื่นๆ ที่อยู.ในลําดับขั้นต่ํากว.าใน
ห.วงโซ.อาหาร (Trophic level) มีโอกาสสะสมแคดเมียมตามกระบวนการ Biomagnification
2. ชนิดของอาหารที่สัตวน้ําบริโภค
เนื่องจากสัตว3น้ําแต.ละชนิดมีการสะสมของแคดเมียมในปริมาณที่แตกต.างกัน โดยสัตว3น้ําจําพวกหอย
และปลาหมึกมีการสะสมแคดเมียมสูงกว.าสัตว3น้ําชนิดอื่น ๆ ทําให0สัตว3น้ําที่บริโภคหอยและปลาหมึกเปนอาหารมี
โอกาสสะสมแคดเมียมในปริมาณที่สูงขึ้นไปด0วย
3. สิ่งแวดลBอมบริเวณที่อยูIอาศัย
จากการศึ กษาพบว. า ค. า ความเปนด. า ง (Alkalinity) ของน้ํ า ส. งผลต. อ ประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ ของ
แคดเมียมและโลหะหนักอื่นๆเข0าสู.ร.างกายสัตว3น้ํา โดยในบริเวณที่น้ํามีค.าความเปนด.างต่ํา สัตว3น้ําจะดูดซับ
แคดเมียมในอัตราที่สูงกว.าเมื่อเทียบกับน้ําที่มีค.าความเปนด.างสูง
4. ขนาด เพศ และอายุของสัตวน้ํา
เมื่อสัตว3น้ํามีอายุเพิ่มมากขึ้น พบว.า ความเข0มข0นของแคดเมียมที่สะสมในตับและไตของสัตว3น้ํามีค.าสูง
มากขึ้น ซึ่งสอดคล0องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณแคดเมียมในเนื้อเยื่อสัตว3น้ํา โดยเปนผลมาจากการได0รับสารพิษ
แบบเรื้อรัง (Chronic exposure)
อัตราการสะสมของโลหะหนัก
โดยทั่วไป อัตราการสะสมของโลหะหนักในสัตว3น้ําจะคงที่เมื่อมีการเจริญเติบโตได0ระยะหนึ่ง และจะเริ่ม
ลดลงหลังจากนั้น แต.ปริมาณโลหะหนักสะสมอาจไม.ลดลง ถ0าสิ่งแวดล0อมบริเวณที่สัตว3น้ําอาศัยอยู.มีการสะสม
ของโลหะหนักในปริมาณค.อนข0างสูง รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสัตว3น้ําก็มีผลต.ออัตราการสะสมของ
โลหะหนัก เช.น ปลาหลังเขียว เปนนักล.าเหยื่อที่ว.ายอยู.กลางน้ําเปนส.วนใหญ. หากแหล.งประมงมีการปนเปAFอน
จากโลหะหนักซึ่งอยู.ในรูปละลายเปนตะกอนแขวนลอยในน้ํา จะพบปริมาณโลหะหนักสูงในปลาหลังเขียว
ปริมาณแคดเมียมกับอาหาร
จากการศึกษาของ FAO (FAO, 2005) รายงานปริมาณการบริโภคเนื้อปลาหรืออาหารทะเลของคนไทย
ไว0เท.ากับ 85 กรัม/วัน หรือคิดเปน 31.03 กิโลกรัม/ปg โดยค.าที่ร.างกายของคนสามารถต0านทานการได0รับสารพิษ
ชั่วคราวต.อสัปดาห3 (Provisional Tolerable Weekly Intake : PTWI) ของแคดเมียม เท.ากับ 350 ไมโครกรัม/
คน/สัปดาห3 จากการสํารวจของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (สมชาย, 2558) พบปริมาณเฉลี่ยของแคดเมียม
ในปลาหลังเขียว 0.017 ไมโครกรัม/กรัม มีค.าความปลอดภัยในการบริโภคต.อสัปดาห3 (Weekly Dietary Intake
: WDI) อยู.ที่ 10.12 ไมโครกรัม/คน/สัปดาห3 ปริมาณปลาหลังเขียวที่ปลอดภัยแก.การบริโภค 2,941.18 กรัมต.อ
วัน (พิจารณาเฉพาะปริมาณแคดเมียม)
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สถิติการปนเปอนแคดเมียมในปลากะตักและปลาซารดีน
จากการรวบรวมข0อมูลการวิเคราะห3แคดเมียมในปลากะตักและปลาซาร3ดีน ทั้งที่เปนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ3
แปรรูป พบว.า ปริมาณแคดเมียมในปลากะตักสดอยู.ในช.วง Not Detected ถึง 0.20 ppm โดยปริมาณแคดเมียม
ส.วนใหญ.อยู.ที่ <0.05 และ 0.051 – 0.10 ppm และในผลิตภัณฑ3ปลากะตักตากแห0ง พบแคดเมียมในช.วง Not
Detected – 0.40 ppm โดยค.าส.วนใหญ.อยู.ในช.วง 0.11 – 0.20 ppm ส.วนปริมาณแคดเมียมในปลาซาร3ดีนสดอยู.
ในช.วง Not Detected ถึง >1 ppm โดยส.วนใหญ. ปริมาณแคดเมียมอยู.ในช.วง <0.05 และ 0.051 – 0.10 ppm ใน
ผลิตภัณฑ3ปลาซาร3ดีนแช.แข็งและกระปGอง พบแคดเมียมอยู.ในช.วง Not Detected ถึง 0.30 ppm โดยค.าส.วนใหญ.
อยู.ที่ Not Detected, <0.05 และ 0.051 – 0.10 ppm
วิธีการปXองกันการปนเปอนแคดเมียมของโรงงาน
เนื่ องจากปริ มาณของแคดเมี ยมในสั ตว3 น้ํ าไม. ส ามารถทํ าให0 ลดลงหรื อกํ าจั ดได0 โดยกระบวนการผลิ ต
มาตรการที่โรงงานสามารถใช0ในการควบคุมปริมาณแคดเมียมในผลิตภัณฑ3สุดท0าย (Finished products) ทําได0โดย
การควบคุมปริมาณแคดเมียมในวัตถุดิบที่รับเข0า สําหรับปลากะตัก และปลาซาร3ดีนซึ่งเปนสัตว3น้ําที่จับโดยธรรมชาติ
คู.มืออันตรายในสัตว3น้ําและผลิตภัณฑ3สัตว3น้ํา และการควบคุม (Fish and Fishery Products Hazards and
Controls Guidance) ของ FDA (FDA, 2011) แนะนําให0โรงงานกําหนดขั้นตอนการรับวัตถุดิบเปนจุดอันตราย
(Critical Control Point : CCP) โดยสามารถดําเนินมาตรการปŒองกัน (Preventive measures) ได0ดังนี้
• วัตถุดิบสัตว3น้ําต0องไม.ได0จับมาจากพื้นที่ที่มีการปyดการเก็บเกี่ยวในเชิงพาณิชย3เนื่องจากปริมาณ
ของสารปนเปAFอนทางเคมีจากสิ่งแวดล0อมและยาฆ.าแมลงเกินค.ามาตรฐานที่รัฐกําหนด หรือเกิน
ปริมาณที่อนุญาตให0ตรวจพบได0 (Action levels)
• วัต ถุ ดิ บ สัต ว3 น้ํ า ต0องไม. ได0 จั บ มาจากพื้ น ที่ที่มีการออกคํ าแนะนํ าการบริโ ภค (Consumption
advisories) ว. า สั ต ว3 น้ํ า ที่ จั บ ในบริ เ วณดั งกล. า วมี แ นวโน0 มที่ จ ะมี ส ารปนเปAF อ นทางเคมี จ าก
สิ่งแวดล0อมและยาฆ.าแมลงเกินค.ามาตรฐานที่รัฐกําหนด หรือเกินปริมาณที่อนุญาตให0ตรวจพบ
ได0 (Action levels)
โรงงานต0องดําเนินการคัดเลือกวัตถุดิบโดยการพิจารณาจากแหล.งจับสัตว3น้ําว.าต0องไม.เปนพื้นที่เสี่ยง
ดังที่กล.าวมาข0างต0น และต0องมีการจัดทําบันทึกการรับวัตถุดิบสัตว3น้ํา โดยมีการเก็บข0อมูลแหล.งจับสัตว3น้ํา หาก
พบว.าวัตถุดิบสัตว3น้ํามาจากพื้นที่เสี่ยงต.อการปนเปAFอนของแคดเมียมเกินค.าที่กําหนดให0ปฏิเสธการรับวัตถุดิบสัตว3
น้ํา รุ. น นั้ น หรื อสุ. มตั วอย. า งสั ตว3 น้ํ า เพื่ อทํา การตรวจวิ เ คราะห3 ห าปริ มาณแคดเมีย ม หากค. า ที่ ต รวจพบเกิ น ค. า
มาตรฐานที่รัฐกําหนดหรือเกินปริมาณที่อนุญาตให0ตรวจพบได0 (Action levels) ให0ปฏิเสธวัตถุดิบสัตว3น้ํารุ.นนั้น
รวมทั้งให0ระงับการใช0วัตถุดิบสัตว3น้ําจากผู0จัดจําหน.ายรายดังกล.าวจนกว.าจะมีหลักฐานว.าได0มีการเปลี่ยนวิธีการ
จับสัตว3น้ํา (เช.น แหล.งจับสัตว3น้ํา)
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นอกจากนี้ โรงงานควรดําเนินการทวนสอบเอกสารและบันทึกต.าง ๆ ภายใน 1 สัปดาห3เพื่อให0มั่นใจได0ว.า
เอกสารต.าง ๆ ครบถ0วน และได0มีการดําเนินการที่เหมาะสม หากพบปริมาณแคดเมียมในวัตถุดิบสัตว3น้ําเกิน
เกณฑ3ที่กําหนด
มาตรฐานแคดเมียมในปลากะตักและปลาซารดีน
เมื่ อเปรี ย บเที ย บค. า สู งสุ ด ที่ อนุ ญ าตให0 ต รวจพบได0 (Maximum level) ของแต. ล ะประเทศคู. ค0 า (กอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค0าประมง, 2558) พบว.า แต.ละประเทศกําหนดค.า Maximum level ของสัตว3น้ําแต.ละชนิด
แตกต.างกัน โดยคํานึงถึงปริมาณแคดเมียมที่พบได0ในธรรมชาติ (Background level) ของสัตว3น้ําแต.ละชนิด โดย
มาตรฐานแคดเมียมสําหรับปลาจะมีค.าค.อนข0างต่ําเมื่อเทียบกับค.ามาตรฐานของสัตว3น้ําในกลุ.มหอยและปลาหมึก
ซึ่งค.ามาตรฐานอยู.ในช.วง 1 – 3 ppm ส.วนปลา มีค.ามาตรฐานในช.วง 0.05 – 1 ppm ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได0มี
การกําหนดโดยลงรายละเอียดถึง Genus หรือ Species ของสัตว3น้ํา รวมทั้งได0มีการปรับปรุงค.ามาตรฐานเปน
ระยะ ๆ โดยอ0 า งอิ ง ผลการสํ า รวจทางวิ ช าการ และตั้ ง อยู. บ นพื้ น ฐาน ALARA principle (‘as low as
reasonably achievable’) หมายถึง อ0างอิงค.าต่ําสุดเท.าที่จะทําได0ในทางปฏิบัติอย.างสมเหตุสมผล เพื่อให0ค.า
มาตรฐานดังกล.าวเปนค.าที่สะท0อนถึงปริมาณแคดเมียมที่อนุญาตให0ตรวจพบได0ในสัตว3น้ําแต.ละสายพันธุ3อย.าง
แท0จริง เช.น ในกรณีของปลาซาร3ดีน สปgชีส3 Sardina pilchardus และ ปลากะตัก Genus Engraulis species
อ0างอิงตาม Commission Regulation (EC) No 1881/2006 กําหนดค.ามาตรฐานของแคดเมียมที่ 0.1 ppm
แล0วพบปoญหาในการปฏิบัติตามข0อกําหนด จากการรวบรวมข0อมูลทางสถิติโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป
ชี้ให0เห็นถึงค.า background level ในสัตว3น้ําทั้งสองกลุ.มที่สูงกว.า 0.1 ppm จึงได0มีการปรับค.ามาตรฐานเปน
0.25 ppm ใน Commission Regulation (EC) No 488/2014
บทสรุป
แคดเมียมเปนโลหะหนักที่มีความเปนพิษสูง สามารถสะสมในร.างกายของสิ่งมีชีวิต โดยผ.านกระบวนการ
ต.าง ๆ สามารถปนเปAFอนสู.แหล.งน้ําธรรมชาติ สิ่งแวดล0อม และถ.ายทอดสู.สิ่งมีชีวิตอื่นผ.านห.วงโซ.อาหาร ทั้งนี้
ข0 อ มู ล การปนเปAF อนโลหะหนั ก ในสั ต ว3 น้ํ า และสิ น ค0 า ประมง มี การศึ กษาวิ จั ย อย. า งต. อเนื่ อ ง รวมทั้ ง ศึ กษาใน
สิ่งแวดล0อมทั่วไป ซึ่งหน.วยงานที่เกี่ยวข0อง รวมทั้งผู0ประกอบการจะต0องช.วยกันปŒองกันการปนเปAFอนของสารโลหะ
หนัก ไม.ให0เกิดผลกระทบต.ออุตสาหกรรมส.งออกสินค0าประมงไทย
ข0อกําหนดของประเทศผู0นําเข0าต.างๆ ให0ความเข0มงวดในการควบคุมตรวจสอบการปนเปAFอนสารโลหะ
หนัก เพื่อความปลอดภัยด0านอาหารของผู0บริโภคในประเทศ โดยเฉพาะอย.างยิ่ง ในปg ค.ศ. 2014 สหภาพยุโรปได0
ออกข0อกําหนด Commission Regulation (EC) No 488/2014 ซึ่งกําหนดค.ามาตรฐานของแคดเมียมแยกตาม
ชนิดสัตว3น้ํา ด0วยเหตุนี้ ค.ามาตรฐานจึงมีความเช0มงวดมากขึ้น และหน.วยงานภาครัฐที่ทําหน0าที่กํากับดูแลจะต0อง
เพิ่มความเข0มงวดในการตรวจสอบ รวมทั้งผู0ประกอบการ ต0องให0ความเข0มงวดในการเลือกรับวัตถุดิบที่ไม.พบการ
ปนเปAFอนของสารโลหะหนักมาใช0เปนวัตถุดิบในการผลิตสินค0าประมงส.งออก ซึ่งจะช.วยลดปoญหาการตีกลับสินค0า
ที่ไม.ได0มาตรฐานจากประเทศปลายทาง
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ตารางที่ 1 มาตรฐานแคดเมียมในผลิตภัณฑ3สัตว3น้ําของประเทศคู.ค0า
ประเทศ
เกาหลีใต0

จีน

ไต0หวัน

ชนิดสัตวน้ํา

ปริมาณสูงสุดที่กําหนด

สาหร.าย (รวมทั้งสาหร.ายปรุงรส)

0.3 mg/kg

สัตวน้ําที่มีเปลือกแข็ง

1.0 mg/kg

หอยและหอยสองฝา

2.0 mg/kg

ปลาหมึกขนาดเล็กมีเครื่องใน

3.0 mg/kg

ปู (Portunidae) มีเครื่องใน

5.0 mg/kg

ปลาสด/แช.แข็ง

≤ 0.1 mg/kg

กุ0ง และปู (สัตว3น้ําที่มีเปลือกแข็ง) สด/แช.แข็ง/ดองเกลือ

≤ 0.5 mg/kg

หอยสองฝาสด/แช.แข็ง

≤ 0.1 mg/kg

ปลา

0.3 mg/kg

หอย

2.0 mg/kg

ปลาหมึกไม.มีเครื่องใน

2.0 mg/kg

สัตว3น้ําที่มีเปลือกแข็ง

0.5 mg/kg

นิวซีแลนด3 และ
ออสเตรเลีย

หอย ยกเว0น หอยนางรม (Tiostrea chilensis) และ
หอยเชลล3ราชินี Aequipecten opercularis)

2.0 mg/kg

บรูไน

สัตว3น้ําและผลิตภัณฑ3สัตว3น้ํา

1.0 mg/kg

มาเลเซีย

ปลาที่กินสัตว3อื่นเปนอาหาร

1.0 mg/kg

หอยสองฝา

2.0 mg/kg

ปลาหมึก (ไม.มีไส0)

2.0 mg/kg

สัตว3น้ําที่มีเปลือกแข็ง

1.0 mg/kg
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กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
กรมประมง

ประเทศ
มาเลเซีย (ต.อ)

รัสเซีย

เวียดนาม

ชนิดสัตวน้ํา
สาหร.าย

1.0 mg/kg

อื่นๆ ยกเว0นหอยสองฝา ปลาหมึก (ไม.มีเครื่องใน) และ
สัตว3น้ําที่มีเปลือกแข็ง

1.0 mg/kg

ผลิตภัณฑ3สัตว3น้ําและสัตว3น้ําที่เปนสัตว3เลี้ยงลูกด0วยนมทุก
ชนิด (ยกเว0น ไข.ปลาคาเวียร3 อวัยวะเพศชายของปลา
(milt) และตับ) รวมทั้งผลิตภัณฑ3แห0ง

0.2 mg/kg

ไข.ปลาคาเวียร3 อวัยวะเพศชายของปลา (milt) และตับ
counterparts ของไข.ปลาคาร3เวีย สาหร.ายและหญ0า
ทะเล

1.0 mg/kg

ตับปลาและผลิตภัณฑ3จากตับปลา

0.7 mg/kg

หอย สัตว3น้ําที่มีเปลือกแข็ง สัตว3ไม.มีกระดูกสันหลัง สัตว3
ครึ่งบกครึ่งน้ํา และสัตว3เลื้อยคลาน
เนื้อปลาของปลากะตัก ปลาโบนิโต Common twobanded seabream ปลาไหล ปลากระบอกเทา ปลาทู
แขก luvar (Luvarus imperialis) ปลาซาร3ดีน และปลา
ใน Genus Sardinops

2.0 mg/kg

0.1 mg/kg

เนื้อปลาของปลากระโทงดาบ

0.3 mg/kg

สัตว3น้ําที่มีเปลือกแข็ง (ยกเว0นเนื้อปูสีน้ําตาล และยกเว0น
เนื้อส.วนหัว และทรวงอกของล็อบสเตอร3 สัตว3น้ําที่มี
เปลือกแข็งขนาดใหญ.)

0.5 mg/kg

หอยสองฝา

2.0 mg/kg

ปลาหมึก (ไม.มีเครื่องใน)

2.0 mg/kg

ผลิตภัณฑ3สัตว3น้ํา และเนื้อปลาสปgชีส3ที่ไม.ได0ระบุข0างต0น
สิงคโปร3

ปริมาณสูงสุดที่กําหนด

หอย

0.05 mg/kg
1.0 mg/kg
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กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
กรมประมง

ประเทศ
สหภาพยุโรป

ชนิดสัตวน้ํา
เนื้อปลา ยกเว0นปลาสปgชีส3ที่ระบุในตารางข0างล.างนี้
เนื้อปลาของปลาสปgชีส3ดังต.อไปนี้
mackerel (Scomber species), tuna (Thunnus
species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus
species), bichique (Sicyopterus lagocephalus)

แอฟริกาใต0

ปริมาณสูงสุดที่กําหนด
0.05 mg/kg

0.1 mg/kg

bullet tuna (Auxis species)

0.15 mg/kg

anchovy (Engraulis species), swordfish (Xiphias
gladius), sardine (Sardina pilchardus)

0.25 mg/kg

สัตว3น้ําที่มีเปลือกแข็ง : เนื้อจากส.วนรยางค3และช.องท0อง
ในกรณีของปู หรือ สัตว3น้ําที่มีเปลือกแข็งที่มีลักษณะ
เหมือนปู (Brachyura and Anomura) เฉพาะเนื้อจาก
ส.วนรยางค3

0.50 mg/kg

หอยสองฝา

1.0 mg/kg

ปลาหมึก (ไม.มีเครื่องใน)

1.0 mg/kg

หอย และผลิตภัณฑ3จากหอย

3.0 mg/kg

ปลา และผลิตภัณฑ3แปรรูปจากปลา

1.0 mg/kg
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กองตรวจสอบคุณภาพสินคาประมง
กรมประมง
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