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Study of heavy metal contamination in fish meal
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Abstract
The aim of this study was survey heavy metal contamination level
in fish meal. Total 200 samples, 146 samples from Thai gulf and 54 samples from other
territorial waters. The samples were collected from raw material imported warehouse,
collecting and sale store, animal feed establishment and feed quarantine station
to determine level of cadmium lead arsenic and mercury by In house method based on
AOAC 984.27(2016)/ICP-OES. Determination of heavy metal showed cadmium lead arsenic
and mercury were detected in 99, 90, 100 and 79.5%. Detection of Thai gulf were 99.32,
91.78, 100 and 82.88%, other territorial waters were detected in 98.15, 85.19, 100
and 70.37%. The average of cadmium lead arsenic and mercury of total samples were
1.06 ± 0.47, 1.71 ± 1.11, 7.00 ± 2.70 and 0.08 ± 0.04 ppm. The result showed 3.5%
of samples were contaminated with cadmium higher than maximum level of EU and China
regulations, 2.74% were detected from Thai gulf and 5.56 were detected from other
territorial waters. Lead contamination were detect in 0.5% of samples that higher than
maximum level of EU and China regulations, 0.68% were detected from Thai gulf, but
the samples from other territorial waters were detect at lower level than maximum level of
EU and China regulations. The result showed all samples were detected at lower level than
maximum level of EU regulations, on the other hand, 10% of samples were detected arsenic
level higher than lower level than maximum level of China regulations. 11.64% were
detected from Thai gulf and 5.56% were detected from other territorial waters. All samples
were detected mercury at lower level than maximum level of EU and China regulations.
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การศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในปลาป่น
พรรษมน จิรัชชัยวัฒน์กุล 1 ณัฐพร ไชยานุวงศ์ 1
บทคัดย่อ
วัตถุ ป ระสงค์ ของการศึกษาครั้ งนี้คื อ การส ารวจปริ มาณโลหะหนั กที่ป นเปื้ อนในปลาป่ น
จานวน 200 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นปลาจากอ่าวไทย 146 ตัวอย่างและน่านน้าอื่น 54 ตัวอย่าง จากสถานที่เก็บ
อาหารสัตว์นาเข้า ศูนย์รวบรวมและจาหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ และด่านตรวจสอบ
อาหารสัตว์ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของแคดเมียม ตะกั่ว สารหนู และปรอท ด้วยวิธี In
house method based on AOAC 984.27(2016)/ICP-OES ผลการตรวจปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนใน
ปลาป่น ตรวจพบแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ร้อยละ 99, 90, 100 และ 79.5 ตามลาดับ จาแนกเป็นอ่าวไทย
ร้อยละ 99.32, 91.78, 100 และ 82.88 น่านน้าอื่น ร้อยละ 98.15, 85.19, 100 และ 70.37 ค่าเฉลี่ยปริมาณ
ความเข้มข้นแคดเมียม ตะกั่ว สารหนู และปรอท ของปลาป่นทั้งหมดอยู่ที่ 1.06 ± 0.47, 1.71 ± 1.11, 7.00 ±
2.70 และ 0.08 ± 0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาตามข้อกาหนดของสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พบว่า แคดเมียม ร้อยละ 3.5 สูงกว่ามาตรฐาน โดยเป็นปลาจากอ่าวไทย ร้อยละ 2.74 น่านน้า
อื่น ร้อยละ 5.56 ตะกั่ว ร้อยละ 0.5 สูงกว่ามาตรฐาน โดยเป็นปลาจากอ่าวไทย ร้อยละ 0.68 ในขณะที่ปลา
จากน่านน้าอื่นไม่พบตัวอย่างที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน สารหนู ไม่พบตัวอย่างที่มีผลตรวจสูงกว่ามาตรฐานของ
สหภาพยุโรป แต่พบว่า ร้อยละ 10 สูงกว่ามาตรฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเป็นปลาจากอ่าวไทย
ร้อยละ 11.64 น่านน้าอื่น ร้อยละ 5.56 และปรอท ไม่พบตัวอย่างที่มีผลตรวจสูงกว่ามาตรฐาน
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บทนา
อาหารสั ตว์ เป็นปั จจัย สาคัญในการเลี้ยงสัตว์ที่ส่ งผลต่อการเจริญเติบโต การสร้างผลผลิ ต
และสุขภาพของสัตว์ อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีนอกจากกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะแล้ว
วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ที่ จ ะน ามาใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบอาหารสั ต ว์ เป็ น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ในแง่ ข อง
ความปลอดภัยทางอาหารและคุณภาพ เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์อาจก่อให้เกิดสารตกค้างในอาหารสัตว์
ส่งผลถึงความปลอดภัยของสัตว์ รวมถึงก่อให้เกิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ จากปศุสัตว์ได้ ปัจจุบันประเทศไทย
มีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อใช้ ผลิตอาหารสัตว์ ภายในประเทศ รวมถึงเพื่อการส่งออกเป็นจานวนมาก
และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี โดยปี 2562 ปริ ม าณการส่ ง ออกปลาป่ น ทั้ ง สิ้ น 189,000 ตั น ไปยั ง
หลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพยุโรป เป็นต้น
(กรมการค้าต่างประเทศ, 2563)
ปลาป่น เป็น วัต ถุด ิบ อาหารสัต ว์ที ่น ิย มใช้เ พื ่อ เป็ น แหล่ ง โปรตีน และเพิ ่ม ความน่า กิน
ให้แก่อาหารสัตว์ มีป ริมาณการใช้ในสูตรอาหารสัตว์แตกต่างกันไปตามแต่ล ะชนิดสัตว์ ในขณะที่ป ลาป่น
มีโอกาสพบการปนเปื้อนของโลหะหนัก ซึ่งเป็นอันตรายในอาหารทางด้านเคมีไ ด้โ ดยธรรมชาติ เนื่องจาก
โลหะหนัก มีอัตราการสลายตัวช้า ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งในดินและน้าได้นาน จึงทาให้มีโอกาสที่จะสะสม
ในเนื้อเยื่อสัตว์น้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู และปรอท ซึ่งกระบวนการผลิต ปลาป่น
และอาหารสัตว์ ไม่สามารถทาลายโลหะหนักดังกล่าวได้ และปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อกาหนดทางกฎหมาย
เพื่อควบคุมปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประเภทปลาป่น ในขณะที่ข้อกาหนดของ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการกาหนดถึงค่าที่ยอมรับได้
ของปริมาณโลหะหนักตกค้างในปลาป่น รวมถึงอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ทราบถึงการปนเปื้อนโลหะหนักในวั ตถุดิบอาหารสัตว์
ประเภทปลาป่น สาหรับเป็นแนวทางการเฝ้าระวังอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ปลอดภัย จากโลหะหนัก
ตกค้าง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพสัตว์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ จากปศุสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และไม่เกิด
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ อาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์
วิธีการศึกษา
เก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดปลาป่น จากสถานที่เก็บอาหารสัตว์ นาเข้า ศูนย์รวบรวม
และจาหน่า ยวัต ถุดิบ อาหารสัต ว์ สถานที่ผ ลิต อาหารสัต ว์ และด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ ระหว่างเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2562 จานวน 200 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ โลหะหนัก (แคดเมียม ตะกั่ว
สารหนู และปรอท)
โดยเก็บ ตัว อย่า งตามระเบีย บกรมปศุส ัต ว์ ว่า ด้ว ยวิธ ีก ารเก็บ ตัว อย่า งอาหารสัต ว์เ ป็น
ตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม ดังนี้
ปลาป่น ในสภาพที่ก องรวมกันอยู่ยัง ไม่ได้บ รรจุในภาชนะบรรจุใ ห้สุ่ม เก็บตัว อย่า งรอบๆ
กอง แต่ละกองอย่างน้อย 5 จุด และเก็บลึกเข้าไปในกองอย่างน้อย 1 เมตร 3 จุด แล้วนามารวมกัน ชนิดละ
1 ตัวอย่าง ประมาณ 3 กิโลกรัม
ปลาป่นที่อยู่ในภาชนะบรรจุแล้ว ให้สุ่มเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นๆ จากหีบ ห่อ หรือภาชนะ
บรรจุที่พร้อมจะนาออกขาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนภาชนะบรรจุวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแต่ละชนิด
แล้วนามารวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง ประมาณ 3 กิโลกรัม
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ตัวอย่างปลาป่นที่สุ่มเก็บมาให้แบ่งมา 1 ตัวอย่าง น้าหนักไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลกรัม แต่ไม่เกิน
1 กิโลกรัม และจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ชื่อ ประเภท ชนิด ของอาหารสัตว์
- วัน เดือน ปีที่ผลิต และเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์
- สถานที่เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์
- ลายมื อ ชื่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งอาหารสั ต ว์ และลายมื อ ชื่ อ เจ้ า ของผู้ รั บ
ใบอนุญาต ผู้แทนหรือผู้ดาเนินกิจการ
จากนั้นส่งตัวอย่างปลาป่น ที่ห้องปฏิบัติการสานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก โดยใช้วิธี In house method based on AOAC 984.27(2016)/ICPOES ทดสอบประสิทธิภาพวิธีวิเคราะห์มีค่า LOQ; Limit of quantitation ของแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท
0.2, 0.5 และ 0.05 ppm ตามลาดับ
ผลการศึกษาและวิจารณ์
การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู และปรอท) ปนเปื้อน
ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดปลาป่น ที่สุ่มเก็บจากสถานที่เก็บอาหารสัตว์ นาเข้า ศูนย์รวบรวมและจาหน่า ย
วัตถุดิบ อาหารสัตว์ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ และด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พบการปนเปื้อน
แคดเมียม ร้อยละ 99 ปริมาณเฉลี่ย (mean ± SD) 1.06 ± 0.47 ppm ปริมาณสูงสุดเท่ากับ 3.51 ppm,
ตะกั่ว ร้อยละ 90 ปริมาณเฉลี่ย 1.71 ± 1.11 ppm ปริมาณสูงสุดเท่ากับ 10.74 ppm , สารหนู ร้อยละ 100
ปริมาณเฉลี่ย 7.00 ± 2.70 ppm ปริมาณสูงสุดเท่ากับ 19.98 ppm และ ปรอทร้อยละ 79.5 ปริมาณเฉลี่ย
0.08 ± 0.04 ppm ปริมาณสูงสุดเท่ากับ 0.5 ppm (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ปริมาณเฉลี่ยของโลหะหนักที่ตรวจพบ
ยั ง อยู่ ใ นช่ว งที่ ไ ม่ เกิ น กว่ า มาตรฐานปลาป่ น และผลิ ต ภัณ ฑ์ จากสั ต ว์ น้า ของสหภาพยุ โ รปและสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริมาณเฉลี่ย ปริมาณต่าสุดและสูงสุดของการปนเปื้อนแคดเมียม ตะกั่ว สารหนู และปรอท
ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ชนิดปลาป่น
แคดเมียม
มก./กก.

ตะกั่ว
มก./กก.

สารหนู
มก./กก.

ปรอท
มก./กก.

แหล่ง
วัตถุดิบ

จานวน
ตัวอย่าง

ต่าสุด-สูงสุด
(ร้อยละที่พบ)

Mean±SD

ต่าสุด-สูงสุด
(ร้อยละที่พบ)

Mean±SD

ต่าสุด - สูงสุด
(ร้อยละที่พบ)

Mean±SD

ต่าสุด-สูงสุด
(ร้อยละที่พบ)

Mean±SD

ปลาป่น
ทั้งหมด

200

0.26 - 3.51
(99)

1.06±0.47

0.51 - 10.74
(90)

1.71±1.11

0.04 - 19.98
(100)

7±2.7

0.03 - 0.5
(79.5)

0.08±0.04

อ่าวไทย

146

0.35 - 3.51
(99.32)

1.04±0.49

0.51 - 10.74
(91.78)

1.7±1.19

0.35 - 19.98
(100)

7.06±2.92

0.05 - 0.5
(82.88)

0.09±0.05

0.26 - 2.34
(98.15)

1.1±0.43

0.53 - 4.78
(85.19)

1.75±0.84

0.04 - 12.25
(100)

6.86±2.01

0.03 - 0.11
(70.37)

0.06±0.01

น่านน้า
54
อื่น
ข้อกาหนดสหภาพ
ยุโรป
ข้อกาหนดสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

≤2

≤ 10

≤ 25

≤ 0.5

≤2

≤ 10

≤ 10

≤ 0.5
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เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของวัตถุดิบสาหรับนามาผลิตปลาป่น ระหว่างปลาจากอ่าวไทยกับ
น่านน้าอื่นๆ ผลทางห้องปฏิบัติการตรวจพบแคดเมียม ตะกั่ว และปรอทจากอ่าวไทย ร้อยละ 99.32, 91.78,
100 และ 82.88 น่านน้าอื่น ร้อยละ 98.15, 85.19, 100 และ 70.37 จะเห็นได้ว่าปลาป่นจากอ่าวไทยมีจานวน
ตัวอย่างที่ตรวจพบโลหะหนั กตกค้างมากกว่าปลาป่นจากน่านน้าอื่น ยกเว้นสารหนูที่ตรวจพบทุกตัวอย่าง
เหมือนกัน ปริมาณเฉลี่ยของแคดเมียมและตะกั่ว จากอ่าวไทย ต่ากว่าปริมาณเฉลี่ยของปลาป่นจากน่านน้าอื่น
ในขณะที่ปริมาณเฉลี่ยของสารหนูและปรอทจากอ่าวไทย สูงกว่า ปริมาณเฉลี่ยของปลาป่นจากน่านน้าอื่น ทั้งนี้
ความเข้มข้นเฉลี่ยของโลหะหนักที่ตรวจพบยังอยู่ในช่วงที่ไม่เกินมาตรฐานของสหภาพยุโรป และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างแบ่งตามช่วงปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดปลาป่น
จานวนตัวอย่าง
ปลาป่นทั้งหมด
อ่าวไทย
น่านน้าอื่น

200
146
54

แคดเมียม (ร้อยละ)
ไม่พบ
0.06 - ≤ 0.5 > 0.5 - ≤ 1
มก./กก.
มก./กก.
2 (1)
15 (7.5)
94 (47)
1 (0.68)
13 (8.9)
71 (48.63)
1 (1.85)
2 (3.7)
23 (42.59)

>1-≤2
มก./กก.
82 (41)
57 (39.04)
25 (46.3)

>2
มก./กก.
7 (3.5)
4 (2.74)
3 (5.56)

แผนภูมทิ ี่ 1 ร้อยละของตัวอย่าง แบ่งตามช่วงปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียม ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดปลาป่น

ร้อยละ

แคดเมียม
60
50
40
30
20
10
0

%ปลาป่นทั้งหมด
%อ่าวไทย
%น่านน้าอื่น

ไม่พบ

0.06 - ≤ 0.5 > 0.5 - ≤ 1 > 1 - ≤ 2
มก./กก.

>2

จากตารางที่ 2 และ แผนภูมิที่ 1 ปลาป่น 200 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบการปนเปื้อนแคดเมียม
2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1) ตรวจพบปริมาณแคดเมียม ≤ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.5)
ช่วง > 0.5 - ≤ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 176 ตัวอย่าง (ร้อยละ 88) และ > 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเกินกว่า
มาตรฐานของสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.5) เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่ง
วัตถุดิบ (อ่าวไทย 146 ตัวอย่าง น่านน้าอื่น 54 ตัวอย่าง) พบว่าเป็นปลาป่นจากอ่าวไทย 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ
2.74) ปริมาณ 2.42, 2.52, 2.89 และ 3.51 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม จากน่านน้าอื่น 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.56)
ปริมาณ 2.09, 2.21 และ 2.34 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าปลาป่นจากอ่าวไทยตรวจพบแคดเมียมเกินค่า
6

มาตรฐานจานวนน้อยกว่าปลาจากน่านน้าอื่น แต่มี ปริมาณเฉลี่ยที่เกิน สูงกว่าค่ามาตรฐานถึง ร้อยละ 41.75
ในขณะที่น่านน้าอื่น สูงกว่าค่ามาตรฐาน ร้อยละ 10.65
ตารางที่ 3 จานวนตัวอย่างแบ่งตามช่วงปริมาณการปนเปื้อนตะกั่ว ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ชนิดปลาป่น
แหล่งวัตถุดิบ

จานวนตัวอย่าง

ปลาป่นทั้งหมด
อ่าวไทย
น่านน้าอื่น

200
146
54

ตะกั่ว (ร้อยละ)
0.3 - ≤ 1
ไม่พบ
มก./กก.
8 (4)
53 (26.5)
5 (3.42) 39 (26.71)
3 (5.56) 14 (25.93)

>1-≤5
มก./กก.
136 (68)
99 (67.81)
37 (68.52)

> 5 - ≤ 10 > 10
มก./กก. มก./กก.
2 (1)
1 (0.5)
2 (1.37) 1 (0.68)
0
0

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของตัวอย่าง แบ่งตามช่วงปริมาณการปนเปื้อนตะกั่วในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดปลาป่น

ตะกั่ว
80
ร้อยละ

60
40

%ปลาป่นทั้งหมด
%อ่าวไทย
%น่านน้าอื่น

20
0
ไม่พบ

0.3 - ≤ 1 > 1 - ≤ 5 > 5 - ≤ 10
มก./กก.

> 10

จากตารางที่ 3 และ แผนภูมิที่ 2 ปลาป่น 200 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบการปนเปื้อนตะกั่ว
8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4) ตรวจพบปริมาณตะกั่ว ≤ 1 มิลลิกรัมต่อกิโ ลกรัม 53 ตัวอย่าง (ร้อยละ 26.5)
ช่วง > 1 - ≤ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 136 ตัวอย่าง (ร้อยละ 68) ช่วง > 5 - ≤ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1) และ > 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานของสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.5) เมื่อพิจารณาแยกตามแหล่งวัตถุดิบ (อ่าวไทย 146 ตัวอย่าง น่านน้าอื่น
54 ตัวอย่าง) พบว่าเป็นปลาป่นจากอ่าวไทย 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.68 %) ปริมาณ 10.74 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
สูงกว่าค่ามาตรฐานถึง ร้อยละ 7.4 ส่วนปลาจากน่านน้าอื่น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
ตารางที่ 4 จานวนตัวอย่างแบ่งตามช่วงปริมาณการปนเปื้อนสารหนูในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดปลาป่น
แหล่งวัตถุดิบ

จานวนตัวอย่าง

ปลาป่นทั้งหมด
อ่าวไทย
น่านน้าอื่น

200
146
54

สารหนู (ร้อยละ)
≤2
ไม่พบ
มก./กก.
0
5 (2.5)
0
4 (2.74)
0
1 (1.85)
7

> 2 - ≤ 10 > 10 - ≤ 20 > 20
มก./กก.
มก./กก.
มก./กก.
175 (87.5)
20 (10)
0
125 (85.62) 17 (11.64)
0
50 (92.59)
3 (5.56)
0

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของตัวอย่าง แบ่งตามช่วงปริมาณการปนเปื้อนสารหนูในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดปลาป่น

สารหนู
100
ร้อยละ

80
60

%ปลาป่นทั้งหมด
%อ่าวไทย
%น่านน้าอื่น

40
20
0
ไม่พบ

≤2

> 2 - ≤ 10 > 10 - ≤ 20
มก./กก.

> 20

จากตารางที่ 4 และ แผนภูมิ ที่ 3 ปลาป่น 200 ตัว อย่าง ตรวจพบปริม าณสารหนู
≤ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.5) ช่วง > 2 - ≤ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 175 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 87.5) ช่วง > 10 - ≤ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 20 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10) และ ไม่พบตัวอย่างที่มี
ปริมาณ > 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แสดงให้เห็นว่าปลาป่นทั้งหมดตรวจพบปริมาณสารหนูไม่เกินกว่ามาตรฐาน
ของสหภาพยุโรป แต่เกินกว่ามาตรฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน (≤ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) เมื่อพิจารณา
แยกตามแหล่ งวั ตถุดิบ (อ่ าวไทย 146 ตั ว อย่ าง น่ านน้ าอื่น 54 ตัว อย่ าง) พบว่ าเป็ นปลาป่น จากอ่า วไทย
17 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11.64) ปริมาณ 10.16, 10.31, 10.33, 10.48, 10.5, 11.17, 11.53, 11.56, 12.34,
12.82, 13.04, 13.22, 13.24, 14.22, 15.38, 19.4 และ 19.98 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากน่านน้าอื่น
3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.56) ปริมาณ 10.51, 11.23 และ 12.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าปลาป่น
จากอ่าวไทยตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานมากกว่าปลาจากน่านน้าอื่น และมีปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐาน
โดยเฉลี่ย ร้อยละ 29.2 ในขณะที่น่านน้าอื่นสูงกว่าค่ามาตรฐานโดยเฉลี่ย ร้อยละ 13.3
ตารางที่ 5 จานวนตัวอย่างแบ่งตามช่วงปริมาณการปนเปื้อนปรอทในวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดปลาป่น
แหล่งวัตถุดิบ
ปลาป่นทั้งหมด
อ่าวไทย
น่านน้าอื่น

จานวน
ตัวอย่าง
200
146
54

ไม่พบ
6 (3)
3 (2.05)
3 (5.56)

ปรอท (ร้อยละ)
0.03 - ≤ 0.1 > 0.1 - ≤ 0.3 > 0.3 - ≤ 0.5 > 0.5
มก./กก.
มก./กก.
มก./กก.
มก./กก.
162 (81)
31 (15.5)
1 (0.5)
0
112 (76.71) 30 (20.55)
1 (0.68)
0
50 (92.59)
1 (1.85)
0
0
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของตัวอย่าง ตามช่วงปริมาณการปนเปื้อนปรอท ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ชนิดปลาป่น

ร้อยละ

ปรอท
100
80
60
40
20
0
ไม่พบ

0.03 - ≤ 0.1 > 0.1 - ≤ > 0.3 - ≤
0.3
0.5
มก./กก.

> 0.5

%ปลาป่นทั้งหมด
%อ่าวไทย
%น่านน้าอื่น

จากตารางที่ 5 และ แผนภูมิที่ 4 ปลาป่น 200 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบการปนเปื้อนปรอท
6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3) ตรวจพบปริมาณปรอท 0.03 - ≤ 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 162 ตัวอย่าง (ร้อยละ 81)
ช่วง > 0.1 - ≤ 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.5) ช่วง > 0.3 - ≤ 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.5) และ ไม่พบตัวอย่างที่มีปริมาณ > 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แสดงให้เห็นว่าปลาป่น
ทั้งหมดตรวจพบปริมาณปรอทไม่เกินกว่ามาตรฐานของสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ ป ลาป่ น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส าหรั บ น าไปผลิ ต อาหารสั ต ว์ ดั ง นั้ น จึ ง ควรพิ จ ารณาถึ ง
ข้อกาหนดของอาหารสัตว์ด้วย เพื่อป้องกันปัญหาโลหะหนักตกค้างในผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ สาหรับมนุษย์
บริโภคและอาหารสัตว์ สหภาพยุโรปกาหนดระดับความเข้มข้นของโลหะหนักที่ยอมรับได้ แยกตามชนิดสัตว์
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 6 มาตรฐานปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียม ตะกั่ว สารหนูและปรอทในอาหารสัตว์ ของสหภาพยุโรป*
แคดเมียม
อาหารสัตว์สาเร็จรูปสาหรับ โค กระบือ แพะ แกะ ปลา
อาหารสัตว์สาเร็จรูปสาหรับ ลูกโค กระบือ แพะ แกะ และสัตว์ชนิดอื่น
(ยกเว้นอาหารสัตว์เลี้ยง)
อาหารเสริมสาหรับสัตว์
อาหารสัตว์เลี้ยง

มก./กก.
1
0.5
2
2

ตะกั่ว
อาหารสัตว์สาเร็จรูปทุกชนิดสัตว์

5

อาหารสัตว์สาเร็จรูป (ยกเว้นอาหารสัตว์เลี้ยง)
อาหารสัตว์เลี้ยง

2
10

อาหารสัตว์สาเร็จรูป (ยกเว้นอาหารปลาและสัตว์เลี้ยง)
อาหารปลา
อาหารสัตว์เลี้ยง

0.1
0.2
0.5

สารหนู
ปรอท

* COMMISSION REGULATION (EU) 2015/186
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จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า ปลาป่นจากอ่าวไทย และจากน่านน้าอื่น ตรวจพบโลหะหนัก
ตกค้ า งในชนิ ด และปริ ม าณที่ แ ตกต่ า งกั น ในขณะที่ ป ระเทศคู่ ค้ า มี ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ ปริ ม าณโลหะหนั ก
ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ ดังนั้นผู้ผลิตปลาป่นที่ประสงค์จะส่งออกจึงจาเป็นต้องเลือกซื้อ
ปลาจากหลากหลายแหล่ง เพื่อนามาผลิตปลาป่นให้ได้คุณภาพตามที่ประเทศคู่ค้ากาหนด ส่วนผู้ผลิตอาหาร
ผสมสาเร็จรูปสาหรับสัตว์ นอกจากจะเลือกซื้อปลาป่นจากหลากหลายแหล่งผลิตแล้ว ควรคานึงถึงวัตถุดิบ
ที่นามาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ เนื่องจากการใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย รวมถึงสัดส่วนที่ใช้ผสมจะมีผลต่อ
ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ามีสัดส่วนการใช้ปลาป่นเป็นวัตถุดิบในสูตรสาหรับ
ผลิตอาหารสัตว์มากกว่าอาหารสัตว์บก โดยอาหารกุ้งใช้ปลาป่น ร้อยละ 20 ของสูตรอาหาร อาหารปลาใช้
ปลาป่น ร้อยละ 10 ของสูตรอาหาร ในขณะที่อาหารสัตว์บก มีสัดส่วนการใช้ปลาป่นอยู่ที่ ร้อยละ 3 – 8 โดย
อาหารเป็ดไข่ เป็นอาหารสัตว์บกที่ใช้ปลาป่นเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารเยอะที่สุด (สมาคมผู้ผลิต อาหาร
สัตว์ไทย, 2562)
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในปลาป่น จานวน 200 ตัวอย่าง โดย
แบ่งเป็นปลาจากอ่าวไทย 146 ตัวอย่างและน่านน้าอื่น 54 ตัวอย่าง จากสถานที่เก็บอาหารสัตว์ นาเข้า ศูนย์
รวบรวมและจาหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ และด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ เพื่อตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของแคดเมียม ตะกั่ว สารหนู และปรอท ด้วยวิธี In house method based
on AOAC 984.27(2016)/ICP-OES พบว่าโลหะหนักตกค้างที่พบมากที่สุ ดคือ แคดเมียม โดยพบในปริมาณที่
เกิน กว่าข้อกาหนดของสหภาพยุโรป ร้ อยละ 3.5 รองลงมาคือ ตะกั่ว พบร้อยละ 0.5 เมื่อพิจารณาตาม
ข้อกาหนดของจีน โลหะหนักตกค้างที่พบมากที่สุดคือ สารหนู โดยพบในปริมาณที่เกินกว่าข้อกาหนดของจีน
ร้อยละ 10 รองลงมาคือ แคดเมียม ร้อยละ 3.5 และตะกั่ว ร้อยละ 0.5 ซึ่งการตรวจพบปริมาณโลหะหนัก
ตกค้างเกินมาตรฐานที่สหภาพยุโรปและจีนกาหนด ทาให้อาจเกิดปัญหากรณีที่มีการส่งออกปลาป่นได้ และที่
สาคัญคือข้อกาหนดเกี่ยวกับปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนของแต่ละประเทศ อาจมีค่าแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ส่งออก
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ชนิดปลาป่น จึงควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดของแต่ละประเทศ ก่อนที่
จะส่งออก หากสินค้าที่ส่งไปพบปัญหาปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด อาจส่งผลให้สินค้าไม่
สามารถนาเข้าไปยังประเทศนั้นๆ ได้ และผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ที่ใช้ปลาป่นเป็นวัตถุดิ บในการผลิต
จาเป็นต้องเฝ้าระวังปริมาณโลหะหนักที่มีในปลาป่น เพื่อป้องกันการเกิดโลหะหนักตกค้างในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
นอกจากนี้ การศึกษาในอนาคต ควรศึกษาไปถึงแหล่งต้นทางของวัตถุดิบที่นามาใช้ผลิตปลาป่น เพราะโลหะ
หนักแต่ละชนิดสามารถพบเจอได้ตามธรรมชาติ โดยจะสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของปลา โลหะหนักที่พบจะมีชนิด
ปริมาณ ตามแหล่งน้าที่ปลาอาศัยอยู่
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ นายรั ก ไทย งามภั ก ดิ์ ผู้ อ านวยการกองควบคุ ม อาหารและยาสั ต ว์
นายบุญเสริม ปีตานนท์ชัย หัว หน้าฝ่ายรับรองระบบและประกันคุณภาพ นายวีระ อิ้งสอาด หั วหน้าฝ่าย
มาตรฐานอาหารสัตว์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ ที่ให้ความอนุเคราะห์การเก็บตัวอย่างและ
ข้อมูลในการทางานวิจัย นางสาวแสงรัตน์ ครุฑสนธิ์ และนางสาวกุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ที่ช่วยสนับสนุนงานวิจัย
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