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 ระเบียบเครือรัฐออสเตรเลีย 
เร่ือง มาตรฐานสารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ 
 (Contaminants and Natural Toxicants) 
 

 บังคับใช้ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 

Standard 1.4.1 Contaminants and Natural Toxicantsi ได้กําหนดระดับสูงสุด (Maximum Levels 
- MLs) ของสารปนเป้ือนและสารพิษตามธรรมชาติในอาหารท่ีระบุไว้ท้ังท่ีเป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ  แต่โดยหลักเกณฑ์
ท่ัวไปนั้น ไม่ว่าสารปนเป้ือนหรือสารพิษตามธรรมชาติจะมีการกําหนด MLs หรือไม่ ผู้ผลิตควรรักษาระดับของสาร
ปนเป้ือนและสารพิษตามธรรมชาติในอาหารทุกอย่างไว้ตามหลักเกณฑ์ท่ีตํ่าเท่าท่ีจะสามารถกระทําได้ (As Low As 
Reasonably Achievable - ALARA) 

การกําหนด MLs เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือใช้ในการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับสินค้า
อาหารท่ีมีการบริโภคในชีวิตประจําวัน ดังนั้น อาหารท่ีไม่มีการกําหนด MLs ในมาตรฐานฉบับนี้อาจเป็นอาหารท่ีมีการ
ปนเป้ือนในระดับตํ่า หรือมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคในระดับตํ่า  

ซ่ึงนอกเหนือจาก MLs ท่ีเป็นกรอบท่ีบังคับตามกฎหมาย ยังได้มีการกําหนด “ระดับท่ีคาดหวังโดยท่ัวไป” หรือ 
Generally Expected Levels (GELs) เพ่ือให้ผู้ผลิตได้มีเกณฑ์ในการควบคุมปริมาณการปนเป้ือนตามความสมัครใจ 

และนอกเหนือจากบริบทด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ยังต้องพิจารณาถึงข้อผูกพันทางการค้าระหว่าง
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ภายใต้ข้อตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ตลอดจนพิจารณาถึงข้อตกลงทางการค้า
โดยองค์กรการค้าโลก (WTO) 

Standard 1.4.1 Contaminants and Natural Toxicants นี้ ได้กําหนด MLs สําหรับสิ่งปนเป้ือนต่างๆ 
ไว้ดังนี้ 

• ระดับสูงสุดของสารปนเป้ือนประเภทโลหะในอาหาร 
(Maximum levels of metal contaminants in food) 

• ระดับสูงสุดของสารปนเป้ือนท่ีไม่ใช่โลหะในอาหาร 
(Maximum levels of non-metal contaminants in food) 

• ระดับสูงสุดของสารพิษตามธรรมชาติจากการเติมสารปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหาร 
(Maximum levels of natural toxicants from the addition of flavouring substances to food) 

• ระดับสูงสุดสําหรับสารพิษตามธรรมชาติท่ีพบในอาหาร 
(Maximum levels of other natural toxicants in food) 

• แผนการสุ่มตัวอย่าง สําหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารปรอทในปลาและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสัตว์น้ํา
ประเภทกุ้ง และสัตว์น้ําประเภทหอยและปลาหมึก 
(Sampling plan for mercury in fish, fish products, crustacea and molluscs) 
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ระดับสูงสุดของสารปนเป้ือนประเภทโลหะในอาหาร 

ในสดมภ์ (Column) ท่ี 1 ตัวอักษรท่ีเป็น “ตัวหนา (Bold)” แสดงถึงชนิดสารปนเป้ือนประเภทโลหะ ชนิด
อาหารแสดงด้วยตัวอักษรธรรมดา 

ในสดมภ์ (Column) ท่ี 2 แสดง MLs สําหรับสารปนเป้ือนประเภทโลหะในอาหารด้วยหน่วย “มิลลิกรัม ต่อ
กิโลกรัม หรือ mg/kg นอกจากจะระบุให้เป็นอ่ืน ดังแสดงใน ตารางท่ี 1 

   

ตารางท่ี 1 ระดับสูงสุดของสารปนเปื้อนประเภทโลหะในอาหาร 
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ระดับสูงสุดของสารปนเป้ือนท่ีไม่ใช่โลหะในอาหาร 
ในสดมภ์ (Column) ท่ี 1 ตัวอักษรท่ีเป็น “ตัวหนา (Bold)” แสดงถึงชนิดสารปนเป้ือนท่ีไม่ใช่โลหะ ชนิด

อาหารแสดงด้วยตัวอักษรธรรมดา 

ในสดมภ์ (Column) ท่ี 2 แสดง MLs สําหรับสารปนเป้ือนท่ีไม่ใช่โลหะ ในอาหารด้วยหน่วย “มิลลิกรัม ต่อ
กิโลกรัม” หรือ mg/kg นอกจากจะระบุให้เป็นอ่ืน และหน่วย MU หมายถึงหน่วยวัดซ่ึงได้อธิบายไว้ในวิธีดําเนินการท่ี
แนะนําสําหรับการตรวจสอบน้ําทะเลและสัตว์น้ําท่ีมีเปลือกa ดังแสดงใน ตารางท่ี 2 

 

   

                                           
 

a  Irwin N. (ed.) 4th Ed. 1970, American Public Health Association Inc. 
 Recommended procedures for examination of seawater and shellfish 

ตารางท่ี 2 ระดับสูงสุดของสารปนเปื้อนท่ีไม่ใช่โลหะในอาหาร 
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ระดับสูงสุดของสารพิษตามธรรมชาติจากการเติมสารปรุงแต่งกล่ินรสในอาหาร 
ในสดมภ์ (Column) ท่ี 1 ตัวอักษรท่ีเป็น “ตัวหนา (Bold)” แสดงถึงชนิดสารปรุงแต่งกลิ่นรสในชนิดอาหาร

แสดงด้วยตัวอักษรธรรมดา 

ในสดมภ์ (Column) ท่ี 2 แสดง MLs สําหรับสารปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหารด้วยหน่วย “มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม” 
หรือ mg/kg นอกจากจะระบุให้เป็นอ่ืน ดังแสดงใน ตารางท่ี 3   

ตารางท่ี 3 ระดับสูงสุดของสารพิษตามธรรมชาติจากการเติมสารปรุงแต่งกล่ินรสในอาหาร 
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ระดับสูงสุดสําหรับสารพิษตามธรรมชาติท่ีพบในอาหาร 
ในสดมภ์ (Column) ท่ี 1 ตัวอักษรท่ีเป็น “ตัวหนา (Bold)” แสดงถึงชนิดสารพิษตามธรรมชาติท่ีพบในชนิด

อาหารแสดงด้วยตัวอักษรธรรมดา 

ในสดมภ์ (Column) ท่ี 2 แสดง MLs สําหรับสารพิษตามธรรมชาติในอาหาร ด้วยหน่วย “มิลลิกรัม ต่อ
กิโลกรัม” หรือ mg/kg นอกจากจะระบุให้เป็นอ่ืน ดังแสดงใน ตารางท่ี 4 

โดยมีคําอธิบายตารางเพ่ิมเติม ดังนี้ 

• ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกรวม (hydrocyanic, total) หมายถึงกรดไฮโดรไซยานคิท้ังหมด รวมท้ังไฮโดร
ไซยานิกท่ีเกิดจากลินามาริน (linamarin) โลทาวสตราลิน (lotaustralin) อะซีโตนไซยาโนไฮดริน (ace-
tone cyanohydrins) หรือบูทาโนนไซยาโนไฮดริน (butanone cyanohydrins) ในระหว่าง หรือ
หลังจากเกิดปฏิกริยาไฮโดรไลซิสของเอ็นไซม์ (enzyme hydrolysis) หรือปฏิกริยาไฮโดรไลซิสของกรด 
(acid hydrolysis)  โดยจะแสดงหน่วยเป็นมิลลิกรัมของกรดไฮโดรไซยานิกต่อมันทอดพร้อมรับประทาน
หนึ่งกิโลกรัม 

• แผ่นมันสําปะหลังพร้อมรับประทาน  หมายถึงผลิตภัณฑ์ซ่ึงประกอบไปด้วยมันสําปะหลังชนิดหวาน
พร้อมรับประทาน โดยไม่ต้องมีการเตรียมอย่างอ่ืนอีก รวมท้ังมันสําปะหลังกรอบ ขนมปังแคร็กเกอร์ 
ขนมปังแคร็กเกอร์ผสม “ผัก”   

   
ตารางท่ี 4  ระดับสูงสุดสําหรับสารพิษตามธรรมชาติที่พบในอาหาร 
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แผนการสุ่มตัวอย่าง 
(1) วิธีการท่ีระบุไว้ในวรรคนี้ คือวิธีท่ีกําหนดสําหรับการสุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์สารปรอทในปลา ผลิตภัณฑ์จาก

ปลา สัตว์น้ําประเภทกุ้งและสัตว์น้ําประเภทหอยและปลาหมึก 

(2) เพ่ือจุดมุ่งหมายของแผนการสุ่มตัวอย่างนี้ – 

(a) ตัวอย่างจะต้องประกอบไปด้วยหน่วยของตัวอย่างตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ และหน่วยของตัวอย่างจะต้อง
ประกอบไปด้วยปริมาณหนึ่งซ่ึงนํามาจากส่วนท่ีรับประทานได้ของปลา ผลิตภัณฑ์จากปลา สัตว์น้ําประเภทกุ้ง 
หรือสัตว์น้ําประเภทหอยและปลาหมึก ซ่ึงเพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ 

(b) ในอาหารล็อตท่ีจะนําไปตรวจสอบ จํานวนของตัวอย่างท่ีสุ่มข้ึนมานั้นจะต้องมีรายละเอียดดังท่ีระบุไว้ในข้อท่ี 
(3)(a) หรือ (3)(b) ของมาตรฐานฉบับนี้  

(c) ในกรณีท่ีมีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่สามารถหาจํานวนหน่วยของตัวอย่างได้ตามท่ีระบุไว้ จะต้องใช้หน่วยตัวอย่าง 
5 หน่วย 

(3) จํานวนของหน่วยตัวอย่างท่ีสุ่มตรวจเพ่ือการวิเคราะห์ มีดังต่อไปนี้  – 

(a) ปลา  ผลิตภัณฑ์จากปลา รวมท้ังปลาในบรรจุภัณฑ์ – 

ปริมาณต่อล็อต (ตัน) จํานวนปลา (ตัว) หรือจํานวนห่อ 

ไม่เกิน 5 ตัน 10 

6 – 10 15 

11 – 30 20 

31 – 100 25 

101 – 200 30 

มากกว่า 200 40 

 

(b) สัตว์น้ําประเภทกุ้ง และสัตว์น้ําประเภทหอยและปลาหมึก รวมท้ังสัตว์น้ําประเภทกุ้งและสัตว์น้ําประเภทหอย
และปลาหมึกในบรรจุภัณฑ์ – 

ปริมาณต่อล็อต (ตัน) หน่วยตัวอย่าง หรือจํานวนห่อ 

ไม่เกิน 1 ตัน 10 

1 – 5 15 

6 – 30 20 

31 – 100 25 

มากกว่า 100 30 

 



ฐานข้อมูลกฎระเบียบและมาตรฐานอาหารต่างประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย เรื่อง : มาตรฐานสารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาต ิ
  (Contaminants and Natural Toxicants) 

 หน้าท่ี 8 จาก 8 FM-IN-FC-01 Rev.01 
 ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร แผนกวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายวิจยัและบริการข้อมูล สถาบันอาหาร 

(4) การตีความสําหรับการวิเคราะห์  – 

(a) ตัวอย่างซ่ึงมีหน่วยตัวอย่างต้ังแต่ 10 หน่วยข้ึนไป  – 

(i) ถ้าความเข้มข้นของสารปรอทในหน่วยตัวอย่างใดสูงกว่า 1.0 มก./กก. ในกรณีของปลาเจมฟิช (gemfish) 
บิลฟิช (billfish)  (รวมท้ังปลามาร์ลิน (including marlin)) เซาต์เทิร์นบลูฟินทูน่า (southern bluefin 
tuna) ปลากระพงขาวบารามันดิ (barramundi) ปลาลิง (ling) ปลาออเรนจ์รัฟฟ่ี (orange roughy) ปลา
กระเบน และปลาฉลามทุกพันธุ์ หรือมากกว่า  0.5 มก./กก. ในกรณีของสัตว์น้ําประเภทกุ้ง สัตว์น้ํา
ประเภทหอยและปลาหมึก และปลาอ่ืนๆซ่ึงอาจหาตัวอย่างโดยสอดคล้องกับวรรคนี้ และควรมีการ
ตรวจสอบค่าเฉลี่ยโดยท่ัวไปของหน่วยตัวอย่าง หรือ 

(ii) ถ้าค่าเฉลี่ยท่ัวไปของล็อตนั้น น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1.0 มก./กก. ในกรณีของปลาเจมฟิช (gemfish)  
บิลฟิช (billfish) รวมท้ังปลามาร์ลิน (marlin) เซาต์เทิร์นบลูฟินทูน่า  (southern bluefin tuna) ปลา
กระพงขาวบารามันดิ (barramundi) ปลาลิง (ling) ปลาออเรนจ์รัฟฟ่ี (orange roughy) ปลากระเบน 
และปลาฉลามทุกพันธุ์ หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มก./กก. ในกรณีของสัตว์น้ําประเภทกุ้ง สัตว์น้ํา
ประเภทหอยและปลาหมึก และปลาอ่ืนๆซ่ึงอาจหาตัวอย่างโดยสอดคล้องกับวรรคนี้ และไม่มีหน่วย
ตัวอย่างใดในล็อตนี้มีค่าสารปรอทเข้มข้นสูงกว่า 1.5 มก./กก. ตัวอย่างล็อตนี้ จะต้องมีการรายงานว่า
เป็นไปตามมาตรฐาน   

(b) การสุ่มตัวอย่างด้วยหน่วยตัวอย่าง  5 หน่วย – 

(i) ถ้าสารปรอทเข้มข้นในตัวอย่างนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0 มก./กก.  ในกรณีของปลาเจมฟิช (gemfish) 
บิลฟิช (billfish)  (รวมท้ังปลามาร์ลิน (including marlin)) เซาต์เทิร์นบลูฟินทูน่า (southern bluefin 
tuna) ปลากระพงขาวบารามันดิ (barramundi) ปลาลิง (ling) ปลาออเรนจ์รัฟฟ่ี (orange roughy) ปลา
กระเบน และปลาฉลามทุกพันธุ์ หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มก./กก. ในกรณีของสัตว์น้ําประเภทกุ้ง 
สัตว์น้ําประเภทหอยและปลาหมึก และปลาอ่ืนๆ ซ่ึงอาจสุ่มตัวอย่างโดยสอดคล้องกับวรรคนี้ จําเป็นต้อง
รายงานหมายเลขล๊อตสินค้า (lot) ด้วยเสมอ 

(c) ปริมาณสารปรอทของปลาแห้ง หรือปลาท่ีทําให้แห้งบางส่วน จะต้องคํานวณตามพ้ืนฐานของความชื้นท่ี 80% 

                                           
 

i  Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) 
STANDARD 1.4.1 - CONTAMINANTS AND NATURAL TOXICANTS 
Online : http://www.foodstandards.gov.au 


