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สรรสาระ

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด *

ภัยแฝงจากภาชนะโลหะเคลือบสีสดใส

 ภาชนะโลหะเคลือบ หรือ enamelware ตาม 

ค�านิยามของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 835 : 2531 

ภาชนะโลหะเคลือบส�าหรับใช้ในครัวเรือน หมายถึง เครื่องใช้ 

ที่ใช้สารอนินทรีย์เคมีเคลือบผิวโลหะที่ขึ้นรูปแล้ว แล้วน�าไปเผา

หรืออบจนหลอมตัวเป็นเนื้อแก้วที่ผิว เพื่อป้องกันการสึกกร่อน

และการกดักร่อน ซึง่ในปัจจบุนัมกีระแสการน�าถาดโลหะเคลอืบ

สสีนัสดใส มาใส่อาหารรบัประทาน โดยเฉพาะอาหารรสจดั เช่น 

ส้มต�า หรืออาหารอื่นๆ ก�าลังเป็นที่นิยม แต่ความเป็นจริงแล้ว

ภาชนะโลหะเคลือบที่มีสีสันสดใสเหล่านั้น เหมาะท่ีจะน�ามา 

ใส่อาหารหรือไม่ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

ได้สุ่มตัวอย่าง ภาชนะโลหะเคลือบประเภทต่าง ๆ จากแหล่ง 

ซ้ือขายท่ัวไป ท้ังในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จ�านวน 71 

ตัวอย่าง ลักษณะตัวอย่างท้ังมีลายด้านในภาชนะ จ�านวน 48 

ตัวอย่าง ได้แก่ ชาม จานและถาดแบบที่นิยมน�ามาใส่ส้มต�าและ

ตวัอย่างท่ีไม่มลีายด้านในภาชนะ จ�านวน 23 ตวัอย่าง ได้แก่ ชาม 

หม้อ ปิ่นโต วิธีทดสอบและเกณฑ์ก�าหนดท�าตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 835 : 2531 ภาชนะโลหะเคลอืบส�าหรบั

ใช้ในครัวเรือน ซ่ึงมีเกณฑ์ก�าหนดของโลหะหนัก 2 ชนิด  

คือ ตะกั่วและแคดเมียม โดยแบ่งตามประเภทของตัวอย่าง  

ตามตารางที่ 1

ผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ที่ก�าหนด ไม่เกิน

ตะกั่ว แคดเมียม

ภาชนะแบบแบน มก.ต่อ ตร.ดม. 1.7 0.17

ภาชนะเล็กแบบลึก มก.ต่อ ลบ.ดม. 5.0 0.50

ภาชนะใหญ่แบบลึก มก.ต่อ ลบ.ดม. 2.5 0.25

ตารางที่ 1 แสดงค่าเกณฑ์ก�าหนดปริมาณตะกั่วและแคดเมียม

หมายเหตุ

1. ภาชนะแบบแบน หมายถงึ ภาชนะทีม่คีวามลกึไม่เกนิ 25 มลิลเิมตร เมือ่วดัในแนวดิง่จากจดุลกึทีส่ดุภายในภาชนะ ถงึแนวระดบั

ของขอบริมบนสุดของภาชนะ

2. ภาชนะเล็กแบบลกึ หมายถงึ ภาชนะทีม่คีวามลกึเกนิ 25 มลิลเิมตร เมือ่วดัในแนวดิง่จากจดุลกึทีส่ดุภายในภาชนะ ถงึแนวระดบั

ของขอบริมบนสุดของภาชนะ และมีความจุน้อยกว่า 1.1 ลบ.ดม.

3. ภาชนะใหญ่แบบลกึ หมายถงึ ภาชนะทีม่คีวามลกึเกนิ 25 มลิลเิมตร เมือ่วดัในแนวดิง่จากจดุลกึทีส่ดุภายในภาชนะ ถึงแนวระดบั

ของขอบริมบนสุดของภาชนะ และมีความจุตั้งแต่ 1.1 ลบ.ดม.ขึ้นไป

ภัยแฝงจากภาชนะโลหะเคลือบสีสดใสระวัง
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ในร่างกายเราได้เป็นเวลานาน และเมื่อมีปริมาณสูงพอก็จะมีผล

ต่อการท�างานของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตะกั่ว จะส่งผลต่อ 

ระบบประสาทและสมอง แคดเมยีมจะส่งผลต่อระบบไต กระดกู

 จากการทดลองเป็นท่ีน่าสังเกตว่าภาชนะที่มีลาย 

สเีข้มๆ โดยเฉพาะสแีดงกระจายเตม็ถาดด้านใน พบปรมิาณโลหะ

หนักสูงกว่าถาดที่มีลายและสีน้อยกว่า ขณะที่ภาชนะที่ไม่มีลาย

ด้านในมีปริมาณโลหะหนัก ไม่เกินเกณฑ์ก�าหนด ดังนั้นอาจ

สันนิษฐานได้ว่าโลหะหนักเหล่านี้น่าจะมาจากสีที่ใช้ตกแต่ง

ลวดลายในภาชนะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ภาชนะโลหะเคลือบ

ท่ีไม่มีลายด้านในจะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนัก

น้อยกว่าแต่หากที่บ้านมีถาดหรือภาชนะโลหะเคลือบท่ีมีสีสัน 

ดังกล่าวอยู่แล้วและต้องการใช้ ควรใช้ภาชนะอื่นใส่อาหารแล้ว

วางบนถาดอีกที หรืออาจเปลี่ยนมาใช้ภาชนะใส่อาหารประเภท

อื่น เช่น แก้ว เซรามิก หรือสเตนเลส ซึ่งเป็นประเภทที่สามารถ

ใช้กับอาหารได้ ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง

 ข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ได้น�าเสนอไปนีเ้ป็นข้อมลูส่วนหนึง่ส�าหรบัผูบ้รโิภคเพือ่พจิารณา

ว่าควรจะเลอืกใช้ผลติภณัฑ์อย่างไรจงึจะเหมาะสมและปลอดภยั 

อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละท่านว่าจะตัดสินใจ

อย่างไร

 วิธีการทดสอบมีดังนี้ เติมสารละลายกรดอะซิติก 

ความเข้มข้นร้อยละ 4 ลงในภาชนะตัวอย่าง จนเต็มเกอืบถึงขอบ

ภาชนะ แล้วน�าภาชนะตัวอย่างที่เติมสารละลายแล้วไปเก็บไว้ 

ในตู ้ควบคุมอุณหภูมิ โดยควบคุมอุณหภูมิเท่ากับ 22 ± 2  

องศาเซลเซียส นาน 24 ± 0.5 ชั่วโมง หลังจากนั้นน�าสารละลาย

ทีไ่ด้ไปทดสอบปริมาณตะกัว่และแคดเมยีม โดยเครือ่ง Inductively 

Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer

 ผลทดสอบพบว่า ภาชนะที่มีลายด้านในมีปริมาณ

แคดเมียม ไม่ผ่านเกณฑ์ก�าหนด จ�านวน 27 ตัวอย่าง จากท้ังหมด 

48 ตวัอย่าง ตวัอย่างท่ีพบแคดเมยีมปรมิาณสงูสดุจัดเป็นประเภท

ภาชนะเล็กแบบลึกซึ่งปริมาณที่พบเท่ากับ 7.3 มิลลิกรัมต่อ

ลบ.ดม. สูงกว่ามาตรฐานมากกว่า 10 เท่าส่วนปริมาณตะกั่ว 

ไม่เกินเกณฑ์ก�าหนดทุกตัวอย่างส�าหรับภาชนะโลหะเคลือบ 

ทีไ่ม่มลีายด้านใน ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ก�าหนดปรมิาณตะกัว่

และแคดเมียม

 ภาชนะโลหะเคลือบที่มีปริมาณโลหะหนักเกินเกณฑ์

ก�าหนด ไม่เหมาะสมที่จะใช้ใส่อาหารหรือสัมผัสอาหารโดยตรง 

อย่างไรก็ตามพิษที่เกิดจากตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื ้อน 

ออกมาจากภาชนะอาจไม่ส่งผลต่อร่างกายในทันที เนื่องจาก 

มีปริมาณไม่สูงเพียงพอ แต่โลหะหนักเหล่านี้สามารถสะสมอยู่ 
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