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ภาชนะดินเผา (pottery) เป็นภาชนะยุคแรก ๆ ของมนุษย์ มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่
ยาวนาน จากการน�ำดินมาปั้นเป็นรูปทรง รูปร่างต่าง ๆ กันไป หลังจากดินแห้งแล้วจึงน�ำไปเผา
ไฟในเตาเผาให้เนื้อดินสุกเพื่อให้มีความแข็งแรง สามารถพบได้ในหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก
ถือเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาวัฒนธรรมการกินอยู่ของชนเผ่าต่าง ๆ
ทั่วโลก ในประเทศไทยจะใช้หม้อดินเผามาแต่โบราณ ภาชนะดินเผาที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป เช่น
คนโทน�้ำ (เหยือกน�้ำ) จาน ชาม ถ้วย หม้อ และครก ภาชนะดินเผาชนิดนี้เป็นแบบไม่เคลือบ มี
ลักษณะสีส้มจนถึงสีน�้ำตาลแดง แบบเรียบ ๆ ในการประกอบอาหาร ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ
ภาชนะดินเผาที่มีรูพรุนเล็ก ๆ (micro-pores) เป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้ ภาชนะดินเผา เป็นที่
นิยมในการน�ำมาเก็บกักน�้ำดื่ม น�้ำใช้ ในครัวเรือน ดังเห็นได้ทั่วไป ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
น�้ำที่เก็บไว้ในภาชนะดินเผา จะมีลักษณะพิเศษคือมีความเย็น เนื่องด้วยการแลกเปลี่ยนของ
อุณหภูมภิ ายในกับภายนอกภาชนะผ่านรูพรุนทีผ่ วิ ของภาชนะท�ำให้นำ�้ ระเหยและคายความร้อน
ออกมา จึงท�ำให้น�้ำภายในเย็น
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ภาชนะดินเผา สามารถแบ่งประเภทตาม
ส่วนผสมและอุณหภูมิที่ใช้เผา ได้ดังนี้
1. วัตถุดินเผา (terra cotta) เป็นการ
เผาทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ำ�่ กว่า 1,000 องศาเซลเซียส
ส่วนผสมของดินปั้นที่มีดินเหนียวผสม
2. ภาชนะดิ น เผาเนื้ อ ดิ น (earthen
ware) เป็ น การเผาที่ มี อุ ณ หภู มิ ป ระมาณ

Food: Vol. 47 No. 3 July – September 2017

1,000 – 1,200 องศาเซลเซียสเป็นส่วนผสม
ของดินกับหินฟันม้า ควอทซ์
3. ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งหรือเนื้อหิน
(stone ware) เป็ น การเผาที่ มี อุ ณ หภู มิ
ประมาณ 1,200 – 1,300 องศาเซลเซียส เป็น
ส่วนผสมดินที่มีหินปนอยู่ประมาณ 50%
4. เครือ่ งกระเบือ้ ง (porcelain) เป็นการ
เผาที่มีอุณหภูมิประมาณ 1,300 – 1,450

องศาเซลเซี ย ส เป็นส่วนผสมของดินขาว
(koalin) หินฟันม้า หินควอทซ์
ในยุคต่อมาพัฒนาการของเครื่องใช้ใน
ครัวเรือนให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้น ได้มี
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ารที่ ส ามารถเคลื อ บเงา
ภาชนะดินเผาแบบดั้งเดิมด้วยวัสดุเคลือบ
แล้วน�ำไปเผาเรียกว่า เครื่องเคลือบดินเผา
หลายหลายชนิด แต่ชนิดทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดีคอื
ภาชนะเซรามิกซึ่งเป็นภาชนะเนื้อกระเบื้อง
ในปัจจุบันภาชนะเซรามิก เป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลาย มีใช้ในทุกบ้านทุกครัวเรือนก็วา่ ได้
แต่ทราบหรือไม่ว่ามีข้อควรระวังกับการใช้
ภาชนะเหล่านี้ในการเก็บอาหารให้ปลอดภัย
จากสารตะกั่ ว และแคดเมี ย มที่ อ าจจะมี
โอกาสปนเปื ้ อ นมาในขั้ น ตอนการผลิ ต ใน
ระดับอุตสาหกรรม หรือสินค้าทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานแล้วน�ำมาเลหลังขายในราคาถูก
เนื่ อ งมาจากสารที่ ใ ช้ ใ นการเคลื อ บใน
กระบวนการผลิตเซรามิกนั้น ถ้ามีส่วนผสม
ของแคดเมียมและตะกั่วแล้วจะให้ความมัน
วาวเงางามได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังไม่ต้องใช้
อุณหภูมเิ ผาทีส่ งู เพราะโลหะหนักทัง้ 2 ชนิด
นี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จึงท�ำให้สามารถลด
ต้นทุนการผลิตเครื่องเซรามิกได้ อย่างไรก็ดี
สารโลหะหนักทั้ง 2 ชนิดเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพทัง้ ในเด็กเล็กและผูใ้ หญ่ถา้ ได้รบั เข้าสู่
ร่างกายโดยไม่รู้ตัวผ่านภาชนะบรรจุอาหาร
การปนเปื ้ อ นของสารตะกั่ ว และ
แคดเมียมในภาชนะบรรจุอาหาร นับได้ว่า
เป็นประเด็นระดับโลกที่นานาประเทศได้ให้
ความส� ำ คั ญ ต่ อ การคุ ้ ม ครองประชากรใน
ประเทศ เพือ่ ให้พน้ จากสภาวะจ�ำยอมต่อการ
ได้รับสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนที่มีโอกาส
ติ ด มากั บ ภาชนะบรรจุ อ าหารโดยไม่ รู ้ ตั ว
ตั ว อย่ า งประเทศและกฎหมายมาตรฐาน
ความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการ
ปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียมในภาชนะ
บรรจุอาหารมีดังนี้

1. มาตรฐานและข้ อ ก� ำ หนดของสหรั ฐ ‑
อเมริกาและแคนาดา
1.1.	SGCDpro Extractable Lead &
Cadmium (Lip & Rim Test)
1.2.	F DA Extractable Lead &
Cadmium (Interior)
1.3.	CPSIA Lead in Surface Coatings
& Substrate Materials
1.4.	Canada SOR /2010-273, Total
Lead Content (Contact with
Mouth) Regulation
1.5.	Canada SOR/98-176, Leachable Lead and Cadmium
(Interior)
1.6.	Canada SOR/2005-109, Surface
Coating Materials Regulation
(Total Lead Content)
2. มาตรฐานและข้อก�ำหนดของยุโรป
2.1.	Framework Regulation (EC) No
1935/2004, Food Safety – Safe
Packaging
2.2.	EC Directive 94/62/EC, Heavy
Metals Content -in Packaging
2.3.	EC 84/500EEC, Leachable Lead
& Cadmium in Ceramicware
2.4.	BS 6748, Leachable Lead &
Cadmium (Glass & Ceramicware)
3. มาตรฐานและข้อก�ำหนดของออสเตรเลีย
3.1.	A ustralia Regulation 1956,
Leachable Lead & Cadmium in
Ceramicware
ส� ำ หรั บ ในประเทศไทยนั้ น เราได้ มี
มาตรฐานและข้ อ ก� ำ หนดควบคุ ม การปน
เปื ้ อ นสารตะกั่ ว และแคดเมี ย มในภาชนะ
บรรจุ อ าหารเช่ น กั น คื อ มาตรฐานเลขที่
มอก. 32 ส� ำ หรั บ สิ น ค้ า ภาชนะเซรามิ ก
ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กับ
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อาหาร โดยจะต้องมีปริมาณตะกั่วที่สามารถละลายออกมาจากภาชนะบรรจุอาหารได้ไม่เกิน 2
มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแคดเมียมไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนัน้ ในการเลือกซือ้ ภาชนะ
เซรามิก เพื่อบรรจุอาหารจากร้านค้าหรือแหล่งจ�ำหน่ายที่น่าเชื่อถือ เป็นสินค้ามีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สังเกตได้จากฉลากที่ตัวสินค้าต้องมีการระบุแจ้งรายละเอียดเรื่อง ชื่อ
เรียกผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้กับอาหาร หรือเกี่ยวข้องกับการกินอาหาร (เช่น
ที่วางช้อน ที่วางตะเกียบ) เดือน ปีที่ผลิต ค�ำเตือน เช่น ภาชนะประเภทของประดับตกแต่ง ควร
มีค�ำเตือนว่าไม่ควรใช้กับอาหาร ข้อแนะน�ำในการใช้ การดูแลรักษา และชื่อผู้ผลิต พร้อมสถาน
ที่ตั้งหรือเครื่องหมายการค้า เป็นต้น จากข้อก�ำหนดและมาตรฐานที่ใช้กันในนานาประเทศ
ดังกล่าวในข้างต้นนี้ สอดคล้องกับข้อมูลที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้
สรุปโอกาสความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั การปนเปือ้ นสารตะกัว่ จากสินค้าและสิง่ รอบตัวดังแสดงในภาพ
infographic รูปที่ 1 ได้หมายรวมกับเครื่องใช้ในครัวประเภทเครื่องปั้นเซรามิกด้วย
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รูปที่ 1 ภ าพ infographic สรุปโอกาสที่จะได้รับการปนเปื้อนสารตะกั่วจากสินค้าและสิ่งรอบตัว โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP)
ที่มา: LEAD [INFOGRAPHIC] United Nations Environment Programme (UNEP) (2016) Lead is a widely used
metal that is harmful to human health and the environment http://wedocs.unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/17269/FINAL_Lead_infog_en.pdf
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อันตรายจากการที่ร่างกายได้รับสารตะกั่วและแคดเมียม (สะสม)
สารตะกัว่ และแคดเมียมนัน้ เป็นธาตุโลหะหนักทีม่ โี อกาสพบได้ใน
ธรรมชาติ หากแต่มีการพบแร่ธาตุทั้ง 2 ชนิดในปริมาณเพียงเล็กน้อย
เท่านัน้ กับชัน้ ดินปกติ ส่วนปัญหาการปนเปือ้ นของธาตุโลหะหนักทัง้ 2
ชนิดนั้นมีปัจจัยส�ำคัญมาจากบริเวณพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่สัมปทาน
เหมืองแร่ การปนเปื้อนในอาหาร หรือแหล่งอาหาร การปนเปื้อนมา
กับภาชนะบรรจุอาหารหรือที่เกี่ยวข้องสัมผัสกับภาชนะบรรจุอาหาร
ของเล่น เครื่องส�ำอาง สีทาบ้าน ดังแสดงในรูปที่ 1
แร่ตะกัว่ เป็นธาตุโลหะทีม่ ลี กั ษณะอ่อนนุม่ ใช้มากในอุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และใช้มากในอุตสาหกรรมสี ซึ่งมี
ความเกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์เซรามิกเพราะว่าผลิตภัณฑ์เซรามิกทีไ่ ม่ได้
มาตรฐานนัน้ จะนิยมใช้หรือมีโอกาสใช้สที มี่ ตี ะกัว่ เป็นองค์ประกอบสูง
เนื่องจากสีที่ได้สดและติดทน ใช้เวลาน้อยและอุณหภูมิต�่ำในการเผา
เครื่องปั้น เป็นการลดต้นทุนการผลิต หากร่างกายได้รับสารตะกั่วจะ
ส่งผลกระทบอย่างมากในเด็ก ตะกั่วมีผลต่อการยับยั้งการเจริญในเด็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบประสาทและสมอง นอกจากนี้ยังมีผลต่อ
กระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดง ยับยั้งเมตาบอลิซึมของวิตามินดี อีก
ทั้งยังมีผลท�ำให้ไอคิวและการได้ยินลดลงอีกด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2
และส�ำหรับผู้ใหญ่ในวัยเจริญพันธุ์นั้นจะท�ำให้ระบบสืบพันธุ์มีปัญหา
ตะกั่วจะรบกวนระบบฮอร์โมน กรณีหญิงตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงต่อ
ทารกในครรภ์และแท้งบุตรได้ นอกจากนีย้ งั มีผลต่อระบบประสาทและ
สมองเช่นเดียวกับในเด็กแต่จะไม่รุนแรงเท่าที่พบในเด็ก

แร่แคดเมียมจะพบร่วมกับแร่สังกะสี
พืน้ ทีใ่ กล้เคียงเหมืองแร่สงั กะสีจะพบการปน
เปื ้ อ นของแคดเมี ย มในปริ ม าณสู ง หาก
ประชาชนบริ โ ภคพื ช ที่ ป ลู ก ด้ ว ยดิ น นี้ จ ะมี
โอกาสได้รับแคดเมียมสูง แคดเมียมมีความ
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซรามิกเพราะว่าเป็น
องค์ประกอบของน�ำ้ ยาเคลือบ/สีเคลือบก่อน
น�ำเครือ่ งปัน้ ไปเผาจะให้ลกั ษณะทีเ่ งางามน่า
ใช้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแคดเมียมออกไซด์
เมื่อแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสโลหิตและจะถูกน�ำพาไปสะสมอยูท่ ไี่ ต
เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ทีจ่ ะขับ
ถ่ายออกมาทางปัสสาวะ หากได้รบั แคดเมียม
ในปริมาณสูงหรือรับสะสมอย่างต่อเนื่องก่อ
ให้เกิดโรคอิไต-อิไต ได้

ข้อสังเกตในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกที่ใช้กับ
อาหารอย่างปลอดภัย

รูปที่ 2 B lood-lead levels associated with adverse health effects
ที่มา: Meyer et al. (2008)

จากที่ ถ้วย จาน ชาม เซรามิก ทีว่ างขาย
ตามตลาดสด ตลาดนัด ตลาดเร่ ตลาดริมทาง
มีราคาถูกและใช้สตี กแต่งภาชนะใส่อาหารที่
มีสีฉูดฉาด เช่น สีแดง เขียว ส้ม เหลือง และ
น�้ำเงิน เป็นต้น หรือมีลวดลายด้านในของ
ภาชนะเคลือบดินเผาเหล่านั้น เป็นปัจจัย
เสีย่ งทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริโภคได้รบั พิษจากตะกัว่ และ
แคดเมียมที่มีโอกาสตกค้าง หรือถูกชะออก
มาด้วยอาหารทีม่ รี สจัด เช่น อาหารรสเปรีย้ ว
หรืออาหารรสเค็ม และปนเปือ้ นไปกับอาหาร
ทีบ่ ริโภคได้ เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสีย่ งดังกล่าว
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จึงมีวิธีเลือกซื้อเลือกใช้ภาชนะให้เหมาะสม
ดังนี้
1. เลือกภาชนะที่ไม่มีสีสันฉูดฉาด ใช้
เป็นสีเรียบ ลวดลายที่ตกแต่งภาชนะ ควร
หลี ก เลี่ ย งภาชนะที่ มี ก ารตกแต่ ง ภายใน
ภาชนะที่ใช้สัมผัสอาหารโดยตรง
2. หากภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา มี
การพิมพ์ลายหรือลายพิมพ์บนภาชนะด้านใน
ค�ำส�ำคัญ:
ภาชนะดินเผา เซรามิก ตะกั่ว
แคดเมียม อาหาร
Keywords:
pottery, ceramic, lead,
cadmium, food

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ เนื่องจากโอกาสที่สีและสารเคลือบลายพิมพ์
จะถูกชะมาปนเปื้อนในอาหารได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน
3. หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะเหล่านี้กับของหมักดอง หรืออาหาร
และเครื่องดื่มที่มีรสเค็มสูง และไม่ควรใช้บรรจุน�้ำส้มสายชู ควรหลีก
เลีย่ งการบริโภคพริกน�ำ้ ส้มตามศูนย์อาหารหรือโรงอาหารทีม่ กี ารบรรจุ
น�้ำส้มสายชูในภาชนะดังกล่าวเกิน 24 ชั่วโมง มีโอกาสที่จะได้รับสาร
ตะกั่วและแคดเมียมสูง
4. หลีกเลี่ยงการเก็บอาหารในภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นเวลา
หลายวัน เนื่องจากมีโอกาสที่โลหะจะถูกท�ำปฏิกิริยาด้วยความเป็น
กรด-ด่างของอาหารแล้วถูกชะออกมาปนเปื้อนในอาหารได้
สาเหตุที่ไม่ควรน�ำภาชนะเซรามิกหรือภาชนะดินเผาเคลือบอื่น ๆ
มาบรรจุอาหารที่มีรสเค็มจัดหรือเปรี้ยวจัด เนื่องมาจากสารตะกั่ว
แคดเมียม และโลหะหนักอืน่ ๆ จะถูกละลายและถูกชะออกมา (leach)
จากเนื้อภาชนะหรือสารเคลือบหรือสีตกแต่งแล้วเกิดการปนเปื้อนสู่
อาหารได้ ดังนัน้ การใช้ภาชนะชนิดนีบ้ รรจุนำ�้ ส้มสายชูจงึ เป็นสิง่ ทีค่ วร
หลีกเลี่ยงเป็นอย่างมาก
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