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ปลาสดจากฟูกชุมิะ ล๊อต 2 เข้าไทย ประมงสกัด สง่ส านักงานปรมาณเูพื่อสนัตฯิ  
ตรวจซ  าผลยนืยนั..ไร้การปนเปื้อนสารกมัมนัตรังสี 

 

 ตามที่กรมประมง และ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แถลงข่าวร่วมกัน ยืนยันว่า
ปลาลิ นหมา หรือ Hirame หรือ Flatfish จ านวน 130 กิโลกรัม ที่มีการน าเข้ามาจากเมืองฟูกุชิมะ ประเทศ
ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา มีการน าเข้าอย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อก าหนดประกาศกระทรวง
สาธารณสุข มีการกระบวนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ด่านประมงที่เข้มงวด และไร้การปนเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี หลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวจากส านักข่าว ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่น ที่ระบุว่ามีการส่งออกสินค้า
ประมงจากเมืองฟูกุชิมะหลังโรงไฟฟ้าปรมาณูระเบิด เมื่อ 7 ปีที่แล้ว มายังร้านอาหารในประเทศไทย ซึ่งเป็น
ประเทศแรกในการน าเข้า และเว็บไซต์ต่างๆได้มีกระแสให้ระวังอาหารทะเลที่มาจากประเทศญี่ปุ่นที่อาจ
ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี สร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยนั น 
 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังจากกรณีการน าเข้าปลาดังกล่าวมาใน
ประเทศไทย ท าให้เกิดกระแสความไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารของผู้บริโภคถึงแม้ว่าจะมีการยืนยันจาก
ทาง อย.แล้วว่าไร้สารกัมมันตรังสีตกค้างแน่นอน โดยเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 บริษัทผู้น าเข้าได้แจ้งให้กรม
ประมงทราบว่าจะมีการน าเข้าสัตว์น  าจากฟุกุชิมะ ประกอบด้วยปลา Flounder จ านวน 27.5 กิโลกรัม และ 
Sole 4.5 กิโลกรัม กรมจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  ากรมประมง ประจ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสินค้าในล๊อตดังกล่าวส่งให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ตรวจสอบ และขอ
ความร่วมมือกับบริษัทผู้น าเข้าอย่าเพ่ิงกระจายสินค้าทั งหมด ขอให้เก็บไว้ก่อนจนกว่าผลการตรวจสอบทาง
วิชาการจะออก  ซึ่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 กรมประมง ได้รับการแจ้งยืนยันจากทาง ปส. ว่าผลการ
ตรวจสอบสินค้าดังกล่าวนั น พบว่า I-131 Cs-134 และ Cs-137 มีปริมาณต่ ากว่าค่าขีดจ ากัดของเครื่องมือที่ใช้
วัดซึ่งมีค่าในช่วง 0.39 – 0.77 เบคคอเรลต่อกิโลกรัม ยกเว้นปลา Sole ซึ่งพบ Cs-137 ในปริมาณ 0.86+0.31 
เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ซึ่งก็ยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารปนเปื้อนค่ามาตรฐาน Cs – 134 และ Cs – 137 
รวมกัน ไม่เกิน 500 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 128 (พ.ศ.2554) 
 นอกจากนี  ทางส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงโตเกียว ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบการตรวจสารกัมมันตรังสีในสินค้าประมงของเมืองฟุกุชิมะ ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อปี 
2554 ประเทศญี่ปุ่นมีการมอบหมายให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้ตรวจสารฯ ตามแนวปฏิบัติในการวางแผนการตรวจ 
การก าหนด/ยกเลิกชนิดและแหล่งผลิตของสินค้าที่ห้ามออกสู่ตลาด ที่ก าหนดโดยศูนย์บัญชาการรับมือภัยพิบัติ
นิวเคลียที่มีนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ซึ่งมีการก าหนดตรวจสินค้าทุกสัปดาห์ โดย
ญี่ปุ่นมีการก าหนดค่ามาตรฐาน Cesium ส าหรับอาหารทั่วไปไว้ที่ 100 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ ากว่า
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มาตรฐานที่ CODEX ก าหนด (1,000 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม) แต่หากมีการตรวจพบเกิน 100 เบคเคอเรลต่อ
กิโลกรัม จังหวัดจะระงับการส่งสินค้าออกสู่ตลาดทันที และหากพบค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนดในหลายพื นที่
พร้อมกันนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเป็นผู้สั่งห้ามส่งสินค้าออกสู่ตลาด ซึ่งที่ผ่านมา การตรวจสินค้า ตั งแต่เกิดเหตุ
แผ่นดินไหวที่ฟุกุชิมะ เมื่อปี 2554 ในช่วง 3 เดือนแรก พบปลากว่า 50 % มีค่า Cesium เกินมาตรฐาน และ
ลดจ านวนลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อช่วงเดือนเมษายน 2555 จังหวัดฟุกุชิมะได้ประกาศยืนยัน
รายการสินค้าประมงที่ได้ผ่านการตรวจปลอดภัยทั งหมด อีกทั ง ยังเพ่ิมระดับความเข้มข้นในการก าหนดค่า
มาตรฐานเป็น 50 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัมด้วย หากตรวจพบว่าเกินจะระงับการส่งปลาชนิดนั นออกสู่ตลาดทันที 
ซึ่งชนิดปลาที่ส่งมายังประเทศไทยนั น ก็เป็นชนิดที่อยู่ในรายการยืนยันความปลอดภัยด้วย อีกทั ง ข้อมูลจาก
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( IAEA) ที่ได้ด าเนินโครงการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฟูชิมะ ระหว่างปี 2557 – 2559 ก็สรุปได้ว่าข้อมูลและผลการทดสอบของประเทศญี่ปุ่นมี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ จึงเห็นได้ว่าสินค้าประมงที่น าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมีมาตรฐานความปลอดภัยใน
ระดับสากลอยู่แล้ว   
 ทั งนี  ในส่วนของประเทศไทย การน าเข้าสินค้าประมงจากทุกประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้มีการยกระดับความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว และยังได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ให้ความส าคัญกับความเข้มงวดในกระบวนการตรวจสอบและการอนุญาตให้น าเข้าอาหารให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและหลักเกณฑ์การน าเข้าสินค้าประมงตามประกาศกรมประมงด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี ยังได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข  และ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการก ากับดูแลตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหาร จึงขอให้ผู้บริโภค
มั่นใจในสินค้าประมงว่าได้รับการดูแล และตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค...รอง
อธิบดีกรมประมงกล่าว  
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