
เรื่องนารูเกี่ยวกับ…ปลาปกเปา

วนิดา เนตรศิริ
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

เมื่อป พ.ศ. 2549  เคยมีขาวที่สรางความตื่นตระหนกตอผูบริโภค กรณีชาวบาน
จังหวัดขอนแกน ไปจับปลาบริเวณหนองน้ําสาธารณะ  ไดปลาปกเปา แลวนําไปประกอบอาหาร  
รับประทานกันทั้งครอบครัว เปนเหตุใหบิดาเสียชีวิต  และลูกชายอาการหนัก  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ 
ปลาปกเปาเปนปลาที่มีสารพิษ   ซึ่งเปนปลาที่ตองหามในประเทศไทย  มิใหนํามาประกอบอาหาร 
เพื่อรับประทาน

ปลาปกเปา รูปรางหนาตาเปนอยางไร ไปทําความรูจักกันเถอะ

     ปลาปกเปา  มีชื่อตามทองตลาดบานเราวา   " ปลาเนื้อไก "   ชื่อภาษาอังกฤษเรียก
วา Puffer Fish  เปนปลาที่พบไดทั้งในน้ําจืดและน้ําเค็ม  ลักษณะของปลาปกเปา มีลําตัวกลม 
ยาว    หัวโต ปากเล็ก บางชนิดมีฟนและปากคลายนกแกว ครีบอกและครีบหางใหญ  ครีบหลังและ       
ครีบกน เล็ก หนังเหนียว สวนมากมีตุมหรือหนามสั้นหรือยาวกระจายทั้วตัว เห็นไดชัด  หากถูกรบ
กวน   หรือ ตกใจปลาปกเปาจะพองตัวโตขึ้น มีรูปรางคลายลูกโปง  ทางวิชาการแบงปลาปกเปาใว  
2 วงค     ไดแก

1. Tetraodontidae  ลักษณะปลาปกเปาวงคนี้  มีฟน 4 ซี่ ผิวคอนขางเกลี้ยง
2.  Diodontidae  ลักษณะปลาปกเปาวงคนี้ มีฟน 2 ซี่ คลายจงอยปากนกแกว 

และมีหนามรอบตัว เห็นไดชัดเจนกวาชนิดแรก
ปลาปกเปามีหลายชนิดพบไดทั้งแหลงน้ําจืดและน้ําทะเล ปลาปกเปาที่พบในประเทศไทย               
มีประมาณ  20   ชนิด

… / 2



ความเปนพิษของปลาปกเปา

สารพิษที่มีอยูในปลาปกเปา มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา เตโตรโดท็อกซิน
( Tetrodotoxin ) ปลาปกเปาทะเลมีพิษมากที่สุด ข้ึนอยูกับ ชนิด นานน้ํา ฤดูกาล เชน ฤดูวางไข  
จะพบในปริมาณที่สูง  สวนปลาปกเปาน้ําจืด  ปลาแตละตัวจะมีพิษแตกตางกัน  สารพิษ
เตโตรโดท็อกซิน  ( Tetrodotoxin ) จะมีมากที่สุดใน สวนของเครื่องใน ไข ตับ ลําไส และอวัยวะสืบ
พันธุ ตามลําดับ  พิษจะมีความคงทนตอความรอน ( ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ) แมตมนาน 10 
นาที พิษก็ยังคงสภาพดีอยูเหมือนเดิม ขนาดที่ทําใหคนเสียชีวิตได เมื่อไดรับพิษประมาณ  2  
มิลลิกรัม        ในประ เทศไทย มผูีไดรับพิษจากการรับประทานปลาปกเปาทั้งชนิดน้ําจืดและน้ํา
ทะเล  ผูที่ไดรับพิษ จะมีอาการเกิดขึ้นหลังจากกินปลาปกเปาไปประมาณ  10 – 45 นาที บางราย
อาจนานถึง  4  ชั่วโมง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปริมาณของสารพิษที่ไดรับ

อาการของผูไดรับพิษเตโตรโดท็อกซิน ( Tetrodotoxin ) จากปลาปกเปา

ประเทศไทยมีผูไดรับพิษจากการบริโภคปลาปกเปาทั้งชนิดน้ําจืดและน้ําทะเล 
ลักษณะอาการในผูที่ไดรับพิษนานถึง 4 ชั่วโมง ข้ึนอยูกับปริมาณของพิษที่ผูปวยไดรับเขาไป  ผูปวย 
จะมีอาการชาตามริมฝปาก ล้ิน บริเวณใบหนา ปลายนิ้วมือ คลื่นไส อาเจียน และผูปวยมีอาการ  
ชามากขึ้น ออนเพลีย แขนขาไมมีแรง จนเดินหรือยืนไมได กลามเนื้อกระตุกคลายกับชัก มีอาการ  
ataxia พูดลําบากจนถึงพูดไมได ระยะนี้ ผูปวยยังรู สึกตัวดี เมื่อกลามเนื้อเปนอัมพาต             
หายใจไมออก ไมรูสึกตัว รูมานตาขยายโตเต็มที่  ไมมีปฏิกิริยาตอแสง ถาผูปวยไมไดรับการรักษา  
ที่ถูกตอง จะทําใหหัวใจหยุดเตน และเสียชีวิตในที่สุด เนื่องจาก ปจจุบันยังไมมียาแกพิษ  ถาพิษ  
ไดรับการขับถายทางไต  จะทําใหผูปวยมีอาการดีข้ึน  ถาหากวาไดรับพิษไมมากนัก
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การควบคุมปญหาอันตรายจากปลาปกเปาในประเทศไทย

เนื่องจากปลาปกเปาเปนปลาที่มีสารพิษ ซึ่งอาจทําใหผูบริโภคไดรับพิษ จนถึงขั้น 
เสียชีวิตได  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข    
( ฉบับที่ 264 ) พ.ศ.2545 เร่ือง กําหนดอาหารที่หามผลิต นําเขา  หรือจําหนาย  โดยกําหนดให   
ปลาปกเปาทุกชนิด  และอาหารที่มีเนื้อปลาปกเปาเปนสวนผสม  เปนอาหารหามผลิต นําเขา    
หรือจําหนาย   ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 ธันวาคม  2545  จนถึงปจจุบัน  หาก ฝาฝนจะมีโทษ     
จําคุก ต้ังแต  6 เดือน ถึง  2  ป และปรับต้ังแต  5,000 – 20,000 บาท กรณีที่ใสสีในเนื้อสัตว    
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีประกาศ หามใสสีทุกชนิดในเนื้อสัตว   ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  ( ฉบับที่ 281 ) พ.ศ. 2547 เร่ืองการใชวัตถุเจือปนอาหาร หากฝาฝน  มีโทษ
ปรับ ไมเกิน 20,000 บาท

สภาพการณเกี่ยวกับปลาปกเปาในประเทศไทย

ถึงแมวาประเทศไทยจะมีกฏหมายกําหนดใหปลาปกเปาทุกชนิดและอาหารที่มี 
เนื้อปลาปกเปาเปนสวนผสมเปนอาหารหามผลิต หามนําเขา หรือหามจําหนาย และสงออก ซึ่งมี 
ผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 ธันวาคม 2545 เปนตนมานั้น แตยังคงพบปญหาผูที่ไดรับอันตรายจาก 
การรับประทานปลาปกเปาบางประปราย ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริโภคไมรูวาเปนปลาปกเปา  เชน   
ชาวบานที่ไปจับปลาจากแหลงน้ําตางๆ ไดปลาปกเปามา แลวนําไปประกอบอาหารรับประทาน 
หรือรูวาเปนปลาปกเปา แตไมรูวา เปนปลาที่มีสารพิษ  นอกจากนั้นยังพบในกรณีที่พอคาแมคา 
และผูประกอบอาหารลักลอบนําปลาปกเปามาแลจําหนายและประกอบอาหารใหแกผูบริโภค 
ลักษณะของเนื้อปลาปกเปา  เมื่อแลแลว จะมีลักษณะ คลายเนื้ออกไกสด จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา 
ปลาเนื้อไก พบมากตาม รานหมูกระทะ  รานขาวตม  รานสุกี้  ปลาเสนแดดเดียวทั้งชนิด โรยงา
และไมโรยงา  ปลาแผนแดดเดียว  หรือนําไปผสมกับปลาชนิดอื่นเพื่อทําลูกชิ้นปลา  หรือนําเนื้อ
ปลาปกเปาไปใสสารบางชนิด เพื่อใหเขาใจวาเปนเนื้อปลาซาลมอล  ( Salmon )  เสนทางขนสง
สวนใหญ จะมาจากนานน้ําทะเลลึก เพราะซื้อมาในราคาถูก  จากนั้นนําปลาปกเปาไปแล   แลวเอา
ไปขายในราคาที่สูง  นอกจากมีรายไดจากการขายเนื้อปลาที่แลแลว  ยังนําซากปลาไปจําหนาย     
ณ  โรงงานอาหารสัตว หรือโรงงานปลาปนอีก  ยอมเกิดผลกําไรเปนที่ลอใจของเจาของแหลงที่นํา
ปลามาแลที่ไมมีคุณธรรม  ทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคเนื้อปลาปกเปาดังกลาว
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ถึงแมวาปลาปกเปาจะเปนอาหารตองหามในประเทศไทย  แตในบางประเทศ  เชน 
ประเทศญี่ปุน ประชาชนกลับนิยมรับประทานปลาปกเปากันมากเพราะเนื้อปลามีรสหวานอรอย  
หากแตวาในประเทศญี่ปุนจะมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทําการแลเนื้อปลาปกเปา  เพื่อลดอันตรายจาก 
พิษ  Tetrodotoxin ในปลาปกเปา  ในประเทศญี่ปุนเรียกปลาปกเปาวา  ปลาฟุกุ ( Fugu )  แมวา 
จะมีผูเชี่ยวชาญแลเนื้อปลา เพื่อลดอันตรายจากพิษปลา  ก็ยังคงพบวามีผูบริโภคเสียชีวิต รอยละ 
51     ภายในป  1955 - 1975   ซึ่งการแลเนื้อปลาปกเปาผูฝกตองฝกแลเนื้อปลานานถึง   2   ป    
และตองผานการรับรอง  จึงจะมีสิทธิ์แลเนื้อปลาปกเปาเพื่อจําหนาย ได

ในประเทศไทยเอง  มีผูประกอบการหลายรายพยายามใหทางราชการยกเลิก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ( ฉบับที่ 264 )  พ.ศ  2545 โดยอางวามีความปลอดภัยในการ 
บริโภคปลาปกเปา  ดังนั้นในป 2548 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีการทบทวน 
ประกาศฉบับนี้อีกครั้งรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  พบวายังไมมีขอมูลใดๆ   
ที่สามารถนํามาเปนมาตรการควบคุมแทนได  จึงยังคงประกาศฉบับนี้ใวจนถึงปจจุบัน

อย. ระดมทุกภาคสวนแกปญหาปลาปกเปา

แมจะมีกฏหมายกําหนดใหปลาปกเปาทุกชนิด  และอาหารที่มีเนื้อปลาปกเปา 
เปนสวนผสม  เปนอาหารหามผลิต  นําเขาหรือจําหนาย ซึ่งมีผลบังคับต้ังแต  วันที่ 26 ธันวาคม  
2545 เปนตนมา  แตสภาพการณนี้ที่เกิดขึ้นยังคงพบวามีการนําปลาปกเปามาแลแปรรูป            
เพื่อจําหนายจํานวนมาก   และมีผูบริโภคบางรายไดรับพิษที่เกิดจากปลาปกเปา    ทั้งๆ ที่เจาหนาที่
ทําการตรวจจับอยูตลอดเวลาก็ตาม

                    เพื่อเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและเปนประโยชนกับ
ทุกฝาย  โดยเฉพาะความปลอดภัยของผูบริโภค เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดจัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหา  
ปลาปกเปา ทั้งในสวนของภาครัฐ ไดแก กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
องคการเภสัชกรรม  กรมประมง  สถานเสาวภา มหาวิทยาลัยแมโจ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย    และภาคเอกชน  ผูแทนผูประกอบการ  เชน สมาคมดานการประมง สหกรณการประมง    
เขารวมประชุมปรึกษาหารือ   โดยวางกรอบแนวคิดในการยุติปญหาปลาปกเปา 7 ประเด็น คือ  
สายพันธุ / ปริมาณพิษที่กําหนด วิธีการตรวจสอบสารพิษ / การพิสูจนเอกลักษณปลา ปจจัยทาง
เศรษฐกิจเกี่ยวกับความคุมคาคุมทุน   และความเปนสัตวเศรษฐกิจของปลาปกเปา    ผลกระทบ   
ตอประมงรายยอย   การจัดการกองทุนและคาชดเชยความเสียหาย   รวมทั้งการเฝาระวังติดตาม
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ของผูประกอบการ   ประเด็นขอกฎหมายและบังคับใชที่สัมพันธกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น   และการ
จัดหาวัคซีนเพื่อปองกันและแกไขปญหา   ซึ่งผลจากการประชุม  สรุปไดวา

เรื่องของสายพันธุปลาปกเปาและความเปนพิษ กรมประมง รับเปน         
เจาภาพ  ดําเนินการสํารวจวิจัย เพื่อศึกษาถึงชนิดสายพันธุของปลาปกเปาในประเทศไทย   ความ
เปนพิษของปลาปกเปาแตละชนิด ขนาด ฤดูกาล และแหลงที่ทําการประมง รวมทั้งศึกษาความเปน
พิษของปลาปกเปาที่ผานกระบวนการแปรรูป  ซึ่งผลการวิจัยสามารถนํามาใชประโยชนในการ
ประเมินความเสี่ยงที่จะนําปลาปกเปามาบริโภค และแนวทางการนําปลาปกเปามาใชประโยชน
อยางปลอดภัย

การตรวจวิเคราะหสารพิษ  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กําลังทําการศึกษา
หาวิธีตรวจวิเคราะหสารพิษเตโตรโดท็อกซินในเนื้อปลาปกเปา โดยพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห
ดวยวิธีอีไลซา ( ELISA ) ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และดําเนินการพัฒนาการผลิตชุด
ทดสอบอยางงาย เพื่อความสะดวกในการใชงาน

การพิสูจนเอกลักษณปลา   มหาวิทยาลัยแมโจ  จะมีโครงการศึกษาวิจัยบงชี้
ลักษณะทางกายวิภาคของปลาปกเปาในนานน้ําไทย เพื่อปองกันความสับสนของชาวประมง        
ผูประกอบการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม  หากผลการวิจัยสําเร็จจะมีการถายทอด
ความรู สู ผูประกอบการประมง ใหสามารถแยกแยะออกไดวาเปนปลาปกเปาสายพันธุใด             
รับประทานไดหรือไม   และถึงขั้นที่เมื่อผลิตภัณฑถูก แปรรูปสําเร็จบรรจุในถุงแลว   จะสามารถบง
บอกไดวาเปนปลาปกเปาสายพันธุใด  ซึ่งจะเปนขอมูลที่ชวยใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยมาก
ข้ึน

สําหรับ ปจจัยทางเศรษฐกิจและประเด็นขอกฎหมาย  อย.ไดรับฟงความคิด
เห็นในสวนของสมาคมผูประกอบการประมง เพื่อใหการแกไขปญหาครอบคลุมจากมุมมองของภาค
ธุรกิจ โดยผูประกอบการมีความคิดเห็นวาปลาปกเปาสามารถเปนสัตวเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับ
ประเทศไทย  ซึ่งกลุมผูประกอบการยินดีที่จะสนับสนุนภาครัฐในการทําการศึกษาวิจัยชนิดของปลา
ปกเปา แหลงทําการประมง ความเปนพิษ จัดทําคูมือและชุดทดสอบ รวมทั้งจะมีการขึ้นทะเบียนผู
ประกอบการ   อบรมผูแลเนื้อ และที่สําคัญจะมีการตั้งกองทุนความเสี่ยงของผูบริโภค โดยขอให
ภาครัฐทบทวนผอนผันเกี่ยวกับประกาศการหามผลิต นําเขา หรือจําหนายปลาปกเปา เพื่อให
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สามารถนําปลาปกเปามาดําเนินการศึกษาวิจัยได ซึ่ง อย.จะไดนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบ
การพิจารณาตอไป

การจัดประชุมครั้งนี้ อย.ไดรวมกับทุกภาคสวนระดมหาแนวทางแกไข
ปญหาเรื่องปลาปกเปา  ซ่ึงเมื่อหนวยงานที่รับผิดชอบแตละสวนไดดําเนินการศึกษาวิจัย
และรวบรวมขอมูลแลวเสร็จ   หากมีประเด็นความปลอดภัยที่ถูกตองชัดเจน จะสามารถ
นํามาพิจารณารวมกันในการกําหนดมาตรการควบคุมเฝาระวังการบริโภคปลาปกเปาตอ
ไป   ทั้งนี้ประโยชนจะตกอยูกับผูบริโภคที่สามารถเลือกบริโภคเนื้อปลาไดอยางปลอดภัย   
ไมใชการบริโภคบนความ “ไมรู” วาเปนปลาชนิดใดอีกตอไป

Fact  Sheet    อาหาร   /  ฉบับที่  12  /   วันที่   25   มิถุนายน   2550

หมายเหตุ   :    ขอมูลบางสวนนํามาจากบทความที่เขียนโดย คุณ ณัฐคมพร  ภานุรัตนะ
                     เรื่อง  “ ขาวนารูเรื่อง… ปลาปกเปา”  วารสาร  สาระนารูดานผลิตภัณฑ

   สุขภาพ ในสวนทองถิ่น  ปที่ 3 ฉบับที่  1  ประจําเดือน ม.ค. - มี.ค  2550
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