มหากาพย BPA และผลกระทบตออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑไทย
โดย รองศาสตราจารย ดร.งามทิพย ภูวโรดม
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

BPA ชื่อยอของ Bisphenol A เปนสารเคมีที่สังคมทั่วโลกใหความสนใจ เพราะมีประเด็นถกเถียงทั้ง
ในเชิ งวิ ทยาศาสตร และกฎหมายกั น มานานกวา 20 ป ถึงความปลอดภัย ในการใชผ ลิตวัส ดุสัมผัสอาหาร
โดยเฉพาะขวดนมและอุปกรณสําหรับปอนอาหารทารกและเด็ก เนื่องจากมีรายงานพบ BPA แพรจากขวดนม
พลาสติกชนิด
พอลิคารบอเนต (polycarbonate หรือ PC) เขาไปปนเปอนนมที่ใชเลี้ยงเด็ก สาร
BPA เปนสารในกลุมสารรบกวน การทํางานของตอมไรทอ (endrocrine disruptor) มีโครงสรางใกลเคียงกับ
เอสโตรเจน (estrogen) ฮอรโมนสําคัญของผูหญิง การไดรับสาร BPA สะสมเปนเวลานานและปริมาณสู งมี
ผลกระทบตอสุขภาพทั้งเด็กและผูใหญ ไดแก ความผิดปกติของพัฒนาการในเด็ก การตอบสนองของระบบ
ภูมิคุมกันบกพรอง และการกระตุนใหเกิดเนื้องอก ทําใหหลายประเทศหามจําหนายขวดนมที่ผลิตจาก BPA
และบางประเทศหามใชวัสดุสัมผัสอาหารที่มี BPA อีกดวย เชน ขวดน้ํา แลกเกอร (lacquer) เคลือบกระปอง
อาหาร เปนตน ในขณะที่บางประเทศยังไมหามใชวัสดุสัมผัสอาหารที่มี BPA เนื่องจากการไดรับสัมผัสสาร BPA
อยูในระดับต่ํากวาระดับที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพของผูบริโภค
สถานการณความขัดแยงทางความเห็นและขอกฎหมายนี้ นอกจากยังไมมีทีทาวาจะหาขอสรุปได กลับ
ขยาย วงกวางมากขึ้น เมื่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (The Constitutional Council) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประกาศ
คําตัดสิน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 วา การผลิตและการสงออกวัสดุสัมผัสอาหารที่มี BPA
สามารถทําไดในสาธารณรัฐฝรั่งเศส แตยังคงหามจําหนายและนําเขาวัสดุสัมผัสอาหารที่มี BPA ไวเชนเดิม ทํา
ใหหลายหนวยงานออกมาแสดงความไมเห็นดวยและยื่นเรื่องตอสหภาพยุโรป ดวยเห็นวาสาธารณรัฐฝรั่งเศส
กําหนดกฎระเบียบเอื้อประโยชนทางเศรษฐกิจใหตนเอง และไมเปนธรรมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ การฟองรอง
และพิ จ ารณาคดี ค งต อ งใช เ วลาต อ ไปอี ก นาน จึ ง กล า วได ว า เรื่ อ งของ BPA กลายเป น มหากาพย ใ ห
นักวิทยาศาสตร นักกฎหมาย และอุตสาหกรรม ติดตามกันตอไป
BPA คืออะไร และความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
BPA เปนสารตั้งตนใชในการผลิตพลาสติกชนิดพอลิคารบอเนต (polycarbonate หรือ PC) และเร
ซิ น อิ พ็ อ กซี (epoxy resin) สู ต รโครงสร า งโมเลกุ ล ดั ง แสดงในภาพที่ 1 ชื่ อ ทางเคมี 2,2-bis(4hydroxyphenyl)propane และ CAS number 80-05-7
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bisphenol A

carbonyl chloride diphenyl carbonate

ภาพที่ 1 โครงสรางโมเลกุล BPA และสารตั้งตนสําหรับการผลิตพลาสติก PC

ที่มา: http://www.essentialchemicalindustry.org/polymers/polycarbonates.html

สาร BPA นํามาใชผลิต PC ครั้งแรกในสาธารณรัฐเยอรมนี ราวป ค.ศ. 1955 ตอมา การผลิตพลาสติก
PC เปนอุตสาหกรรมระดับใหญและมีการใชงานทั่วโลก พลาสติก PC ผลิตจากปฏิกิริยาควบแนนระหวาง BPA
กับ carbonyl chloride หรือกับ diphenyl carbonate ดังแสดงในภาพที่ 2

bisphenol A

bisphenol A

carbonyl chloride

diphenyl
carbonate

polycarbonate

phenol

polycarbonate

ภาพที่ 2 ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรแบบควบแนนใชสําหรับผลิตพลาสติก PC

ที่มา: ดัดแปลงจาก http://www.essentialchemicalindustry.org/polymers/polycarbonates.html

สาร BPA ยังใชผลิตเรซินอิพ็อกซี ตัวอยางการผลิตเรซินอิพ็อกซีชนิด bisphenol A diglycidyl ether
หรือ BADGE โดยใช BPA ทําปฏิกิริยากับ epichlorohydrin ในสภาพดาง ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ปฏิกิริยาเคมีสังเคราะหเรซินอิพ็อกซีจาก BPA

ที่ ม า : http://polymerinnovationblog.com/the-winding-road-to-renewable-thermoset-polymers-part-5epoxies/
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BPA เปนสารที่มีความสําคัญเชิงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ปริมาณการใช BPA ในอุตสาหกรรมทั่ว
โลกประมาณปละ 3 ลานตัน เปนมูลคาประมาณ 14,600 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ใชในอุตสาหกรรมผลิต PC
ประมาณรอยละ 70 และอุตสาหกรรมผลิตเรซินอิพ็อกซี รอยละ 30 สืบเนื่องจากกระแสขาวเกี่ยวกับ ความ
ปลอดภั ย และการห า มใช ขวดนมเด็ กที่ ผ ลิ ตจาก PC ทําใหป ริมาณการใช BPA ในสหรัฐ อเมริกาและยุโ รป
ตะวันตกลดลง แตกลับเพิ่มขึ้นในเอเชียแปซิฟก ซึ่งคาดวาอุตสาหกรรมการผลิต PC และเรซินอิพ็อกซีในภูมิภาค
นี้จะเพิ่มขึ้นรอยละ 7 และรอยละ 4 ตามลําดับ
พลาสติก PC มีสมบัติเดนมากดานความแข็งแรง แตกหักยาก คงรูป โปรงใส ทนทานตอสารเคมีและสภาวะการ
ใชงานที่อุณหภูมิสูง จึงนิยมใชผลิตแผนซีดี อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง เครื่องใชในบาน
อุปกรณรถยนต อุปกรณทางการแพทย ขวดเครื่องดื่มสําหรับใชซ้ํา (ขวดพลาสติกแข็งและใส นิยมใชเปนขวดน้ํา
ของนักกีฬาหรือนักเรียน) และขวดนมเด็ก เปนตน
อุตสาหกรรมพลาสติก PC ทั่วโลกมีมูลคาสูงถึงประมาณ 55,000 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป โดย
อยูในเอเชียมากกวารอยละ 60 ปริมาณพลาสติก PC ที่ผลิตทั่วโลกประมาณ 3.7-4 ลานตันตอป อัตราเพิ่ม
ประมาณปละ รอยละ 4-5 การใชพลาสติก PC ในอุตสาหกรรมตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 4 จะเห็นวามีการใช
พลาสติก PC ในอุสาหกรรมบรรจุภัณฑเพียงรอยละ 5 เทานั้น

ภาพที่ 4 ปริมาณการผลิตและการใช PC ในอุตสาหกรรมตาง ๆ ทั่วโลก

ที่มา: http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1519061/000119312514411234/d820751dex992.htm

เรซินอิพ็อกซี มีสมบัติเดนความแข็งแรง เสถียรตอความรอน ทนทานความรอน ทนทานความชื้น
เกาะติ ด พื้ น ผิ ว ได ดี และเป น ฉนวนไฟฟ า ทํ าใหนิย มใชในอุตสาหกรรมสารเคลือบซึ่งรวมแลกเกอรเคลื อ บ
กระปองอาหาร สีทาวัสดุ (paint) สารยึดติด (adhesive) วัสดุเชิงประกอบ (composite) วัสดุกอสราง อุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใบพัดกังหันลมผลิตไฟฟา อุตสาหกรรมเรซินอิพ็อกซีในตลาดโลกมีมูลคาประมาณ
6,600 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอป โดยประมาณรอยละ 42 เปนอุตสาหกรรมสารเคลือบและสีทาวัสดุ ซึ่ง
รวมแลกเกอรเคลือบกระปองอาหารดวย
การควบคุม BPA ในตางประเทศและประเทศไทย
ในราวป ค.ศ. 1992 นายแพทย David Feldman และคณะวิจัย พบวาสาร BPA สามารถแพรจาก
พลาสติก PC และสารนี้มีโครงสรางคลายเอสโตรเจน (ฮอรโมนของผูหญิง) การไดรับสัมผัสสาร BPA เปน
เวลานานอาจมีผลกระทบตอสุขภาพมนุษย รายงานนี้เปนจุดเริ่มตนใหมีการศึกษาและประเมินความปลอดภัย
ของสาร BPA และวัสดุสัมผัสอาหารที่ผลิตจาก BPA ตอมา หลายประเทศไดประกาศหามใชสาร BPA และวัสดุ
สัมผัสอาหารที่ผลิตจาก BPA ไดแก ขวดนมและอุปกรณปอนอาหารเด็ก และแลกเกอรเคลือบกระปองอาหาร
ดังตัวอยางตอไปนี้ (งามทิพย, 2558)
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• ค.ศ. 2008 ประเทศแคนาดาเปนประเทศแรกที่ประกาศให BPA เปนสารอันตรายตอสุขภาพมนุษย
และสิ่งแวดลอม และตอมา ค.ศ. 2010 ไดประกาศเพิ่มเติมในกฎหมาย Hazardous Products Act
กํ าหนดให ขวดนมชนิ ด PC ที่ มี BPA เปน ผลิตภัณฑอัน ตราย หามจําหนาย โฆษณา และนําเขา
ประเทศ
• ราชอาณาจักรเดนมารกประกาศหามใช BPA ในวัสดุสัมผัสอาหารสําหรับทารกและเด็กอายุ 0-3 ป
ตั้งแต เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010
• สหภาพยุโรปออกกฎหมาย Regulation (EU) No 321/2011 หามใช BPA ในพลาสติก PC ที่ใชผลิต
ขวดนมเด็ก
• สาธารณรัฐฝรั่งเศสหามผลิต จําหนาย และนําเขาวัสดุสัมผัสอาหารที่มีสาร BPA สําหรับใชกับทารก
และเด็ก มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2013 และหามผลิต จําหนาย และนําเขาวัสดุสัมผัส
อาหารทุกชนิดที่มีสาร BPA มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015
• วันที่ 17 กันยายน 2558 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีคําตัดสินใหการผลิตและ
การสงออกวัสดุสัมผัสอาหารที่มีสาร BPA สามารถทําได แตยังคงหามจําหนายและนําเขาวัสดุสัมผัส
อาหารที่มีสาร BPA ไวเชนเดิม
• ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดใชมาตรการสมัครใจของภาคอุตสาหกรรมในการเลิกใช BPA ผลิต
ขวดนมเด็ก
• US-FDA สหรัฐอเมริกาพิจารณาวาการไดรับสัมผัส BPA จากวัสดุสัมผัสอาหารยังอยูระดับต่ําและยังไม
มีขอมูลเพียงพอใหสรุปความเปนพิษของ BPA ที่ระดับต่ํา ๆ นี้ จึงไมหามการจําหนายขวดนมที่มี BPA
แตขอ
ความรวมมือใหผูผลิตใชวัสดุอื่นแทน แตดวยอิทธิพลของสื่อสารมวลชนทําใหผูบริโ ภค
เลือกซื้อขวดนมที่ระบุวาไมมี BPA หรือ“BPA free” มากขึ้น ผลักดันใหอุตสาหกรรมตองทยอยเลิกการ
ผลิตและจําหนายขวดนมชนิด PC ไปโดยปริยาย
• มลรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ออกกฏหมายหามใชขวดนมที่มี BPA ไดแก Chicago, California, Delaware,
Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, New York, Oregon, Pennsylvania,
Vermont, Washington D.C., Wisconsin
• ประเทศญี่ปุนไมไดหามหรือจํากัดการใช BPA เนื่องจากปริมาณ BPA ที่ผูบริโภคไดรับสัมผัสอยูในระดับ
ต่ํามากและไมมีความเสี่ยงตอสุขภาพ แตภาคอุตสาหกรรมสมัครใจยกเลิกการผลิตขวดนมชนิด PC
หลายปแลว อนึ่ง มาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนดคาไมเกรชันของ BPA ในอาหารและเครื่องดื่มบรรจุ
กระปอง ตองมีคาไมเกิน 10 และ 5 นาโนกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ (Kawamura, 2012)
• ประเทศที่หามใชขวดนมที่มี BPA ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตหวัน มาเลเซีย ตุรกี อารเจนตินา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขไดยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 117 ที่
อนุญาตใหใชขวดนมที่ผลิตจากพลาสติก PC และใหใชประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 369 แทน โดย
อนุ ญ าตให ใ ช ข วดนม ผลิ ต จากพลาสติ ก พอลิ พ รอพิ ลี น (polypropylene) หรื อ พอลิ อี เ ทอร ซั ล โฟน
(polyethersulphone) และต อ งไม พ บไมเกรชั น ของ BPA ประกาศกระทรวงฯ ฉบั บ นี้ อ าศั ย หลั ก การ
“มาตรการเชิงปองกัน” หรือ precautionary measure แมขอมูลความปลอดภัยของ BPA ยังไมชัดเจนแต
หลายประเทศไดหามใชขวดนมที่มีสาร BPA แลว หากประเทศไทย นิ่งเฉยอาจทําใหขวดนมที่สงเขาประเทศ
อื่นไมไดทะลักเขามาในประเทศ
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ผลกระทบของมาตรการควบคุม BPA ในวัสดุสัมผัสอาหารตออุตสาหกรรมในประเทศไทย
จากมาตราการควบคุม BPA ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทําใหผูผลิตขวดนมเปลี่ยนไปใชพลาสติก
ชนิดอื่นแทน อุตสาหกรรมพลาสติก PC ในประเทศไทยไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาวเพียงเล็กนอย
เนื่องจาก พลาสติก PC สวนใหญใชในอุตสาหกรรมยานยนต งานวิศวกรรมและวัสดุกอสราง สวนที่ใชผลิตขวด
นมและอุปกรณ
ทางการแพทยมีเพียงรอยละ 10-13 นอกจากนี้ ผูผลิตและจําหนายขวดนมได
เตรียมความพรอมไวลวงหนานานแลว อุตสาหกรรมที่นาจะไดรับผลกระทบคอนขางมากคือ อุตสาหกรรมผลิต
กระปองและอาหารกระปอง เนื่องจากแลกเกอรที่ใชสวนใหญเปนอิพ็อกซีที่มี BPA เปนองคประกอบ กอรปกับ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกฎหมายหามจําหนายและนําเขาวัสดุสัมผัสอาหารที่มีสาร BPA จึงกระทบโดยตรงผูผลิต
อาหารกระป อ งส ง ไปสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส อนึ่ ง ประเทศญี่ ปุ น ก็ มี ม าตรฐาน (แบบสมั ค รใจ) ของสมาคม
อุตสาหกรรมที่กําหนดปริมาณ BPA ในอาหารและเครื่องดื่มบรรจุกระปองตองไมเกิน 10 และ 5 นาโนกรัมตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ
รายงานการสํารวจอุตสาหกรรมกระปองและอาหารกระปองในประเทศไทย (งามทิพยและคณะ,
2558) พบวา กระปองที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มปละประมาณ 14,700 ลานกระปอง แบงเปน
กระปองเคลือบ
แลกเกอรชนิดอิพ็อกซี (กระปองอะลูมิเนียมและกระปอง 3 ชิ้น) ประมาณรอยละ 77
กระปองเคลือบแลกเกอรชนิด PVC organosal ซึ่งมี BPA ดวยเชนกัน (กระปอง 2 ชิ้น) ประมาณรอยละ 13
และกระปอง TULC ไมเคลือบแลกเกอรมีประมาณรอยละ 10 ดังแสดงในภาพที่ 5 ดังนั้นจะเห็นไดวากระปอง
ที่ผลิตขึ้นในประเทศถึงรอยละ 90 มีการใชสารเคลือบที่มีองคประกอบของ BPA
- Beverage 63%
- Seafood 24%
- Fruit & Vegetable 13%
3-piece-can
29.1%

TULC 10.1%
Aluminium can
47.5%

2-piece-can
13%

-Beverage 100%

-

Seafod 99%
- Beverage 1%

-

Beverage 99%
- Seafood 1%
Other
0.3%

ภาพที่ 5 สัดสวนการผลิตกระปองสําหรับใชบรรจุอาหารและเครื่องดื่มในประเทสไทย
ที่มา: งามทิพยและคณะ (2558)

จากอาหารกระปองที่ผลิตขึ้นทั้งหมด 14,700 ลานกระปองตอปนั้น สวนใหญเปนผลิตภัณฑเพื่อการ
สงออก ในจํานวนนี้เปนอาหารและเครื่องดื่มบรรจุกระปองที่บริโภคในประเทศ จํานวนประมาณ 3,700 ลาน
กระปอง ซึ่งเปนกระปองเคลือบดวยแลกเกอรอิพ็อกซีและ PVC organosal รอยละ 85 และไมเคลือบแลก
เกอรรอยละ 15 ดังแสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 6 สัดสวนกระปองบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่มีการบริโภคในประเทศไทย
ที่มา: งามทิพยและคณะ (2558)

การวิเคราะหปริมาณ BPA ในตัวอยางอาหารกระปองที่สุมซื้อจากทองตลาด ไดแก ปลาแมคเคอเรล
ใน ซอสมะเขือเทศ ปลาทูนาในน้ํามัน กาแฟ ชา เครื่องดื่มอัดลม เบียร ตรวจพบ BPA ในอาหารหลายชนิด
และ
ปริมาณที่ตรวจพบมีหลากหลายคาซึ่งอยูในชวง 0.0002 – 0.1088 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งผาน
เกณฑคาไมเกรชันจําเพาะ (specific migration limit หรือ SML) ของสหภาพยุโรปที่กําหนด 0.6 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม แตอาหารที่พบ BPA นี้อาจจะไมสามารถสงออกไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสไดในอนาคต นอกจากนี้ อาหาร
ที่พบ BPA เกิน 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ก็ไมสามารถสงออกไปประเทศญี่ปุนไดอีกเชนกัน แตสิ่งสําคัญคือ
ผูบริโภคในประเทศไดรับสาร BPA จากอาหารกระปองที่ผลิตในประเทศเชนกัน
โดยรวมแลวสิ่งที่ตองเฝาจับตาคือ ผลการตัดสินของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (The Constitutional
Council) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสฝรั่งเศสเรื่องการควบคุมปริมาณ BPA ที่ตรวจพบในอาหารกระปอง หากผล
การตัดสินอนุญาตใหฝรั่งเศสเดินหนาในการบังคับใชกฎหมาย อุตสาหกรรมกระปองและอุตสาหกรรมอาหาร
กระปองโดยเฉพาะกลุมที่มีการสงออกไปประเทศแถบ EU ที่ผานเขาทางประเทศฝรั่งเศสจะตองเตรียมพรอมที่
จะปรับตัวรับกับกฎหมายใหมนี้ เชน การหาทางเลือกในการใชสารเคลือบที่ไมมีองคประกอบของ BPA หรือ
เคลือบดวยวิธีการอื่น การพิจารณาความเปนไปไดอาจตองมองขีดความสามารถของผูผลิตกระปองและตนทุน
ที่อาจเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันผูผลิตสารเคลือบกระปองเองก็ตองจับตามองทิศทางในการพัฒนาสารเคลือบ
กระปองที่ตอบโจทยทั้งดานประสิทธิภาพการใชงานและสอดคลองกับกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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