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แวะคุย...กับบก.
สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสาร Early Warning ทุกท่าน
 พบกันอีกครั้งกับวารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early 
Warning) รายไตรมาส ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 ฉบับนี้มาพร้อมกับ 
เรื่องน่าสนใจและควรจับตามองของ “ไมโครบีดส์” ที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ 
เครื่องส�าอาง ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาก ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและระบบนิเวศ 
เป็นอย่างมาก และยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอีกด้วย นอกจากนีย้งัได้เกาะกระแส
เกี่ยวกับกฎระเบียบของการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในปัจจุบันที่ได้มีการปรับลด
ปริมาณการใช้ต่อวันของสารดังกล่าว โดยอันตรายของสารดังกล่าวที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ขวดนมเด็ก ท�าให้สหภาพยุโรปได้ก�าหนดมาตรการสั่งห้ามใช้ และรวมไปถึงอีกหลาย
ประเทศที่มีแนวโน้มมาตรการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมาท�าความรู้จักกับ 
กฎระเบียบตรวจสอบสินค้าสัตว์น�้าน�าเข้า หรือ Seafood Import Monitoring  
Program : SIMP ทีไ่ด้ออกระเบยีบตรวจสอบสนิค้าสตัว์น�า้น�าเข้าเพือ่บงัคบัให้ผูน้�าเข้า
สนิค้าอาหารทะเลบางประเภท รายงานถึงทีม่าของสนิค้าท่ีได้น�าเข้ามายงัสหรัฐอเมรกิา 
 นอกจากนี้ “จับกระแส NTBs” และ “ข่าวสั้นรอบโลก” ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ 
เช่น เกาหลีใต้ได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบกักกันโรคสัตว์น�้าฉบับปรับปรุง หรือไม่
ว่าฝั่งเมืองผู้ดี ที่ได้ส่ังติดกล้องวงจรปิดในโรงเชือดท่ัวประเทศ และการส่ังห้ามใช้ 
ยาฆ่าแมลงก�าจัดศัตรูพืชในฮาวาย และบทความอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายบทความค่ะ 
 ทางทีมงาน Early warning ได้คัดสรรสาระเพื่อท่านผู้อ่านอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งนี้หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความและ
ข่าวสารเพ่ือการเตอืนภยัสนิค้าเกษตรและอาหาร สามารถตดิต่อกองบรรณาธกิารได้ที่
อีเมล acfsearlywarning@gmail.com และสามารถสมัครสมาชิกวารสาร Early 
warning ได้ฟรีที่ www.acfs.go.th ค่ะ
 ท้ังนีท้างทีมงาน Early warning ได้ปรับโฉมระบบเตือนภยัสนิค้าเกษตรและอาหาร 
(ACFS Early Warning) ใหม่ โดยเริ่มใช้ระบบใหมในเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการกระจายข้อมลูประเทศคู่ค้าให้เข้าถงึง่ายกว่าเดิมได้ท่ี warning.acfs.go.th 
ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย และสามารถส่งข้อมูลข่าวสารทางอีเมล ให้แก่
สมาชิกได้ตรงตามประเด็นความสนใจ เช่น กลุ่มสินค้า ประเทศ ประเด็นปัญหา  
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้สมาชิกบอกเลิกรับข้อมูลทางอีเมลได้โดยง่าย หากท่าน 
มีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่ ฝ ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช. โทรศัพท์ 0-2579-4986

MICROBEADS

จากการตรวจสอบปลาจำนวน 670 ตัว
พบไมโครบีดสตกคางในกระเพาะอาหาร

ถึง 35% ซึ่งภายในปลา 1 ตัวมีเศษไมโครบีดส

จำนวนถึง 839 ชิ้น

“ไมโครบีดส”
พลาสติกขนาดเล็กที่มักผสมอยูใน

ผลิตภัณฑทำความสะอาดซึ่ง
ผลิตภัณฑทำความสะอาด จำนวน 3 หลอด

มีเม็ดไมโครบีดสกวา 1 ลานเม็ด!

ดวยไมโครบีดสมีขนาดที่เล็กมาก (5 มิลลิเมตร)
ทำใหการคัดกรองเปนไปไดยาก

สงผลใหไมโครบีดสผานทั้งระบบกรองน้ำ
และการคัดกรองขยะไดอยางงายดาย

พรอมแพรกระจาย
ลงแหลงน้ำจากกรณีการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทำใหเห็นถึง

ปญหาที่สงผลตอระบบนิเวศทางทะเล
และหวงโซอาหาร ซึ่งมันเปนเรื่องที่ยากมาก

สำหรับผูบริโภคที่จะรับรูวาสัตวน้ำตัวใด

ปราศจากไมโครบีดส

สัตวน้ำจะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางไมโครบีดส
กับอาหารไดจึงทำใหมันเกิดไมโครบีดสเพราะคิดวาสิ่งนั้นคือ

อาหารของมันซึ่งหากพบการสะสมอยูในสระน้ำ เชน
ปลาทูนา หอยนางรม ปลาแซลมอน และ 

ปลาแอนโชวี่ อาจเปนอันตรายตอผูบริโภคได

โดยไมโครบีดสสวนใหญมักถูกผลิตจาก PCBs และ PE โดยเฉพาะ PCBs 
ซึ่งเปนกลุมสารเคมีอินทรียที่มีคลอรีนเปนองคประกอบ และเปนสารประกอบ
ในการผลิตวัตถุพวก กาว สี สารกันรั่วซึม น้ำมันหลอลื่น ซึ่งสารเคมีเหลานี้

จะสงผลตอรางกายโดยเขาไปขัดขวางการทำงานของตอมไรทอตางๆ 
ทำใหเกิดความผิดปกติ และเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็ง

ทุกครั้งที่เราใชผลิตภัณฑทำความสะอาด
ที่มีไมโครพลาสติกขนาดเล็ก ในการสครับผิว
หรือขจัดสิ่งสกปรก จะมีเม็ดไมโครพลาสติก

จำนวน 5000 - 9500 เม็ด
แพรกระจายในแหลงน้ำ

่
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สถิติการนำเขา – สงออก  ตั้งแตเดือน ม.ค. – เม.ย. 2561  

 164,555,937,708 

 358,875,309,821 

 นำเขา  สงออก

สินคาสงออก 5 อันดับแรก ม.ค.- เม.ย.

สินคานำเขา 5 อันดับแรก ม.ค.- เม.ย.

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
กากและเศษที่เหลือใชทำอาหารสัตว
พืชน้ำมัน 
ผลไมและผลิตภัณฑ
พืชอาหาร 

42,428,979,215 
20,573,873,619 
13,925,717,520 
11,619,402,844
  9,836,641,465

หนวย : ลานบาท

ขาวและผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
ผลิตภัณทจากสัตว             
ผลไมและผลิตภัณฑ             
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ           

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือกับกรมศุลกากร

64,086,480,907 
61,476,521,685 
45,708,712,566 
42,035,297,604 
29,295,034,227

ตลาดนำเขา 5 อันดับแรก ม.ค.-เม.ย.

มูลคา (ลานบาท)

ตลาดสงออก 5 อันดับแรก  ม.ค.-เม.ย.

มูลคา (ลานบาท)

จีน

24.52

17.72

11.64

7.57
6.93

บราซิลสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซียอารเจนตินา สหรัฐอเมริกาจีน ญี่ปุน เวียดนาม อินโดนีเซีย

47.82
44.76

34.91

20.71

15.33

การประกาศมาตรการ (ครั้ง) การประกาศมาตรการ (ครั้ง) SPS TBT

SPS/TBT NOTIFICATION มี.ค.- พ.ค. 2561 

30
%

27%

17%

15%

11
%

33
%

23%

15%

15
%

14
%

บราซิล

สหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

ซาอุดิอาระเบีย

ยูกันดา

รวันดา

สหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา

บราซิล

ประเด็น ระเบียบ/มาตรฐานทั่วไป        
ระเบียบ/มาตรฐานนำเขาสินคาเกษตร    
MRLs             
กักกัน/ระงับนำเขา            
วัตถุเจือปน                
ฉลาก              
อื่นๆ              

29
24
20
14
8

0.92
4.13

ประเด็น วิธีการตรวจวิเคราะห        42.37
ระเบียบ/มาตรฐาน         31.36
ฉลาก/บรรจุภัณฑ           9.32
MRLs               4.24
อื่นๆ             12.71
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 กระทรวงมหาสมุทรและการประมงแห่งสาธารณรัฐ

เกาหล ี(MOF) ประกาศบงัคบัใช้กฎระเบยีบการน�าเข้าสินค้า

ประมงฉบับใหม่ เกี่ยวกับการกักกันโรคสัตว์น�้า (Rules of 

the Aquatic Life Disease Control Act) กับทุกประเทศ 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป โดยการปรับปรุง 

ข้อก�าหนดเพ่ิมเติม ส�าหรับสินค้าท่ีต้องมีใบรับรองสุขภาพ

สัตว์น�้า (Health Certificate) ท่ีออกโดยหน่วยงาน 

ผูม้อี�านาจของประเทศผูส่้งออกแนบมาด้วย ทัง้ 1. สนิค้ากุง้ 

แช่เย็นและแช่แข็ง 2. สินค้าสัตว์น�้าที่ไม่ได้มาจากเพาะเลี้ยง 

3. สินค้าสัตว์น�้าที่นักท่องเที่ยวน�าติดตัวข้ึนเครื่องเข้าสู ่

สาธารณรัฐเกาหลี และส�าหรับสัตว์น�้าชนิดอื่นๆ ได้แก่  

สตัว์น�า้มชีวีติเพือ่การเพาะเล้ียง สตัว์น�า้กลุม่ปลา หอย หมกึ

ครชัตาเชียนเพ่ือการบรโิภค เลีย้งสวยงาม และเพ่ือการวิจยั 

รวมถงึหอยเป๋าฮือ้ และหอยนางรมแช่เยน็ แช่แขง็ ยงัคงต้อง

มี ใบรับรองสุขภาพสัตว ์น�้ าแนบมาพร ้อมกับสินค ้า 

ตามข้อก�าหนดเดิม 

 ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ส่งออกสินค้าสัตว์น�้า รวมถึงผู้โดยสาร 

ที่ประสงค์น�าเข้าสินค้าสัตว์น�้าไปยังเกาหลี ด�าเนินการ 

ขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น�้าแนบไปกับสินค้าทุกรุ่น 

 หน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของ

อินเดีย (FSSAI) ประกาศร่างกฎระเบียบการติดฉลาก 

ฉบบัปรบัปรงุ โดยมคีวามยาวถงึ 42 หน้า ครอบคลมุเนือ้หา

เกี่ยวกับการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม 

(GMO) และฉลากโภชนาการ ซ่ึงนับว่าเป็นการประกาศ 

การตดิฉลาก GMO เป็นครัง้แรก เนือ่งจากก่อนหน้านีอิ้นเดยี 

ไม่มีบทบัญญัติให้ผู้ผลิตติดฉลาก GMO ส่งผลให้ผู้บริโภค 

ไม่ทราบว่าอาหารที่ซื้อไปนั้นมีส่วนผสมที่ผ่านการตัดต่อ

พันธุกรรมหรือไม่ โดยระเบียบดังกล่าวได้ก�าหนดเกณฑ์ 

ในการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของอาหาร GMO มากกว่า 

5 เปอร์เซ็นต์ ให้ติดฉลากว่า “มีส่วนผสมของ GMO”  และ

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไขมันน�้าตาล และเกลือ

ในปริมาณสงู จะต้องตดิแถบสแีดง ซึง่ในกรณทีีม่สีดัส่วนของ

พลงังานมาจากส่วนผสมของน�า้ตาลมากกว่า 10 เปอร์เซน็ต์ 

ของพลังงานทั้งหมด การติดฉลากแถบสีจะช่วยให้ผู้บริโภค

รบัทราบถงึคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์นัน้ได้ง่ายยิง่ขึน้

 ทั้งนี้ องค์กรสาธารณะเพ่ือต่อต้าน GMO อินเดีย  

(Coalition for a GM-Free India) ได้คดัค้านการตดิฉลาก 

ดังกล่าวเนือ่งจากว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้า GMO เข้ามา 

ในประเทศมากขึ้น ซึ่งทางองค์กรคาดว่ารัฐจะก�าหนด

มาตรการป ้อง กัน เพื่ อรองรับสถานการณ ์ ที่ ก� าลั ง

เปลีย่นแปลงเหล่าน้ีมากกว่าเป็นข้อก�าหนดกฎหมายทีส่่งผล

ให้เห็นฉลาก GMO ง่ายขึ้น

เกาหลี ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ
กักกันโรคสัตว์น้ำา ฉบับปรับปรุง

อินเดีย เตรียมประกาศกฎระเบียบ 
การติดฉลาก GMO 

จับกระแส

NTBs
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วิกฤติ
“ไมโครพลาสติก”
วายรายระบบนิเวศแหลงน้ำของโลก

“พลาสตกิ” มคีวามส�าคญัต่อชวีติประจ�าวนัของมนษุย์ เนือ่งจากถกูใช้เป็นวัตถดิุบในการผลิตส่ิงอ�านวยความสะดวก
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งคาดการณ์ภาคอุตสาหกรรมเชื่อว่าปริมาณการผลิตพลาสติกอาจเพิ่มขึ้นถึง 600 
ล้านตันต่อปี ในอีก 20 ปีข้างหน้า และจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายชนิด 
เช่น บรรจุภัณฑ์ในร้านสะดวกซื้อ ถุงใสบรรจุอาหาร มักถูกน�ามาใช้เพียงครั้งเดียว และกลายเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก 
ทั้งผลการศึกษายุคใหม่ยังพบเพิ่มเติมว่า ขยะพลาสติกเหล่านี้อาจแตกสลายกลายเป็น “ไมโครพลาสติก” ที่ส่งผลกระทบ
ร้ายแรงต่อระบบนิเวศแหล่งน�้าทั่วโลก 

Primary Microplastics 
ทีต่ัง้ใจผลติให้มขีนาดเลก็ตัง้แต่แรกเริม่ เช่น เมด็พลาสตกิทีเ่ป็นวตัถดุบิในการผลติบรรจุภณัฑ์
พลาสติก หรือเม็ดพลาสติกในผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดและชะล้างสิ่งสกปรก (Rinse-off 
Product) เช่น โฟมล้างหน้าที่มีสครับขัดผิว เครื่องส�าอาง หรือยาสีฟัน และ เม็ดพลาสติก 
ใน Rinse-off Product ท่ีอ้างว่าสามารถขจัดเซลล์ผิวหรือส่ิงสกปรก ซ่ึงภาคอตุสาหกรรมนยิม
ผลิตในปัจจุบัน มักเรียกว่า “ไมโครบีดส์ : microbeads” หรือ “เม็ดสครับ” นี้ ส่วนใหญ ่
มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร 

Secondary microplastics
เกิดจากการแตกหักภายหลังการผลิต ด้วยกระบวนการต่างๆ ทั้ง เคมี ชีวภาพ และกายภาพ 
จงึท�าให้เกดิการสลายตวัของสารแต่งเตมิคณุสมบติั และท�าให้พลาสตกิแตกตวัจนมีขนาดเลก็
คล้ายกับ Primary Microplastics

ไมโครพลาสติก (Microplastics) คืออะไร...
ไมโครพลาสติก (Microplastics) คือ พลาสติก หรือเศษพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5  มิลลิเมตร แบ่งได้เป็น 

“ไมโครบีดส์”ผลิตจากอะไร ?
ไมโครบีดส์ เป็นเม็ดพลาสติกขนาดเล็กที่มีลักษณะท้ังโปร่งแสง หรือโปร่งใส ไมโครบีดส์สามารถผลิตได้ท้ังจากพอลิเมอร์ 
ที่ย่อยสลายได้ยาก อาทิ พอลิเอทีลีน (Polyethylene : PE) พอลิโพรพิลีน (Polypropylene : PP) พอลิไวนิลคลอไรด ์
(Polyvinylchloride : PVC) พอลยิรูเีทน (Polyurethane : PU) พอลเิอทลีนีเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate : PET)
และพอลิสไตรีน (Polystyrene : PS) หรือที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น พอลิแลกติกแอซิด (Polylactic acid : PLA) ซึ่งเป็นพลาสติก 
ที่ใช้ผลิต ถ้วยโฟม ท่อน�้าประปา หรือสายยาง เป็นต้น 
หลงัจากสถาบนัโรคผวิหนงัของสหรฐัฯ (American Academy of Dermatology) รายงานผลการวจิยัว่า เมด็ไมโครบดีส์ทีผ่ลติจาก 
PE ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวน้อยที่สุด ท�าให้ผู้ผลิตหันมาใช้ PE เป็นวัตถุดิบหลักกว่าร้อยละ 93 และได้รับความนิยม 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้บริโภคส่วนมากไม่รับรู้ว่าไมโครบีดส์เหล่านี้ผลิตจากพลาสติกแต่อย่างใด
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กระบวนการย่อยสลาย
ไมโครพลาสติกที่เกิดจากการย่อยสลายของพลาสติกขนาดใหญ่ ด้วยกลไกท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ที่เป็นสารระเหย  

(เบนซีน โทลูอีน ไซลีน เอททิลเบนซีน)  และปนเปื้อนในแหล่งน�้า ซึ่งกระบวนการย่อยสลายนั้นมีหลายแบบ ได้แก่

 การย่อยสลายได ้
ด้วยแสงอาทิตย์

 

การย่อยสลายด้วย
ความร้อนที่มีการเกิด

ออกซิเดชั่น

 

การย่อยสลาย 
ผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส

 

การย่อยสลายทางชีวภาพ
ด้วยจุลินทรีย์

 

กฎระเบียบ “หาม”
Microplastics ของประเทศตางๆ

เครื่องสำอาง

 หามภาคอุตสาหกรรมผลิต Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 เริ่มมีการหามใช Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

 หามภาคอุตสาหกรรมผลิต Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

 เริ่มมีการหามใช Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เครื่องสำอาง

 หามภาคอุตสาหกรรมผลิตและนำเขา Microbeads ที่จะนำมาผลิต Rinse-off Product โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561

 หามจำหนาย Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

 หามภาคอุตสาหกรรมผลิต และนำเขา Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

 เริ่มมีการหามจำหนาย Rinse-off Product ที่มี Microbeads เปนสวนผสม จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ประกาศกฎระเบียบฉบับใหม หามจำหนายและใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสวนผสมของ Microbaeds โดยมีผลบังคับใช

เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2561

ภาครัฐออสเตรเลียประกาศจะหามใช Microbaeds กับผลิตภัณฑทำความสะอาด ซึ่งจะเริ่มสั่งหามอยางจริงจังภายในป 2561

กลุมผูบริโภคจำนวนกวา 500 คน เรียกรองใหรัฐบาลของประเทศสมาชิก ASEAN ประกาศหามใช Microbaeds ในผลิตภัณฑ

ทำความสะอาด

เตรียมรางกฎระเบียบหามผลิตและใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ Microbaeds ซึ่งไดมีการแจงไปยังองคการการคาโลก (WTO)

ฝรั่งเศส - ประกาศหามใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสวนผสมของ Microbaeds

อังกฤษ - กรกฎาคม 2560 รัฐบาลอังกฤษประกาศกฎระเบียบหามอุตสาหกรรมเครื่องสำอางใชไมโครบีดสบางชนิด

ทำใหมีการรองเรียนจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศ ซึ่งลาสุดไดมีการแจงรางกฎระเบียบดังกลาวไปยัง WTO

นิวซีแลนด Waste Minimisation (Microbeads) 
Regulations 2017

ออสเตรเลีย

สหรัฐอเมริกา Federal Law - H.R.1321 Microbead-Free 
Water Act of 2015 signed on December 28, 2015

ASEAN

แคนาดา Regulation - SOR/2017-111 
Microbeads in toiletries Regulation

ไตหวัน

สหภาพยุโรป

มะขามเปียก

เม็ดถั่วเขียว

เกลือ

กากกาแฟ

ผลสำารวจไมโครพลาสติกในแหล่งนำ้าธรรมชาติ
ไมโครพลาสตกิมขีนาดทีเ่ลก็มากจนสามารถหลดุรอดขัน้ตอนบ�าบดัหรือคดัแยกขยะ และเกดิการแพร่กระจายในแหล่งน�า้ธรรมชาติ 
โดยบางชนิด มีขนาดเล็กและมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากไม่สะสมอย่างหนาแน่น 

ทั้งนี้ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้เผยผลการศึกษา Primary Microplastics ในคลอง แม่น�้า ทะเล 
และมหาสมุทร ในปี 2560 โดยพบว่ามีปริมาณถึง 0.8 – 2.5 ล้านตัน/ปี โดยร้อยละ 98 มาจากครัวเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 
บนบก ในขณะทีโ่ครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิพบว่าไมโครพลาสตกิท่ีหลดุรอดลงสูแ่หล่งน�า้ธรรมชาตเิฉพาะในรฐันวิยอร์ค
อาจมีน�้าหนักมากถึง 19 ตัน/ปี

การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกสู่ห่วงโซ่อาหาร
ไมโครพลาสติกในแหล่งน�้าธรรมชาติอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาระบบนิเวศในระยะยาว หลังงานวิจัยล่าสุดพบการสะสม 
ไมโครพลาสติกใน “หอยแมลงภู่” ซึ่งอาจตกค้างได้นานถึง 48 วัน ท้ังยังพบว่าก่อให้เกิดการท�าลายเนื้อเยื่อหลอดเลือดของ 
หอยแมลงภู่ด้วย ในขณะท่ีอีกงานวิจัยพบว่า ไมโครพลาสติกเมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยสารท่ีเป็นพิษต่อสัตว์น�้า เช่น PAHs PCBs 
และ PBDEs ทีส่ามารถส่งผ่านจากการกนิกนัเป็นทอดไปจนถงึมนษุย์ได้ ตวัอย่างผลการส�ารวจฟาร์มหอยแมลงภูแ่ห่งหนึง่ในเยอรมน ีพบ
การปนเป้ือนไมโครพลาสติกถึง 0.36 เม็ด/กรัมของเนื้อหอยส่วนที่บริโภคได้ เมื่อค�านวณกลับจะพบว่าการบริโภคหอยแมลงภู่ 250 
กรมั อาจท�าให้ได้รบัไมโครพลาสติกเข้าสูร่่างกายถงึกว่า 90 เมด็ หรอืคิดเป็น 11,000 เมด็ต่อปี เม่ือเปรยีบเทียบข้อมลูการบรโิภคอ้างองิ

นอกจากนี้ ไมโครพลาสติกยังแฝงอันตรายที่คาดไม่ถึง คือ การเป็นตัวกลางสะสมและเคลื่ยนย้ายสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง DDT  
หรือสารเคมีอ่ืนๆ จากคุณสมบัติการอุ้มน�้า ท�าให้ไมโครพลาสติกสามารถดูดซับสารปนเปื้อนและแพร่กระจายไปสู่แหล่งน�้าต่างๆ  
จากปัญหาเหล่านี้ ท�าให้หลายประเทศ หันมาให้ความส�าคัญต่อการก�าหนดกฎระเบียบจ�ากัดปริมาณการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ไมโครพลาสติกมากขึ้น 

จากผลกระทบของไมโครพลาสติกที่มีต่อระบบนิเวศ ท�าให้หลาย
ประเทศเร่ิมร่างกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการลด ละ เลิกใช ้
ไมโครพลาสติก ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ต้องหาวัสด ุ
ทดแทนไมโครพลาสติกแบบเดิมที่ย่อยสลายได้ยาก โดยระยะแรก 
UNEP ได้แนะน�าให้ใช้พอลิแลคติกแอซิด (Polylactic Acid: PLA)  
ท่ีสามารถย่อยสลายได้ทดแทนไปพลางก่อน แต่สารดังกล่าวยังมี 
ข้อจ�ากัดเน่ืองจากไม่ทนต่ออุณหภูมิสูงระหว่างกระบวนการผลิต  
จงึเริม่มกีารวิจัยและพฒันาวตัถดุบิจากธรรมชาตทิีม่คีณุสมบัตเิทียบเท่า
หรือดีกว่าไมโครพลาสติกในการใช้งานเฉพาะทาง เช่น การใช้เกลือ
เป็นสครับ หรือใช้มะขามเปียก ผงถั่วเขียว หรือกากกาแฟผสม 
ในผลิตภัณฑ์ขัดตัว ซึ่งนอกจากจะปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้ว ยังเป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อมด้วย

“ไมโครพลาสติก” ทดแทน พร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กฎระเบียบ “หาม”
Microplastics ของประเทศตางๆ

เครื่องสำอาง

 หามภาคอุตสาหกรรมผลิต Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 เริ่มมีการหามใช Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

 หามภาคอุตสาหกรรมผลิต Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

 เริ่มมีการหามใช Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

เครื่องสำอาง

 หามภาคอุตสาหกรรมผลิตและนำเขา Microbeads ที่จะนำมาผลิต Rinse-off Product โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561

 หามจำหนาย Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

 หามภาคอุตสาหกรรมผลิต และนำเขา Rinse-off Product ที่มีสวนผสมของ Microbeads จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

 เริ่มมีการหามจำหนาย Rinse-off Product ที่มี Microbeads เปนสวนผสม จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ประกาศกฎระเบียบฉบับใหม หามจำหนายและใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสวนผสมของ Microbaeds โดยมีผลบังคับใช

เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2561

ภาครัฐออสเตรเลียประกาศจะหามใช Microbaeds กับผลิตภัณฑทำความสะอาด ซึ่งจะเริ่มสั่งหามอยางจริงจังภายในป 2561

กลุมผูบริโภคจำนวนกวา 500 คน เรียกรองใหรัฐบาลของประเทศสมาชิก ASEAN ประกาศหามใช Microbaeds ในผลิตภัณฑ

ทำความสะอาด

เตรียมรางกฎระเบียบหามผลิตและใชผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ Microbaeds ซึ่งไดมีการแจงไปยังองคการการคาโลก (WTO)

ฝรั่งเศส - ประกาศหามใชผลิตภัณฑทำความสะอาดที่มีสวนผสมของ Microbaeds

อังกฤษ - กรกฎาคม 2560 รัฐบาลอังกฤษประกาศกฎระเบียบหามอุตสาหกรรมเครื่องสำอางใชไมโครบีดสบางชนิด

ทำใหมีการรองเรียนจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศ ซึ่งลาสุดไดมีการแจงรางกฎระเบียบดังกลาวไปยัง WTO

นิวซีแลนด Waste Minimisation (Microbeads) 
Regulations 2017

ออสเตรเลีย

สหรัฐอเมริกา Federal Law - H.R.1321 Microbead-Free 
Water Act of 2015 signed on December 28, 2015

ASEAN

แคนาดา Regulation - SOR/2017-111 
Microbeads in toiletries Regulation

ไตหวัน

สหภาพยุโรป
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MICROBEADS

จากการตรวจสอบปลาจำนวน 670 ตัว
พบไมโครบีดสตกคางในกระเพาะอาหาร

ถึง 35% ซึ่งภายในปลา 1 ตัวมีเศษไมโครบีดส

จำนวนถึง 839 ชิ้น

“ไมโครบีดส”
พลาสติกขนาดเล็กที่มักผสมอยูใน

ผลิตภัณฑทำความสะอาดซึ่ง
ผลิตภัณฑทำความสะอาด จำนวน 3 หลอด

มีเม็ดไมโครบีดสกวา 1 ลานเม็ด!

ดวยไมโครบีดสมีขนาดที่เล็กมาก (5 มิลลิเมตร)
ทำใหการคัดกรองเปนไปไดยาก

สงผลใหไมโครบีดสผานทั้งระบบกรองน้ำ
และการคัดกรองขยะไดอยางงายดาย

พรอมแพรกระจาย
ลงแหลงน้ำจากกรณีการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทำใหเห็นถึง

ปญหาที่สงผลตอระบบนิเวศทางทะเล
และหวงโซอาหาร ซึ่งมันเปนเรื่องที่ยากมาก

สำหรับผูบริโภคที่จะรับรูวาสัตวน้ำตัวใด

ปราศจากไมโครบีดส

สัตวน้ำจะไมสามารถแยกความแตกตางระหวางไมโครบีดส
กับอาหารไดจึงทำใหมันเกิดไมโครบีดสเพราะคิดวาสิ่งนั้นคือ

อาหารของมันซึ่งหากพบการสะสมอยูในสระน้ำ เชน
ปลาทูนา หอยนางรม ปลาแซลมอน และ 

ปลาแอนโชวี่ อาจเปนอันตรายตอผูบริโภคได

โดยไมโครบีดสสวนใหญมักถูกผลิตจาก PCBs และ PE โดยเฉพาะ PCBs 
ซึ่งเปนกลุมสารเคมีอินทรียที่มีคลอรีนเปนองคประกอบ และเปนสารประกอบ
ในการผลิตวัตถุพวก กาว สี สารกันรั่วซึม น้ำมันหลอลื่น ซึ่งสารเคมีเหลานี้

จะสงผลตอรางกายโดยเขาไปขัดขวางการทำงานของตอมไรทอตางๆ 
ทำใหเกิดความผิดปกติ และเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็ง

ทุกครั้งที่เราใชผลิตภัณฑทำความสะอาด
ที่มีไมโครพลาสติกขนาดเล็ก ในการสครับผิว
หรือขจัดสิ่งสกปรก จะมีเม็ดไมโครพลาสติก

จำนวน 5000 - 9500 เม็ด
แพรกระจายในแหลงน้ำ
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องค์การบรหิารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาต ิ(National 
Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) 
ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ (U.S. Department of 
Commerce) ได้ออกกฎระเบียบตรวจสอบสนิค้าอาหารทะเล 
น�าเข้า (Seafood Import Monitoring Program: SIMP) ซ่ึง
ก�าหนดให้ผู้น�าเข้าสินค้าอาหารทะเลบางประเภทรายงานถึง 
ทีม่าของสนิค้าท่ีน�าเข้ามายงัสหรฐัฯ เพ่ือป้องกันการท�าประมง 
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU) และ 

การบิดเบือนข้อมูลอาหารทะเลจากความจริง (Seafood 
Fraud) น�าเข้ามายังสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นการปกป้องเศรษฐกิจ 
ของชาติ ความมัง่คงทางอาหารของโลก (global food security) 
และความยัง่ยนืของทรพัยากรทางทะเล (sustainability of 
ocean resources)
 กฎระเบียบ SIMP ไม่ได้ครอบคลุมอาหารทะเลทุกชนิด  
แต่ครอบคลุมเฉพาะ 13 ชนิดท่ีจัดว่ามีความเส่ียงต่อการท�า
ประมงผิดกฎหมายและการบิดเบือนข้อมูลอาหารทะเลจาก
ความจรงิ ได้แก่

ปลาคอดแอตแลนตกิ
(Atlantic Cod)

กุง้
(Shrimp)

ปยูกัษ์สแีดง
(King Crab-red)

ปูสฟ้ีาแอตแลนตกิ
(Blue Crab (Atlantic)

ปลาดาบ
(Swordfish)

ปลงิทะเล
(Sea Cucumber)

ปลาเก๋า
(Grouper)

ปลาทนู่า
(Tunas สายพนัธุต่์างๆ ได้แก่ 
Albacore, Bigeye, Skipjack, 

Yellowfin และ Bluefin)

ปลาฉลาม
(Shark)

ปลาคอดแปซฟิิก
(Pacific Cod)

เป๋าฮ้ือ
(Abalone)

ปลากะพงแดง
(Red Snapper)

ปลาอโีต้มอญ 
(Dolphinfish หรอื Mahi Mahi)

กฎระเบียบตรวจสอบ
สินค้าอาหารทะเล
Seafood Import Monitoring Program: SIMP
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 ทั้งน้ี กฎระเบียบ SIMP ท่ีมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 
1 มกราคม 2561 ท่ีผ่านมา เบ้ืองต้นครอบคลมุอาหารทะเล 
จ�านวน 11 ชนิด ต่อมาได้ขยายการบงัคบัใช้ให้ครอบคลมุเพ่ิมอกี 
2 ชนดิ ได้แก่ กุ้งและหอยเป๋าฮือ้ “โดยจะเริม่มผีลบงัคบัใช้ใน 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 นี”้
กฎระเบยีบ SIMP คอือะไร?
 กฎระเบยีบ SIMP เป็นโปรแกรมการสบืค้นข้อมลูย้อนกลับ 
(risk-based traceability program) เพือ่ตรวจสอบว่าสินค้า
อาหารทะเลนัน้ได้จบัมาหรอืผลติถกูต้องตามกฎหมายหรอืไม่ 
และต้องการให้ผูน้�าเข้าสนิค้าอาหารทะเลท้ัง 13 ชนดิ รายงาน
ข้อมูลที่มาของสินค้า ตั้งแต่จุดเก็บเกี่ยวจนถึงจุดน�าเข้า 
อย่างละเอยีด ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ข้อมลูเก่ียวกบัผูจ้บัสตัว์น�า้หรือผูผ้ลติ รวมถงึ ชือ่ ธงชาติ 
อตัลกัษณ์ของเรอืทีใ่ช้จับสตัว์น�า้ อปุกรณ์ทีใ่ช้จับสตัว์น�า้ และ 
หลักฐานการอนุญาตการจับสัตว์น�้า หากเป็นการเพาะเลี้ยง  
กต้็องระบขุ้อมลูเกีย่วกบัฟาร์ม

 2. ข้อมลูเกีย่วกบักิจกรรมการจบัสตัว์น�า้ รวมถงึ สายพนัธุ์ 
วันทีท่�าการจบัสตัว์น�า้ รปูแบบ ปริมาณ และน�า้หนักของสตัว์น�า้

 การท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
ไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated  
Fishing: IUU) และการบิดเบือนข้อมลูอาหารทะเลจากความจรงิ 
(Seafood Fraud) นัน้ เป็นภยัคกุคามต่อทรพัยากรทางทะเล
ของโลกอันมค่ีา อกีท้ังยงัเป็นการเอาเปรยีบชาวประมงและผูผ้ลติ
อาหารทะเลท่ีท�าถกูต้องตามกฎหมาย ดงัน้ัน สหรัฐฯ ซ่ึงเป็น

 กฎระเบยีบ SIMP เป็นกฎระเบยีบทีเ่พ่งเลง็การกระท�าผิด
ด้านการประมงโดยเฉพาะ โดยต้องการให้ผูน้�าเข้าสนิค้าอาหาร
ทะเลทัง้ 13 ชนดิ รายงานข้อมลูทีม่าของสนิค้านัน้อย่างละเอยีด 
ณ จุดน�าเข้ามายังสหรัฐฯ โดยความความรับผิดชอบในการ
รายงานข้อมลูเป็นของผูน้�าเข้าโดยตรง หากสนิค้านัน้มาจาก 
การท�าประมงทีถ่กูกฎหมาย กจ็ะสามารถน�าเข้ามายงัสหรฐัฯ ได้ 
แต่หากได้มาจากการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมายก็จะไม่สามารถเข้า
สหรัฐฯ ได้ 
 ท้ังน้ี กฎระเบยีบ SIMP จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าอาหาร
ทะเลจากต่างประเทศทีเ่ข้ามาในสหรฐัฯ เท่านัน้ แต่ไม่ครอบคลุม
สินค้าอาหารทะเลที่จับภายในสหรัฐฯ เนื่องจากมีกฎหมาย 
ทีค่วบคมุการท�าประมงภายในประเทศอยูแ่ล้ว อย่างไรกต็าม 
สินค้าอาหารทะเลที่จับในสหรัฐฯ แล้วส่งออกไปผลิตท่ี 
ต่างประเทศ และน�ากลับมาจ�าหน่ายที่สหรัฐฯ จ�าเป็นต้อง 
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ SIMP 

ทำาไมต้องมีกฎระเบียบ SIMP?

กฎระเบียบ SIMP มผีลกระทบต่อใครบ้าง?

ทีจ่บัมา พืน่ทีท่ีจั่บสตัว์น�า้หรอืเพาะเลีย้ง และท่าเรือจดุแรก 
ทีน่�าสินค้าขึน้ฝ่ัง ทัง้นี ้ หากมกีจิกรรมการจับสัตว์น�า้หลายครัง้  
กต้็องรายงานข้อมลูของทกุกจิกรรม

 3. ข้อมลูเกีย่วกบัผูน้�าเข้า โดยผูน้�าเข้าจะต้องแจ้งระบตุวัตน 
ให้กับหน่วยงาน CBP ทราบในการน�าเข้าแต่ละครั้ง และ 
ต้องมีใบอนุญาตการค้าสินค้าการประมงระหว่างประเทศ  
(International Fisheries Trade Permit: IFTP) จากองค์การ 
NOAA ประกอบด้วย  ผู้น�าเข้าต้องรายงาน ชือ่ ข้อมลูตดิต่อ  
เลขท่ีใบอนุญาต IFTP ข้อมลูของบริษัทอืน่ท่ีเกีย่วข้อง ข้อมลู 
เกีย่วกบัการขนส่ง และข้อมลูเก่ียวกับการแปรรปูสนิค้า

 โดยข้อมูลท้ังหมดนี้จะต้องรายงานผ่านระบบข้อมูลทาง 
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Data System, 
ITDS) ซ่ึงเป็นฐานข้อมลูช่องทางเดียวส�าหรับการรายงานข้อมลู
น�าเข้าส่งออกของสหรัฐฯ ควบคมุโดยหน่วยงานศลุกากรและ 
การป้องกนัชายแดนของสหรัฐฯ (U.S. Custom and Border 
Protection: CBP) ทัง้นี ้กฎระเบียบดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้องกบั 
ผูบ้รโิภค หรือการระบฉุลากแต่อย่างใด และข้อมลูรายงานนีจ้ะ
ถกูเกบ็เป็นความลบั  

ประเทศผูน้�าด้านการประมงแบบยัง่ยนื (sustainable fishery) 
เป็นตลาดสินค้าประมงหลักของโลก และมีนโยบายต่อต้าน 
การกระท�าผิดดังกล่าว จึงได้ออกกฎระเบียบ SIMP ขึ้นมา 
เพ่ือห้ามสินค้าอาหารทะเลท้ัง 13 ชนดิทีไ่ด้มาจากการท�าประมง 
ผดิกฎหมายไม่ให้เข้ามายงัสหรฐัฯ ได้
 

2558

2559

2561

2561

2557
องคกร NOAA และหนวยงานตางๆ
ของสหรัฐฯ ไดเริ่มมาตรการตอตาน
การกระทำผิดดังกลาวตั้งแตป 2558

กำหนดรายชื่อสัตวน้ำที่มีความเสี่ยง
ตอการทำประมงผิดกฎหมาย

กฎระเบียบ SIMP มีผลบังคับใช
อยางเปนทางการสำหรับสัตวน้ำ
กลุมเสี่ยง 11 ชนิดแรก

เสนอกฎระเบียบ SIMP เปนครั้งแรก 

กฎระเบียบ SIMP ขยายการบังคับใช
โดยเพิ่มเปน 13 ชนิด
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เกาะประเด็น

ในวัสดุ บรรจุภัณฑ
Bisphenol A

BPA ตัวรายสงผลอยางไรตอมนุษย!

สงผลใหเด็กมีแนวโนมกาวราว
หรือมีอาการไฮเปอรแอคทีฟ

นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอการ
ผลิตฮอรโมนเพศของตอมใตสมอง
พิทูอิทารี ซึ่งทำใหเด็กเขาสูวัยหนุมสาว
เร็วผิดปกติ

การวิจัยตอเนื่องแสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอ
รางกายอยางรุนแรง เชน สงผลกระทบตอการสราง
เซลลสมองและการพัฒนาระบบประสาท
ซึ่งทำใหพัฒนาการความทรงจำและ
การเรียนรูในเด็กอายุต่ำกวา 5 ปลดลง

มีผลกระทบตอการเติมหมูเมธิลใน DNA
ซึ่งสงผลตอกระบวนการแบงเซลล 
เชน ตอมน้ำนมในสตรีมีครรภหรือการพัฒนา
ของอวัยวะ ทำใหมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งได

ตั้งแตป 2540 ไดมีงานวิจัยอันตรายของ BPA 
ทั้งในสัตวและมนุษย โดยสารดังกลาวมีลักษณะ
คลายฮอรโมนเอสโตรเจนที่พบมากในสตรี
จึงสงผลกระทบตอระบบสมอง
ตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ

ที่สำคัญ BPA นั้นสามารถสะสมในรางกาย
อยางตอเนื่องโดยเฉพาะในเลือด
ซึ่งจะลดทอนประสิทธิภาพการทำงาน
ของรางกายเพิ่มขึ้นตามไปดวย

หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ประเมิน 

ความเสีย่งความปลอดภัยของสาร bisphenol A (BPA) ซึง่เป็นส่วนประกอบของพลาสตกิทีเ่ป็นวตัถดุบิในวสัดบุรรจภุณัฑ์

ในอาหาร พบความเสี่ยงจากการได้รับสาร BPA ที่ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ภายในร่างกาย EFSA จึงได้ปรับลด

เกณฑ์ระดับความปลอดภัยการได้รับสาร BPA  จาก 50 ไมโครกรัม/วัน เหลือ 4 ไมโครกรัม/วัน รวมทั้งห้ามใช้ BPA 

ในผลิตภัณฑ์ขวดนมเด็ก 

สารบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A หรือ BPA) คือ สารเคมีประเภทโพลีคาร์บอเนตที่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในการผลิต

โมเลกุลพลาสติกซ่ึงใช้ท�าบรรจุภัณฑ์มีลักษณะใส เช่น การใช้เป็นส่วนผสมของขวดน�้าดื่ม และขวดนมทารก  

โดยสารดังกล่าว สามารถหลุดร่อนและแทรกซึมลงอาหารที่บริโภค จากการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อโรค ทั้งการต้ม 

นึ่ง หรือสเตอริไลซ์ สารดังกล่าวถูกพบว่าเป็นสารก่อมะเร็งและยังเป็นสารท่ีรบกวนการท�างานของต่อมไร้ท่อ  

(Endocrine Disruptors) เหตุนี้จึงท�าให้หลายประเทศทั่วโลกเกิดความตื่นตัวถึงภัยอันตรายของ BPA

ทำาความรู้จักกับ BPA ในบรรจุภัณฑ์อาหาร
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ความเปนมาของกฎระเบียบ

BPA ของ EU 
2549-2554

มิถุนายน 2560

กุมภาพันธ์ 2561

กันยายน 2560

กันยายน 2561

2558

EFSA ได้ศกึษาประเมนิความเสีย่งการใช้สาร BPA 
และปรับปรุงข ้อมูลทางวิทยาศาสตร ์ ให ้มี 
ความเป็นปัจจุบัน

EFSA ก�าหนดปรมิาณสาร BPA ทีค่วรได้รบัต่อวัน 
(Tolerable Daily Intake)  เป็นการชั่วคราว 
ที่ 4 ไมโครกรัม/กิโลกรัมของน�้าหนัก/วัน

คณะกรรมการรัฐสมาชิกของ The European 
Chemicals Agency (ECHA)  ตัดสินใจให้สาร 
BPA เป็นสารเคมอีนัตรายและมคีวามน่ากงัวลสงู 
(Substance of Very High Concerns : SVHC) 

คณะกรรมการด้านพชื สัตว์ อาหาร และอาหารสัตว์
ส่วนใหญ่ของประเทศสมาชิก ได้สนับสนุน 
ร่างกฎระเบยีบว่าด้วยการใช้สาร BPA ในบรรจภัุณฑ์
สัมผัสอาหารที่ก�าหนดค่าต�่าสุดที่ตรวจพบได ้
ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ประกาศกฎระเบียบล่าสุดของการปรับลดค่า
ถ่ายเทจ�าเพาะสูงสุดของสาร BPA ในวัสดุและ
บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร

เริ่มบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการใช้สาร BPA 

 เดิม Commission Regulation (EU) No 10/2011 ก�าหนดให้ค่าถ่ายเทจ�าเพาะสูงสุด (specific migration limit) ของ 

สาร Bisphenol A อยู่ท่ีระดับ 0.6 มิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหาร และห้ามใช้สารดังกล่าวในการผลิตขวดนมทารกที่ท�าด้วย 

polycabonate

 การศึกษาวิจัยความเสี่ยงของสาร Bisphenol A (BPA) พบว่า ความเส่ียงจากการได้รับสารดังกล่าวไม่ได้มาจากวัสดุและ 

บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหารเท่านั้น แต่สามารถได้รับจากแหล่งอื่นๆ เช่น อากาศ ฝุ่น และเครื่องส�าอาง เป็นต้น โดยคณะกรรมาธิการ

ยโุรปเหน็ควรปรบัค่าปรมิาณสาร BPA ทีไ่ด้รบัต่อวนั (Tolerable Daily Intake) เป็นการชัว่คราวจนกระทัง่วนัที ่6 กนัยายน 2561 ท่ีระดบั 

4 ไมโครกรมั/กโิลกรมัของน�า้หนกั/วนั และปรบัลดค่าถ่ายเทจ�าเพาะสงูสดุของสาร BPA ทีร่ะดบั 0.05 มลิลกิรมัของสาร/กโิลกรมัของอาหาร 

รวมทั้งห้ามใช้สารดังกล่าวในการผลิตขวดนมส�าหรับทารกและเด็กเล็ก ที่ท�าด้วย polycarbonate 

 ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 16 (1) ของ Regulation (EC) No 1935/2004 ได้ก�าหนดให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที ่

รบัผดิชอบสนิค้าท่ีผ่านการเคลอืบด้วยสารออกฤทธิด์งักล่าว ต้องแสดงข้อความเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่แสดงดงัการปฏบิตัทิีส่อดคล้อง

ตามข้อก�าหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยจัดท�าเป็นเอกสารให้แก่คู่ค้าสินของตนเอง

 กฎระเบียบดังกล่าวได้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยจะอนุโลมให้ส�าหรับวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการเคลือบ

หรือที่มีช้ันผิวสัมผัส รวมไปถึงวัสดุและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีการผลิตก่อนวันที่ 6 กันยายน 2561 สามารถจ�าหน่ายได้จนกว่าสินค้า 

จะหมดจากคลังสินค้า
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แคนาดา
หามจำหนายสาร BPA ตั้งแต

วันที่ 19 เมษายน 2551

จีน
หามนำเขาและผลิต BPA
ตั้งแต 1 มิถุนายน 2554
และหามจำหนายตั้งแต

1 กันยายน 2554

สหภาพยุโรป
หามใชสาร BPA ตั้งแต

วันที่ 1 มิถุนายน 2554

ไทย
ไดปรับปรุงประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องขวดนม เพื่อใหคุมครอง
สุขภาพของประชากรกลุมทารกและเด็กเล็ก
โดยประกาศของทางสาธารณสุข 3 ฉบับเก่ียวกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อแจงใหกับ
ภาคเอกชนไดเตรียมปรับตัวใหสอดคลองกับ

มาตรฐานของนานาประเทศ

เดนมารกและเบลเยี่ยม
เริ่มหามใชสาร BPA 

ในบรรจุภัณฑอาหารทารกและเด็ก
ชั่วคราว 2553

ฝรั่งเศส
หามการใช BPA ในขวดนมทารก

ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 และหามการใช
BPA ในผลิตภัณฑสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป

ตั้งแตป 2556 และในบรรจุภัณฑอาหารทุกชนิด
ตั้งแตป 2557

ในปจจุบันหามใช BPA
ประเทศที่ประกาศ
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ในปี 2560 เกาหลีใต้ได้มีการน�าเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกา
มากถึง 184,152 ตัน มีมูลค่ากว่า 1.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ส่งผลให้สหรฐัฯกลายเป็นผูส่้งออกเนือ้ววัรายใหญ่ของเกาหลีใต้
แทนออสเตรเลียที่ เคยเป็นผู ้ส ่งออกเนื้อวัวรายหลักของ
เกาหลีใต้มายาวนานกว่า 14 ปี นับจากช่วงที่มีการระงับ 
การน�าเข้าเน้ือวัวสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2003 ท่ีพบโรควัวบ้า (mad  
cow disease) แพร่ระบาดในรัฐวอชิงตัน (Washington) โดย 
ความต้องการของเนื้อวัวจากสหรัฐฯของเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย
ของเนื้อวัวจากสหรัฐฯ ทั้งนี้ จากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง

สหรัฐ-เกาหลีใต้ (U.S.-Korea Free Trade Agreement)  
ที่มีภาษีศุลกากร (tariff) กับสหรัฐฯ เพียง 21.3% และจะลด
ลงจนเหลือ 0% ในปี 2026 ในขณะที่ออสเตรเลียต้องเผชิญ

ภาษีศุลกากรที่สูงถึง 26.6% ก่อนที่จะลดลงจนเป็น 0% 

ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ สับสน ส่งผลต่อระบบ 
ทางเดนิหายใจ และอาจท�าให้ถงึแก่ชวีติได้ โดยสารคลอร์ไพรฟิอส 
(Chlorpyrifos) เป็นสารเคมกี�าจดัแมลงศัตรูพชืในกลุม่ออร์กาโน
ฟอสเฟต และสาร miticide ที่ถือว่าเป็นตัวหลักที่เคยใช้ใน
การเกษตรทีต้่องอาศยัดนิ ร่วมไปถงึพชืทีน่�ามาเป็นอาหารสตัว์ 
โดยสารดงักล่าวจะใช้ในการก�าจดัหนอนเจาะสมอฝ้าย เส้ียนดนิ 
เพล้ียอ่อน เพล้ียจักจ่ัน ด้วงงวงมนัเทศ ผีเส้ือข้าวเปลอืก ด้วง 
งวงข้าว ด้วงงวงข้าวโพด มอดแป้ง มอดสยาม หนอนเจาะล�าต้น 
หนอนเจาะฝัก หนอนหน้าแมว หนอนร่านโพนตีา แมลงด�าหนาม 
และด้วงงวงในกล้วย พชืยังสามารใช้ได้ ได้แก่ ถัว่เหลอืง ถัว่ลิสง 
มนัเทศ ข้าวเปลอืกทีใ่ช้ท�าพนัธุ ์นุน่ ปาล์มน�า้มนั มะพร้าว และ
กล้วย ทัง้น้ี คลอร์ไพรฟิอส (Chlorpyrifos) เป็นอีกปัจจัยทีจ่ะ 
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองเด็ก โดยแพทย์ 
และนักวิทยาศาสตร ์  ได ้ ร ่ วมลงนามมาแล ้วหลายป ี 
ในการคัดค้านการใช้สารคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)  
เนื่องจากสารดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อทารก และ สุขภาพ 

ล่าสุดกฎหมายฉบับใหม่ (SB3095) ของรัฐฮาวายได้สั่งห้าม 
น�าเข้ายาฆ่าแมลงทีมี่สารคลอร์ไพรฟิอส (Chlorpyrifos) ซึง่ถอืว่า
เป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาท่ีประกาศห้ามใช้สารดังกล่าว 
ซึ่งเร่ิมห้ามใช้สารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ส�าหรับกลุ่ม 
เกษตกรทีใ่ช้ยาฆ่าแมลง ทางการเกษตร และส�าหรบัท้ังบรษิทัท่ี
จ�าหน่ายสารเคมีเริ่มห้ามใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  
โดยรฐัฮาวายให้ระยะเวลาในการทยอยงดใช้สารดงักล่าวจนถงึปี 
2565ทัง้นี ้ส�านกังานปกป้องสิง่แวดล้อมสหรฐัรายงานถงึผลข้าง
เคียงของสารดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทซ่ึง 

สหรัฐฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกเน้ือวัวรายใหญ่ของเกาหลีใต้

ฮาวายสั่งห้ามใช้ยาฆ่าแมลงกำาจัดศัตรูพืช

ข่าวส้ัน
รอบโลก

แคนาดา
หามจำหนายสาร BPA ตั้งแต

วันที่ 19 เมษายน 2551

จีน
หามนำเขาและผลิต BPA
ตั้งแต 1 มิถุนายน 2554
และหามจำหนายตั้งแต

1 กันยายน 2554

สหภาพยุโรป
หามใชสาร BPA ตั้งแต

วันที่ 1 มิถุนายน 2554

ไทย
ไดปรับปรุงประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องขวดนม เพื่อใหคุมครอง
สุขภาพของประชากรกลุมทารกและเด็กเล็ก
โดยประกาศของทางสาธารณสุข 3 ฉบับเก่ียวกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อแจงใหกับ
ภาคเอกชนไดเตรียมปรับตัวใหสอดคลองกับ

มาตรฐานของนานาประเทศ

เดนมารกและเบลเยี่ยม
เริ่มหามใชสาร BPA 

ในบรรจุภัณฑอาหารทารกและเด็ก
ชั่วคราว 2553

ฝรั่งเศส
หามการใช BPA ในขวดนมทารก

ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 และหามการใช
BPA ในผลิตภัณฑสำหรับเด็กอายุต่ำกวา 3 ป

ตั้งแตป 2556 และในบรรจุภัณฑอาหารทุกชนิด
ตั้งแตป 2557

ในปจจุบันหามใช BPA
ประเทศที่ประกาศ
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ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาติ เลขที่ 96/2551
ปณ.เกษตรศาสตร 10903

ปที่ 10 รายไตรมาส เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560

EARLY
WARNING
วารสารเพื่อเตือนภัยสินคาการเกษตรและอาหาร

AC
FS

รตษกเาคนิสนาฐรตามนางกันำส
).ชอกม( ิตาชงหแราหาอะลแ

นิธยโลหพนนถ นขเงาบ งาลกรตษกเ 05
ฯพทเงุรก รกัจุตจตขเ วายดาลงวขแ

วิกฤติ
“ไมโครพลาสติก” วายรายระบบนิเวศแหลงน้ำของโลก

MICROBEADSเกาะประเด็น Bisphenol ในวัสดุ บรรจุภัณฑ

สถิติการนำเขา – สงออก ตั้งแตเดือน ม.ค – เม.ย 2561  
จับกระแส NBT


