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กระดาษบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน

อันตรายมากกว่าที่คิด

ใน

ปัจจุบันความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่มีมากขึ้น
ท�ำให้ความสนใจในการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับ
อาหารมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามมา เพราะกระดาษเป็นวัสดุที่มี
น�ำ้ หนักเบา ง่ายต่อการพิมพ์ลวดลายสวยงามทางการค้า สามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ และที่สำ� คัญสามารถย่อยสลายเองได้ตาม
ธรรมชาติ กระดาษจึงถูกจัดว่าเป็นวัสดุทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ด้วยเหตุนี้จึงมักพบกระดาษบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ
หลากหลายชนิดที่มีการวางจ�ำหน่ายทั่วไป ทั้งชนิดที่สัมผัสกับ
อาหารโดยตรง เช่น แก้วน�้ำ จาน ชาม กระทงอบขนม ถุงหรือ
ถาดกระดาษที่ใส่อาหารปรุงส�ำเร็จ และกระดาษชนิดที่ใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์ภายนอกซึ่งไม่ได้สัมผัสกับอาหารโดยตรง ค�ำถามที่
ตามมา คือ บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษเหล่านีม้ คี วามปลอดภัยเพียงพอที่
จะน�ำมาใส่อาหารเพือ่ การบริโภคหรือไม่ เนือ่ งจากด้านทีไ่ ม่สมั ผัส
อาหารบรรจุภัณฑ์มักมีการพิมพ์ลวดลาย ตราสินค้า หรือข้อมูล
ของอาหารไว้ ตัวอย่างกระดาษสัมผัสอาหารและกระดาษบรรจุ
ภัณฑ์อาหารที่อาจพบได้ในชีวิตประจ�ำวันแสดงไว้ดังภาพที่ 1
เรื่องจริงที่ผู้บริโภคควรทราบ คือ แม้อาหารจะถูกผลิตจาก
วัตถุดบิ และกระบวนการผลิตทีส่ ะอาดปลอดภัยแต่หากถูกบรรจุ
อยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารหรือวัสดุสมั ผัสอาหารประเภทกระดาษ
ที่มีสารอันตรายตกค้าง สารเหล่านี้บางชนิดก็สามารถแพร่
กระจายเข้ า สู ่ อ าหารได้ การปนเปื ้ อ นของสารอั น ตรายใน
กระดาษบรรจุภัณฑ์อาหารเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น
จากการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนผลิตกระดาษจาก
กระบวนการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์หรือการใช้หมึกพิมพ์ที่อาจมี
โลหะหนักจากสี หรือส่วนผสมอื่น ๆ ของหมึกพิมพ์ตกค้างอยู่
รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ทที่ ำ� จากกระดาษทีน่ ำ� กลับมาใช้ใหม่โดยผ่าน

• ภาพตัวอย่างกระดาษสัมผัสอาหารและกระดาษบรรจุภัณฑ์อาหารที่อาจ
พบได้ในชีวิตประจ�ำวัน
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กระบวนการรีไซเคิลก็ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีสารตกค้าง
อันตรายปนเปื้อนมากกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากเยื่อกระดาษ
ใหม่เพราะในกระบวนการผลิตกระดาษไม่สามารถก�ำจัดสาร
อันตรายต่าง ๆ ออกจากกระดาษที่ผ่านการใช้แล้วได้อย่าง
สมบูรณ์
สารอันตรายที่อาจตกค้างในกระดาษสัมผัสอาหาร หรือ
กระดาษบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหารสามารถแบ่งประเภทเป็น
2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสารอนินทรีย์อันตราย ได้แก่ โลหะเป็น
พิษที่ออกฤทธิ์เรื้อรังต่อร่างกายหรือหากได้รับในปริมาณสูง
อาจส่งผลให้เสียชีวิตอย่างฉับพลัน เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม
และกลุ่มสารอินทรีย์
อันตรายที่มีฤทธิ์ก่อมะเร็ง เช่น บิสฟีนอล A พอลีไซคลิก
แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) สารกลุม่ พทาเลต สีเอโซ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบนโซฟีโนน รวมทั้งอนุพันธ์ของสารนี้ (ภาพ
ที่ 2) ซึ่งจัดเป็นสารตัวเริ่มปฏิกิริยาด้วยแสง (photo-initiator)
ท�ำหน้าทีเ่ ร่งปฏิกริ ยิ าในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน เพือ่ ท�ำให้
หมึกพิมพ์เกิดการแข็งตัวเป็นฟิล์มเคลือบบนวัสดุที่พิมพ์ และ
หากสารเหล่านี้เกิดเป็นพอลิเมอร์ไม่หมดจะพบการตกค้างอยู่
บนกระดาษในรูปของโมเลกุลเดี่ยวที่โครงสร้างเป็นอันตรายต่อ
การก่อมะเร็ง และมีโอกาสแพร่สู่อาหารในระดับความเข้มข้น
ที่เป็นอันตราย มีการศึกษาสารตกค้างในบรรจุภัณฑ์กระดาษ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 ในประเทศเยอรมนีและเบลเยีย่ ม ผลการศึกษา
พบการปนเปื้อนของ 4-เมทิลเบนโซฟีโนน ซึ่งเป็นสารที่มักใช้
เป็นองค์ประกอบของหมึกพิมพ์ที่พิมพ์อยู่บนผิวด้านนอกบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษสามารถเคลือ่ นย้ายจากกล่องกระดาษทีท่ ำ� หน้าที่
เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ชนั้ นอก (secondary packaging) ผ่านถุงพลาสติก
ที่สัมผัสอาหารโดยตรง (primary packaging) เข้าสู่ซีเรียล
อาหารเช้าได้สูงมากถึง 3.73 mg/kg ต่อมา ในปี พ.ศ. 2553
Koivikko R. และคณะจากประเทศอิตาลี และสเปน ได้ทดสอบ
กระดาษบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ จ� ำ หน่ า ยในซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
รวม 46 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิค HPLC ผลการศึกษาพบการ
ปนเปื้อนของเบนโซฟีโนนในตัวอย่างทดสอบมากที่สุดจ�ำนวน
19 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 41 ของตัวอย่างทั้งหมด ที่ระดับ
ความเข้มข้นในช่วง 0.10 - 3.38 mg/dm2 และพบอนุพนั ธ์ของ
สารนี้ คือ 4-เมทิลเบนโซฟีโนน ในตัวอย่างจ�ำนวน 11 ตัวอย่าง
* กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

สรรสาระ
คิดเป็นร้อยละ 24 ของตัวอย่างทั้งหมด ที่ระดับความเข้มข้นใน
ช่วง 0.10 - 4.41 mg/dm2 โดยเกณฑ์ก�ำหนดของสารสองตัวนี้
จากค�ำแนะน�ำ (Guideline) ของกลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องและผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหารประเภทกระดาษและกระดาษแข็ ง
ในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปปี พ.ศ. 2555 คือ ต้องมีปริมาณ
ไม่เกิน 0.1 mg/dm2 ในตัวอย่างกระดาษ หรือ 0.6 mg/kg
ในตัวอย่างอาหาร

• ภาพโครงสร้างทางเคมีของ a) เบนโซฟีโนน และ b) 4-เมทิลเบนโซฟีโนน
ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของเบนโซฟีโนน

ส�ำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ได้น�ำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ
PACCON 2018 เกี่ ย วกั บ การส� ำ รวจปริ ม าณสารตกค้ า ง

กลุ่มเบนโซฟีโนนจากตัวอย่างกระดาษที่ยังไม่ผ่านการบรรจุ
อาหารซึ่งวางจ�ำหน่ายในร้านค้าทั่วไป รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต
ในกรุงเทพมหานคร ผลการการศึกษาปริมาณเบนโซฟีโนน
และอนุพันธ์ด้วยเทคนิค GC-MS พบว่ามีการปนเปื้อนของ
เบนโซฟีโนนมากที่สุดข้อมูลของกระดาษที่มีการปนเปื้อนแสดง
ไว้ในตารางดังนี้
จากข้อมูลข้างต้นทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ กระดาษสัมผัสอาหาร
หรือกระดาษบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหารนั้นมีแนวโน้มเกิดการ
ปนเปื้อนของสารอันตราย ดังนั้นแม้กระดาษจะเป็นวัตถุดิบที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่การน�ำกระดาษมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
อาหารนั้นจ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้
เกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และป้องกันอันตรายจาก
สารเคมีตกค้างสูผ่ บู้ ริโภค หากผูป้ ระกอบการหรือประชาชนท่าน
ใดต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2201 7235-7 ในวันและเวลา
ราชการ หรืออีเมล sneungrutai@dss.go.th

ตารางแสดงข้อมูลกระดาษสัมผัสอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารในจังหวัดกรุงเทพมหานครทีพ่ บการปนเปือ้ นของเบนโซฟีโนน
ประเภทของตัวอย่างกระดาษ จ�ำนวนตัวอย่าง		
จ�ำนวนตัวอย่างที่พบการปนเปื้อนของเบนโซฟีโนน
ที่ทดสอบ
กระดาษบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก
21
• ไม่เกินเกณฑ์ก�ำหนด 17 ตัวอย่าง
		
• เกินเกณฑ์ก�ำหนด 3 ตัวอย่างในช่วงความเข้มข้น 0.11 - 3.5 mg/dm2
แก้วน�้ำ จาน ชาม ถุงกระดาษ
53
• ไม่เกินเกณฑ์ก�ำหนด 9 ตัวอย่าง
และกระทงส�ำหรับอบขนม
• เกินเกณฑ์ก�ำหนด 3 ตัวอย่างในช่วงความเข้มข้น 0.15 - 0.27 mg/dm2
กระดาษกรองชา-กาแฟ
3
• ไม่พบการปนเปื้อน
หมายเหตุ : เกณฑ์ก�ำหนดของปริมาณเบนโซฟีโนนตามค�ำแนะน�ำของสหภาพยุโรปปี พ.ศ. 2555 คือ ไม่เกิน 0.1 mg/dm2
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