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POLICY BRIEF
มาตรการดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา
1. ภาชนะและสารสัมผัสกับอาหาร (Food Contact Substance: FCS)
เดิมทีนั้นกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดมี
การกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับ “สารที่สัมผัสกับอาหาร” โดยตรง แตมีการใชรวมกับคําวา
“สารปนเปอนในอาหาร” หรือ “Food Additives” มากอน
กฎระเบียบเกี่ยวกับสารปนเปอนในอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มใชตั้งแตป
ค.ศ.1850 และในป ค.ศ.1906 รัฐบาลกลางประกาศใชบทบัญญัติอาหารและยาแหงรัฐบาล
กลาง (The 1906 Federal Food and Drug Act) โดยบทบัญญัติดังกลาวนี้ไดจัดทํารายการ
สารเคมีผิดกฎหมายหากมีการนํามาใชกับอาหาร เชน สารบอแรกซหรือฟอรมัลดิไฮด แต
เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมิไดกําหนดวิธีการบังคับใชและไมมีการกําหนดบทลงโทษกรณี
กระทําผิดจึงทําใหไมไดผลในทางปฏิบัติ ตอมามีการกําหนดคํานิยาม “สารปนเปอนใน
อาหาร” ไวใน “กฎหมายอาหาร ยา และเครื่องสําอางค (the Food Drug and Cosmetic
Act: FD&C Act)” ฉบับป ค.ศ.1938 ในมาตราที่ 201 วาหมายถึง “สารใดๆ ที่สัมผัสกับ
อาหารแลวสงผลหรือเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบของอาหารทั้งทางตรงและทางออม (รวมไปถึงสารใดๆ ที่ใชใน
การผลิต การบรรจุ การขนสง การรักษาบรรจุภัณฑ ตัวบรรจุภัณฑ แลวสงผลใหเกิดการปนเปอนในอาหาร รวมไปถึงการฉายรังสี
เพื่อรักษาสภาพอาหาร) โดยที่สารดังกลาวเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาไมปลอดภัยหรือไมไดรับการอนุมัติจากผูที่รับผิดชอบ”
จนกระทั่งป ค.ศ.1958 FD&C Act ไดรับการแกไขโดยการเพิ่มคําวา “สารที่สัมผัสกับอาหาร (Food Contact Substance
– FCS)” ไวเปนมาตราที่ 409 วาเปนสารใดๆ ที่มีการใชเพื่อเปนสวนประกอบของเครื่องจักร วัสดุบรรจุ บรรจุภัณฑ วัสดุขนสง
และวัสดุ รองรับอาหารที่สัมผัสกับอาหาร ยกตัวอยางสารที่สัมผัสกับอาหารเชน สารเคลือบ พลาสติก กระดาษ กาว สี ยาตานจุลชีพ
ซึ่งพบไดในบรรจุภัณฑ สารดังกลาวจะตองถูกตรวจสอบจากองคการอาหารและยาถึงความเหมาะสมและไมเปนอันตรายกอนถึงจะ
ไดรับการอนุญาตใหนําสารมาใชได ปจจุบันองคกรที่มีหนาที่ตรวจสอบและอนุญาตคือ The Food and Drug Administration
(FDA)

Source : Health Research Funding,2014
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2. ผลิตภัณฑจากพลาสติกและยาง
หนวยงานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไดรับมอบหมายหนาที่จากรัฐบาลกลางในการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมคือหนวยงาน
Environmental Protection Agency หรือ EPA ซึ่งหนาที่ของ EP มีตั้งแตการจัดทํารายงานเสนอขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยาง
โครงการรายงานกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reporting Program – GHGRP) ไปจนถึงการกํากับอุตสาหกรรมใหปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบทางสิ่งแวดลอมในเรื่องของการปลอยมลพิษตางๆ
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรม
การผลิตพลาสติกและยางคือ กฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act – CAA)
และ กฎหมายนํ้าบริสุทธิ์ (Clean Water Act – CWA) โดยกฎหมายทั้งสองเปน
กฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเพื่อจํากัดการปลอยมลพิษจากทั้ง
โรงงานอุ ต สาหกรรมและแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ อื่ น ๆซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน
กฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act – CAA) เปนกฎหมายเพื่อเขามาควบคุม
การปลอยมลพิษทางอากาศจากแหลง กําเนิดที่อยูกับที่ (โรงงานอุตสาหกรรม) และแหลง
กําเนิดเคลื่อนที่ (รถยนต) โดยมอบหมายให EPA ออกมาตรฐาน National Ambient Air
Quality Standards (NAAQS) มาควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศ หนึ่งในเปาหมาย
เริ่มแรกของกฎหมายฉบับนี้คือ การทําใหทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาผาน NAAQS ในป
ค.ศ.1975 โดยใชการตั้งคามาตรฐานดังกลาวควบคูไปกับการกํากับในแตละรัฐ เพื่อให
เปนไปตามเปาหมาย แตกฎหมายดังกลาวไดรับการแกไขในป ค.ศ.1977 และ 1990 เพื่อ
ขยายเวลา (ป) ที่จะบรรลุเปาหมายใหม สาเหตุเปนเพราะหลายๆรัฐไมสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดได
สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษที่ปลอยมลพิษมากๆ มาตรา 112 ในกฎหมาย Clean Air Act ไดกําหนดให EPA ตองสราง
มาตรฐานการปลอยมลพิษที่สอดคลองกับการการลดการปลอยมลพิษในระดับสูงสุดที่เปนไปไดดวยระดับเทคโนโลยี ซึ่งถูกเรียกวา
“เทคโนโลยีการควบคุมสูงสุด” หรือ “maximum achievable control technology – MACT” แลวหลังจากนั้น EPA ตอง
ทบทวนมาตรฐานอีกรอบเพื่อตรวจวายังมีความเสี่ยงที่มลพิษจะถูกปลอยเหลืออยูหรือไม และถาจําเปนก็ตองแกไขมาตรฐานเพื่อ
ลดความเสี่ยง
Source : Worlddatlas-US States Most Affected By Industrial Air Pollution, 2017
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2. ผลิตภัณฑจากพลาสติกและยาง (ตอ)
อีกนโยบายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางคือมาตรการ National Pollutant Discharge Elimination
System (NESHAP) เปนโครงการที่ถูกพัฒนาโดย EPA โดยมุงหวังเพื่อลดการปลอยมลพิษทางอากาศในกรณีอุตสาหกรรมผลิต
พลาสติกและยาง กฎหมาย NESHAP มีการครอบคลุมปริมาณและประเภทมลพิษที่โรงงานสามารถปลอยไดและไมไดไวสามารถ
แบงไดตามประเภทสินคาที่ผลิต ยกตัวอยางเชน ผลิตภัณฑเซลลูโลสที่ผานมาตรฐานในป ค.ศ.2005 มากําหนดการปลอย
กาซซัลไฟดคารบอน (CS2) คารบอนิลซัลไฟด (COS) และโทลูอีน (Toluene) ซึ่งเปนกาซอันตรายที่มีการปลอยมาก
ที่สุดในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเซลลูโลส หรือผลิตภัณฑยางรถยนต ก็มีขอจํากัดการปลอยกาซเฮกเซนโทลูอีนไฮดสไตรีนและ
เมทานอล ซึ่งสงผลตอสุขภาพตอประชาชนสูง เปนตน สวนการควบคุมมลพิษทางนํ้า รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาไดประกาศ
ใชกฎหมายควบคุมมลพิษทางนํ้าเมื่อป ค.ศ.1948 (Water Pollution Control Act of 1948) เพื่อแกไขปญหามลพิษทางนํ้า
ที่กําลังเปนปญหาอยางหนักในขณะนั้น แลวตอมาก็ไดมีการแกไขเพิ่มเติมครั้งที่สําคัญคือในป ค.ศ. 1972 ซึ่งกฎหมายดังกลาว
ก็ไดกลายเปนที่รูจักโดยทั่วไปในชื่อ กฎหมายนํ้าสะอาด (Clean Water Act – CWA) ภายใตกฎหมายดังกลาว EPA สามารถ
ดําเนินการสรางมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมในการปลอยนํ้าทิ้งและมาตรฐานคุณภาพของนํ้าระดับผิวดินไดผูที่ปลอยนํ้าทิ้งลง
ในนานนํ้าสหรัฐอเมริกาจะถูกตัดสินใหผิดกฎหมาย ยกเวนในกรณีที่ EPA อนุมัติ โดยผานมาตรการระบบกําจัดการปลอยของเสีย
แหงชาติ (National Pollutant Discharge Elimination System – NPDES) และในสวนเฉพาะอุตสาหกรรม ผลิตสารเคมีอินทรีย
พลาสติก และเสนใยสังเคราะห EPA ก็มีนโยบายแนวทางและมาตรฐานสารเคมีอินทรีย พลาสติก และเสนใย สังเคราะห (the
Organic Chemicals, Plastics and Synthetic Fibers - OCPSF) อีกตัวกํากับอยู

3. คอมพิวเตอรและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมาย Clean Air Act (CAA) และ
Clean Water Act (CWA) เชนเดียวกับอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกและยาง โดยมีองคกร EPA เปนผูกํากับดานสิ่งแวดลอม
เชนเดียวกับอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกและยาง กฎหมาย NESHAP ไดเขามาควบคุมการปลอยกาซอันตรายสูบรรยากาศ
ยกตัวอยางเชน ผลิตภัณฑตัวทําความสะอาดตัวทําการละลายไฮโลเจน ตองควบคุมการปลอยคลอไรดเมทิลีน (MC) Perchlorethylene (PCE) Trichlorethylene (TCE) 1,1,1- Trichloroethane (TCA) คารบอนเตตราคลอไรด (CT) และคลอโรฟอรม (C)
ผลิตภัณฑเทปแมเหล็กก็มีการกําหนดการปลอยเมทิลเอทิลคีโตน (MEK) โทลูอีน Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) และสารอื่นๆ
ซึ่งหลายตัวเปนตัวทําละลายและกาซที่เปนอันตราย เปนตน
สวนนโยบายที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกสคือ นโยบายการยกเลิกการใชสารทําลายชั้นโอโซน
(Phase out of Ozone-Depleting Substances – ODS)
ที่ประกาศใชเมื่อป ค.ศ. 1994 ซึ่งเปนนโยบายที่ออกภายใตมาตรา
601 – 607 ของกฎหมายอากาศสะอาด (CAA) ซึ่งเกิดขึ้นจากที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดลงนามในอนุสัญญาควบคุมการปลอยสาร
ทําลายชั้นโอโซนภายใตพิธีสารมอนทรีออล (The Montreal
Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)
พิธีสารมอลทรีออลคือสนธิสัญญานานาชาติในการยกเลิกการใชสารที่ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซน
โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดลงนามในป ค.ศ.1987 และมีผลบังคับใชในป ค.ศ.1989 เปนตนมา สารที่จะตองเลิกใชทันทีไดแก สารประเภท CFCs และ
Methyl Bromide และสารที่จะตองลดปริมาณการใช เชนสาร HCFCs ใหหมดภายในป ค.ศ.2030 ซึ่งกฎหมายนี้รวมไปถึง
สินคาที่นําเขาประเทศจะตองไมปรากฏสารตองหามขางตนดวย
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4. การนําเขา-สงออกของเสีย
กฎหมายการรักษาและฟนฟูทรัพยากร หรือ The Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) กําหนด
กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนยายวัตถุของเสียจากผูที่ทําใหเกิดของเสียไปยังผูที่จัดเก็บรักษาหรือกําจัดของเสีย กฎระเบียบเหลานี้
ยังรวมไปถึงผูที่นําเขาและสงออกของเสียดวยกฎระเบียบจะขึ้นอยูกับวิธีการจัดการกับของเสียประเทศที่นําเขาหรือถูกสง
ของเสียไปและประเภทของเสีย ซึ่งก็มีขอกําหนดเบื้องตนมากอนวาผูที่นําเขาหรือสงออกจะตองรูวาของเสียนั้นเปนอันตรายหาก
เปนของเสียที่ไมไดเปนอันตรายหรือไดรับการยกเวนจาก RCRA กฎดังกลาวก็จะใชไมไดกับของเสียนั้นๆในกรณีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไมสามารถใชงานไดแลว ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ โทรทัศน
และวิทยุ ฯลฯ อุปกรณที่ไมใชแลวดังกลาวจัดเปนขยะอิเล็กทรอนิกส แตก็ไมไดมีการใหคํานิยามที่ชัดเจน โดยความหมายมีลักษณะ
กวางๆ แตอุปกรณอยางไมโครเวฟและเครื่องใชไฟฟาประเภทเดียวกันอื่นๆไมไดรวมอยูใน “ขยะอิเล็กทรอนิกส” แตไปรวมอยู
ดวยกันอีกหมวด ภายใตกฎหมาย RCRA ขยะอิเล็กทรอนิกสมักพบสารแคดเมียมและตะกั่วทําใหมักถูกระบุวาเปน สารอันตราย
จึงมักจะใชระเบียบเชนเดียวกับของเสียที่เปนอันตราย แมวา RCRA จะเปนกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐ แตการตรวจสอบและ
กํากับ จะเปนหนวยงานดานสิ่งแวดลอมอยาง EPA แลวโอนอํานาจการกํากับมายังแตละรัฐ กระบวนการดังกลาวชวยใหกฎหมาย
มีความยืดหยุน แตก็มีระเบียบสวนหนึ่งที่เปนกฎที่เขมงวดที่ทุกรัฐจะตองปฏิบัติตาม ผูนําเขาและสงออกของเสียจะตอง ปฏิบัติ
ตามกฎที่บังคับใช ซึ่งจะตองทําตามระเบียบตามที่กําหนด ผูประกอบการจึงตองศึกษาและทําความเขาใจกฎระเบียบ

RCRA's Cradle-to-Grave Hazardous Waste Management System
Source : United States Environmental Protection Agency, 2017
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