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ทําเนียบสาร POPs
กับอนุสญ
ั ญาสตอกโฮลม
โดย หนวยวิจัยดานสิ่งแวดลอม
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

ความเปนมา
ประเทศไทยไดลงนามและใหสัตยาบันใน อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Persistent organic
pollutants: POPs) มาตั้งแตปพ.ศ. 2548 อนุสัญญานี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันปกปองสุขอนามัยของมนุษยและ
สิ่งแวดลอมจากสารเคมีกลุม “มลพิษที่ตกคางยาวนาน” หรือสาร POPs ซึ่งเปนกลุมสารเคมีทมี่ ีลักษณะเฉพาะตัวที่ทํา
ใหแตละประเทศไมสามารถแกไขปญหาไดโดยลําพังไดแก มีความเปนพิษสูง สลายตัวในสิ่งแวดลอมไดยาก เคลื่อนที่
ขามพรมแดนไดไกล และสามารถสะสมในสิ่งมีชีวิต ในหวงโซอาหารและในสิ่งแวดลอมไดมาก
ในการใหสัตยาบันในอนุสัญญาสตอกโฮลม ประเทศภาคีสมาชิกตกลงที่จะรวมกันดําเนินมาตรการระดับชาติเพื่อ
จัดการกับสาร POPs โดยมาตรการนี้ครอบคลุม การลดหรือเลิกการผลิตและการใชสาร POPs การหยุดการนําเขาและ
การสงออก การควบคุมไมใหเกิดการกอโดยไมจงใจ การจัดการกับพื้นที่ปนเปอนและการกําจัดสาร POPs ที่ยังคงคาง
ในสตอก การสงเสริมและการสนับสนุนการใชสารทดแทนและการใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Best Available Technique:
BAT) ในการจัดการปญหา รวมถึงการตรวจติดตาม ประเมินผลและการทบทวนมาตรการจัดการระดับชาติเปนระยะๆ
ตามความเหมาะสม
อนุสัญญาสตอกโฮลมมีกลไกใหภาคีสมาชิกเสนอสารเคมีเขาในบัญชีรายชื่อสาร POPs ภายใตอนุสัญญาฯ โดยมี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (POPs Reviewing Committee: POPRC) เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติของสาร POPs ที่ภาคี
สมาชิกเสนอเทียบกับเกณฑการพิจารณาที่ไดตกลงรวมกัน ประเมินความเสี่ยง (Risk profile) และมาตรการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk management evaluation) และจัดทําขอเสนอแนะตอที่ประชุมรัฐภาคี (Conference of the
Parties: COP) ซึ่งจะจัดเปนประจําทุก 2 ป โดยในชวงเริ่มตน อนุสัญญาสตอกโฮลมไดขึ้นบัญชีสาร POPs 12 รายการ
รูจักกันในนาม “Dirty Dozen” (ดูรายชื่อในตารางที่ 1)
ที่ผานมา ประเทศไทยไดจัดทําแผนการจัดการระดับชาติ (National Implementation Plan: NIP) สําหรับสาร
POPs ทั้ง 12 รายการ สงไปยังสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสตอกโฮลมครบถวนตามพันธกรณี ทั้งยังไดจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ เพื่อทําหนาที่พิจารณารายละเอียดของอนุสัญญาฯ และกําหนดทาทีของ
ประเทศในการประชุม COP รวมถึงการสนับสนุนและใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนจัดการระดับชาติ
และไดมอบหมายใหกรมควบคุมมลพิษ ทําหนาที่เปนศูนยประสานงานอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ (Stockholm
Convention Focal Point)
อนุสัญญาสตอกโฮลมเริ่มเพิ่มสาร POPs รายการใหมเขาในบัญชีตั้งแตการประชุม COP ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2552)
และมีการเพิ่มสารใหมเขาในบัญชีเรื่อยมา เมื่อนับถึงการประชุม COP ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2560) อนุสัญญาสตอกโฮลมฯ ได
เพิ่มสารใหมแลวรวมทั้งสิ้น 16 รายการ (ดูรายชื่อในตารางที่ 1) และมีสาร POPs ผานการศึกษาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองและรอการพิจารณาเพื่อหาขอสรุปในการประชุม COP ในปหนาอีก 3 รายการไดแก ไดโฟคอล (Difocol)
พีโฟอ (PFOA) และ สารกลุมเปอรฟลูออโรเฮกเซนซัลโฟนิก (PFHxS)

ทุกครั้งที่มีการขึ้นบัญชีรายชื่อสาร POPs รายการใหม ภาคีสมาชิกมีพันธกรณีภายใตขอบทที่ 7 ของอนุสัญญาฯ
ที่ตองประเมินสถานการณภายในประเทศ ทบทวนและปรับปรุงแผนการจัดการระดับชาติ ใหครอบคลุมการจัดการสาร
POPs ชนิดใหม และจัดทํารายงานเสนอตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ภายในกําหนดเวลา 2 ปหลังสารนั้นๆ มีผล
บังคับใชกับประเทศของตน
การเลิกใชสาร POPs ในงานเฉพาะทางบางดานที่ยังไมมีสารทดแทนหรือทางเลือกอื่นที่มีความเสี่ยงนอยกวา
อาจกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี อนุสัญญาสตอกโฮลมมีขอยกเวน (Specific Exemption) สําหรับการใชสาร
POPs ในงานลักษณะนี้ ดังสรุปในตารางที่ 2 โดยการยกเวนนี้ไมเปนแบบอัตโนมัติ ประเทศที่ประสงคจะขอรับการ
ยกเวน ตองแจงความประสงคและขึ้นทะเบียนกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาอยางเปนทางการ และตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขประกอบขอยกเวนเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากสารที่จะนํามาใชในงานที่ไดรับการยกเวน การยกเวนนี้มีผลเฉพาะ
ในประเทศที่ขอยกเวนเทานั้น และจะมีอายุไมเกิน 5 ปหลังสาร POPs แตละรายการมีผลบังคับใช แตภาคีสมาชิก
สามารถรองขอใหที่ประชุม COP พิจารณาตออายุขอยกเวนที่หมดอายุไดคราวละไมเกิน 5 ป โดยในระหวางนี้ ภาคี
สมาชิกสามารถขอถอนหรือยุติการขอการยกเวนไดตลอดเวลา และเมื่อไมเหลือประเทศใดในทะเบียน ขอยกเวนนั้นๆ
จะหมดอายุโดยอัตโนมัติ
ที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาการขาดขอมูลทําเนียบสาร POPs ที่เปนระบบ โดยเฉพาะขอมูล
เกี่ยวกับสาร POPs ชนิดใหมที่ไดรับการบรรจุไวภายใตอนุสัญญาฯ ทําใหไมสามารถกําหนดแนวทางการจัดการ
หรือดําเนินการตามขอบทตางๆ ที่เกี่ยวของได ทั้งนี้รวมถึง การยื่นขอการยกเวนการใชงานสาร POPs ที่ยังอาจมี
ความจําเปนตองใชตอจนกวาจะมีทางเลือกอื่นที่มีความเสี่ยงนอยกวา

ความสําคัญของอนุสัญญาสตอกโฮลม
อนุสัญญาสตอกโฮลมแบงสาร POPs เปน 3 กลุมไดแกสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (POPs Pesticides) สารเคมี
อุตสาหกรรม (POPs Industrial Chemicals) และสารเคมีที่กอโดยไมจงใจ (Unintentional Production) โดยไดแบง
ขึ้นบัญชีสารเหลานี้เปน 3 บัญชีตามกลไกที่จะนํามาใชในการจัดการไดแก 1) บัญชีสารตองหาม (Annex A:
Elimination) ที่ตองเลิกผลิตและใชงาน 2) บัญชีสารควบคุม (Annex B: Restriction) ที่ตองจํากัดการผลิตและการใช
งาน และ 3) บัญชีสารที่กอโดยไมจงใจ (Annex C: Unintentional Production) ที่ตองมีการควบคุมเพื่อลดการกอ
และการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที่สุด
กลไกการจัดการสาร POPs ภายใตอนุสัญญาฯ ครอบคลุมตลอดวัฐจักรชีวิตของสาร POPs กลาวคือ ตั้งแตการ
ผลิตสาร POPs การใชสาร POPs ในรูปสารเคมี การใชชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑที่มีสาร POPs ผสมในเนื้อวัสดุ การจัดการ
ซากสินคาที่ใชแลว การจัดการกับสาร POPs ที่ยังเหลือคางในสตอก และ/หรือ ตกคางอยูในสิ่งของเครื่องใชที่ยังอยู
ระหวางการใชงาน ไปจนถึงการฟนฟูพื้นที่ปนเปอน กลไกนี้เปนการควบคุมในเวทีโลก (Global ban) ที่ไมจํากัด
ขอบเขตเฉพาะในประเทศที่ออกกฎหมายควบคุมเทานั้น แตยังครอบคลุมการสงออกสินคาไปยังประเทศที่ยังไมมี
กฎหมายควบคุมสารเหลานี้ ซึ่งแตกตางจากการควบคุมสารเคมีตามกฎหมายระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคที่คุนเคย
ในอดีต อาทิ กฎหมาย RoHS 1, ELV 2 หรือ REACH 3 (กรณี RoHS/REACH: ผูผลิตไทยไมสามารถสงออกสินคาที่ไม
สอดคลองไปยังประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุน เกาหลี หรือ จีน ฯลฯ ที่มีกฎหมายเหลานี้ได แตผูผลิตในประเทศเหลานี้
สามารถสงออกสินคาที่ไมสอดคลองมายังไทยได เนื่องจากไทยยังไมมีกฏหมาย RoHS/REACH แตจะไมสามารถทําได
หากสินคานั้นๆ มีสารตองหามตามอนุสัญญาสตอกโฮลมสูงเกินระดับการยอมรับในประเทศตน) การขึ้นบัญชีสาร POPs
1

ระเบียบ 2002/95/EC และ 2011/65/EU ของสหภาพยุโรป วาดวยการจํากัดการใชสารอันตรายบางชนิดในเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ระเบียบ 2000/53/EC ของสหภาพยุโรป วาดวยการจํากัดการซากยานยนต
3
กฎหมาย 1907/2006 ของสหภาพยุโรป วาดวยการขึ้นทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การอนุญาตใชงาน และการจํากัดการใชสารเคมี (REACH)
2

ทําเนียบสาร POPs กับอนุสัญญาสตอกโฮลม

หนาที่ 2/13

ของอนุสัญญาสตอกโฮลมจึงสามารถสงผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของตลอดสายโซการผลิต การบริโภค และการจัดการซาก
สินคา ไมวาจะมีกลไกการจัดการภายในประเทศหรือไม แตการมีกลไกจัดการภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพ นอกจาก
จะชวยลดความเสี่ยงจากสาร POPs ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอมแลว ยังจะสามารถชวยลดภาระ
และตนทุนการดําเนินการใหกับผูที่เกี่ยวของตลอดเสนทางการไหลของสาร POPs ทั้งยังชวยลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบทั้งตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม จากการมีสาร POPs ปนเปอนเขาในสายโซการผลิตสินคาอุปโภค
และบริโภคได
อนึ่ง การควบคุมสาร POPs ภายใตอนุสัญญาสตอกโฮลม ไมครอบคลุมสาร POPs ที่ปนเปอนในระดับต่ําโดยไม
จงใจ แตยังไมมีขอกําหนดที่แนชัดสําหรับเกณฑที่จะใชในการตัดสิน “Low POP Content” ความไมชัดเจนนี้ ทําใหแต
ละประเทศตองพิจารณาออกเกณฑการยอมรับเพื่อบังคับใชในประเทศตน กอใหเกิดปญหาการบังคับใชกฎหมายที่ไม
เทาเทียมกันในตลาดโลก สํานักเลขาธิการอนุสัญญาสตอกโฮลมและอนุสัญญาบาเซล จึงไดรวมกันบัญญัติคําจํากัดความ
เพื่อใชชั่วคราวในระหวางรอมติอยางเปนทางการ ดังสรุปในตารางที่ 3
การขึ้นบัญชีสารตองหาม/สารควบคุมตามอนุสัญญาสตอกโฮลม ยอมสงผลกระทบตอไทยทั้งทางตรงและ
ทางออม ไทยไมไดเปนประเทศผูผลิตสาร POPs แตอาศัยการนําเขาสารเหลานี้เพื่อใชงาน และ/หรือใชเปนวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตเปนสินคาทั้งเพื่อขายในประเทศและเพื่อการสงออก เมื่อมีการหามหรือการเลิกผลิตสารใดสารหนึ่งในระดับโลก ทํา
ใหผูผลิตมีความจําเปนตองปรับสูตรผลิตและตองเสาะหาสารอื่นมาทดแทน นอกจากนี้ยังจะมีความจําเปนในการ
ตรวจสอบและแยกแยะสินคาเพื่อยืนยันการปลอดสารตองหาม ทั้งในสินคาที่ผลิตไปแลวและในสินคาใหม หากไมมี
กลไกในประเทศเพื่อกลั่นกรองไมใหสารเหลานี้เล็ดลอดเขามาในสายโซการผลิตของประเทศ ผูประกอบการ (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูผลิตสินคาสําเร็จรูปเพื่อการสงออก และลูกคาในตางประเทศ) จําเปนตองปองกันตนเอง โดยการตรวจสอบ
และคุมเขมวัตถุดิบทุกชนิดที่อาจมีสารเหลานี้ปนเปอน ซึ่งจะกอใหเกิดภาระการตรวจสอบและยืนยัน “ความบริสุทธิ์”
แบบเปนลูกโซตลอดสายโซการผลิต ซึ่งจะทําใหตนทุนการผลิตสินคาในประเทศสูงขึ้นโดยอาจไมทําใหความเสี่ยงจาก
การไดรับอันตรายจากสาร POPs ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
แมอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ จะมีกลไกปองกันการสงออกสาร POPs แตเนื่องจากสินคาที่ยังคงคางอยูหลังการขึ้น
บัญชีสาร POPs จะตองกลายเปนวัตถุควบคุมซึ่งจะเปนภาระใหตองนําไปกําจัดดวยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด จึงมีความเปนไป
ไดที่ในชวงรอยตอของการขึ้นบัญชี จะมีการลักลอบสงสาร POPs มาทิ้งในประเทศ ซึ่งจะยิ่งเปนการเพิ่มภาระและความ
เสี่ยงใหกับประชาชนและสิ่งแวดลอม สาร POPs เปนสารที่มีความคงทนในสิ่งแวดลอมสูง สะสมในสิ่งมีชีวิตได และสวน
ใหญยังไมมีเทคโนโลยีในประเทศที่สามารถกําจัดสารนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ มาตรการจัดการความเสี่ยงระดับประเทศ
ถือเปนสิ่งจําเปน เพราะหากปลอยใหมีการนําสารนี้มาทิ้งในประเทศ (อาทิ ในรูปสารเคมีหรือสินคาราคาถูก) หรือปลอย
ใหมีการระบายทิ้งโดยไมมีการควบคุม สารนี้สามารถปนเปอนเขาในแหลงน้ําและระบบนิเวศน กอใหเกิดการปนเปอน
ตอเนื่องไปยังผลิตภัณฑหรือหวงโซอาหาร ซึ่งการแกไขในขั้นนี้จะทําไดยากและจะมีคาใชจายสูงมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับสาร POPs ในบัญชีเริ่มแรกซึ่งเปนสารอันตรายที่รูจักแพรหลายกอนมีการขึ้นบัญชี มีการใช
งานและมีผูเกี่ยวของจํากัดในวงแคบ (เชน ดีดีที ใชเปนยาฆาแมลง หรือสารพีซีบี ใชเปนฉนวนน้ํามันสําหรับหมอแปลง
ขนาดใหญ) สาร POPs ในบัญชีใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเคมีอุตสาหกรรม เปนสารที่เคยมีการใชอยางแพรหลายแต
มักไมเปนที่รูจัก เนื่องจากสารเหลานี้มักไมไดมีจําหนายหรือนําเขาในรูปสารเดี่ยว แตเปนในรูปสูตรผสมพิเศษสําหรับ
การใชงานเฉพาะทางที่มีชื่อทางการคาที่หลากหลาย อีกทั้งการใชงานในอดีตไมมีกฎหมายใหผูผลิตสารเคมีตองสําแดง
สวนผสมและขอมูลความปลอดภัยของสินคา ทําใหผูใชไมมีขอมูลสวนผสมของสารเคมีที่ตนใช นอกจากนี้ ผูที่อาจ
เกี่ยวของมักไมสามารถบงชี้หรือแยกแยะสารเหลานี้ไดดวยตาเปลาหรือดวยเครื่องมือวิเคราะหทั่วไป เนื่องจากการใช
งานสารเหลานี้มักอยูในรูปสารเติมแตงในเนื้อวัสดุ เพื่อเพิ่มสมรรถนะบางดานใหกับผลิตภัณฑที่มีใชอยางแพรหลายใน
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ชีวิตประจําวัน (อาทิ เพิ่มความปลอดภัยจากเพลิงไหม ใหกับสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สิ่งทอ โฟม เบาะ
รถยนต หรือเพิ่มความยืดหยุนใหกับสินคาประเภทพลาสติกเนื้อนิ่ม ยาง สีหรือวัสดุยาแนว ฯลฯ)
สาร POPs ในบัญชีใหมสวนใหญเปนสารที่ผสมอยูในหรืออยูบนเนื้อวัสดุในลักษณะสารเติมแตง ที่สามารถหลุด
เล็ดลอดออกจากเนื้อวัสดุไดเมื่ออยูในที่ที่มีอากาศรอน เมื่อถูกขัดสีในระหวางการผลิตและการใชงาน หรือเมื่อไดสัมผัส
กับไขมัน ผูเกี่ยวของกับแหลงผลิตและแหลงแพรกระจายสาร POPs ในบัญชีใหมนี้จึงมีไดตั้งแตระดับผูนําเขาสารเคมี
โรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินคา รานคา สํานักงาน บานเรือนที่อยูอาศัย ตลอดไปจนถึงรานรับซื้อของเกาและสถาน
จัดเก็บ คัดแยก และรีไซเคิลผลิตภัณฑที่มีสารเหลานี้อยูในตัว การประเมินสถานการณและการจัดทําทําเนียบสาร
POPs ในบัญชีใหมจึงเปนความทาทายสูงสําหรับทุกประเทศ (ดูตัวอยางงานที่อาจมีสาร POPs บัญชีใหม รวมถึงผูที่
อาจไดรับผลกระทบจากกลไกการจัดการสาร POPs ตามอนุสัญญาสตอกโฮลมในตารางที่ 4)
นอกจากกลไกการจัดการสาร POPs ในรูปการออกกฏหมายและมาตรการระดับชาติแลว อนุสัญญาสตอกโฮลม
ยังมีกลไกการสนับสนุนและความรวมมือทั้งทางดานวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี และดานการเงินสําหรับประเทศ
กําลังพัฒนา เพื่อใหสามารถจัดการสาร POPs ไดตามวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ที่ผานมา ไทยยังไมไดใชประโยชน
จากกลไกเหลานี้เทาที่ควร เหตุผลหนึ่งเนื่องมาจาก ไทยยังไมมีทําเนียบสาร POPs รายการใหม และยังไมไดปรับปรุง
แผนการจัดการระดับชาติใหทันสมัย
อยางไรก็ดี ในระหวางนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหสาร POPs ในบัญชีใหมในกลุมสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ยกเวนเอนโดซัลแฟน ที่กําหนดใหเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ในขณะที่กระทรวง
อุตสาหกรรมไดกําหนดให สารพีบีบี (PBB) เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และ สารพีฟอส (PFOS, PFOSF และเกลือของ
PFOS) และ พีบีดีอี (c-pentaBDE และ c-octaBDE) เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตาม พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

ทําเนียบสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน
ทําเนียบสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (POPs Inventory) เปนเอกสารรวบรวมขอมูลปริมาณ แหลงกําเนิด และ
การปลดปลอยสาร POPs ภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนขอมูลอางอิง (Baseline information)
สําหรับสารมลพิษที่ตกคางยาวนานในประเทศที่มีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับในระดับสากล ทําเนียบฯ นี้จะชวย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถประเมินสถานการณในประเทศไดอยางรอบดาน ซึ่งจะชวยทําใหสามารถวางแผน
จัดลําดับความสําคัญและตัดสินใจดําเนินมาตรการตางๆ ที่จําเปน เพื่อลดความเสี่ยงจากสาร POPs ไดอยาง
เหมาะสม
ทําเนียบสาร POPs เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการดําเนินมาตรการระดับประเทศ อนุสัญญาสตอกโฮลมใช
ทําเนียบสาร POPs เปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจติดตามและประเมินการปฏิบัติตามขอบทของอนุสัญญาฯ ของภาคี
สมาชิก ขอมูลในทําเนียบฯ ยังเปนขอมูลสําคัญในการขึ้นทะเบียนขอรับการยกเวนการใชสาร POPs ในงานบางงานที่ยัง
มีความจําเปนตองใชสาร POPs และเปนขอมูลอางอิงที่สําคัญในการขอรับการสนับสนุนในการจัดการกับสาร POPs ทั้ง
ดานงบประมาณและดานวิชาการจากกองทุนระดับนานาชาติ
ทําเนียบสําหรับสาร POPs แตละรายการอาจมีรายละเอียดแตกตางกันขึ้นกับรูปแบบการใชงานและการ
ปลดปลอยของสารนั้นๆ แตเนื่องจากอนุสัญญาสตอกโฮลมควบคุมสาร POPs ที่ถูกขึ้นบัญชีตลอดวัฐจักรชีวิตของ
สารเคมี การจัดทําทําเนียบสาร POPs สําหรับอนุสัญญาสตอกโฮลม จึงไมสามารถจํากัดแตเฉพาะชวงการปลดปลอยที่
“ปลายปลอง” (End-of-pipe) ได โดยในภาพรวม ทําเนียบสาร POPs สําหรับอนุสัญญาสตอกโฮลมควรมีขอมูลที่
จําเปนตอการประเมินและการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเพื่อตอบประเด็นตอไปนี้
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• ปริมาณการผลิตและการใชสาร POPs ทั้งในปจจุบันและที่เคยใชในอดีต (ขอมูลปริมาณ ความแพรหลายของ
การใช ผูมีสวนเกี่ยวของ รูปแบบการใชในประเทศ สารทดแทนและความแพรหลายของการใชสารทดแทน
ฯลฯ)
• รูปแบบและประมาณการใช POPs ในผลิตภัณฑ ทั้งที่ยังดําเนินอยูและที่นําเขาตลาดไปแลว (รายการสินคาที่
อาจมีสาร POPs ในตัว ประมาณการสวนผสมที่ใชในแตละงาน รูปแบบ ปริมาณและการไหลของสินคาใน
ตําแหนงตางๆ ของสายโซการบริโภค)
• ปริมาณของเสียและซากผลิตภัณฑที่กอ และวิธีการจัดการที่ใชอยู (ปริมาณของเสีย ลักษณะการกระจายตัวใน
ประเทศ เสนทางการไหลของวัสดุรีไซเคิล รูปแบบ/วิธีการที่ใชในประเทศ การกําจัดวัสดุที่ไมใชแลว ฯลฯ)
• ปริมาณสินคาที่เหลือคงคางในสตอก (ปริมาณทั้งที่อยูในคลังสินคา และปริมาณที่อยูระหวางการใชงาน ผูมีสวน
เกี่ยวของ ฯลฯ)
• การรั่วไหลลงสูสิ่งแวดลอม (พื้นที่ “Hotspot” ที่อาจมีปนเปอน ทั้งในอดีตและที่ยังอาจดําเนินตอเนื่องอยูใน
ปจจุบัน ขอมูลรายงานปริมาณสาร POPs ที่ตรวจพบในสิ่งแวดลอม ฯลฯ)
การจัดทําทําเนียบสาร POPs ของประเทศจําเปนตองไดรับความรวมมือในการใหขอมูลจากผูเกี่ยวของทุก
ภาคสวน ทําเนียบสาร POPs ที่สะทอนสถานการณเปนอยูจริง จะชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถกําหนด
มาตรการจัดการในประเทศ รวมถึงการทํากิจกรรมตางๆ ที่จําเปนเพื่อลดความเสี่ยงจากสาร POPs และชวยพัฒนา
ประเทศไปสูสังคมที่ปลอดภัยจากสาร POPs ไดอยางเหมาะสม
แมขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการจัดการสาร POPs ตามอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ อาจดูเปนเรื่องใหมสําหรับหลาย
ฝาย แตการควบคุมสาร POPs เกือบทุกรายการไดดําเนินมาแลวระยะหนึ่งผานขอบังคับทางกฎหมายของประเทศคูคา
ที่เปนตลาดสําคัญของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศสหภาพยุโรป ที่ไดออกกฎหมายสําคัญ อาทิ กฎหมาย
RoHS, REACH และ กฏหมาย EU POPs 4 ซึ่งมีผลทําใหมีการออกกฎหมายที่คลายกันในประเทศอื่น (อาทิ จีน เกาหลี
และมาเลเซีย) กฎหมายเหลานี้ทําใหเกิดขอกําหนดของลูกคาที่ใหมีการตรวจสอบและการสื่อสารขอมูลสารเคมีใน
ผลิตภัณฑตลอดสายโซการผลิตทั่วโลก สาร POPs ในบัญชีใหมทุกรายการ มีรายชื่อปรากฎในรายการ “สารที่ตอง
สําแดง” (Declarable Substances) ทั้งในสายโซการผลิตสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ผานระบบ JAMP,
JGPSSI และ chemSHERPA รวมทั้งมาตรฐาน IEC 62474ฯลฯ) ชิ้นสวนยานยนต (ผานระบบ IMDS) และเครื่องมือ
แพทย (ผานระบบ BOMCheck) ที่ผูประกอบการไทยตองปฏิบัติตามมาตั้งแตป พ.ศ. 2545 สาร POPs ตามอนุสัญญา
สตอกโฮลมจึงไมใชเรื่องใหมสําหรับผูประกอบการไทยเสียทีเดียว หากผูที่เกี่ยวของตลอดสายโซการผลิตไดมีการ
ตรวจสอบยอนกลับและใชประโยชนจากขอมูลที่ไดมีการสื่อสารซึ่งกันและกันมาเปนเวลานาน ก็อาจสามารถประเมิน
สถานการณในเบื้องตนได
สาร POPs เปนสารที่มีความเสี่ยงสูง สาร POPs ที่รั่วไหลปนเปอนลงสูสิ่งแวดลอม สามารถบั่นทอนสุขภาพ
อนามัยมนุษยและสิ่งแวดลอมตอเนื่องเปนเวลานาน สาร POPs ยังสามารถสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไดทั้ง
ทางตรงและทางออม ทําเนียบสารตกคางที่ยาวนาน ชวยใหรูถึงสถานการณปจจุบันของประเทศ ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนใน
การคิดหามาตรการระดับชาติ ที่นอกจากจะชวยลดความเสี่ยงจากสาร POPs แลว ยังจะทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถผลิต
สินคาปลอดสาร POPs ไดงายขึ้น ซึ่งจะเปนการชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดยุค “การ
พัฒนาที่ยั่งยืน” ไปไดพรอมกัน
4

กฎหมายเหลานี้ครอบคลุมสาร POPs บัญชีใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง PBDE, PFOS, SCCP และ HBCDD ซึ่งมีผลบังคับใชไปแลวตั้งแตป พ.ศ. 2549, 2551,
2558 และ 2559 ตามลําดับ
ทําเนียบสาร POPs กับอนุสัญญาสตอกโฮลม
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ตารางที่ 1: รายชื่อสาร POPs ตามอนุสัญญาสตอกโฮลม
ชื่อสารเคมี และ หมายเลข CAS
กลุม POPs ในบัญชีเริม่ ตน (Initial POPs)
1. อัลดริน (Aldrin) (CAS No. 309-00-2 9)
2. คลอเดน (Chlordane) (CAS No. 57-74-9)
3. ดีดีที (DDT) (CAS No 50-29-3).
4. ดิลดริน (Dieldrin) (CAS No. 60-57-1)
5. เอนดริน (Endrin)
6. เฮปตะคลอร (Heptachlor) (CAS No. 76-44-8)
7. เฮกซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene: HCB) (CAS No. 118-74-1)
8. ไมเร็ก (Mirex)
9. ท็อกซะฟน (Toxaphene) (CAS No. 8001-35-2)
10. พีซีบี (Polychlorinated Biphenyls: PCB)
CAS No. 1336-36-3
11. ไดออกซิน (Polychlorinated dibenzo-p-dioxins: PCDD)
12. ฟวแรน (Polychlorinated dibenzofurans: PCDF)
กลุม POPs รายการใหม (new POPs)
1. อัลฟา เอชซีเอช (alpha hexachlorocyclohexane: α-HCH)
CAS No. 319-84-6
2. เบตา เอชซีเอช (beta hexachlorocyclohexane: β-HCH)
CAS No. 319-85-7
3. ลินเดน (Lindane หรือ gamma-HCH: γ-HCH)
CAS No. 58-89-9
4. คลอดิโคน (Chlordecone)
CAS No. 143-50-0
5. พีอีซีบี (Pentachlorobenzene: PeCB)
CAS No. 608-93-5
6. เอชบีบี (Hexabromobiphenyl: HBB หรือ PBB)
CAS No. 36355-01-8
7. ออกตะ บีดีอี (c-octaBDE) CAS No. 68631-49-2, 207122-15-4, 446255-22-7,
207122-16-5
8. พีฟอส และ พีฟอสเอฟ (PFOS, PFOSF)
CAS No. (ตัวอยาง) 1763-23-1, 2795-39-3, 70225-14-8, 29081-56-9, 29457-72-5
9. เพนตะบีดีอี (c-pentaBDE)
CAS No. 5436-43-1
10. เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan)
CAS No. 959-98-8, 33213-65-9)
11. เอชบีซีดีดี (Hexabromocyclododecane: HBCDD)
CAS No. 25637-99-4, 3194-55-6
12. พีซีพี (Pentachlorophenol: PCP)
CAS No. 87-86-5, 131-52-2, 27735-64-4, 3772-94-9, 1825-21-4
13. เอชซีบีดี (Hexachlorobutadiene: HCBD)
CAS No. 87-68-3
14. พีซีเอ็น (Polychlorinated naphthalenes: PCNs)
CAS No. 70776-03-3
15. เดคะ บีดีอี (deca-BDE)
CAS No. 1163-19-5
16. เอสซีซีพี (short-chained chlorinated paraffins: SCCP) CAS No. (ตัวอยาง)
85535-84-8, 68920-70-7, 71011-12-6, 85536-22-7, 85681-73-8, 108171-26-2

ทําเนียบสาร POPs กับอนุสัญญาสตอกโฮลม

สารกําจัด
ศัตรูพืช
A
A
B
A
A
A
A
A
A
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สารที่กอโดยไม
จงใจ

A

C

A (x)

C
C
C

A
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A

COP4/2552

A (x)

COP4/2552

A

COP4/2552

A

COP4/2552

A

COP4/2552

C

COP4/2552

A

COP4/2552

A (x)

COP4/2552

B (x)

COP4/2552

A (x)

COP4/2552

A (x)

COP5/2554

A (x)

COP6/2556

A (x)

COP7/2558

A

COP7/2558

A (x)

COP7/2558

C

COP7/2558

C

COP7/2558

A (x)

COP8/2560

A (x)

COP8/2560
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ชื่อสารเคมี และ หมายเลข CAS

สารกําจัด
ศัตรูพืช

เคมี
อุตสาหกรรม

สารที่กอโดยไม
จงใจ

หมายเหตุ:
1. A=บัญชีสารตองหาม (Annex A: Elimination),
B=บัญชีสารควบคุม ที่ตองจํากัดการใชงาน (Annex B: Restriction),
C=บัญชีสารที่ตองมีมาตรการลดหรือกําจัดการปลดปลอยโดยไมจงใจ (Annex C: Unintentional production),
2. (x)= มีขอยกเวนเฉพาะงาน (Specific exemption) และ/หรือ การอนุญาตใหใชในงานที่ยอมรับได (Acceptable purposes)
3. COPn/25xx=ขึ้นบัญชีหลังการประชุม COP ครั้งที่ n ที่จัดขึ้นในปพ.ศ. 25xx
4. ขอมูล Update ถึงปพ.ศ. 2560

ตารางที่ 2: งานที่สามารถขึ้นทะเบียนขอการยกเวนสําหรับสาร POPs กลุมเคมีอุตสาหกรรม

สาร POPs ในบัญชี

กลุมสารกําจัดศัตรูพืช

ขอยกเวน

ลินเดน (Lindane)
เอนโดซัลแฟน (Endosulfan)

การสํารองเพื่อใชเปนยาทางเลือกที่สองเพื่อใชฆาหิดและฆาเหาบนศรีษะ กรณีที่ใชยาอื่นแลวไมไดผล
การผลิต: การผลิตในประเทศที่ยื่นขึ้นทะเบียนขอรับการยกเวน
การใชงาน: การใชสําหรับกําจัดศัตรูพืชบางชนิด ดังตอไปนี้
พืช
ศัตรูพืช
แอปเปล
เพลี้ย (Aphids)
ถั่วดาล (Arhar, gram)
เพลี้ย หนอน (Caterpillars) หนอนคืบ (pea semilooper) หนอน
เจาะฝก (pod borer)
ถั่วฝก (bean) ถั่วพุม (cowpea)
เพลี้ย หนอนชอนใบ (leaf miner) แมลงหวี่ขาว (whiteflies)
พริก หัวหอม มันเทศ
เพลี้ย เพลี้ยจัก๊ จั่น (jassids)
กาแฟ
แมลงเจาะผล (berry borer) หนอนกอ (stem borers)
ฝาย
เพลี้ย หนอนเจาะสมอ (cotton bollworm) เพลี้ยจั๊กจั่น ผีเสื้อหนอน
มวน (leaf rollers) หนอนเจาะสมอสีชมพู (pink bollworm) เพลี้ยไฟ
(thrips) แมลงหวี่ขาว
มะเขือมวง (eggplant) กระเจี๊ยบ
เพลี้ย หนอนใยผัก (diamondback moth) เพลี้ยไฟ หนอนเจาะ
เขียว (okra)
(shoot and fruit borer)
ถั่ว (groundnut)
เพลี้ย
ปอกระเจา (Jute)
บุง (Bihar hairy caterpillar) ไร (yellow mite)
ขาวโพด (maize)
เพลี้ย หนอนกอสีชมพู (pink borer) หนอนกอ (stem borer)
มะมวง (mango)
แมลงวันผลไม (fruit flies) ตั๊กแตน (hoppers)
มัสตารด (mustard)
เพลี้ย บั่ว (gall midges)
ขาว
บั่ว แมลงดําหนาม (rice hispa) หนอนกอ เพลี้ยจั๊กจั่นสีขาว (white
jassid)
ชา
เพลี้ย หนอนแกว (caterpillar) หนอนบุงแดงมะมวงหิมพานต
(flushworm) เพลี้ยแปง (mealybugs) เพลี้ยหอย (scale insects)
เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว (smaller green leafhopper) หนอนคืบ (tea
geometrid) มวนยุง (tea mosquito bug) เพลี้ยไฟ
ยาสูบ
เพลี้ย หนอนผีเสื้อยาสูบ (oriental tobacco budworm)
มะเขือเทศ
เพลี้ย หนอนใยผัก เพลีย้ จั๊กจั่น หนอนชอนใย หนอนเจาะ แมลงวัน
ผลไม
ขาวสาลี (wheat)
เพลี้ย หนอนกอสีชมพู ปลวก (termites)

พีซีพี (PCP)

การผลิต: การผลิตในประเทศที่ขึ้นทะเบียนขอรับการยกเวน ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การใชงาน: การใชถนอมเนื้อไมเพื่อใชในงานเสาไฟฟาและงานสาธารณูปโภค
เงื่อนไข:
- ตองมีการทําเครื่องหมายไมเหลานี้เพื่อใหสามารถบงชี้ไดโดยงาย ตลอดวัฐจักรชีวิต
- ตองไมนําเศษไมที่มี PCP ในตัวไปใชในงานอื่น นอกเหนือจากงานที่ไดรับการยกเวน

ทําเนียบสาร POPs กับอนุสัญญาสตอกโฮลม
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สาร POPs ในบัญชี

ขอยกเวน

ออกตะบีดอี ี (c-octaBDE) และ
เพนตะบีดีอี (c-pentaBDE)

การรีไซเคิลผลิตภัณฑที่ปนเปอนสารนี้ และการใชและการทําลายวัสดุที่รีไซเคิลได หากกิจกรรมเปนไปตามเงื่อนไข
ตอไปนี้
ก. การรีไซเคิลและการกําจัด ทําอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และไมนําไปสูการนําสารนี้กลับมาใหมเพือ่ นําสารนี้
มาใชอีก (chemical recovery)
ข. มีการดําเนินการเพื่อปองกันการสงออกผลิตภัณฑที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลที่ได ที่มีระดับการปนเปอนสูงกวา
ขีดจํากัดการควบคุมสินคาในประเทศ
ค. ตองแจงความจํานงตอสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กอน
(เปาหมายการกําจัดใหหมดภายในปพ.ศ. 2573)
การใชในงานตอไปนี้
1. ชิ้นสวนสําหรับยานยนต ดังตอไปนี้ (ใหการยกเวนจนกวายานยนตจะหมดอายุการใชงาน และไมเกินป พ.ศ.
2579)
ก. ชิ้นสวนตอไปนี้ ที่ใชสําหรับยานยนตที่นําเขาตลาดไปแลว (ยานยนตรุนที่ไมมีการผลิตแลว)
i. ชิ้นสวนในระบบขับเคลื่อน (powertrain) และชิ้นสวนใตฝากระโปรงรถ (under-hood) เชน
สายไฟในแบตเตอรี่และสายไฟสําหรับตอเชื่อมแบตเตอรี่ ทอในระบบปรับอากาศ ชุดขับเคลื่อน บุช
ในระบบทอไอเสีย ฉนวนกันความรอนใตฝากระโปรง ระบบสายไฟใตฝากระโปรง (เชน สายไฟ
เครื่องยนต เปนตน) เซนเซอรวัดความเร็ว ทอ เซนเซอรสําหรับระบบพัดลมและระบบการตรวจจับ
การชน
ii. ระบบการสงจายเชื้อเพลิง เชนทอน้ํามัน ถังน้ํามัน และสวนประกอบใตถังน้ํามัน
iii. อุปกรณสําหรับจุดระเบิด (Pyrotechnical devices) และงานที่เกี่ยวของ เชนสายจุดระเบิดถุงลม
นิรภัย ผาหรือวัสดุหุมเบาะ (เฉพาะที่เกีย่ วของกับถุงลมนิรภัย) และตัวถุงลมนิรภัย (ดานหนาและ
ดานขาง)
iv. งานระบบชวงลาง (suspension) และหองโดยสาร (interior) เชนชิ้นสวนสําหรับปดขอบ (trim
components) วัสดุดูดซับเสียง (acoustic material) และเข็มขัดนิรภัย
ข. ชิ้นสวนสําหรับยานยนตดังกลาวขางตนและชิ้นสวนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือมากกวา ตอไปนี้
i. พลาสติกเสริมแรง (reinforced plastics) (ในแผงอุปกรณ (instrument panel) และวัสดุตกแตง
ภายใน (interior trim))
ii. ชิ้นสวนใตฝากระโปรงรถหรือแผงควบคุม (dash) (ขั้วตอสายไฟหรือฟวส สายและแจกเก็ตหุม
สายไฟกระแสสูง (สายหัวเทียน))
iii. อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (ตัวถังแบตเตอรี่ ถาดรองแบตเตอรี่ ขัว้ ตอไฟในระบบควบคุม
เครื่องยนต ชิ้นสวนแผนเสียงวิทยุ ระบบนําทางดวยสัญญาณดาวเทียม ระบบกําหนดตําแหนงบน
โลก (global positioning system) และระบบคอมพิวเตอร)
iv. สิ่งทอ เชน แผงหลัง (rear decks) ผาหุม (upholstery) ผาบุหลังคา (headliners) เบาะนั่ง หมอน
รองศีรษะ (headrests) แผงบังแดด (sun visors) แผงปด (trim panels) และพรม
2. เครื่องบินที่ยื่นขอการอนุมัติชนิด (type approval) กอน ธ.ค. 2561 และไดรับอนุมัติกอน ธ.ค. 2565 และ
อะไหลสําหรับเครื่องบินเหลานี้ และใหขอยกเวนนี้หมดอายุเมื่อเครื่องบินหมดอายุการใชงาน
3. ผลิตภัณฑสิ่งทอ ที่มีขอกําหนดดานการตานการติดไฟ แตไมรวมสิ่งทอที่ใชทําเครื่องนุงหมและของเลน
4. สารเติมแตงในพลาสติกและชิ้นสวนที่ใชเปนตัวถังเครื่อง (Housing) สําหรับเครื่องทําความรอนในบาน เตารีด
พัดลม ฮีตเตอรแบบจุม ที่มหี รือที่สัมผัสโดยตรงกับสวนที่มีไฟฟา หรือมีขอกําหนดใหตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
การหนวงการติดไฟ – ยอมใหใชไดไมเกิน 10% โดยน้ําหนักชิ้นสวน
5. โฟมโพลิยูริเทน สําหรับงานฉนวนอาคาร
การใชงานโฟม EPS และ XPS ในงานอาคาร โดยประเทศที่ขอขึ้นทะเบียนตองมีมาตรการจัดการเพื่อใหสามารถบงชี้/
แยกแยะโฟมเหลานี้ไดตลอดวัฐจักรชีวิต
วัตถุประสงคทยี่ อมรับได (Acceptable purposes)
• งานภาพถาย
• งานเคลือบชั้นกั้นแสง (photoresist) และชั้นฟลมกันแสงสะทอนสําหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร
• น้ํายากัดผิวสําหรับเซมิคอนดักเตอรประเภทสารประกอบ (compound semiconductors) และฟลเตอรเซรามิก
• น้ํามันไฮดรอลิกสําหรับงานอากาศยาน
• งานชุบเคลือบผิวโลหะ (ชุบโลหะแบบ hard metal plating) – เฉพาะที่ใชในระบบปด
• อุปกรณการแพทยบางประเภท (เชนชั้น ethylene tetrafluoroethylene copolymer (ETFE) และการผลิต
ETFE แบบทึบแสง, เครื่องมือสําหรับวินจิ ฉัยทางการแพทยแบบ in vitro และฟลเตอรกลอง CCD แบบสี)

กลุมเคมีอุตสาหกรรม

เดคะ บีดีอี (deca-BDE)

เอชบีซีดดี ี (HBCDD)
พีฟอสและพีฟอสเอฟ (PFOS
& PFOS-F)
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หนาที่ 8/13

สาร POPs ในบัญชี

ขอยกเวน
• โฟมดับเพลิง
• เหยื่อลอมดตัดใบไม (leaf-cutting ants) ในสกุล Atta spp. และ Acromyrmex spp.
งานที่สามารถขอการยกเวน (Specific exemptions)
• หนากากกั้นแสง (Photomasks) สําหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรและจอแอลซีดี (LCD)
• งานชุบผิวโลหะแบบหนาเพื่อปองกันการสึกหรอและการกัดกรอน (hard plating)
• งานชุบผิวโลหะเพือ่ ความสวยงาม (decorative plating)
• ชิ้นสวนเครื่องพิมพและเครื่องถายสําเนาสี
• ยาฆาแมลงสําหรับควบคุมมดคันไฟอิวิคตา (red imported fire ants) และปลวกบางชนิด
• การผลิตน้ํามัน ที่ใชสารเคมีในการขุดเจาะ

เอสซีซีพี (Short-chained
Chlorinated Paraffins:
SCCP)

พีซีเอ็น (PCN)

หมายเหตุ: ขอยกเวนที่ใหยกเลิกเนื่องจากไมมีประเทศใดขอรับการยกเวน (ตาม SC 7/1)
• พรม
• เครื่องหนังและเครื่องนุงหม
• สิ่งทอและผาบุเฟอรนิเจอร
• กระดาษและบรรจุภัณฑ
• งานเคลือบและสารเติมแตงสําหรับงานเคลือบ (coating additives)
• ยางและพลาสติก
การใชในงานตอไปนี้
• สารเติมแตงในการผลิตสายพานสงกําลังในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและยางสังเคราะห
• อะไหลสําหรับสายพานลําเลียงในอุตสหกรรมเหมืองแรและปาไม
• อุตสาหกรรมเครื่องหนัง – ในงานฟอกหนัง (fat liquoring)
• การเติมแตงในสารหลอลื่น – ในงานหลอลื่นเครื่องยนตสําหรับรถยนต เครื่องปนไฟ และกังหันลม และสําหรับ
งานขุดเจาะน้ํามันและแกส และงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียมเพื่อผลิตน้ํามันดีเซล
• ทอสําหรับหลอดไฟประดับที่ใชนอกอาคาร
• สีกันน้ําและกันไฟ
• กาว
• งานแปรรูปโลหะ
• สารพลาสติกไซเซอรเสริม (secondary plasticizer) ในพีวีซีเนื้อนิ่ม แตไมรวมการใชในของเลนและผลิตภัณฑ
สําหรับเด็ก
หมายเหตุ:
การควบคุมสาร POPs ในบัญชีสารตองหาม (Annex A) ของอนุสัญญาสตอกโฮลมไมครอบคลุมสาร POPs ที่
ปนเปอนในสินคาและผลิตภัณฑโดยไมจงใจ (unintentional trace contaminants in products and articles)
ซึ่งในกรณี SCCP ระดับการปนเปอ นในสารเคมีประเภทของผสม (mixture) ไดกําหนดไวที่ระดับต่าํ กวา 1% โดย
น้ําหนัก (อนุสัญญาฯ ไมครอบคลุมของผสมที่มี SCCP ปนเปอน (โดยไมจงใจ) ไมเกิน 1% โดยน้ําหนัก)
การผลิตเพื่อเปนสาร intermediate และการใชสาร intermediate นี้เพื่อผลิต polyfluorinated naphthalene
(รวม octafluronapthalene)

ทําเนียบสาร POPs กับอนุสัญญาสตอกโฮลม

หนาที่ 9/13

ตารางที่ 3: คําจํากัดความ (ชั่วคราว) สําหรับระดับ “Low POP content”
กลุม

สาร POP ในบัญชีอนุสัญญาสตอกโฮลม

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

อัลดริน (Aldrin), คลอเดน (Chlordane), คลอดิโคน (Chlodecone), ดีดีที (DDT),
ดิลดริน (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), เอนโดซัลแฟน (Endosulfan),
เฮปตะคลอ (Heptachlor), เอชซีบี (HCB), ไมเรกซ (Mirex), พีอีซีบี (PeCB),
ทอกซะฟน (Toxaphene),
อัลฟา-เอชซีเอช (α-HCH), เบตา-เอชซีเอช (β-HCH) และลินเดน (Lindane)
พีซีพี (PCP)
เอชบีบี (HBB), เอชซีบี (HCB), พีซีบี (PCB), พีฟอส (PFOS, PFOSF)
c-pentaBDE, c-octaBDE (tetra-, penta-, hexa- และ hepta-BDE)

ระดับ “Low POP content”
50 mg/kg

รวมกัน 50 mg/kg
100 mg/kg
สารเคมีอุตสาหกรรม
50 mg/kg
50 mg/kg ตอไอโซเมอร หรือ
รวมกันไมเกิน 1000 mg/kg
เอชบีซีดี (HBCD)
100 mg/kg หรือ 1000 mg/kg
เอชซีซีดี (HCBD)
100 mg/kg
พีซีเอน (PCN)
10 mg/kg
เอสซีซีพี (SCCP) (*ตามที่ระบุใน SC-8/11)
1% (ในของผสม)
สารที่กอโดยไมจงใจ เอชซีบี (HCB), พีซีบี (PCB)
50 mg/kg
ไดออกซินและฟวแรน (PCDDs, PCDFs)
15 μg TEQ/kg
ที่มา: UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1, “General technical guidelines on the environmentally sound management of wastes
consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants”, pp 14-15, Revised final version (5 May 2017)

ทําเนียบสาร POPs กับอนุสัญญาสตอกโฮลม

หนาที่ 10/13

ชื่อสารเคมี
เอชบีบี
(Hexabromobiphehyl
HBB (มักรูจักในชื่อ PBB))
พีบีดีอี
(Polybrominated
Biphenyl Ether:PBDE)
PentaBDE:
OctaBDE

DecaBDE

เอชบีซีดดี ี
(Hexabromocyclododecane:
HBCD, HBCDD)

ตารางที่ 4: สาร POPs บัญชีใหม งานที่อาจมีการใชสารนี้และกลุมผูประกอบการที่อาจไดรับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสาร POPs*
หมายเลข CAS

36355-01-8

5436-43-1
60348-60-9
68631-49-2
207122-15-4
446255-22-7
207122-16-5

สมบัตเิ ดน

• ชวยหนวงการติดไฟ
• ทนอุณหภูมิไดสูง เหมาะกับการผลิต
ชิ้นสวนพลาสติกที่ใชอุณหภูมิในการผลิต
สูง (ระดับ 200-300°C)
• ไอระเหยต่าํ
• ชวยหนวงการติดไฟ
• ทนอุณหภูมิไดสูง เหมาะกับการผลิต
ชิ้นสวนพลาสติกที่ใชอุณหภูมิในการผลิต
สูง (ระดับ 200-300°C)
• ไอระเหยต่ํา ทําใหคงอยูในผลิตภัณฑ
เปาหมายไดนาน
• ใชทดแทน PBB

ตัวอยาง งานที่อาจมีการใชสารนี(*)
้
และกลุมวัสดุที่อาจมีการปนเปอน
ในอดีตเคยใชในสหรัฐอเมริกาและยุโรป สําหรับ
หนวงการติดไฟในโฟมโพลิยูรีเทน
(โฟม PU) ที่ใชทําเบาะรถยนต และเฟอรนิเจอร
และหนวงการติดไฟในชิ้นสวนพลาสติกกลุม ABS

กลุมผูประกอบการ ที่อาจไดรับผลกระทบ

• หนวงการติดไฟในโฟม PU ที่ใชทําเบาะ
รถยนต เฟอรนิเจอร โฟมที่ใชในอาคาร และ
หองเย็น
• หนวงการติดไฟในชิ้นสวนพลาสติกกลุม ABS
และ PC
• หนวงการติดไฟในเสนใยสังเคราะห

• ผูผลิตพรม เฟอรนิเจอร ผา/สิ่งทอ ที่มีขอ กําหนด
ดานการทนการติดไฟ
• ผูผลิตชิ้นสวนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และชิ้นสวน
ยานยนต โดยเฉพาะอยางยิ่งชิ้นสวนที่ทาํ จาก ABS
หรือ PC
• ผูผลิตสินคาสําเร็จรูป ที่ใชชิ้นสวนจากผูผ ลิตขางตน
• ผูผลิตวัสดุกอสราง และผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมการกอสรางอาคาร
• ผูประกอบการอาคารสูงหรืออาคารที่มีผใู ชหนาแนน
(เชน โรงแรม โรงภาพยนต ศูนยประชุม ศูนยการคา
โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ) ที่มีขอกําหนดดานการ
ปองกันไฟไหม
• ผูผลิตหองเย็น

1163-19-5

25637-99-4
3194-55-6

ทําเนียบสาร POPs กับอนุสัญญาสตอกโฮลม

• ชวยหนวงการติดไฟ
• มีประสิทธิภาพสูง – ไมจําเปนตองใช
มาก
• ไมรบกวนสมบัติทางกายภาพของโฟม
(การเปนฉนวนความรอน)
• เขากันไดกับกระบวนการผลิตโฟม EPS
และ XPS
• ละลายน้ําไดต่ํา ทําใหคงสมบัติใน

• โฟม EPS และ XPS ที่ใชในงานฉนวนอาคาร
และงานกอสราง
• งานเคลือบสิ่งทอ/พรม (เชนเคลือบหลังพรม
หรือผาคลุมเบาะ) เพือ่ ชวยหนวงการติดไฟ

• ผูประกอบการรีไซเคิลซากเครื่องใชไฟฟาฯ และยาน
ยนต
• ผูประกอบการที่ผลิตหรือใชเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
(ABS, PC)
• ผูผลิตในสายโซการผลิตโฟม EPS และ XPS
• ผูผลิตวัสดุกอสรางและผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมการกอสรางอาคาร
• ผูประกอบการอาคารสูงหรืออาคารที่มีผใู ชหนาแนน
ที่มีการบุโฟมเพือ่ ชวยประหยัดพลังงาน (เชน
โรงแรม โรงภาพยนต ศูนยประชุม โรงงาน ฯลฯ) ที่มี
ขอกําหนดดานการปองกันไฟไหม
• ผูผลิตหองเย็น

หนาที่ 11/13

ชื่อสารเคมี

เอสซีซีพี
(Short chain chlorinated
paraffin: SCCP)

พีฟอส
(Perfluorooctane
sulfonate PFOS)
(Annex B)

หมายเลข CAS

85535-84-8

ตัวอยาง
1763-23-1
2795-39-3
70225-14-8
29081-56-9
29457-72-5

ตัวอยาง งานที่อาจมีการใชสารนี(*)
้
และกลุมวัสดุที่อาจมีการปนเปอน

สมบัตเิ ดน
ระหวางการใชงานไดนาน แมชิ้นสวนจะ
ถูกแชในน้ํา หรือถูกติดตั้งในที่ชื้น เปน
เวลานาน (เทาๆ กับอายุการใชงาน
อาคาร)
• SCCP ที่ผสมในน้ํามันหลอลื่น/น้ํามัน
หลอเย็น (Cutting fluids ในงานโลหะ)
ชวยสรางชั้นฟลมที่ชวยหลอลื่น
ผิวชิ้นงานโลหะ ชวยปองกันการหลอม
ของเนื้อวัสดุ และชวยยืดอายุการใชงาน
Cutting tools
• เปนน้ํามันพลาสติกไซเซอรที่ทนอุณหภูมิ
ไดสูง และสามารถหนวงการติดไฟได
• เปนสารปนเปอนใน Medium chain
และ Long chain chlorinated
paraffin (MCCP, LCCP)

• เปนสารปรับสภาพผิว (Surfactant) ที่มี
ประสิทธิภาพสูง ไมจําเปนตองใชมาก
• ไมละลายน้ํา ไมละลายในไขมัน ทนกรด
ทนดาง ทนความรอน และแสง UV
• สามารถปรับแตงโครงสรางใหเหมาะกับ
งานเฉพาะทางได

• ผูประกอบการรีไซเคิล
• งานกลึงและงานเจาะโลหะ (น้าํ มันหลอลื่น/
หลอเย็น ที่มีคลอรีน) โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
งานเหล็ก
• งานที่มีการใช MCCP หรือ LCCP
• พลาสติกและยางเนื้อนิ่ม ที่มกี ารใช พลาสติก
ไซเซอร (ชิ้นสวนพีวีซี และชิ้นสวนทอปะเก็น
และสายพานยาง)
• สี กาว และวัสดุยาแนว (Sealants)
• ใชในกระบวนการผลิตเครื่องหนัง (Fat
liquors) ทําใหนิ่ม และกระบวนการยอมสี
เครื่องหนัง (Wet dyeing)

•
•
•
•

น้ํายาชุบโลหะ (สารกดหมอก)
งานชุบนิกเกิล (electroless)
งานกัดผิวพลาสติกกอนการชุบเคลือบโลหะ
สารลดแรงตึงผิวในน้ํายากัดแผนวงจรพิมพ
และ Photoresist
• สิ่งทอ (พนเคลือบกันน้ําและสิ่งสกปรก)
• กระดาษและสิ่งทอ (เคลือบกันการซึมผานของ
น้ําและไขมัน)
• น้ํายาขัด/เคลือบพื้น (Floor polishing)
• น้ํายาดับเพลิง

ทําเนียบสาร POPs กับอนุสัญญาสตอกโฮลม

กลุมผูประกอบการ ที่อาจไดรับผลกระทบ

• ผูผลิตน้ํามันหลอเย็นสําหรับงานโลหะ (Cutting
oils, น้ํามัน Coolant)
• ผูผลิตชิ้นสวนโลหะ
•
•
•
•
•
•

ผูผลิตและผูใช พลาสติกไซเซอร
ผูผลิตชิ้นสวนพลาสติก (นิ่ม)
ผูผลิตชิ้นสวนยางและปะเก็น
ผูผลิตสีและวัสดุยาแนว (Sealant)
ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
ผูผลิตผลิตภัณฑ ที่ใชชิ้นสวนขางตน

• ผูประกอบการรีไซเคิลเศษเหล็กจากโรงงานผลิต
ชิ้นสวน (เชนเศษขี้กลึง ฯลฯ)
• ผูประกอบการรีไซเคิลน้ํามันหลอลื่น/หลอเย็น
• ผูประกอบการในอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะ
• ผูประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหนัง
• ผูประกอบการสายโซบรรจุภัณฑ (กระดาษ)
• ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรและ
แผนวงจรพิมพ
• ผูผลิตและจัดจําหนายน้าํ ยาดับเพลิง
• แทนขุดเจาะน้ํามัน โรงงานปโตรเคมี สนามบิน ฯลฯ
ที่มีความเสี่ยงจากของเหลวไวไฟ ทีจ่ ําเปนตองใชสาร
ดับเพลิง Class B
• ผูประกอบการนิคมอุตสาหกรรม (การบําบัดน้ําและ
ของเสีย)
• การประปา อุตสาหกรรมการผลิตและการรีไซเคิลน้ํา
เพื่อการอุปโภคและบริโภค

หนาที่ 12/13

ชื่อสารเคมี

หมายเลข CAS

พีซีเอน
(Polychlorinated
Napthalene: PCN)
(Annex A และ C)

70776-03-3

Hexachlorobutadiene
HCBD
(Annex A และ C)

87-68-3

สมบัตเิ ดน
• ไมชอบน้ํา ทนสารเคมีและความรอน ทน
ตอสภาวะอากาศ
• มีความฉนวนไฟฟาที่ดี (คาคงที่ไดอิเล็กท
ริกสูง) ติดไฟไดยาก

ตัวอยาง งานที่อาจมีการใชสารนี(*)
้
และกลุมวัสดุที่อาจมีการปนเปอน
• ปนเปอนในน้ํามันหมอแปลงไฟฟากําลัง ตัว
เก็บประจุไฟฟากําลัง (ที่ใชงานในที่ที่อาจมี
อุณหภูมิสูงเกิน 100°C) และน้าํ มันไฮดรอลิก

กลุมผูประกอบการ ที่อาจไดรับผลกระทบ
• ผูบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟากําลังและตัวเก็บประจุ
ไฟฟากําลัง
• การไฟฟา และโรงงานที่มีหมอแปลง หรือตัวเก็บ
ประจุไฟฟากําลัง
• ผูประกอบการรีไซเคิลน้ํามันใชแลว
• ผูผลิตคลอรีน คลออัลคาไลน และผูผลิตใน
Chlorine value chain
• ผูจัดจําหนายและผูใช chlorinated solvents
• ผูผลิตชิ้นสวนยางและพลาสติก
• ผูผลิตผลิตภัณฑ ที่ใชชิ้นสวนขางตน

• ชอบไขมัน ระเหยงาย ละลายน้าํ ไดนอย • ปนเปอนใน chlorinated hydrocarbons
มาก
และ chlorinated solvents
• เปนผลิตผลพลอยไดในกระบวนการผลิต • ตัวทําละลาย (Solvent) ในงานยาง
chlorinated hydrocarbons
(Neoprene) Elastomer และสารหลอลื่น
• เปนสารที่กอโดยไมจงใจ จาก
(Lubricants)
กระบวนการผลิตและการใช
• ใชในกระบวนการฟอกแกส (ดูดซับ
chlorinated hydrocarbons และ
ไฮโดรคารบอน)
chlorinated solvents
• อาจมีใชหรือปนเปอ นในสารทําความเย็น
• การไฟฟา (หมอแปลง) และโรงงานที่มหี มอแปลง
• เปนสารปนเปอนในวัสดุที่มีคลอรีนเปน
(กลุม HFC)
ขนาดใหญ
สวนประกอบ
• ฉนวนและสารทําความเย็นสําหรับหมอแปลง
608-93-5
Pentachlorobenzene
• ละลายน้ําไดเล็กนอย
(งานที่เคยใชในอดีต)
• ผูผลิตและจัดจําหนายเม็ดสี
PeCB
• ไมละลายในแอลกอฮอล
• น้ํามันหมอแปลง (ใชปรับความหนืดน้าํ มัน)
• ผูจําหนายน้ํามันและผูบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา
(Annex A และ C)
• เปนของแข็งในสภาวะปกติ
• ปนเปอนในน้ํามัน PCB
กําลังและตัวเก็บประจุไฟฟากําลัง
• มีกลิ่นหอม
• เม็ดสี (dyestuff carrier)
• ผูผลิตและจัดจําหนายน้าํ ยาฆาเชื้อสําหรับใชในน้ํา
• เปนสารที่กอโดยไมจงใจจากการเผาไหม • น้ําหลอเย็น Cooling tower (ยาฆาเชื้อ)
หลอเย็น และผูประกอบการที่ใชน้ํายาฆาเชื้อ
• เปนสารปนเปอนในตัวทําละลาย
• สารปนเปอนในยาฆาหญา, ฆาแมลง และเชื้อ
• ผูประกอบการ/โรงบําบัดน้ํา
(Solvent) และยาฆาแมลง
รา
หมายเหตุ (*): ขอมูลจากงานที่มีประวัตเิ คยมีการใชงานในอดีต เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการบงชี้กิจกรรม ชิ้นสวน/วัสดุ ที่มีอาจมีสาร POPs ปนเปอนเทานั้น ตัวอยางที่ระบุนี้อาจไมครอบคลุมงานทุกงานที่มีโอกาส
มีสาร POPs
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