
อนสุญัญาและความเคลือ่นไหว
ระดบันานาชาต ิ

นายมโนรตัน ์ฤทธิเ์ต็ม 
สว่นสารอนัตราย  

ส านกัจดัการกากของเสยีและสารอนัตราย 
กรมควบคมุมลพษิ 



อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการ
ควบคุมการเคล่ือนย้ายข้ามแดน
ของของเสียอันตรายและการ

ก าจัด  

สาระส าคัญ 
1. ควบคมุการน าเข้า สง่ออก การน า

ผ่านของเสียอนัตราย 
2. การจดัการของเสียอนัตรายให้มี

ความปลอดภยั ไมก่่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่สขุภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ป้องกนัการขนสง่ของเสียอนัตรายที่
ผิดกฎหมาย 

4. ควบคมุการค้าขายกากของเสีย 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. กรมโรงงานเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 

(Competent Authority)  
2. กรมควบคมุมลพิษเป็นศนูย์ประสานงาน 

(Focal Point) 
3. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติได้

แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการอนสุญัญา    
บาเซลฯ  ประกอบด้วยหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวม 17 หน่วยงาน 
 
 

อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการ
แจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส าหรับสารเคมี

อันตรายและสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช
และสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ  

สาระส าคัญ 
1. ควบคมุการค้าสารเคมีอนัตรายบางชนิด  
2. สง่เสริมการใช้สารเคมีที่ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่

สิ่งแวดล้อม  
3. สง่เสริมการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน

การจดัการสารเคมี 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. กรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็น Designated 

National Authority ร่วมกบักรมควบคมุ
มลพิษและกรมวิชาการเกษตร 

2. กรมควบคมุมลพิษเป็นศนูย์ประสานงาน
ทางการ (Official Contact Point) ของ
ประเทศ 

3. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติได้
แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการอนสุญัญา     
รอตเตอร์ดมัฯ ประกอบด้วยหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวม 14 หน่วยงาน   
 

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วย
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน  

สาระส าคัญ 
1. การจ ากดัการใช้ ยกเลิกการผลติ การ

ใช้ การปลดปลอ่ย และการเก็บรักษา
สาร POPs  รวมถึงการก าจดัสาร
ดงักลา่ว 

2. อาจมีสารใหม ่ๆ ถกูใสเ่พ่ิมเติมลงไป
ในอนสุญัญาในอนาคต 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. กรมควบคมุมลพิษเป็นศนูย์

ประสานงานทางการ (Official 
Contact Point) 

2. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติได้
แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการอนสุญัญา
สตอกโฮล์มฯ  ประกอบด้วยหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รวม 17 หน่วยงาน   

อนุสัญญามินามาตะ 
ว่าด้วยการจัดการ 

สารปรอท  

สาระส าคัญ 
1. การจ ากดัการใช้ ยกเลิกการผลติ การ

ใช้ การปลดปลอ่ย และการเก็บรักษา
สารปรอท รวมถึงการก าจดัสาร
ดงักลา่ว 

2. ประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเหมาะสมในการเข้าร่วม   
เป็นภาคีอนสุญัญาในอนาคต 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. กรมควบคมุมลพิษเป็นศนูย์

ประสานงานทางการ (Official 
Contact Point) 

2. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ
ได้แตง่ตัง้คณะอน ุรรมการอนสุญัญา
มินามาตะฯ  ประกอบด้วยหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง รวม   21 หน่วยงาน   

อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารเคมีและของเสียอันตราย 
ที่กรมควบคุมมลพิษเป็นศูนย์ประสานงานของประเทศไทย 
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   อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารเคมีและยทุธศาสตร ์

ควบคุมตลอด
วงจรชีวิตเฉพาะ
สารประกอบคลอ
ไรด์ 
(Chlorinated 
Compounds) 
รวม 23 ชนิด 
 
 
 

ควบคุมเฉพาะ
การค้าของสารเคมี
ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ 
และสารที่เคมีที่ใช้
ในอุตสาหกรรม
รวม 47 ชนิด 
 
 
 

ควบคุมเฉพาะ
การค้าการ
เคลื่อนย้ายข้าม
แดนของของเสีย
อันตรายและการ
ก าจัด รวม 120 
ชนิด 

ควบคุมตลอดวงจร
ชีวิตเฉพาะสาร
ปรอท ๗ ชนิด 
ผลิตภัณฑ์ ๙ ชนิด 
และกระบวนการ
ผลิตจ านวน 5 
รายการ 

ROTTERDAM 
 CONVENTION 

ยทุธศาสตรก์ารด าเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจดัการสารเคมี (Strategic Approach to 
International Chemicals Management: SAICM ) เป็นกลไกการปฏิบติัโดยสมคัรใจ ท่ีเปิดโอกาสให้
หน่วยงานทัง้ภาครฐั องคก์รระหว่างประเทศ องคก์รเอกชน และผู้เก่ียวข้องซ่ึงมีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการจดัการสารเคมีอย่างเหมาะสมตลอดวงจรชีวิตสารเคมี คือ การผลิต การค้า การ
ใช้ประโยชน์ เหตฉุุกเฉิน ของเสีย และการก าจดั 



 อนุสญัญารอตเตอรด์มัว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมลู
สารเคมีล่วงหน้าส าหรบัสารเคมีอนัตรายและสารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรพืูชและสตัวบ์างชนิดในการค้าระหว่าง
ประเทศ (Rotterdam Convention on the Prior Informed 
Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals 
and Pesticides in International Trade: PIC) 
 



อนุสญัญารอตเตอรด์มัฯ 

ประเทศไทยใหภ้าคยานุวตั ิเมือ่วนัที ่19 กมุภาพันธ ์2545  

อนุสญัญาฯ มผีลบงัคบัใช ้เมือ่วนัที ่24 กมุภาพันธ ์2547 
 

วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาฯ เพื่อควบคุมการน าเขา้/การ

สง่ออกสารเคมตีอ้งหา้มหรอืทีถ่กูจ ากัดการใชอ้ย่างเขม้งวด โดย

ใหม้กีารแจง้ขอ้มลูสารเคมลีว่งหนา้ใหแ้กป่ระเทศภาคสีมาชกิ และ

แลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะของสารเคม ี

 
 ขอบเขตของอนุสญัญาฯ  นี ้ใชก้บั  

 สารเคมตีอ้งหา้มหรอืทีถ่กูจ ากดัการใชอ้ยา่งเขม้งวด  

 สตูรผสมของสารเคมป้ีองกนัก าจัดศตัรพูชืและสตัวท์ีเ่ป็น 

    อนัตรายอยา่งรา้ยแรง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารเคมีภายใต้กระบวนการแจ้งข้อมลูสารเคมีล่วงหน้า 
จ านวน 47 ชนิด 

 

ประเทศผูส่้งออกจะต้องมีการแจ้งข้อมลูสารเคมีล่วงหน้าไปยงัประเทศผู้
น าเข้า ก่อนการอนุญาตให้มีการน าเข้า 
ประกอบด้วย 
 

 สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรพูืชและสตัว ์(Pesticides) 29 รายการ  
 สตูรผสมของสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรพูืชและสตัวท่ี์เป็นอนัตราย 
   อย่างร้ายแรง (Severely Hazardous Pesticide Formulations: SHPFs) 4 
รายการ 
 สารเคมีทางอตุสาหกรรม (Industrial chemicals) 14 รายการ 
 



 

1. 2,4,5 - T and its salts 
and esters  

2. aldrin   

3. binapacryl 

4. captafol 

5. chlordane 

6. chlordimeform 

7. chlorobenzilate 

8. DDT 

9. dieldrin 

 

 

10.  Dinitro-ortho-cresol (DNOC) 
and its salt (such as 
ammonium salt, potassium 
salt and sodium salt) 

11.  Dinoseb and its salts and 
esters   

12.  1,2 - dibromoethane, (EDB) 

13.  ethylene dichloride 

14.  ethylene oxide 

15.  fluoroacetamide   

16.  HCH (mixed isomers)  

สารเคมป้ีองกนัก าจัดศตัรพูชืและสตัว ์29 รายการ  



17.  heptachlor  

18.  hexachlorobenzene   

19.  lindane   

20.  Mercury compounds, 

including inorganic 

mercury compounds,  

alkyl mercury  

compounds and   

alkyloxyalkyl and  

aryl mercury 

compounds 

 

 

21.  monocrotophos 
22.  parathion 
23.  Pentachlorophenol and its 

salts and esters  
24.  toxaphene 
25. tributyltin compounds 
26. endosulfan 
27. alachor  
28. aldicarb 
29. Aainphos-methyl 

 
 

 
 

สารเคมป้ีองกนัก าจัดศตัรพูชืและสตัว ์29 รายการ  

 
1.* 

 



สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสตัว์ 
ท่ีต้องด าเนินการตามอนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ (29 ชนิด)  

 



สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสตัว์ 
ท่ีต้องด าเนินการตามอนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ (29 ชนิด)  

 



สตูรผสมของสารเคมป้ีองกนัก าจัดศตัรพูชืและสตัวท์ีเ่ป็นอนัตรายอยา่งรา้ยแรง 4 รายการ 
 
 

3.  phosphamidon                      
     (soluble liquid formulations  
     of the substance that  
     exceed 1000 g active 

ingredient/l) 
 
 
4.  methyl - parathion  
    (emulsifiable concentrates 

(EC) at or above 19.5% 
active ingredient and  dusts 
at or above 1.5% active 
ingredient)  

 
 

1.   dustable powder 
formulations containing  
a combination of;  
- benomyl at or above 7%  
- carbofuran at or  
   above 10% 

  - thiram at or above 15% 
 
2.  methamidophos  

(soluble liquid formulations 
of the substance that 
exceed 600 g active 
ingredient/l) 



สตูรผสมของสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสตัว์ 
ท่ีต้องด าเนินการตามอนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ (4 ชนิด)  

dustable powder 



1. asbestos-crocidolite 

2. asbestos-actinolite 

3. asbestos-anthophyllite 

4. asbestos-amosite 

5. asbestos-tremolite 

6. Polybrominated biphenyls  

    (PBB) 

     7.  Polychlorinated 
biphenyls  

    (PCB) 

     8.  polychlorinated 
terphenyls 

    (PCT) 

     9.  tetraethyl lead 

 

10. tetramethyl lead 

11. tris (2,3 - dibromopropyl)    

      phosphate  

12. Commercial 
pentabrodiphenyl ether 

13. Commercial 
octabrodiphenyl ether 

14. Perfluorooctane sulfonic 
acid, perfluorooctane 
sulfonates, 
perfluorooctane 
sulfonamides and 
perfluorooctane sulfonyls 

สารเคมอีตุสาหกรรม 14 รายการ  



สารเคมีอตุสาหกรรม  
ท่ีต้องด าเนินการตามอนสุญัญารอตเตอร์ดมัฯ (14 ชนิด)  

  

crocidolite actinolite 

anthophyllite amosite tremolite 



พนัธกรณีท่ีต้องปฏิบติั 

 ภาคีสมาชิกจะต้องแจ้งข้อมลู มาตรการ กฎระเบยีบของประเทศ                  
ภายในประเทศส าหรบัสารเคมีต้องห้ามหรือท่ีถกูจ ากดัการใช้อย่าง    
เข้มงวดภายในประเทศ ภายใน  90 วนั หลงัจากวนัท่ีมาตรการดงักล่าว   
มีผลบงัคบัใช้ 
 

 จดัท าข้อเสนอบญัชีรายช่ือสตูรผสมของสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรพืูช  
และสตัวท่ี์เป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงเพ่ิมเติม 
 

 การแจ้งท่าทีการน าเข้าหรือแจ้งท่าทีน าเข้าชัว่คราว ส าหรบัสารเคมีใน 
 ภาคผนวก III ของอนุสญัญาฯ 
 

 หากเป็นกรณีท่ีไม่ยินยอมน าเข้า ต้องประกนัว่าจะไม่มีการน าเข้า 
 สารเคมีชนิดนัน้จากทุกแหล่ง และจะต้องไม่มีการผลิตสารเคมีชนิดนัน้ 
 เพื่อใช้ภายในประเทศ รวมทัง้การประกนัว่าไม่ส่งออกสารเคมีไปยงั 
  ภาคีผูน้ าเข้าท่ีไม่ได้แจ้งท่าที หรือแจ้งท่าทีชัว่คราว ท่ีไม่ได้ระบทุ่าที 
     การตดัสินใจ 



พนัธกรณีท่ีต้องปฏิบติั (ต่อ) 

 ต้องแจ้งข้อมลูการส่งออกสารเคมีต้องห้าม หรือสารเคมีท่ีถกูจ ากดั 
     การใช้อย่างเข้มงวดก่อนการส่งออกครัง้แรกในทกุปีปฏิทิน 
 
 

 จดัส่งข้อมลูท่ีต้องแจ้งพรอ้มกบัสารเคมีท่ีส่งออก อาทิ รหสัระบบ 
     ศลุกากรโดยจ าเพาะขององคก์ารศลุกากรโลก การติดฉลากระบ ุ
     ความเส่ียงหรืออนัตรายต่อสขุภาพอนามยัและส่ิงแวดล้อม และ 
     เอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี 
 

 แลกเปล่ียนข้อมลูของสารเคมีและให้มีการเผยแพรข้่อมลูใน 
     หมู่สาธารณชน 
 

 ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการพฒันาโครงสรา้ง 
     พืน้ฐาน และขีดความสามารถในการจดัการสารเคมี 

 



บทบาทของกรมควบคมุมลพิษ 

 ท าหน้าท่ีหน่วยงานผูมี้อ านาจของรฐั (Designated National 
Authority: DNA) และ 
 เป็นหน่วยประสานงานในการปฏิบติัตามอนุสญัญาฯ (Official 
Contact Point) ข้อมลูท่ีต้องแจ้งพร้อมกบัสารเคมีท่ีส่งออก อาทิ รหสั
ระบบ 
 
 นอกจากน้ี ยงัมีหน่วยงานผูมี้อ านาจของรฐั อีก 2 หน่วยงาน คือ 
 
 กรมวิชาการเกษตร เป็น DNA ด้านสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรพืูช
และสตัว ์
 กรมโรงงานอตุสาหกรรม เป็น DNA ด้านสารเคมีอตุสาหกรรม 
     

 
 

 บทบาทของกรมควบคมุมลพษิ 



ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นภาคีสมาชิก 

  ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี 
 

  ควบคุมการน าเข้า การส่งออกสารเคมีอันตรายได้อย่างเข้มงวด  
    และเป็นระบบ 
 

  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับสารเคมี  
 

  ใช้ในการประเมนิความเส่ียงอันตรายจากสารเคมี 
 

  มีสทิธิเสนอบัญชีรายช่ือสูตรผสมสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
    และสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง 



ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นภาคีสมาชิก (ต่อ) 

  ได้รับความช่วยเหลือทางวชิาการและงบประมาณในการจัดการ 
     สารเคมี 
 

  ป้องกันการน าเข้าและส่งออกสารเคมีอันตรายอย่างผิดกฎหมาย 
     ระหว่างประเทศ 
 

  ปกป้องมใิห้มีการลักลอบทิง้สารเคมีอันตรายเข้ามาในประเทศ 
 

  แสดงบทบาทของประเทศไทยในการด าเนินการตามพันธกรณี 
    จากการประชุมสหประชาชาตว่ิาด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  
    (UNCED) ภายใต้แผนปฏบิัตกิาร 21 (Agenda 21) ในส่วนที่ 
    เกี่ยวข้องกับสารเคมีในแผนปฏิบัตกิารบทที่ 19 (Chapter19) 
 



ความเคล่ือนไหวของสารเคมี 
ภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 

การประชมุรฐัภาคีอนุสญัญาสตอกโฮลม์ สมยัท่ี ๗  
ในระหว่างวนัท่ี 4 – 15 พฤษภาคม 2558 ณ นครเจนีวา 
สมาพนัธรฐัสวิส โดย 
 พิจารณาบรรจรุายช่ือสารเคมี 5 ชนิด เพ่ิมเติมในภาคผนวก 
III ของอนุสญัญาฯ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนสารเคมี (Chemical Review Committee: 
CRC) มีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 

 



1) Methamidophos  
2) Fenthion (ultra low volume (ULV) formulations at or 

above 640 g active ingredient/L) 
3) Trichlorfon  
4) liquid formulations (emulsifiable concentrate and 

soluble concentrate) containing paraquat dichloride at 
or above 276 g/L, corresponding to paraquat ion at or 
above 200 g/L และ 

5) chrysotile asbestos  

 

ความเคลื่อนไหวของสารเคมี 
ภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ 



 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกในอนุสญัญาสตอกโฮลม์ฯ เมื่อ 31 ม.ค. 2548 

 วตัถปุระสงค:์ เพ่ือปกป้องสขุภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อมจากสาร
มลพิษท่ีตกค้างยาวนาน (สาร POPs) โดยการลด/เลิกการปลดปล่อยสาร POPs 
 
คณุสมบติัของสาร POPs 
◦ ถกูย่อยสลายได้ยากโดยแสง/สารเคมี/ชีวภาพ 
◦ ตกค้างในส่ิงแวดล้อมเป็นเวลานาน  
◦ สามารถเคล่ือนย้ายไปได้ไกลมาก  
◦ มีคณุสมบติัละลายน ้าได้น้อยมากแต่ละลายได้ดีในไขมนั 

จึงท าให้มีการสะสมในไขมนัของส่ิงมีชีวิต 

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน    
 (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)



    สาร POPs เดิม 12 ชนิด 
 
 สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรพืูชและ

สตัว ์9 ชนิด 
อลัดริน คลอเดน ดิลดริน ดีดีที  
เอนดริน เฮปตะคลอร ์ เอชซีบี   
ไมเรก็ซ ์และทอ็กซาฟีน 

 สารเคมีทางอตุสาหกรรม 
 พีซีบี  

 สารมลพิษท่ีปลดปล่อยโดยไม่จงใจ 
 ไดออกซินและฟิวแรน 

     สารเคมี 23 ชนิด ภายใต้อนุสญัญาฯ 



COP4 ปี พ.ศ. 2552 เพ่ิมเติม สาร POPs 9 ชนิด   

 สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรพูืชและสตัว ์
Alpha-hexachlorocyclohexane (HCH), Beta-hexachlorocyclohexane, 
Chlordecone และ  Lindane  

 สารเคมีทางอตุสาหกรรม 
Hexabromobiphenyl, Pentachlorobenzene (PeCB), Commercial 
pentabromodiphenyl ether, Commercial octabromodiphenyl ether และ สารกลุ่ม 
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 

 สารมลพิษท่ีปลดปล่อยโดยไม่จงใจ 

 PeCB 

COP5 ปี พ.ศ. 2554 เพ่ิมเติม technical endosulfan and its related isomers 

COP6 ปี พ.ศ. 2556 เพ่ิมเติม hexabromocyclododecane  

สารเคมี 23 ชนิด ภายใต้อนุสญัญาฯ (ต่อ) 



พนัธกรณีท่ีส าคญั 

 ใช้มาตรการทางกฎหมายและการบริหารเพ่ือห้ามผลิต/ใช้ สาร POPs 
ประเภทท่ีมีการใช้งานอย่างจงใจ 

 จดัท าแผนปฏิบติัระดบัชาติเพ่ืออนุวติัตามอนุสญัญาฯ และส่ง
รายงานให้ท่ีประชมุรฐัภาคี ภายใน 2 ปี หลงัจากอนุสญัญา
สตอกโฮลม์ฯ มีผลบงัคบัใช้ในประเทศตน 

 ส่งเสริมการใช้สารทดแทน/แนวทางด้านเทคนิค  ท่ีดีท่ีสดุ (Best 
Available Techniques: BAT) และแนวการปฏิบติัทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีสดุ (Best Environmental Practices: BEP) 



พนัธกรณีท่ีส าคญั (ต่อ) 

 stockpile ท่ีมีสาร POPs ต้องได้รบัการดแูลไม่ให้ส่งผลต่อ
สขุภาพอนามยัและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ต้องดแูลจดัการของ
เสียท่ีเกิดจากสาร POPs อย่างเหมาะสม 

 เผยแพร่ข้อมลูสาร POPs แก่สาธารณชน รวมทัง้ก าหนดแผน
และแนวปฏิบติัในการประชาสมัพนัธใ์ห้สตรี เดก็ และ
ผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาทราบถึงสาร POPs และพิษภยั
อนัตรายต่อสขุภาพอนามยัและส่ิงแวดล้อม  

 สนับสนุนการวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบต่างๆ จากสาร POPs 
ทัง้ในระดบัชาติและระหว่างประเทศ 



การประชมุรฐัภาคีอนุสญัญาสตอกโฮลม์ สมยัท่ี 7 ในระหว่าง
วนัท่ี 4 – 15 พฤษภาคม 2558 ณ นครเจนีวา สมาพนัธรฐัสวิส 
 จะมีการพิจารณาบรรจรุายช่ือสารเคมี 3 ชนิด เพ่ิมเติมใน
ภาคผนวก III ของอนุสญัญาฯ ตามข้อเสนอแนะจาก 
คณะกรรมาธกิารพจิารณาทบทวนสารมลพษิทีต่กคา้ง
ยาวนาน (Persistent Organic Pollutnts Review 
Committee: POPRC) 

     ความเคล่ือนไหวของสารเคมี 
ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ 



ความเคล่ือนไหวของสารเคมี 
 ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ 

1) Hexachlorobutadine 

2) chlorinted naphthalenes  

3)  pentachlorophenol and its salt and esters 

 



การด าเนินงานท่ีผา่นมา (ต่อ) 

 ด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนจดัการระดบัชาติฯ อย่าง
ต่อเน่ือง  

 จดัการประชมุเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ และ
เสริมสร้างความตระหนักภายในประเทศ 

 จดัท าเวบ็ไซตข์องอนุสญัญาฯhttp://pops.pcd.go.th 

 จดัส่งผูแ้ทนเข้าร่วมการประชมุรฐัภาคีฯ และการประชมุอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 เป็นผูแ้ทนในคณะกรรมการและคณะผูเ้ช่ียวชาญ ภายใต้
อนุสญัญาฯ ในฐานะผูแ้ทนภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิก 



ประโยชน์ของอนุสญัญาฯ 

 ปกป้องสขุภาพอนามยัของมนุษยร์วมทัง้สขุภาพของผูบ้ริโภค 
คนงาน สตรี เดก็และ ผูด้้อยโอกาสทางการศึกษา ตลอดจน
ส่ิงแวดล้อมของประเทศจากสาร POPs   

 ควบคมุการน าเข้าและการส่งออกสาร POPs อย่างเป็นระบบ
และเข้มงวด ปกป้องมิให้มีการลกัลอบน าสาร POPs มาท้ิงใน
ประเทศ 

 ได้รบัการสนับสนุนและความร่วมมือทัง้ทางด้านวิชาการ 
เทคโนโลยี และด้านการเงินจาก GEF องคก์ารระหว่าง
ประเทศ และประเทศภาคีท่ีพฒันาแล้วทัง้ท่ีเป็นข้อตกลงทวิ
ภาคีและพหภุาคี  



ประโยชน์ของอนุสญัญาฯ (ต่อ) 

 มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
เสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถในการจดัการด้าน
สารเคมีตลอดวงจรของสารเคมี 

 ส่งเสริมให้ภาคอตุสาหกรรมค านึงถึงความปลอดภยัจากการ
ใช้สารเคมีอนัตรายและพยายามค้นคว้าวิจยัสารทดแทนท่ีมี
ความปลอดภยัมากกว่า เพ่ือสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัทาง
การค้าและการลงทุน 



 
ศนูยป์ระสานงานอนสุญัญารอตเตอรด์มัฯ 

  
อนสุญัญาสตอกโฮลม์ฯ และอนสุญัญาบาเซล 

  

     ส านักจัดการกากของเสยีและสารอนัตราย  
   กรมควบคมุมลพษิ 
 

   โทรศพัท:์ 0 2298 2426 

 
   โทรสาร:  0 2298 5393 

 

   e-mail:   chem@pcd.go.th 
 

   http://www.pcd.go.th 

 

   http://www.pops.go.th 
    




