
อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษตกคางยาวนาน  
(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants : POPs) 
 
 

อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษตกคางยาวนาน เปนขอตกลงระหวางประเทศที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความตองการปฏิบัติการรวมระดับโลกอยางเรงดวน ในการปกปองสุขภาพอนามัยของคนและสิ่งแวดลอมจากสารพิษ
ตกคางยาวนาน ซึ่งเปนอีกอนุสัญญาหนึ่งมีจุดเริ่มตนจากการประชุมของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาและ
ส่ิงแวดลอมที่จัดขึ้นที่เมืองริโอ เมื่อป 2535 [1] อนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ นี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2544 และเปดใหมีการลงนามครั้งแรกที่กรุงสตอกโฮลม ราชอาณาจักรสวีเดน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2544 และเปดใหลงนามที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2544 
ถึง 22 พฤษภาคม 2545 อนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 สถานะ ณ เดือนเมษายน 
2550 มีประเทศรวมลงนามแลว 152 ประเทศ แตมีประเทศที่เขาเปนภาคีแลว 144 ประเทศ [2] 
 
สาระอนุสัญญา : การจัดการตลอดวงจรชีวิต 

อนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ ถือเปนอนุสัญญาที่ครอบคลุมการจัดการสารมลพิษตกคางยาวนานตลอดทั้งวงจร
ชีวิต นับตั้งแตผลิตไปจนเปนของเสีย รวมทั้งการหาทางเลือกอื่นทดแทน การจัดการในขั้นตอน ตาง ๆ [3] ไดแก 
 - สารเคมีที่มีอยูแลว ภาคีตองพิจารณาวาสารเคมีที่มีอยูสารใดบางที่เขาขายเปนสารมลพิษตกคางยาวนาน 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน Annex D ของอนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ สําหรับสารที่อยูในรายชื่อสารมลพิษตกคาง
ยาวนานที่ประกาศตามอนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ แลว ภาคีตองยกเลิกการใชและการผลิต 
 นอกจากนี้ อนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ ยังเปดโอกาสใหเพิ่มรายชื่อสารมลพิษตกคางยาวนานที่อยูในการควบคุม
ของอนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ ไดเชน เมื่อปลายเดือนมกราคม 2548 รัฐบาลนอรเวยไดเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
ประกาศใหสาร Pentabromodiphenyl ether เปนสารมลพิษตกคางยาวนานดวย  

- สารเคมีใหม ภาคีตองมีการกํากับดูแลโดยมีวตัถุประสงคเพื่อปองกันการผลิตหรือการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชหรือสารเคมีอุตสาหกรรมชนิดใหมที่มีคุณสมบัติเปนสารมลพิษตกคางยาวนาน  

- การนําเขา สงออก อนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ จํากัดการนําเขา สงออก สารมลพิษตกคางยาวนานอยาง
เขมงวด และไมใหขนยายสารเหลานี้ขามพรมแดนโดยไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ มาตรฐานและคําแนะนําระหวางประเทศ
ที่มีอยู 

- การจัดการของเสีย อนุสัญญาสตอกโฮลมบังคับใหภาคีตองจัดทํากลยุทธเพื่อจําแนกของเสียประเภท
มลพิษตกคางยาวนาน และจัดการกับของเสียเหลานี้ดวยวิธีการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

- การปลดปลอยสูส่ิงแวดลอม ภาคีตองมีมาตรการเพื่อลดหรือกําจัดการปลดปลอยสารมลพิษตกคาง
ยาวนานที่เกิดจากการผลิตและการใชโดยตั้งใจ, ไมตั้งใจ (เปนผลพลอยได) รวมทั้งจากการเก็บและของเสีย โดยนํา
แนวคิดเกี่ยวกับ Best Available Techniques (BAT) และ Best Environmental Practices (BEP) มาดําเนินการ 

- ทางเลือก อนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ กําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและการศึกษาวิจัยในดานทางเลือกอื่น 



พันธกรณีสําคัญที่ภาคีตองปฏิบัติ 

 เมื่ออนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ มีผลบังคับใชแลว ประเทศภาคีตองปฏิบัติตามพันธกิจสําคัญ ๆ ดังนี้ [4] 
1. ใชมาตรการทางกฎหมายและการบริหารในการหามผลิตและใชสารมลพิษตกคางยาวนาน 9 ชนิด

ไดแก  
อัลดริน, คลอเดน, ดิลดริน, เอนดริน, เฮปตะคลอร, เฮ็กซะคลอโรเบนซีน (เอ็ชซีบี), ไมเร็ก,  ท็อกซาฟน  
และพีซบีี  

2. การนําเขาและสงออกสารพิษตกคางยาวนานกระทําไดเฉพาะตามวัตถุประสงคที่อนุญาต 
3. จัดทําแผนปฏิบัติระดับชาติเพื่ออนุวัติตามอนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ และสงรายงานใหที่ประชุมรับภาคี 

(Conference of the Parties : COP) ภายใน 2 ป หลังจากอนุสัญญาสตอกโฮลม ฯ มีผลบังคับใชใน
ประเทศตน 

4. สงเสริมการใชสารทดแทน, Best Available Techniques (BAT) และ Best Environmental Practices 
(BEP) 

5. สถานที่ที่มีการเก็บสารมลพิษตกคางยาวนาน ตองไดรับการดแูลไมใหสงผลตอสุขภาพคนและ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งตองดูแลจัดการของเสียที่เกิดจากสารมลพิษตกคางยาวนานอยางเหมาะสม 

6. สรางความเขาใจเรื่องสารมลพิษตกคางยาวนานแกผูบริหารและผูกําหนดนโยบาย 
7. เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสารมลพิษตกคางยาวนานแกสาธารณะ รวมทั้งกําหนดแผนและแนวปฏิบัติใน

การประชาสัมพันธใหสตรี เด็ก และผูดอยโอกาสทางการศึกษาทราบเรื่องสารมลพิษตกคางยาวนาน
และภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของคนและสิ่งแวดลอม 

8. สนับสนุนใหมีการวิจัยเรื่องผลกระทบตาง ๆ จากสารมลพิษตกคางยาวนานทั้งในระดับชาติและ
ระหวางประเทศ 

9. ตั้งศูนยประสานงานระดับชาติเพื่อทําหนาที่ในการแลกเปลี่ยนขอมูลและหนาที่อื่น ๆ  
 
สารมลพิษตกคางยาวนานทีค่วบคุมตามอนุสัญญาสตอกโฮลม 
 
 ปจจุบันรายชื่อสารมลพิษตกคางยาวนานมี 12 ชนิด เปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 9 ชนิด สารเคมีในทาง
อุตสาหกรรม 2 ชนิดและสารที่เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ 2 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 สารมลพิษตกคางยาวนานที่ควบคุมตามอนุสัญญาสตอกโฮลมฯ 

 CAS Number 
 

สารเคมี 
กําจัดศัตรูพืช 

สารเคมีทาง
อุตสาหกรรม 

สารที่เกิด 
โดยไมต้ังใจ 

อัลดริน (aldrin) 309-00-2    
คลอเดน (chlordane) 57-74-9    
ดีดีที (DDT) 50-29-3    
ดิลดริน (diedrin) 60-57-1    
เอนดริน (endrin)     
เฮปตะคลอร (heptachlor) 76-44-8    
ไมเร็ก (mirex)     
ท็อกซาฟน (toxaphene) 8001-35-2    
เอ็ชซบี ี(hexachlorobenzene) 118-74-1    
พีซีบี (polychlorinated biphenyl) 1336-36-3    
ไดออกซิน (polychlorinated dibenzo-p-dioxin: PCDDs)     
ฟวแรน (polychlorinated dibenzofurans: PCDFs)     
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