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โครงการศูนยว์จิยัการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตราย   
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ค ำน ำ 

              หน่วยขอ้สนเทศวตัถุอนัตรายและความปลอดภยั ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและ
ของเสยีอนัตราย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัท ารายงานสรุปสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายฉบบันี้ข ึน้โดย
เสนอขอ้มลูการน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตราย คอื สนิคา้ตอนที ่25 – 38 ในระบบฮารโ์มไนซ์ ตัง้แต่ปรมิาณและมลูค่า
การน าเขา้ของแต่ละตอน ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 แสดงจ านวนและรายการเคมภีณัฑ ์และรายการ
น าเขา้จ าแนกตามการควบคุมของกฎหมายไทย คอื พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตรายและพระราชบญัญตัคิวบคุม
ยุทธภณัฑ ์พรอ้มทัง้แสดงปรมิาณ และมูลค่าการน าเขา้ในปี พ.ศ. 2552   ของเคมภีณัฑ์ควบคุมเรยีงตาม
ปรมิาณ 20 ล าดบัแรก ของพกิดัตอนทีม่รีายการน าเขา้สงู 3 ล าดบัแรก   รวมทัง้แสดงขอ้มลูการน าเขา้สารเคมี
ทีค่วบคมุตามอนุสญัญาระหว่างประเทศ ตามกฎหมายสารเคมขีองสหภาพยุโรป การน าเขา้สารก่อมะเรง็ สาร
ก่อการกลายพนัธุ์ และสารทีเ่ป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ์ นอกจากนี้ ยงัไดเ้สนอบทวเิคราะห ์เพื่อใหห้น่วยงาน
ควบคุมสามารถใช้ในการตดิตามความเคลื่อนไหวของวตัถุอนัตรายจากจุดตัง้ต้น   และอาจติดตามความ
เคลื่อนไหวไปจนถึงผู้ใช้ปลายทางได้  หน่วยงานเกี่ยวข้องอื่น ๆ  สามารถใช้สถิติการน าเข้าเป็นข้ อมูล
ประกอบการจดัท านโยบายและแผนการด าเนินงานพฒันาอุตสาหกรรม  การก าหนดนโยบาย หรอืมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อการจัดการสารเคมีบางชนิด หรือบางกลุ่มเพื่อปกป้องสุขภาพอนามยัของประชาชน รวมทัง้
สิง่แวดลอ้ม เช่น การเฝ้าระวงัผลติภณัฑท์ีม่สีารอนัตรายรา้ยแรงเป็นส่วนประกอบ การตดิตามขอ้มูลสารเคมี
อนัตรายทีม่อียูใ่นประเทศแบบครบวงจร 

 ขอขอบคุณ นางจนัทนา   เยี่ยงศุภพานนทร์     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบโปรแกรมประยุกต ์
นางสาววรรณด ีเมาลานนท์ ผูอ้ านวยการฯ และเจา้หน้าทีใ่นส่วนประมวลผลและคลงัขอ้มลู ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์ในการใหข้อ้มูลการน าเขา้อย่างสม ่าเสมอและ
ต่อเนื่องจนหน่วยขอ้สนเทศ ฯ สามารถน าเสนอแนวโน้มการน าเขา้สารเคมทีีค่วบคุมตามกฎหมายไทยและ
กฎหมายสากล พรอ้มทัง้เสนอรายละเอยีดการน าเขา้ในรปูแบบต่างๆ ได ้

 ขอขอบคณุ นายอนุชติ พราวพนัธ์ นักวทิยาศาสตรช์ านาญการ ส่วนวเิคราะหส์นิคา้ ส านักพกิดัอตัรา
อากร กรมศุลกากร ทีใ่หค้ าปรกึษาและช่วยเหลอืในการตรวจสอบรหสัสถติขิองเคมภีณัฑจ์นท าใหส้ามารถ
น าเสนอสถติกิารน าเขา้รายการสารเคมทีีส่มบรูณ์ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไดใ้นปจัจุบนั 

 ทา้ยนี้ หน่วยขอ้สนเทศ ฯ ขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยัที่ให้ความสนับสนุนการ
ด าเนินงานมาตัง้แต่ตน้และโดยตลอด 

 
             รองศาสตราจารย ์ดร. วราพรรณ ด่านอตุรา 
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                                             ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย  
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สรปุส ำหรบัผูบ้ริหำร 

รายงานสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตราย  พ.ศ. 2548 – 2552 นี้ จดัท าขึน้โดย หน่วยขอ้สนเทศวตัถุ
อนัตรายและความปลอดภยั ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยการจัดการสารเคมีและของเสียอนัตราย โดยความสนับสนุนของ
ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั ขอ้มลูทีน่ าเสนอเป็นขอ้มลูการน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายซึง่หมายถงึ สนิคา้
ในหมวดที ่5 (ตอนที ่25 – 27) และหมวดที ่6 (ตอนที ่28 – 38) ตามการจดัสนิคา้ในระบบฮารโ์มไนซ์ ซึง่จดั
สนิคา้ออกเป็น 21 หมวด 97 ตอน และประกอบดว้ย 

- สรุปปรมิาณ และมลูค่าการน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายตอนที ่25 – 38 ตามระบบฮารโ์มไนซ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552  

- จ านวนรายการเคมภีณัฑ ์และรายการน าเขา้จ าแนกตามการควบคมุ 
- จ านวนรายการ ปรมิาณ และมลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายทีค่วบคมุตามพระราชบญัญตัิ

วตัถุอนัตรายและพระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑเ์ปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูการน าเขา้รวม 
- การน าเขา้สารเคมทีีค่วบคมุตามอนุสญัญาระหว่างประเทศ และกฎหมายสารเคมขีองสหภาพ

ยโุรป 
- การน าเขา้สารกอ่มะเรง็ สารกอ่การกลายพนัธุ ์และสารทีเ่ป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ์ 

โดยปกตกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายตอนที ่25 – 38 มกีารน าเขา้ในหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ หน่วย
น ้าหนักเป็นกโิลกรมั หน่วยปรมิาตรเป็นลติร หน่วยความยาวเป็นเมตร หน่วยชิน้ และหน่วยพื้นทีเ่ป็นตาราง
เมตร แต่จากการวเิคราะหข์อ้มลูการน าเขา้ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 พบว่า การน าเขา้ส่วนใหญ่เป็นการ
น าเขา้ในหน่วยกโิลกรมั เคมภีณัฑท์ีม่กีารน าเขา้ในหน่วยอืน่ ๆ ทกุปี มเีพยีง 2 ตอน คอื ตอนที ่27 (เชือ้เพลงิที่
ไดจ้ากแร ่ฯ) และตอนที ่37 (ของทีใ่ชใ้นการถ่ายรปู ฯ) ดงันัน้ ในรายงานนี้จงึน าเสนอขอ้มลูในเชงิปรมิาณ และ
วเิคราะหเ์ฉพาะขอ้มลูการน าเขา้ในหน่วยกโิลกรมั 

ปรมิาณการน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายตอนที ่25 – 38 ในหน่วยกโิลกรมัรวม 5 ปี เท่ากบั 194.7 ลา้น
ตนั เฉลีย่ปีละ 38.9 ลา้นตนั  เคมภีณัฑท์ีน่ าเขา้มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ตอนที ่27 (เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร่ น ้ามนัแร่ ฯ) 
รวม 124.2 ลา้นตนั เฉลีย่ปีละ 24.8 ลา้นตนั รองลงมา คอื ปุ๋ ย (ตอนที ่31) รวม 19.75 ลา้นตนั เฉลีย่ปีละ 3.95 
ลา้นตนั และล าดบัที ่3 คอืเคมภีณัฑ์อนิทรยี์ (ตอนที ่29) รวม 18.56 ลา้นตนั เฉลีย่ปีละ 3.71 ลา้นตนั        
สว่นสนิแร ่ตะกรนั และเถา้ ฯ (ตอนที ่26)    และเคมภีณัฑอ์นินทรยี ์ฯ (ตอนที ่28) มปีรมิาณน าเขา้เป็นล าดบัที ่
4 และ ล าดบัที ่5     โดยน าเขา้รวม 9.68 และ 9.39 ลา้นตนั เฉลีย่ปีละ 1.94 และ 1.88 ลา้นตนัตามล าดบั    

มูลค่าการน าเขา้เคมภีณัฑ์ตอนที ่25 – 38 รวมทัง้ 5 ปี เท่ากบั 7,055,597 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 
1,411,119 ลา้นบาท โดยปี พ.ศ. 2551 มมีลูค่าการน าเขา้สงูทีสุ่ด คอื 1,798,272 ลา้นบาท เคมภีณัฑท์ีน่ าเขา้
มากทีส่ดุ ไดแ้ก ่เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแรฯ่ มมีลูค่าการน าเขา้รวมสงูทีสุ่ด 4,862,163 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 972,432 
ลา้นบาท รองลงมา ไดแ้ก ่เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ซึง่มมีลูคา่น าเขา้รวม 697,933 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 139,586 ลา้น
บาท และเคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ มมีลูค่าน าเขา้รวมสูงเป็นล าดบัที ่3 รวม 323,594 ลา้นบาท เฉลีย่ปีละ 64,718 
ลา้นบาท ล าดบัที ่4 และ 5 คอื ปุ๋ ย และเคมภีณัฑอ์นินทรยีม์มีลูค่าการน าเขา้รวม 243,153 และ 226,983 ลา้น
บาท เฉลีย่ปีละ 48,630 และ 45,396 ลา้นบาท ตามล าดบั ทีน่่าสนใจ คอื ผลติภณัฑท์างเภสชักรรม ซึง่มมีลูค่า
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การน าเขา้รวม 181,528 ลา้นบาท เป็นล าดบัที ่6 มมีลูคา่การน าเขา้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องจาก 27,357 ลา้นบาท
ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 46,326 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2552 

จากสถติกิารน าเขา้ของสารควบคมุในปี พ.ศ. 2548 – 2552 ตามบญัชคีวบคมุของพระราชบญัญตัวิตัถุ
อนัตราย และพระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑ ์พบว่า รปูแบบการน าเขา้ไม่แตกต่างกนัมาก กล่าวคอื แต่ละปี 
สารควบคุมน าเข้าที่อยู่ในข่ายการควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย และพระราชบัญญัติควบคุม
ยทุธภณัฑม์จี านวนระหว่าง 575 – 790 และ 43 – 69 รายการ (พกิดัรหสัสถติ)ิ ตามล าดบั และทีอ่ยู่ในขา่ยการ
ควบคุมของกฎหมายทัง้สองฉบบั จ านวน 14 – 20 รายการ และเมื่อรวมรายการทัง้หมดทีไ่ม่ซ ้ากนัทัง้ 5 ปี 
พบว่ามจี านวนระหว่าง 598 – 841 รายการ  

เมื่อวเิคราะห์จ านวนพกิดัรหสัสถติทิัง้หมด และทีม่กีารน าเขา้ในปี พ.ศ. 2552 ของเคมภีณัฑ์ตอนที ่ 
25 – 38 พบว่า พกิดัรหสัสถติขิองเคมภีณัฑท์ุกตอนมจี านวนรวม 3,965 รายการ  เป็นรายการทีค่วบคุมตาม
พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย และ / หรอื พระราชบญัญตัิควบคุมยุทธภณัฑ์รวม 2,106 รายการ และทีไ่ม่
ควบคุมรวม 1,859 รายการ มกีารน าเขา้ในปี พ.ศ. 2552  รวม 2,215 รายการ เป็นรายการทีอ่ยู่ในขา่ยการ
ควบคุม  747 รายการ และทีไ่ม่ควบคุม 1,468 รายการ รายการทีน่ าเขา้เกอืบทัง้หมดอยู่ในพกิดัตอนที ่28 
(เคมภีณัฑอ์นินทรยีฯ์ ) ตอนที ่29 ( เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์) และตอนที ่38 (เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ ) โดยมรีายการ
น าเขา้ทีเ่ป็นสารควบคุมในตอนที ่29 มากทีสุ่ด ส าหรบัเคมภีณัฑท์ีม่จี านวนรายการน าเขา้มากทีสุ่ด 3 ล าดบั
แรก คอื ตอนที ่29 28 และ 38 มจี านวนรวมกนั 1,561  รายการ (รอ้ยละ 70.5 ของรายการน าเขา้รวมทุกตอน)  
ส่วนรายการสารควบคุมทีน่ าเขา้ของทัง้ 3 ตอนรวมกนั คอื 689 รายการ (รอ้ยละ  92.2 ของสารควบคุมที่
น าเขา้รวมทุกตอน) ลกัษณะทีร่ายการน าเขา้มากทีสุ่ด 3 ล าดบัแรกเป็น ตอนที ่29 28 และ 38 จะเหมอืนกนั
ตลอด 5 ปี  ดงันัน้ การวเิคราะหภ์าพรวมการน าเขา้จงึอาจเริม่จากการตดิตามขอ้มลูของเคมภีณัฑเ์พยีง 3 ตอน
ก่อน นอกจากนี้ พบว่าขอ้มลูปรมิาณน าเขา้สงูสุดเพยีง  20 ล าดบัแรกของเคมภีณัฑท์ัง้  3 ตอนจะครอบคลุม
ปรมิาณน าเขา้ถงึรอ้ยละ 83 – 98 ของปรมิาณน าเขา้รวม 

ในปี พ.ศ. 2552 ปรมิาณการน าเขา้เคมภีณัฑท์ีถ่กูควบคมุตามพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตรายและ / หรอื
พระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑ์เฉพาะทีม่รีหสัสถติเิป็นสารเดี่ยวทีม่กีารน าเขา้สูงทีสุ่ด 20 ล าดบัแรกของ
เคมภีณัฑอ์นิทรยี์ (ตอนที ่29)  มนี ้าหนักรวมกนั 3,447,239.6 ตนั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 97 ของปรมิาณการ
น าเขา้สารควบคมุทัง้หมด 288 รายการ  ส าหรบัเคมภีณัฑอ์นินทรยี ์(ตอนที ่28) และเคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ (ตอน
ที ่38 ) การน าเขา้สงูทีสุ่ด 20 รายการแรกมนี ้าหนักรวมกนั 676,070 และ 88,461 ตนั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
98  และรอ้ยละ 83 ของปรมิาณการน าเขา้สารควบคุมทัง้หมด 97 รายการ ในตอนที ่28 และทัง้หมด 257 
รายการ ในตอนที ่38 ตามล าดบั 

เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์และอนินทรยีค์วบคมุทีน่ าเขา้ปรมิาณสงูสดุ 20 ล าดบัแรก สว่นใหญ่เป็นสารในบญัชี
วตัถุอนัตรายของพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตรายในความควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพยีงหน่วยงาน
เดยีว ส่วนเคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ควบคุมทีน่ าเขา้ปรมิาณสงูสุด 20 ล าดบัแรก ส่วนใหญ่อยู่ในความควบคุมของ
กรมวชิาการเกษตร  

จากขอ้มลูการน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายตอนที ่25 – 38 ของรายงานฉบบันี้ไดว้เิคราะห์ขอ้มลูการ
น าเขา้สารเคมทีีค่วบคมุตามอนุสญัญาระหว่างประเทศ และกฎหมายสารเคมขีองสหภาพยุโรป การน าเขา้สาร
กอ่มะเรง็ สารกอ่การกลายพนัธุ ์และสารทีเ่ป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ์ พบว่า ประเทศไทยยงัมกีารน าเขา้สารทีอ่ยู่
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ในความควบคุมตามอนุสญัญาต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ที่น่าสงัเกตคอื มีตวัเลขการน าเขา้เคมีภณัฑ์หลาย
รายการที่เป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่4 ในบญัชวีตัถุอนัตรายของพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย ซึ่งหน่วยงาน
ควบคมุควรประสานงานกบักรมศลุกากรเพือ่ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

จากการเปรียบเทียบรายการสารที่อยู่ในข่ายสารควบคุมการใช้ตามภาคผนวก 17 ของกฎหมาย 
REACH กบัรายการสารในฐานขอ้มลู Chemtrack ของหน่วยขอ้สนเทศวตัถุอนัตรายและความปลอดภยั โดย
พจิารณาพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดี่ยว หรอืสารกลุ่มทีช่ดัเจน (ไม่รวมพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึ “อื่น ๆ”) 
พบว่า มกีารน าเขา้สารในขา่ยควบคุมนี้ 86 – 113 สาร โดยในปี พ.ศ. 2550 มจี านวนสารทีน่ าเขา้มากทีสุ่ด 
113 สาร และปี พ.ศ. 2552 มปีรมิาณการน าเขา้สงูทีส่ดุ 2.549 ลา้นตนั 

ในชว่งปี พ.ศ 2548 – 2552 มกีารน าเขา้สารทีเ่ขา้ขา่ยเป็นสารก่อมะเรง็ฯ ทีม่พีกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึ
สารเดี่ยว หรอืสารกลุ่มที่ชดัเจนระหว่าง 127 – 168 สาร (จาก 269 รายการที่สามารถตรวจสอบได้กบั
ฐานขอ้มลู Chemtrack ของหน่วยขอ้สนเทศฯ) ปรมิาณการน าเขา้อยูร่ะหว่าง 1.0 – 2.8 ลา้นตนั   

สารในกลุ่มสารก่อมะเร็งฯ เป็นกลุ่มสารที่ประเทศส่วนใหญ่มมีาตรการควบคุม และติดตามการใช ้
เนื่องจากเป็นสารทีส่ง่ผลกระทบต่อสขุภาพอยา่งรา้ยแรง เชน่ ในประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปมมีาตรการจ ากดั
การใชอ้ย่างเขม้งวดตามกฎหมาย REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals) เป็นต้น ส าหรบัประเทศไทยสารก่อมะเร็งฯ หลายชนิดถูกควบคุมภายใต้พระราชบญัญตัวิตัถุ
อนัตราย อย่างไรกด็ ียงัมสีารก่อมะเรง็ฯ อกีหลายชนิดทีอ่ยู่นอกการควบคุมดูแล จงึควรมมีาตรการเฝ้าระวงั
เบือ้งตน้ในการตดิตามสถติกิารน าเขา้สารในกลุ่มนี้และด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง  

 รายงานสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายฉบบันี้ เป็นความพยายามของหน่วยขอ้สนเทศวตัถุอนัตราย
และความปลอดภยั ในการน าขอ้มลูสถตินิ าเขา้เคมภีณัฑท์ีร่ายงานและเผยแพรโ่ดยกรมศลุกากรมาวเิคราะห์ และ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งสามารถใช้เป็นจุดตัง้ต้นในการติดตามวตัถุอนัตราย
หน่วยงานควบคุมสามารถตรวจสอบความตอ้งตรงกนัของขอ้มูลปรมิาณการน าเขา้กบัปรมิาณทีอ่นุญาต  และ
อาจตดิตามความเคลื่อนไหวไปจนถงึผูใ้ชป้ลายทางได้  หน่วยงานเกีย่วขอ้งอื่นๆ  สามารถใชส้ถติกิารน าเขา้
เป็นขอ้มลูประกอบการจดัท านโยบาย และแผนการด าเนินงานพฒันาอุตสาหกรรม  การก าหนดนโยบาย หรอื
มาตรการต่างๆ เพือ่การจดัการสารเคมบีางชนิดหรอืบางกลุ่มเพือ่ปกป้องสุขภาพอนามยัของประชาชน รวมทัง้
สิง่แวดลอ้ม เช่น การเฝ้าระวงัผลติภณัฑท์ีม่สีารอนัตรายรา้ยแรงเป็นส่วนประกอบ การตดิตามขอ้มูลสารเคมี
อนัตรายที่มอียู่ในประเทศแบบครบวงจร เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการเคมภีณัฑ์อนัตราย และผู้สนใจ
สามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในเชงิธุรกจิอุตสาหกรรม และการคา้ รวมทัง้ ร่วมด าเนินงานกบัหน่วยงานภาครฐัเพื่อ
สนับสนุนการเฝ้าระวัง และติดตามความเคลื่อนไหวของเคมีภณัฑ์อนัตราย และการจดัการความปลอดภัย
สาธารณะไดด้ว้ย 
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สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

1.ความเป็นมา                              

 การจดัท ารายงานสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตราย เป็นกจิกรรมหนึ่งของการด าเนินงานของ หน่วย
ขอ้สนเทศวตัถุอนัตรายและความปลอดภยั ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั การจดัท ารายงานฯ เริม่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 และจดัท าอย่างต่อเนื่องจนถงึปี พ.ศ. 
2549 ในแต่ละปีได้เผยแพร่ในรูปสื่อสิง่พมิพ์ทัง้ทีเ่ป็นรายละเอยีดทัง้หมด และรายงานสรุป การเผยแพร่อกี
รูปแบบหนึ่งคอื ทางเว็บไซต์  www.chemtrack.org (http://www.chemtrack.org/Stat.asp?TID=1) แต่ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2552 หน่วยขอ้สนเทศฯ ได้ระงบักจิกรรมการจดัท ารายงานสถติกิารน าเขา้ฯ ไว้
ชัว่คราว เนื่องจากเมือ่ตน้ปี พ.ศ. 2550 กรมศลุกากรไดป้ระกาศเปลีย่นแปลงการใชพ้กิดัรหสัสถติจิากระบบฮาร์
โมไนซ์ HS 2002 เป็นระบบ HS 2007 ซึง่ท าใหก้ระทบกบัขอ้มลูพกิดัศุลกากรของสารควบคุมตามบญัชวีตัถุ
อนัตรายของพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย และพระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑ ์กรมศุลกากรจงึไดร้่วมมอืกบั
หน่วยงานควบคมุต่างๆ ในชว่งระยะเวลา 3 ปีนบัจากการประกาศใช ้HS 2007 เพือ่ปรบัปรุงพกิดัรหสัสถติขิอง
เคมภีณัฑค์วบคมุตามบญัชขีองกฎหมาย 2 ฉบบัขา้งตน้ แต่ขณะทีจ่ดัท ารายงานฉบบันี้การปรบัปรุงดงักล่าวยงั
ไม่เสรจ็สมบูรณ์ พบว่า มสีนิคา้ทีเ่ป็นเคมภีณัฑ์ควบคุมบางชนิดยงัไม่ไดม้กีารก าหนดพกิดัรหสัสถติเิฉพาะไว ้
ในระหว่างชว่งเวลาเดยีวกนันี้หน่วยขอ้สนเทศฯ ไดร้่วมมอืกบัส านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรม
ศุลกากรท ากจิกรรมคู่ขนานในการจดัท าขอ้มลูเปรยีบเทยีบระหว่าง พกิดัรหสัสถติิของ HS 2002 และ HS 
2007 ของสารเคมทีีม่อียู่ในฐานขอ้มลู chemtrack รวมประมาณ 4,000 รายการ ซึง่ครอบคลุมสารเคมทีัง้ทีอ่ยู่
และไม่อยู่ในบญัชคีวบคุมของกฎหมายทัง้ 2 ฉบบั และ จดัท ารายงานสรุปสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑ์อนัตราย   
ปี พ.ศ. 2548 – 2552 นี้ข ึน้ 
 โดยปกติผูส้นใจสถิตกิารน าเขา้เคมภีณัฑ์อนัตราย สามารถสบืค้นขอ้มูลได้จากเว็บไซต์ของกรม
ศลุกากร http://www.customs.go.th ซึง่จะมสีถติปิระจ าเดอืนเป็นรายพกิดัรหสัสถติิ หากพกิดัรหสัสถตินิัน้เป็น
รายการทีไ่ม่จ าเพาะเจาะจง ขอ้มลูทีไ่ดก้จ็ะเป็นสถติริวมของสารทัง้กลุ่ม ผูจ้ดัท ารายงานฉบบันี้ได้น าขอ้มูล
น าเขา้จากกรมศุลกากร มาวเิคราะห์และจดัท ารูปแบบรายงานสรุปใหเ้กดิภาพของขอ้มลูการน าเขา้สนิคา้ที่
นอกเหนือจากรูปแบบปกตทิีจ่ดัท าและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร กล่าวคอืมคี าอธิบายพกิดัรหสั
สถติิทีใ่ช้เป็นเลขอา้งองิในการรายงานสถิตกิารน าเขา้สนิคา้ในระบบฮาร์โมไนซ์  และเสนอสถิตกิารน าเขา้
เคมภีณัฑอ์นัตรายยอ้นหลงั เพื่อใหเ้หน็ภาพแนวโน้มการน าเขา้เคมภีณัฑต์ัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 – 2552 ขอ้มลูที่
น าเสนอประกอบดว้ย 

- สรุปปรมิาณ และมลูค่าการน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายตอนที ่25 – 38 ตามระบบฮารโ์มไนซ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 

- จ านวนรายการเคมภีณัฑ ์และรายการน าเขา้จ าแนกตามการควบคมุ 
- จ านวนรายการ ปริมาณ และมูลค่าการน าเข้าเคมีภัณฑ์อันตรายที่ควบคุมตาม

พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตรายและพระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑเ์ปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูการน าเขา้รวม 
- การน าเข้าสารเคมีที่ควบคุมตามอนุสญัญาระหว่างประเทศ และกฎหมายสารเคมีของ

สหภาพยโุรป 
- การน าเขา้สารกอ่มะเรง็ สารกอ่การกลายพนัธุ ์และสารทีเ่ป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ์ 
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2. ค าจ ากดัความ 

2.1 พิกดัศลุกากรในระบบฮารโ์มไนซ์                

ระบบฮารโ์มไนซ์ (“The International Convention on the Harmonized Commodity Description 
and Coding System”) หรอื (HS Convention) ควบคมุโดยกลุ่มประเทศสมาชกิในภาคอีนุสญัญา    เป็นระบบ
มาตรฐานสากลทีใ่ชใ้นการก าหนด ชื่อ และ หมายเลข ส าหรบัการจ าแนกชนิดของสนิคา้ (ผลติภณัฑ์) ทีม่กีาร
ซือ้ขาย ซึง่พฒันาและดแูลโดยองคก์ารศลุกากรโลก (World Customs Organization: WCO) 

พิกดัศลุกากรระบบฮารโ์มไนซ์ ซึง่ด าเนินการโดยองคก์ารศุลกากรโลก ประกอบไปดว้ยการจ าแนก
ชนิดของสนิคา้ออกเป็นประเภท และประเภทยอ่ยประมาณ 5,000 รายการ แต่ละรายการระบุดว้ยเลขรหสัพกิดั 
6 หลกั ซึง่เรยีกว่า พกิดัศุลกากร  ทัง้นี้ การจ าแนกพกิดัศุลกากรระบบฮารโ์มไนซ์มกีารจ าแนกตามโครงสรา้ง
ทางกฎหมาย มกีฎเกณฑก์ารจ าแนกประเภทของสนิคา้ทีแ่น่นอน ไดถ้กูน ามาใชเ้ป็นพืน้ฐานในการก าหนดพกิดั
ศุลกากร และจดัเก็บสถติิการค้าระหว่างประเทศของกว่า 200 ประเทศและกลุ่มทางเศรษฐกจิ นอกจากนี้
จ านวนสนิคา้มากกว่า 98% ทัว่โลกไดถ้กูจ าแนกประเภทแลว้ในระบบฯ   องคก์ารศุลกากรโลกมคีณะกรรมการ
ทบทวนแกไ้ขพกิดัศลุกากรระบบฮารโ์มไนซ์ เป็นผูร้บัผดิชอบตรวจสอบปญัหาเชงินโยบาย ใหค้ าวนิิจฉัยพกิดัฯ 
พจิารณาประเดน็ทีม่กีารโตแ้ยง้ และมกีารปรบัปรุงขอ้มลูค าอธบิายพกิดัฯ ทุกๆ 5 – 6 ปี   ประเทศไทยน า
ขอ้บงัคบัระบบพกิดัศลุกากรแบบฮารโ์มไนซม์าใชเ้มือ่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2531 

2.1.1 การจ าแนกพิกดัฯ 

 ระบบพกิดัศุลกากรฮารโ์มไนซ์จ าแนกประเภทสิง่ของเป็น 21 หมวด และ 97 ตอน ประกอบไปดว้ย
ประเภทยอ่ยประมาณ 5,000 รายการ แต่ละรายการระบุดว้ยเลขรหสัพกิดั 6 หลกั ส าหรบัประเทศสมาชกิกลุ่ม
อาเซยีน มพีธิสีารว่าดว้ยการจ าแนกพกิดัศุลกากรอาเซยีน (The AHTN Protocol) ทีม่หีน่วยตวัเลขพกิดัแปด
หลกั ซึง่มพีืน้ฐานอยูก่บัระบบหน่วยตวัเลขหกหลกัขององคก์ารศลุกากรโลก แต่เพิม่อกีสองหลกั เพือ่แสดงพกิดั
ฮารโ์มไนซ์อาเซยีน ประเทศในอาเซยีนไดน้ าระบบพกิดัฮารโ์มไนซ์อาเซยีน (เลข 8 หลกั) มาบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2544  

ประเภท (Heading No.) หมายถงึ ประเภทพกิดัศุลกากร มเีลขรหสัพกิดั 4 ตวั โดยเลข 2 ตวัแรก
แสดงล าดบัของ “ตอน” และเลข 2 ตวัหลงัแสดงล าดบัทีข่อง “ประเภท” ในตอนนัน้ 

ประเภทย่อย (Subheading No.) หมายถงึ ประเภทพกิดัศลุกากรทีแ่ยกยอ่ยลงไป มเีลขรหสัพกิดั    
8 ตวั 

             รหสัสถิติ (Statistic Codes) หมายถงึเลขรหสัพกิดั 3 ตวัหลงั (ต่อจากเลขรหสัพกิดั 8 ตวั) ทีศ่ลุกากร
ไทยก าหนดใหใ้ชแ้สดงรายละเอยีดของสนิคา้ทีน่ าเขา้ และตอ้งแสดง “หน่วย” ก ากบัดว้ยทกุครัง้ หน่วยทีใ่ชใ้น
รหสัสถติปิระกอบดว้ย 
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GRM = กรมั     KGM = กโิลกรมั 
  C62 = ชิน้ หรอื หน่วย    PR = คู ่
  SET = ชดุ     MTR = เมตร 
  CMQ = ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร   MTK = ตารางเมตร 
  MTQ = ควิบกิเมตร    YDK = ตารางหลา 
  LTR = ลติร     KWH = กโิลวตัตช์ัว่โมง 
   CTM = กะรตั     TNE = เมตรกิตนั 

พิกดัรหสัสถิติ (Commodity Codes) หมายถงึ รหสัอา้งองิทีใ่ชใ้นการเกบ็สถติสินิคา้ ประกอบดว้ย 
พกิดัศลุกากร (เลข 8 ตวั) และรหสัสถติ ิ(เลข 3 ตวั พรอ้มหน่วย) ดงัแสดงในรปูที ่1 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 ความหมายของพกิดัรหสัสถติ ิ

2.2 เคมีภณัฑอ์นัตราย  

 หมายถงึ สนิคา้ในหมวดที ่5 (ตอนที ่25 – 27) และหมวดที ่6 (ตอนที ่28 – 38) ตามการจดัสนิคา้ใน
ระบบฮารโ์มไนซ์ ซึง่จดัสนิคา้ออกเป็น 21 หมวด 97 ตอน ในรายงานตอนต่อ ๆ ไป อาจใชค้ าว่า “เคมภีณัฑ”์ 
ในความหมายเดยีวกนั ประเภทสนิคา้เคมภีณัฑอ์นัตรายแสดงไวใ้นตารางที่ 1 และตวัอย่างพกิดัรหสัสถติขิอง
เคมภีณัฑอ์นัตรายซึง่ประกอบดว้ย ตอน ประเภท ประเภทยอ่ย และรหสัสถติ ิแสดงไวใ้นตารางที ่2 
 
 
 

ตอน       ประเภท        ประเภทย่อย 

        1     2       3    4       5    6       7    8       9   10   11 
       x    x       x    x        x    x       x    x       x     x    x  /หน่วย 

รหสัสถิติ 
 

         พิกดั 



รายงานสรุปสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตราย ปี พ.ศ. 2548 – 2552 
 

4  โครงการศูนยว์จิยัการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตราย 

  สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ตารางที ่1 ประเภทสนิคา้เคมภีณัฑอ์นัตรายในระบบฮารโ์มไนซ์ 

ตอนท่ี ประเภทเคมีภณัฑ์ 
25 เกลอื ก ามะถนั ดนิ และหนิ วตัถุจ าพวกปลาสเตอร ์ปนูขาว และซเีมนต ์
26 สนิแร ่ตะกรนัและเถา้ 
27 เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร่ น ้ามนัแร ่และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่สิง่ดงักล่าว สารบทิมูนิสั ไขทีไ่ด้

จากแร ่
28 เคมภีณัฑอ์นินทรยี ์สารประกอบอนิทรยีห์รอืสารประกอบอนินทรยี ์ของโลหะมคีา่ ของโลหะ

จ าพวกแรรเ์อริท์ของธาตุกมัมนัตรงัสหีรอืของไอโซโทป 
29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี์ 
30 ผลติภณัฑท์างเภสชักรรม 
31 ปุ๋ ย 
32 สิง่สกดัทีใ่ชฟ้อกหนงัหรอืยอ้มส ีแทนนินและอนุพนัธข์องแทนนิน สยีอ้ม สารส ี(พกิเมนต)์ และ

วตัถุแต่งสอีืน่ๆ สทีาและวารน์ชิ พตัตีแ้ละมาสตกิอืน่ๆ รวมทัง้หมกึ 
33 เอสเซนเชยีลออยลแ์ละเรซนิอยด ์เครือ่งหอม เครือ่งส าอาง หรอืสิง่ปรงุแต่งส าหรบัประทนิ

รา่งกาย หรอืประเทอืงโฉม (ทอยเลต็เพรพาเรชนั) 
34 สบู่ สารอนิทรยีท์ีเ่ป็นตวัลดแรงตงึผวิ สิง่ปรงุแต่งทีใ่ชซ้กัลา้ง สิง่ปรงุแต่งทีใ่ชห้ล่อลื่น ไขเทยีม 

ไขปรงุแต่ง สิง่ปรงุแต่งทีใ่ชข้ดัเงาหรอืขดัถ ูเทยีนไขและของทีค่ลา้ยกบัเพสตส์ าหรบัท าแบบ  
“ไขทีใ่ชท้างทนัตกรรม” สิง่ปรงุแต่งทางทนัตกรรม ซึง่มปีลาสเตอรเ์ป็นหลกั 

35 สารแอลบมูนิอยด ์โมดไิฟดส์ตารช์ กาว เอนไซม ์
36 วตัถุระเบดิ ผลติภณัฑจ์ าพวกดอกไมเ้พลงิ ไมข้ดีไฟ แอลลอยทีท่ าใหเ้กดิประกายไฟ สิง่ปรงุแต่ง

ทีส่นัดาปไดบ้างชนิด 
37 ของทีใ่ชใ้นการถ่ายรปูหรอืถ่ายภาพยนตร ์
38 เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ 

ทีม่า : http://www.customs.go.th/DrafTarrif/Tariff3.html 
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ตารางที ่2 ตวัอยา่งประเภท ประเภทยอ่ย และรหสัสถติขิองเคมภีณัฑอ์นัตราย 

ตอนท่ี ประเภท ประเภทย่อย รหสัสถิติ รายการ 
27  

 
27.09 

 
 
 

27.11 

 
 
 

2709.00.10 
2709.00.20 
2709.00.90 

 
 

2711.11.00 
2711.12.00 
2711.13.00 

 
 
 

000/LTR 
000/LTR 
000/LTR 

 
 

000/KGM 
000/KGM 
000/KGM 

เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร่ น ้ามนัแร่ และผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้าก
การกลัน่สิง่ดงักล่าว สารบทิมูนิสั ไขทีไ่ดจ้ากแร ่
น ้ามนัปิโตรเลยีมดบิและน ้ามนัดบิทีไ่ดจ้ากแรบ่ทิมูนิสั 
- น ้ามนัปิโตรเลยีมดบิ 
- คอนเดนเสท 
- อืน่ๆ 
ก๊าซปิโตรเลยีมและก๊าซไฮโดรคารบ์อนอืน่ๆ 
- ท าใหเ้ป็นของเหลว 
- - ก๊าซธรรมชาต ิ
- - โพรเพน 
- - บวิเทน 

28  
 
 
 

28.04 

 
 
 
 
 

2804.50.00 
2804.70.00 
2804.80.00 
2804.90.00 

 
 
 
 
 

000/KGM 
000/KGM 
000/KGM 
000/KGM 

เคมภีณัฑอ์นินทรยี ์สารประกอบอนิทรยีห์รอื
สารประกอบอนินทรยี ์ของโลหะมคีา่ ของโลหะจ าพวก
แรรเ์อริท์ของธาตุกมัมนัตรงัสหีรอืของไอโซโทป 
ไฮโดรเจน แรรก๊์าซและอโลหะอืน่ๆ 
 
- โบรอนและเทลลเูลยีม 
- ฟอสฟอรสั 
- อารเ์ซนิก 
- ซลีเีนียม 

29 
 
 
 
 

 
29.07 

 
 

2907.11.00 
 

2907.19.00 

 
 

101/KGM 
201/KGM 

 
001/KGM 
090/KGM 

เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์
ฟีนอลและฟีนอลแอลกอฮอลล ์
ฟีนอล (ไฮดรอกซเิบนซนี) 
เกลอืของฟีนอล 
- - อืน่ๆ 
เฉพาะไซลนีอลและเกลอืของไซลนีอล 
อืน่ๆ 

KGM = กโิลกรมั, LTR = ลติร 
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2.3 วตัถอุนัตราย 

 หมายความถงึ “วตัถุอนัตราย” ตามค าจ ากดัความของพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 
4 และ “ยทุธภณัฑ”์ ตามค าจ ากดัความของพระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑ์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4 ซึง่
ประกอบดว้ย 

ก. วตัถุอนัตราย รวม 1,306 รายการ ตามบญัชแีนบทา้ยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
บญัชวีตัถุอนัตราย พ.ศ. 2552 (เฉพาะรายการทีไ่มซ่ ้ากนั และรวมรายการสารยอ่ยทีร่ะบุในประกาศฯ) 

ข. สารเคม ีวตัถุระเบดิ หรอื สารเคมทีีใ่ชเ้ป็นส่วนผสมของวตัถุระเบดิ รวม 276 รายการ ตาม
ประกาศกระทรวงกลาโหม ก าหนดชนิดยุทธภณัฑ์ทีต่้องขออนุญาตตามพระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑ์  
พ.ศ. 2530 (รวมรายการสารยอ่ยทีร่ะบุในประกาศฯ) 

2.4 วตัถอุนัตรายตามบญัชีควบคมุ 

 หมายความถงึ วตัถุอนัตรายตามขอ้ 2.3 

3. ข้อมลูสรปุปริมาณ และมลูค่าการน าเข้าเคมีภณัฑ ์พ.ศ. 2548 – 2552  

 จากการรวบรวมขอ้มลูสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑต์อนที ่25 – 38 พบว่า มกีารน าเขา้ในหน่วยต่างๆ กนั
หลายหน่วย ได้แก่ หน่วย กโิลกรมั ลติร เมตร ชิน้ ตารางเมตร และ กโิลวตัต์ชัว่โมง ตารางที ่3 และรปูที ่2 
แสดงตวัอยา่งขอ้มลูการน าเขา้ปี พ.ศ. 2548 – 2552 เฉพาะในหน่วย กโิลกรมั โดยแสดงตวัเลขเป็นหน่วย ลา้น
ตนั  

 3.1 ปริมาณ และล าดบัท่ีการน าเข้าเคมีภณัฑอ์นัตรายตอนท่ี 25 – 38 ในหน่วยกิโลกรมั 
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ตารางที ่3 ปรมิาณ และล าดบัทีก่ารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายตอนที ่25 – 38 ในชว่งปี พ.ศ. 2548 – 2552 

 ตอนท่ี ( ประเภทเคมีภณัฑ ์) 
ปริมาณ
(ล้านตนั) / 
ล าดบัท่ี 

พ.ศ. 
รวม 

2548 2549 2550 2551 2552 

25 ( เกลอื ก ามะถนั ดนิฯ ) ปรมิาณ 1.41 1.24 1.29 1.37 1.17 
6.48 

ล าดบัที ่ 6 5 5 5 5 
26 ( สนิแร ่ตะกรนัและเถา้ ) ปรมิาณ 6.16 0.69 0.92 1.02 0.89 

9.68 
ล าดบัที ่ 2 7 6 6 6 

27 ( เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแรฯ่ ) ปรมิาณ 20.37 23.37 24.47 28.82 27.20 
124.23 

ล าดบัที ่ 1 1 1 1 1 
28 ( เคมภีณัฑอ์นินทรยีฯ์ ) ปรมิาณ 1.79 1.80 1.82 2.06 1.92 

9.39 
ล าดบัที ่ 5 4 4 4 4 

29 ( เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์) ปรมิาณ 3.44 3.50 3.43 3.32 4.87 
18.56 

ล าดบัที ่ 4 3 3 3 2 
30 ( ผลติภณัฑท์างเภสชักรรม ) ปรมิาณ 0.02 0.05 0.03 0.03 0.03 

0.16 
ล าดบัที ่ 12 10 12 12 12 

31 ( ปุ๋ ย ) ปรมิาณ 3.59 3.68 4.33 4.03 4.12 
19.75 

ล าดบัที ่ 3 2 2 2 3 
32 ( สิง่สกดัทีใ่ชฟ้อกหนงัฯ ) ปรมิาณ 0.23 0.24 0.28 0.26 0.23 

1.24 
ล าดบัที ่ 8 8 8 8 8 

33 ( เอสเซนเชยีลออยลฯ์ ) ปรมิาณ 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 
0.23 

ล าดบัที ่ 10 11 10 10 10 
34 ( สบู ่ สารอนิทรยีท์ีเ่ป็นตวัลดแรง
ตงึผวิฯ ) 

ปรมิาณ 0.16 0.19 0.18 0.20 0.17 
0.90 

ล าดบัที ่ 9 9 9 9 9 
35 ( สารแอลบมูนิอยดฯ์ ) ปรมิาณ 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 

0.21 
ล าดบัที ่ 11 12 11 11 11 

36 ( วตัถุระเบดิ ผลติภณัฑจ์ าพวก
ดอกไมเ้พลงิฯ ) 

ปรมิาณ 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 
0.08 

ล าดบัที ่ 13 13 13 13 13 
37 ( ของทีใ่ชใ้นการถ่ายรปู หรอืถ่าย
ภาพยนตร ์) 

ปรมิาณ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
0.05 

ล าดบัที ่ 14 14 14 14 14 
38 ( เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ ) ปรมิาณ 0.60 0.89 0.81 0.78 0.66 

3.74 
ล าดบัที ่ 7 6 7 7 7 
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 รปูที ่2 ปรมิาณการน าเขา้เคมภีณัฑ ์ล าดบัที ่1 – 7 ในหน่วยลา้นตนั ปี พ.ศ. 2548 – 2552  

สถติทิีแ่สดงในตารางที่ 3 นี้ โดยปกตกิรมศุลกากรจะจดัท าเป็นสถติปิระจ าปีเพื่อจดัส่งหน่วยงานที่
ตอ้งการ และจะมกีารปรบัปรงุแกไ้ขเป็นประจ า ปีละ 2 ครัง้ ครัง้ที ่1 ในเดอืนธนัวาคม (แกไ้ขสถติชิ่วง 6 เดอืน
แรกของปีนัน้) และครัง้ที ่2 ในเดอืนพฤษภาคมของปีถดัไป (แกไ้ขสถติทิัง้ปีของปีก่อนหน้า) ผูท้ีส่บืคน้ขอ้มลู
เป็นครัง้คราวและประสงคจ์ะน าตวัเลขไปอา้งองิจงึควรบนัทกึช่วงเวลาของการสบืคน้ก่อนน าขอ้มลูไปใชอ้า้งองิ
ดว้ย ส าหรบัสถติทิีแ่สดงในตารางที ่3 เป็นสถติ ิณ เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2553 

จากตวัอย่างขอ้มลูในตารางที ่ 3 เมื่อพจิารณาปรมิาณน าเขา้รวมทัง้ 5 ปี พบว่าประเภทเคมภีณัฑ์ที่
น าเขา้มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ตอนที ่27 (เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร่ น ้ามนัแร่ฯ) มปีรมิาณน าเขา้รวม 5 ปี เท่ากบั 124.23 
ลา้นตนั เฉลีย่ปีละ 24.85 ลา้นตนั รองลงมาคอื เคมภีณัฑป์ระเภทปุ๋ ย (19.75 ลา้นตนั) เฉลีย่ปีละ 3.95 ลา้นตนั 
และเคมภีณัฑอ์นิทรยี ์(18.56 ลา้นตนั) เฉลีย่ปีละ 3.71 ลา้นตนั เคมภีณัฑต์อนทีม่กีารน าเขา้สงูเป็นล าดบัที ่1 
ทกุปี คอืเชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร่ น ้ามนัแร่ฯ โดย ในปี พ.ศ. 2548 มปีรมิาณน าเขา้ 20.37 ลา้นตนั และเพิม่สงูขึน้
ทุกปีเป็น  28.82 ลา้นตนั ในปี พ.ศ. 2551 และลดลงเล็กน้อยเป็น 27.20 ล้านตนั ในปี พ.ศ. 2552  ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2548 – 2552 เคมภีณัฑท์ีม่ปีรมิาณการน าเขา้เป็นล าดบั 2 และล าดบั 3 สลบักนั คอื ปุ๋ ย (ตอนที ่31) และ
เคมภีณัฑอ์นิทรยี์ (ตอนที ่29) โดยมปีรมิาณการน าเขา้ระหว่าง 3.59 – 4.33 และ 3.32 – 4.87 ลา้นตนั 
ตามล าดบั  
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สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

 ส่วนเคมภีณัฑต์อนที ่ 28 คอื เคมภีณัฑอ์นินทรยีฯ์ และตอนที ่25 เคมภีณัฑป์ระเภทเกลอื ก ามะถนั 
ดนิฯ มปีรมิาณน าเขา้เป็นล าดบัที ่4 และล าดบัที ่5 โดยมปีรมิาณน าเขา้ระหว่าง 1.80 – 2.06 และ 1.17 – 1.37 
ลา้นตนั ตามล าดบั    

การพจิารณาล าดบัทีต่ามตอนของสนิคา้ (เลข 2 หลกั) ชีใ้หเ้หน็แนวโน้มเบื้องตน้ของการน าเขา้สนิคา้
รวมในแต่ละตอน แต่หากตอ้งการพจิารณาใหล้กึลงไปว่าเป็นแนวโน้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมประเภทใด  
จะตอ้งตรวจสอบขอ้มลูน าเขา้โดยใชโ้ครงสรา้งสนิคา้ทีป่ระกอบดว้ยประเภทของสนิคา้  (เลข 4 หลกั) ประเภท
ยอ่ย (เลข 8 หลกั) รวมถงึพกิดัรหสัสถติ ิ(เลข 11 หลกั)   ซึง่เป็นตวัเลขรวมของสนิคา้หลายๆ ตอนมาพจิารณา 
ผู้ที่สนใจสถิติเชิงลึกจึงควรศึกษาโครงสร้างสินค้าน าเข้าที่จ ัดท า  และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย ์
(http://www2.ops3.moc.go.th/) แล้วจงึน าพกิดัตาม ตอน ประเภท ประเภทย่อย และรหัสสถติไิปสบืคน้จาก
ขอ้มลูน าเขา้ทีเ่ผยแพรโ่ดยกรมศลุกากรอกีครัง้หนึ่ง 

3.2 ปริมาณ และมลูค่าการน าเข้าเคมีภณัฑใ์นหน่วยต่างๆ 

 รายงานสว่นนี้แสดงขอ้มลูเพือ่ใหเ้หน็สดัส่วนของการน าเขา้ในหน่วยต่างๆ ซึง่หน่วยของสนิคา้ทีม่กีาร
น าเขา้ประกอบด้วย หน่วยน ้าหนักเป็นกโิลกรมั หน่วยปรมิาตรเป็นลติร หน่วยความยาวเป็นเมตร หน่วยชิ้น 
และหน่วยพืน้ทีเ่ป็นตารางเมตร ตารางที ่4 แสดงปรมิาณการน าเขา้ในปี พ.ศ. 2552 ในหน่วยดงักล่าว 
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  สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ตารางที ่4  ปรมิาณการน าเขา้เคมภีณัฑ ์ปี พ.ศ. 2552 ในหน่วยต่างๆ 

ตอนท่ี (ประเภทเคมีภณัฑ)์ 
ปริมาณการน าเข้าตามหน่วย 

ล้านตนั ล้านลิตร ล้านเมตร ล้านช้ิน ล้านตารางเมตร 
25 ( เกลอื ก ามะถนั ดนิฯ ) 1.17 - - - - 
26 ( สนิแร ่ตะกรนัและเถา้ ) 0.89 - - - - 
27 ( เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแรฯ่ ) 27.20 28.48 - - - 
28 ( เคมภีณัฑอ์นินทรยีฯ์ ) 1.92 - - - - 
29 ( เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์) 4.87 - - - - 
30 ( ผลติภณัฑท์างเภสชักรรม ) 0.03 -  - - 
31 ( ปุ๋ ย ) 4.12 - - - - 
32 ( สิง่สกดัทีใ่ชฟ้อกหนงัฯ ) 0.23 - - - - 
33 ( เอสเซนเชยีลออยลฯ์ ) 0.052 - - - - 
34 ( สบู ่สารอนิทรยีท์ีเ่ป็นตวัลด
แรงตงึผวิฯ ) 0.17 - - - - 
35 ( สารแอลบมูนิอยดฯ์ ) 0.05 - - - - 
36 ( วตัถุระเบดิ ผลติภณัฑ์
จ าพวกดอกไมเ้พลงิฯ ) 0.02 - - - - 
37 ( ของทีใ่ชใ้นการถ่ายรปู หรอื
ถ่ายภาพยนตร ์) 0.01 - 1.29 .016 6.06 
38 ( เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ ) 0.66 - - - - 

รวม 41.40 28.48 1.29 .016 6.06 

จากตารางที ่4 จะเหน็ว่า ในปี พ.ศ. 2552 เคมภีณัฑท์ีม่กีารน าเขา้ในหน่วยอื่นๆ มเีพยีง 2 ตอน คอื 
ตอนที ่ 27 (เชื้อเพลงิทีไ่ด้จากแร่ ฯ) และตอนที ่37 (ของทีใ่ชใ้นการถ่ายรปู ฯ) แต่จากการตรวจสอบขอ้มูล
ยอ้นหลงัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 พบว่า 

-  มกีารน าเขา้เคมภีณัฑต์อนที ่27 ในหน่วยอืน่ทีไ่มใ่ชห่น่วยน ้าหนกัทกุปี (ตารางที ่5)  
-  มกีารน าเขา้เคมภีณัฑ์ตอนที่ 29 ในหน่วยลิตร ในปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 รวม 

598,290 และ 457,720 ลติร ตามล าดบั 
-  มกีารน าเขา้เคมภีณัฑต์อนที ่37 รวม 4 หน่วย ไดแ้ก่ กโิลกรมั เมตร ชิน้ และตารางเมตร ทุก

ปี โดยมกีารน าเขา้สว่นใหญ่ในหน่วย ตารางเมตร 
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สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ตารางที ่5 ปรมิาณการน าเขา้เคมภีณัฑต์อนที ่27 (เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแรฯ่) ปี พ.ศ. 2548 – 2552 ในหน่วยต่างๆ 

ปี 
พ.ศ. 

หน่วยน ้าหนัก หน่วยปริมาตร หน่วยพลงังาน รวมทุกหน่วย 

ล้านตนั ล้านบาท ล้านลิตร ล้านบาท 
กิโลวตัต์
ชัว่โมง 

ล้านบาท ล้านบาท 

2548 20.37 122,040 44.89 716,865 34.00 3,788 842,694 
2549 23.37 158,019 41.48 803,365 72.00 10,622 972,006 
2550 24.47 126,196 40.63 809,050 - - 935,246 
2551 28.82 190,666 32.86 1,063,201 - - 1,253,867 
2552 27.20 165,266 28.48 693,084 - - 858,350 
รวม 124.23 762,187 188.34 4,085,565 106.00 14,410 4,862,163 

 
จากตารางที ่5  จะเหน็ว่าเคมภีณัฑต์อนที ่27 มปีรมิาณน าเขา้ในหน่วย “ลติร” และหน่วย “กโิลกรมั” 

ตลอด 5 ปี และการน าเขา้ในหน่วย “ลติร” แมจ้ะมขีนาดน้อยกว่ามากเมื่อเทยีบกบัขนาดการน าเขา้ในหน่วย 
“กโิลกรมั”  แต่มลูคา่ทีน่ าเขา้สงูกว่าในหน่วยอืน่ๆ มาก (เนื่องจากสนิคา้ในตอนที ่27 เป็นสนิคา้ประเภทน ้ามนัที่
มสีภาพเป็นของเหลวเป็นส่วนใหญ่) การวเิคราะหก์ารน าเขา้ของ “เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแร่ฯ”  ในเชงิปรมิาณอาจ
พจิารณาตวัเลขในหน่วย “กโิลกรมั” เป็นหลกั       แต่หากพจิารณาในเชงิมูลค่าต้องน ามลูค่าการน าเขา้ใน
หน่วย “ลติร” มารวมดว้ย ท านองเดยีวกนั การวเิคราะหป์รมิาณน าเขา้ของ “ของทีใ่ชใ้นการถ่ายรปูหรอืถ่าย
ภาพยนตร”์ กต็อ้งพจิารณาตวัเลขในหน่วย “เมตร”  และ “ตารางเมตร”  เป็นหลกั ตารางที ่6 แสดงมลูค่าการ
น าเขา้เคมภีณัฑต์อนที ่25 – 38 โดยแยกเป็นมลูคา่การน าเขา้ในหน่วยน ้าหนกัและหน่วยอืน่ 
 
ตารางที ่6  มลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑต์อนที ่25 – 38 ระหว่างปี พ.ศ 2548 – 2552 จ าแนกตามหน่วยทีน่ าเขา้ 

    
ตอนท่ี  
(ประเภทเคมีภณัฑ์) 

หน่วย 
มลูค่าการน าเข้า (ล้านบาท) 

2548 2549 2550 2551 2552 
25  
(เกลอื ก ามะถนั ดนิฯ) 

หน่วยน ้าหนกั 8,276 7,028 6,148 10,129 8,572 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 8,276 7,028 6,148 10,129 8,572 

26  
(สนิแร ่ตะกรนัและเถา้) 

หน่วยน ้าหนกั 12,179 11,036 16,932 12,906 8,627 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 12,179 11,036 16,932 12,906 8,627 

27  
(เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแรฯ่) 

หน่วยน ้าหนกั 122,040 158,019 126,196 190,666 165,266 
หน่วยอืน่ 720,654 813,987 809,051 1,063,201 693,084 
รวม 842,694 972,006 935,247 1,253,867 858,349 
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ตารางที ่6  (ต่อ) มลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑต์อนที ่25 – 38 ระหว่างปี พ.ศ 2548 – 2552 จ าแนกตามหน่วยที ่
    น าเขา้  

ตอนท่ี  
(ประเภทเคมีภณัฑ์) 

หน่วย 
มลูค่าการน าเข้า (ล้านบาท) 

2548 2549 2550 2551 2552 
28  
(เคมภีณัฑอ์นินทรยีฯ์) 

หน่วยน ้าหนกั 35,749 39,419 46,854 70,464 34,497 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 35,749 39,419 46,854 70,464 34,497 

29  
(เคมภีณัฑอ์นิทรยี)์ 

หน่วยน ้าหนกั 142,689 145,175 146,443 154,649 108,889 
หน่วยอืน่ 51 37 0 0 0 
รวม 142,740 145,212 146,443 154,649 108,889 

30  
(ผลติภณัฑท์าง 
เภสชักรรม) 

หน่วยน ้าหนกั 27,357 32,116 34,784 40,945 46,326 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 27,357 32,116 34,784 40,945 46,326 

31  
(ปุ๋ ย) 

หน่วยน ้าหนกั 35,945 35,383 45,904 79,744 46,177 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 35,945 35,383 45,904 79,744 46,177 

32  
(สิง่สกดัทีใ่ชฟ้อกหนงัฯ) 

หน่วยน ้าหนกั 32,873 32,921 34,713 37,985 32,608 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 32,873 32,921 34,713 37,985 32,608 

33  
(เอสเซนเชยีลออยลฯ์) 

หน่วยน ้าหนกั 17,162 17,611 18,882 22,386 22,897 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 17,162 17,611 18,882 22,386 22,897 

34  
(สบู่ สารอนิทรยีท์ีเ่ป็น
ตวัลดแรงตงึผวิฯ) 

หน่วยน ้าหนกั 15,012 15,432 15,378 18,016 17,464 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 15,012 15,432 15,378 18,016 17,464 

35  
(สารแอลบมูนิอยดฯ์) 

หน่วยน ้าหนกั 4,969 5,392 5,692 7,394 6,295 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 4,969 5,392 5,692 7,394 6,295 

36  
(วตัถุระเบดิ ผลติภณัฑ์
จ าพวกดอกไมเ้พลงิฯ) 

หน่วยน ้าหนกั 654 1,140 706 965 1,129 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 654 1,140 706 965 1,129 

37  
(ของทีใ่ชใ้นการถ่ายรปู 
หรอืถ่ายภาพยนตร)์ 

หน่วยน ้าหนกั 2,942 2,824 2,616 2,775 2,713 
หน่วยอืน่ 3,691 3,833 3,808 3,813 3,721 
รวม 6,632 6,657 6,424 6,589 6,434 
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ตารางที ่6  (ต่อ) มลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑต์อนที ่25 – 38 ระหว่างปี พ.ศ 2548 – 2552 จ าแนกตามหน่วยที ่
    น าเขา้  

ตอนท่ี  
(ประเภทเคมีภณัฑ์) 

หน่วย 
มลูค่าการน าเข้า (ล้านบาท) 

2548 2549 2550 2551 2552 
38  
(เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็) 

หน่วยน ้าหนกั 54,084 60,693 63,866 82,234 62,717 
หน่วยอืน่ 0 0 0 0 0 
รวม 54,084 60,693 63,866 82,234 62,717 

มลูค่าน าเข้ารวม 1,236,324 1,382,046 1,377,974 1,798,272 1,260,982 
มลูค่าน าเข้ารวม 5 ปี 7,055,597 

จากตารางที ่6 พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2552 มลูค่าการน าเขา้เคมภีณัฑต์อนที ่25 – 38 รวมทัง้ 
5 ปี 7,055,597 ล้านบาท (เฉลี่ยปีละ 1,411,120 ล้านบาท) โดยปี พ.ศ. 2551 มมีูลค่าการน าเขา้สูงทีสุ่ด คอื 
1,798,272 ลา้นบาท เคมภีณัฑท์ีม่มีลูคา่น าเขา้รวม 5 ปีสงูทีส่ดุ ไดแ้ก ่เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแรฯ่ (ตอนที ่27) โดยมี
มลูค่ารวม 4,862,163 ลา้นบาท (เฉลีย่ปีละ 972,433 ลา้นบาท) รองลงมา ไดแ้ก่ เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ซึง่มมีลูค่า
รวม 697,933 ลา้นบาท (เฉลีย่ปีละ 139,586 ลา้นบาท) และล าดบัที ่3 คอื เคมภีณัฑ์เบด็เตลด็มมีลูค่ารวม 
323,594 ลา้นบาท (เฉลีย่ปีละ 64,718 ลา้นบาท) ล าดบัที ่4 และ 5 คอื ปุ๋ ย และเคมภีณัฑอ์นินทรยีม์มีลูค่ารวม 
243,153 และ 226,983 ลา้นบาท (เฉลี่ยปีละ 48,630 และ 45,396 ล้านบาท) ตามล าดบั ทีน่่าสนใจ คอื 
เคมภีณัฑ์ประเภทผลติภณัฑท์างเภสชักรรมซึ่งมมีูลค่าการน าเขา้รวม 181,528 ล้านบาท เป็นล าดบัที ่6 มี
มลูคา่การน าเขา้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องจาก 27,357 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 46,326 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 
2552 

เมื่อพจิารณาตวัเลขมลูค่าการน าเขา้ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 ในหน่วยอื่นพบว่า มกีารน าเขา้ใน
หน่วยอื่นเฉพาะเคมภีณัฑ ์3 ตอน คอื ตอนที ่27 29 และ 37 โดยใน 3 ปีหลงัจะเหลอืเพยีง 2 ตอนคอื ตอนที ่
27 และ 37 เท่านัน้ การน าเสนอขอ้มูลน าเขา้ และการวเิคราะหใ์นตอนต่อๆ ไปของรายงานนี้ซึง่เน้นในแง่
ปรมิาณจงึพจิารณาเปรยีบเทยีบเฉพาะขอ้มลูในหน่วย “กโิลกรมั” 

4. จ านวนรายการเคมีภณัฑ ์และรายการน าเข้าจ าแนกตามการควบคมุ 

 ขอ้มลูสถติกิารน าเขา้ทีน่ าเสนอในหวัขอ้นี้เป็นการน าเสนอสถติกิารน าเขา้ของเคมภีณัฑห์รอืสารเคมทีี่
อยูใ่นขา่ยควบคมุตามกฎหมายของประเทศไทยและขอ้ตกลงสากลทีเ่กีย่วขอ้งบางฉบบั 

4.1 การน าเข้าเคมีภณัฑค์วบคมุตามกฎหมายของประเทศไทย 

รายงานในสว่นนี้จะน าเสนอขอ้มลูการน าเขา้เคมภีณัฑข์องพกิดัตอนที ่ 25 – 38 ระหว่างปี พ.ศ. 2548 
– 2552  ว่ามจี านวนรายการน าเขา้รวมเท่าใด  และมจี านวนเท่าใดทีอ่ยู่ในขา่ยการควบคุมตามกฎหมายของ
ประเทศไทย ซึง่ในทีน่ี้ ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑ ์
พ.ศ. 2530 จากตารางที ่2 จะเหน็ว่ารายการเคมภีณัฑ์ แต่ละตอนจะประกอบดว้ย “ประเภท” และ “ประเภท
ย่อย” ซึ่งมจี านวนรายการในแต่ละตอนแตกต่างกนั   จ านวน “รายการ” ในทีน่ี้หมายถงึจ านวนพกิดัรหสัสถติ ิ
(เลข 11 หลกั) จ านวนรายการของแต่ละปีอาจแตกต่างกนัตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย  ตารางที ่7 แสดง
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ตวัอย่างเปรยีบเทยีบจ านวนรายการ (พกิดัรหสัสถติ)ิ ของเคมภีณัฑ์อนัตรายพกิดัตอนที่ 25 – 38  ของปี   
พ.ศ. 2552 

ตารางที ่ 7   เปรยีบเทยีบจ านวนรายการชือ่สารตามกฎหมายกบัจ านวนพกิดัรหสัสถติขิองเคมภีณัฑอ์นัตราย 
      ตอนที ่  25 – 38  

พระราชบญัญติั จ านวนช่ือตามประกาศ * จ านวนรายการ (พิกดัรหสัสถิติ) * 

พรบ. วตัถุอนัตราย 1,306 1,869 
พรบ. ควบคมุยทุธภณัฑ ์ 276 293 
พรบ. วตัถุอนัตราย และ  
พรบ. ควบคมุยทุธภณัฑ ์

47 56 

รวม ** 1,535 2,106 
*  ขอ้มลู ณ ปี พ.ศ. 2552 เฉพาะชือ่ทีไ่มซ่ ้ากนั และรวมชือ่สารยอ่ยทีร่ะบุตามประกาศฯ 
** รวมรายการทีไ่มซ่ ้ากนั  

            จากตารางที ่7 จะเหน็ว่าจ านวนพกิดัรหสัสถติจิะมากกว่าจ านวนรายชื่อตามประกาศในกฎหมาย ณ 
สิน้ปี พ.ศ. 2552  สารทีค่วบคุมตามพระราชบัญญตัวิตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  มจี านวน 1,306 รายชื่อ แต่มี
รายการพกิดัรหสัสถติิ 1,869 รายการ  ทัง้นี้เพราะชื่อสารตามประกาศแต่ละชื่ออาจอยู่ได้ในหลายพกิดั ใน
ขณะเดยีวกนัชื่อสารตามประกาศหลายชื่ออาจจะถูกจดัอยู่ในพกิดัรหสัสถติเิดยีวกนั โดยสรุปมพีกิดัรหสัสถติิ
ของสารควบคมุตามพระราชบญัญตั ิ2 ฉบบั ขา้งตน้รวม 2,106 รายการ 

4.1.1 จ านวนพิกดัรหสัสถิติเคมีภณัฑท่ี์ควบคมุตามกฎหมายไทยท่ีมีการน าเข้า 

จากสถติกิารน าเขา้ของสารควบคมุในปี พ.ศ. 2548 – 2552 ตามบญัชคีวบคมุของพระราชบญัญตัวิตัถุ
อนัตราย และพระราชบญัญตัคิวบคมุยทุธภณัฑ ์พบว่า รปูแบบการน าเขา้ไม่แตกต่างกนัมาก กล่าวคอื แต่ละปี 
สารควบคมุทีน่ าเขา้สว่นใหญ่อยูใ่นขา่ยการควบคมุของพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย (ตารางที ่8)  

ตารางที ่8 สรปุจ านวนรายการเคมภีณัฑ ์ตามบญัชคีวบคมุ พกิดัตอนที ่25 – 38 ทีน่ าเขา้ในปี พ.ศ. 2548 – 
   2552 จ าแนกตามกฎหมายควบคมุ                           

พระราชบญัญติั 
จ านวนพิกดัรหสัสถิติสารควบคมุท่ีน าเข้า 

2548 2549 2550 2551 2552 
พรบ. วตัถุอนัตราย 579 575 790 764 707 
พรบ. ควบคมุยทุธภณัฑ ์ 48 43 69 54 55 
พรบ. วตัถุอนัตราย และ พรบ. ควบคมุยทุธภณัฑ ์ 19 20 18 14 15 

รวม * 608 598 841 786 747 
  * รวมรายการทีไ่มซ่ ้ากนั            

 จากตารางที ่8 จะเหน็ว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 มจี านวนพกิดัรหสัสถติสิารควบคุมทีน่ าเขา้
รวม ระหว่าง 598 – 841 รายการ จ านวนพกิดัรหสัสถิตทิัง้หมดและทีม่กีารน าเขา้ในปี พ.ศ. 2552 ของ
เคมภีณัฑต์อนที ่25 – 38 จ าแนกตามสดัสว่นการควบคมุแสดงในตารางที ่9      
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โครงการศูนยว์จิยัการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตราย  15 

สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ตารางที ่ 9  จ านวนพกิดัรหสัสถติขิองเคมภีณัฑแ์ต่ละตอนและจ านวนทีน่ าเขา้ พ.ศ. 2552 จ าแนกตามสดัสว่น    
              การควบคมุ                                                                   

พิกดั
ตอนท่ี 

           
ประเภทเคมีภณัฑ์ 

 

จ านวนพิกดัรหสัสถิติ (รายการ)                       
ทัง้หมด 

จ านวนพิกดัรหสัสถิติ (รายการ) 
ท่ีน าเข้า 

ควบคมุ * ไม่ควบคมุ รวม ควบคมุ * ไม่ควบคมุ รวม 
25 เกลอื ก ามะถนั ดนิฯ  8 110 118 3 95 98 
26 สนิแร ่ตะกรนั และเถา้ 6 42 48 2 34 36 
27 เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแรฯ่ 12 74 86 11 72 83 
28 เคมภีณัฑอ์นินทรยีฯ์ 169 375 544 104 305 409 
29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 895 658 1,553 318 455 773 
30 ผลติภณัฑท์าง 

เภสชักรรม 5 99 104 2 81 83 
31 ปุ๋ ย 1 34 35 1 28 29 
32 สิง่สกดัทีใ่ชฟ้อกหนงัฯ 1 80 81 1 80 81 
33 เอสเซนเชยีลออยลฯ์ 0 61 61 0 59 59 
34 สบู่ สารอนิทรยีท์ีเ่ป็น

ตวัลดแรงตงึผวิฯ 23 73 95 22 70 92 
35 สารแอลบมูนิอยดฯ์ 3 22 25 3 22 25 
36 วตัถุระเบดิ ผลติภณัฑ์

จ าพวกดอกไมเ้พลงิฯ 81 18 99 4 15 19 
37 ของทีใ่ชใ้นการถ่ายรปู

หรอื ถ่ายภาพยนตร ์ 0 82 82 0 49 49 
38 เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ 902 131 1,033 267 103 379 

รวม 2,106 1,859 3,965 747 1,468 2,215 

* จ านวนรายการทีค่วบคมุตาม พรบ. วตัถุอนัตราย และ / หรอื พรบ. ควบคมุยทุธภณัฑ ์

 จากตารางที ่9 จะเหน็ว่า พกิดัรหสัสถติขิองเคมภีณัฑท์ุกตอนมจี านวนรวม 3,965 รายการ  เป็น
รายการทีค่วบคุมตามพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย และ / หรอื พระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑร์วม 2,106 
รายการ และทีไ่มค่วบคมุรวม 1,859 รายการ  มกีารน าเขา้ในปี พ.ศ. 2552  รวม 2,215 รายการ  เป็นรายการ
ทีอ่ยู่ในขา่ยการควบคุม  747 รายการ และทีไ่ม่ควบคุม 1,468 รายการ รายการทีน่ าเขา้เกอืบทัง้หมดอยู่ใน
พกิดัตอนที ่28 (เคมภีณัฑอ์นินทรยีฯ์ ) ตอนที ่29 ( เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์) และ ตอนที ่38 (เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ ) 
โดยมรีายการน าเขา้ทีเ่ป็นสารควบคุมในตอนที ่29 มากทีสุ่ด ส าหรบัเคมภีณัฑท์ีม่จี านวนรายการน าเขา้มาก
ทีสุ่ด 3 ล าดบัแรก คอื ตอนที ่29 28 และ 38 มจี านวนรายการรวมกนั 1,561 (773 + 409 + 379) รายการ 
(รอ้ยละ 70.5 ของรายการน าเขา้รวมทกุตอน)  สว่นรายการสารควบคุมทีน่ าเขา้ของทัง้ 3 ตอนรวมกนั คอื 689       
(318 + 104 + 267) รายการซึง่คดิเป็นรอ้ยละ  92.2 ของสารควบคุมทีน่ าเขา้รวมทุกตอน ลกัษณะทีร่ายการที่
น าเขา้มากทีส่ดุ 3 ล าดบัแรกเป็น ตอนที ่29 28 และ 38 จะเหมอืนกนัตลอด 5 ปี (ตารางที ่10 ) 
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ตารางที ่10 จ านวนรายการเคมภีณัฑอ์นัตรายทีเ่ป็นสารควบคมุ และน าเขา้ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552    

พิกดั
ตอนท่ี 

รายการ 
จ านวนรายการสารควบคมุท่ีน าเข้า 

2548 2549 2550 2551 2552 
25 เกลอื ก ามะถนั ดนิฯ  3 4 6 4 3 
26 สนิแร ่ตะกรนั และเถา้ 2 3 2 2 2 
27 เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากแรฯ่ 9 7 11 10 11 
28 เคมภีณัฑอ์นินทรยีฯ์ 101 98 121 122 104 
29 เคมภีณัฑอ์นิทรยี ์ 227 229 366 316 318 
30 ผลติภณัฑท์างเภสชักรรม 3 3 4 2 2 
31 ปุ๋ ย 1 1 1 1 1 
32 สิง่สกดัทีใ่ชฟ้อกหนงัฯ 1 1 1 1 1 
33 เอสเซนเชยีลออยลฯ์ 0 0 0 0 0 
34 สบู่ สารอนิทรยีท์ีเ่ป็นตวัลดแรงตงึผวิฯ 11 11 23 23 22 
35 สารแอลบมูนิอยดฯ์ 3 3 3 3 3 
36 วตัถุระเบดิ ผลติภณัฑจ์ าพวกดอกไมเ้พลงิฯ 7 4 9 6 4 
37 ของทีใ่ชใ้นการถ่ายรปู หรอื ถ่ายภาพยนตร ์ 1 0 0 0 0 
38 เคมภีณัฑเ์บด็เตลด็ 239 234 294 296 276 

รวม 608 598 841 786 747 

 จากการทีท่กุปี รายการสารควบคุมทีน่ าเขา้สงูสุด 3 ล าดบัแรกเป็นเคมภีณัฑใ์นตอนที ่28 29 และ 38 
หากหน่วยงานควบคุมหรอืผูส้นใจตดิตามขอ้มลูการน าเขา้เคมภีณัฑ์ของ 3 ตอนนี้กจ็ะไดภ้าพรวมการน าเขา้
เคมภีณัฑค์วบคุมเกอืบทัง้หมด อย่างไรกด็ ีหากต้องการตรวจสอบใหส้มบูรณ์กต็อ้งดูขอ้มลูการน าเขา้ในตอน
อืน่ๆ ดว้ย 

4.1.2 ปริมาณ และมลูค่าการน าเข้าเคมีภณัฑค์วบคมุเรียงตามปริมาณ และมลูค่า 20 ล าดบัแรกของ 
        พิกดัตอนต่างๆ ในหน่วยกิโลกรมั 

 ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า หากพจิารณาตวัเลขปรมิาณ หรอื มลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑต์ามตอนต่างๆ (เลข 2 
หลกั) กจ็ะทราบเพยีงแนวโน้มเบือ้งตน้ ผูส้นใจสถติเิชงิลกึจะตอ้งดตูวัเลขการน าเขา้ตาม ประเภท ประเภทย่อย 
พกิดัรหสัสถติ ิ(เลข 4, 6 หรอื 8 และ 11 หลกั) ต่อไป เพื่อเป็นตวัอย่างแสดงปรมิาณและมลูค่าการน าเขา้
เคมภีณัฑร์ายพกิดัรหสัสถติ ิผูจ้ดัท ารายงานไดแ้สดงขอ้มลูพกิดัรหสัสถติ ิและรายการสารควบคมุทีม่กีารน าเขา้
สงูสุด 3 ตอนในปี พ.ศ. 2552 ในหน่วยกโิลกรมั เรยีงตามปรมิาณ และเรยีงตามมลูค่า 20 ล าดบัแรก เฉพาะ
พกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดี่ยว หรอื สารกลุ่มที่ชดัเจน (ไม่รวมพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึ “อื่นๆ”) ของพกิดั
ตอนที ่29 (ตารางที ่11) พกิดัตอนที ่28 (ตารางที ่12)  และพกิดัตอนที ่38 (ตารางที ่13)  พรอ้มทัง้แสดงว่า 
แต่ละรายการอยูใ่นขา่ยการควบคมุตามกฎหมายใด  



รายงานสรุปสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตราย ปี พ.ศ. 2548 – 2552 

โครงการศูนยว์จิยัการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตราย  17 

สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ตารางที ่11 ก ปรมิาณ และมลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑค์วบคุมพกิดัตอนที ่29 ในหน่วยกโิลกรมั เรยีงตาม  
       ปรมิาณ 20 ล าดบัแรก (มกราคม – ธนัวาคม 2552) เฉพาะพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดีย่ว                                                                                        

ล าดบั 
ตาม

ปริมาณ 
พิกดัรหสัสถิติ รายการ การควบคมุ 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ล าดบั 
ตาม
มลูค่า 

1 2910.20.00 000 -  เมทลิออกซเิรน  
   (โพรพลินีออกไซด)์ 

3กรอ 
1,917,446.4 1,317.27 7 

2 2905.11.00 000 - -  เมทานอล (เมทลิแอลกอฮอล)์ 1กรอ, 1อย, 
4อย 

475,746.5 3,355.04 3 

3 2903.15.00 000 - -  เอทลินีไดคลอไรด ์(ไอเอสโอ) 
(1,2-ไดคลอโรอเีทน) 

3กรอ, 4กษ, 
4อย 

299,438.3 3,267.07 4 

4 2907.11.00 101 ฟีนอล (ไฮดรอกซเิบนซนี) 2กรอ, 3ปศ, 
3อย 

152,722.2 4,378.57 2 

5 2926.10.00 000 -  อะครโิลไนไทรล์ 3กรอ 139,335.4 5,605.91 1 
6 2915.21.00 001 กรดเกลเชยีลอะซตีกิ 3กรอ 101,890.3 1,593.42 6 
7 2914.11.00 000 - -  อะซโีทน 3กรอ 50,405.7 1,135.12 9 
8 2902.50.00 000 -  สไตรนี 2กรอ 49,371.3 1,846.48 5 
9 2915.32.00 000 - -  ไวนิลอะซเีทต 2กรอ 32,758.4 991.14 11 
10 2903.21.10 000 - - - ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร ์ 3กรอ, 4กษ, 

4อย 
32,326.4 745.78 15 

11 2915.31.00 000 - -  เอทลิอะซเีทต 1กรอ 30,260.3 875.13 13 
12 2915.21.00 002 กรดอะซตีกิมากกวา่รอ้ยละ 80 ขึน้

ไป โดยน ้าหนกัยกเวน้กรดเกล
เชยีล  อะซตีกิ 

3กรอ 
28,161.6 430.24 22 

13 2916.11.00 101 กรดอะครลิกิ 1กรอ 26,208.3 1,068.29 10 
14 2916.14.10 000 - - - เมทลิเมทาครเิลต 2กรอ 21,625.0 1,262.36 8 
15 2901.24.00 001 1,3-บวิทาไดอนีหรอืบวิทา-1,3- 

ไดอนี 
3กรอ 

21,227.4 810.88 14 

16 2914.12.00 000 - -  บวิทาโนน (เมทลิเอทลิคโีทน) 3กรอ 19,479.0 577.44 18 
17 2915.33.00 000 - -  นอรม์ลั-บวิทลิอะซเีทต 1กรอ 15,207.2 589.28 17 
18 2909.43.00 101 เอทลินีไกลคอลโมโนบวิทลิอเีทอร์ 

(บวิทลิเซลโลโซลฟ์) 
1กรอ 

12,977.4 600.72 16 

19 2929.10.00 004 โทลูอนี-2,4-ไดไอโซไซยาเนต 3กรอ 10,351.9 960.16 12 
20 2910.30.00 001 -  1-คลอโร-2,3-อพีอกซโิพรเพน 

(อพีคิลอโรไฮดรนิ) 
2กรอ, 
4กรอ 

10,300.7 438.54 20 

รวม  3,447,239.6 31,848.82  

หมายเหตุ  กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ปศ = กรมปศุสตัว ์
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18  โครงการศูนยว์จิยัการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตราย 

  สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ตารางที ่11 ข ปรมิาณ และมลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑค์วบคมุพกิดัตอนที ่29 ในหน่วยกโิลกรมั เรยีงตามมลูคา่  
       20 ล าดบัแรก (มกราคม – ธนัวาคม 2552) เฉพาะพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดีย่ว 

ล าดบั 
ตาม
มลูค่า 

พิกดัรหสัสถิติ รายการ 
การ

ควบคมุ 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

(ตนั) 

ล าดบั 
ตาม

ปริมาณ 
1 2926.10.00 000 -  อะครโิลไนไทรล์ 3กรอ 5,605.91 139,335.4 5 
2 2907.11.00 101 ฟีนอล (ไฮดรอกซเิบนซนี) 2กรอ, 3ปศ, 

3อย 
4,378.57 152,722.2 4 

3 2905.11.00 000 - -  เมทานอล (เมทลิแอลกอฮอล)์ 1กรอ, 1อย, 
4อย 

3,355.04 475,746.5 2 

4 2903.15.00 000 - -  เอทลินีไดคลอไรด ์(ไอเอสโอ) 
(1,2-ไดคลอโรอเีทน) 

3กรอ, 4กษ, 
4อย 

3,267.07 299,438.3 3 

5 2902.50.00 000 -  สไตรนี 2กรอ 1,846.48 49,371.3 8 
6 2915.21.00 001 กรดเกลเชยีลอะซตีกิ 3กรอ 1,593.42 101,890.3 6 
7 2910.20.00 000 -  เมทลิออกซเิรน  

(โพรพลินีออกไซด)์ 
3กรอ 1,317.27 1,917,446.4 1 

8 2916.14.10 000 - - - เมทลิเมทาครเิลต 2กรอ 1,262.36 21,625.0 14 
9 2914.11.00 000 - -  อะซโีทน 3กรอ 1,135.12 50,405.7 7 
10 2916.11.00 101 กรดอะครลิกิ 1กรอ 1,068.29 26,208.3 13 
11 2915.32.00 000 - -  ไวนิลอะซเีทต 2กรอ 991.14 32,758.4 9 
12 2929.10.00 004 โทลูอนี-2,4-ไดไอโซไซยาเนต 3กรอ 960.16 10,351.9 19 
13 2915.31.00 000 - -  เอทลิอะซเีทต 1กรอ 875.13 30,260.3 11 
14 2901.24.00 001 1,3-บวิทาไดอนีหรอืบวิทา-1,3- 

ไดอนี 
3กรอ 810.88 21,227.4 15 

15 2903.21.10 000 - - - ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร ์ 3กรอ, 4กษ, 
4อย 

745.78 32,326.4 10 

16 2909.43.00 101 เอทลินีไกลคอลโมโนบวิทลิอเีทอร ์
(บวิทลิเซลโลโซลฟ์) 

1กรอ 600.72 12,977.4 18 

17 2915.33.00 000 - -  นอรม์ลั-บวิทลิอะซเีทต 1กรอ 589.28 15,207.2 17 
18 2914.12.00 000 - -  บวิทาโนน (เมทลิเอทลิคโีทน) 3กรอ 577.44 19,479.0 16 
19 2903.49.00 022 คลอโรไดฟลูออโรมเีทน (เอชซเีอฟ

ซ-ี22) 
3กรอ 451.24 9,593.2 22 

20 2910.30.00 001 -  1-คลอโร-2,3-อพีอกซโิพรเพน 
(อพีคิลอโรไฮดรนิ) 

2กรอ, 4กรอ 438.54 10,300.7 20 

รวม  31,869.82 3,428,671.2  

หมายเหตุ  กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ปศ = กรมปศุสตัว ์

  



รายงานสรุปสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตราย ปี พ.ศ. 2548 – 2552 

โครงการศูนยว์จิยัการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตราย  19 

สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ในปี พ.ศ. 2552 ปรมิาณการน าเขา้เคมภีณัฑ์อนิทรยีท์ีถู่กควบคุมตามพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย
และ / หรอื พระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑเ์ฉพาะทีม่รีหสัสถติเิป็นสารเดีย่วทีม่กีารน าเขา้สงูทีสุ่ด 20 ล าดบั
แรก มนี ้าหนักรวมกนั 3,447,239.6 ตนั (ตารางที ่11 ก) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 97.1 ของปรมิาณการน าเขา้
สารควบคุมทัง้หมด 288 รายการในตอนที ่29  เคมภีณัฑท์ีม่กีารน าเขา้สงูทีสุ่ด 20 ล าดบัแรก ทุกรายการเป็น
สารทีอ่ยูใ่นความควบคมุของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ม ี4 รายการทีอ่ยู่ในความควบคุมของหน่วยงานอื่นดว้ย 
ไดแ้ก ่เมทานอล  เอทลินีไดคลอไรด ์ ฟีนอล และ ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร ์ 

สารอนิทรยีค์วบคุมทีม่ปีรมิาณการน าเขา้สงูทีสุ่ด ไดแ้ก่ เมทลิออกซเิรน หรอื โพรพลีนีออกไซด์ ซึง่มี
ปรมิาณน าเขา้เป็นล าดบัที ่1 เป็นสารที่ใชม้ากในอุตสาหกรรมเพื่อผลติสารตัง้ต้นทีน่ าไปผลิตส ีกาว และ 
พลาสตกิโพลยีรูเีทน     

อะครโิลไนไทรลซ์ึง่อยูใ่นความควบคมุของกรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นสารทีม่มีลูค่าการน าเขา้สงูเป็น
ล าดบัที ่1 (ตารางที ่11 ข) เป็นของเหลวไวไฟและระเบดิได้เมื่อใกล้ไฟ และเป็นสารทีใ่ชม้ากในการท าใย
อะครลิกิ modacrylic fibers และพลาสตกิ ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) ซึง่ใชท้ ากระเป๋าเดนิทาง
และวสัดุกอ่สรา้งทีต่อ้งการความแขง็แรง   

ตารางที ่12 ก ปรมิาณ และมลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑค์วบคมุพกิดัตอนที ่28 ในหน่วยกโิลกรมั เรยีงตามปรมิาณ  
       20 ล าดบัแรก (มกราคม – ธนัวาคม 2552) เฉพาะพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดีย่ว 

ล าดบัท่ี 
ตาม

ปริมาณ 
พิกดัรหสัสถิติ รายการ การควบคมุ 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ล าดบัท่ี 
ตาม
มลูค่า 

1 2814.10.00 000 แอมโมเนียมชนิดทีป่ราศจากน ้า 3กรอ 267,870.1 2,582.25 1 
2 2807.00.00 102 กรดซลัฟิวรกิมากกว่ารอ้ยละ 50 

โดยน ้าหนัก 
3กรอ 221,902.1 162.38 9 

3 2815.12.00 102 โซเดยีมไฮดรอกไซดม์ากกวา่
รอ้ยละ 20 โดยน ้าหนกั 

1กรอ 85,269.7 358.76 3 

4 2808.00.00 102 กรดไนตรกิมากกวา่รอ้ยละ 15 
โดยน ้าหนัก 

2กรอ 33,977.9 172.92 7 

5 2829.11.00 000 คลอเรตของโซเดยีม 3กรอ, 3กษ, 
4กษ 

16,785.0 317.20 4 

6 2815.12.00 101 โซเดยีมไฮดรอกไซดต์ัง้แต่รอ้ย
ละ 20 โดยน ้าหนกัหรอืน้อยกว่า 

1ปม 10,967.9 95.14 14 

7 2840.19.00 003 บอแรกซ์ (โซเดยีมเตตระบอเรต 
เดคะไฮเดรต   โซเดยีมบอเรตเด
คะไฮเดรต บอแรกซเ์ดคะไฮ
เดรต) 

3กรอ 5,181.1 86.79 15 

8 2820.10.00 000 แมงกานีสไดออกไซด ์ 1กรอ 4,957.7 288.28 5 
9 2810.00.00 201 กรดโบรกิ (กรดโบราสกิ กรด

ออรโ์ท-โบรกิ) 
3กรอ, 3อย 4,678.5 118.89 12 

10 2829.19.00 002 คลอเรตของโพแทสเซยีม กห, 3กษ 3,846.0 59.88 18 
11 2833.25.00 000 ซลัเฟตของทองแดง 1กรอ, 3กษ 2,905.7 152.67 10 



รายงานสรุปสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตราย ปี พ.ศ. 2548 – 2552 
 

20  โครงการศูนยว์จิยัการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตราย 

  สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ตารางที ่12 ก (ต่อ) ปรมิาณ และมลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑค์วบคมุพกิดัตอนที ่28 ในหน่วยกโิลกรมั เรยีงตาม 
       ปรมิาณ 20 ล าดบัแรก (มกราคม – ธนัวาคม 2552) เฉพาะพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดีย่ว 

ล าดบัท่ี 
ตาม

ปริมาณ 
พิกดัรหสัสถิติ รายการ การควบคมุ 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ล าดบัท่ี 
ตาม
มลูค่า 

12 2815.20.00 102 
โพแทสเซยีมไฮดรอกไซด์
มากกวา่รอ้ยละ 20 โดยน ้าหนกั 

1กรอ 2,506.8 121.51 11 

13 2809.20.90 302 
กรดไพโรฟอสฟอรกิมากกวา่
รอ้ยละ 25 โดยน ้าหนกั 

1กรอ 2,371.0 50.57 20 

14 2836.60.00 000 แบเรยีมคารบ์อเนต 1กรอ, 3อย 2,366.3 20.39 31 
15 2847.00.10 001 ไฮโดรเจน 1กรอ 2,331.3 34.94 23 
16 2837.11.00 001 โซเดยีมไซยาไนด ์ 3กรอ, 4อย 2,191.8 162.40 8 

17 2809.20.90 102 
กรดออรโ์ท-ฟอสฟอรกิมากกวา่
รอ้ยละ 25 โดยน ้าหนกั 

1กรอ 2,126.6 71.69 17 

18 2840.19.00 002 บอแรกซ์เพนตะไฮเดรต 3กรอ 1,469.1 24.63 28 

19 2824.10.00 001 
ตะกัว่โมนอกไซด ์(ลทิารจ์ แมส
ซคิอต ตะกัว่ออกไซดส์เีหลอืง 
พลมับสัออกไซด)์ 

3กรอ 1,229.2 75.17 16 

20 2840.19.00 001 
ไดโซเดยีมเตตระบอเรต 
(โซเดยีมบอเรต) 

3กรอ 1,136.6 22.92 30 

รวม  676,070.4 4,979.35  

หมายเหตุ  กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ปม = กรมประมง,  
 กห = กรมการอุตสาหกรรมทหาร 

ตารางที ่12 ข ปรมิาณ และมลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑค์วบคมุพกิดัตอนที ่28 ในหน่วยกโิลกรมั เรยีงตามมลูคา่  
       20 ล าดบัแรก (มกราคม – ธนัวาคม 2552) เฉพาะพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดีย่ว 

ล าดบั 
ตาม
มลูค่า 

พิกดัรหสัสถิติ รายการ การควบคมุ 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

(ตนั) 

ล าดบั 
ตาม

ปริมาณ 
1 2814.10.00 000 -  แอมโมเนียมชนิดทีป่ราศจากน ้า 3กรอ 2,582.25 267,870.1 1 
2 2843.30.00 002 โพแทสเซยีมไซยาไนดข์องทอง 

(โพแทสเซยีมไซยาโนออไรต ์
โพแทสเซยีมโกลดไ์ซยาไนด์) 

1กรอ 1,855.75 2.5 69 

3 2815.12.00 102 โซเดยีมไฮดรอกไซดม์ากกวา่  
รอ้ยละ 20 โดยน ้าหนกั 

 1กรอ 358.76 85,269.7 3 

4 2829.11.00 000 คลอเรตของโซเดยีม 3กรอ, 3กษ, 
4กษ 

317.20 16,785.0 5 

5 2820.10.00 000 -  แมงกานีสไดออกไซด ์ 1กรอ 288.28 4,957.7 8 
6 2826.90.00 001 โซเดยีมฟลูออโรซลิเิกต  

(โซเดยีมเฮกซะฟลูออโรซลิเิกต) 
1กรอ 207.36 108.9 39 
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สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ตารางที ่12 ข (ต่อ) ปรมิาณ และมลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑค์วบคมุพกิดัตอนที ่28 ในหน่วยกโิลกรมั เรยีงตาม  
        มลูคา่ 20 ล าดบัแรก (มกราคม – ธนัวาคม 2552) เฉพาะพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดีย่ว 

ล าดบั 
ตาม
มลูค่า 

พิกดัรหสัสถิติ รายการ การควบคมุ 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

(ตนั) 

ล าดบั 
ตาม

ปริมาณ 
7 2808.00.00 102 กรดไนตรกิมากกวา่รอ้ยละ 15 

โดยน ้าหนัก 
 2กรอ 172.92 33,977.9 4 

8 2837.11.00 001 โซเดยีมไซยาไนด ์ 3กรอ, 4อย 162.40 2,191.8 16 
9 2807.00.00 102 กรดซลัฟิวรกิมากกว่ารอ้ยละ 50 

โดยน ้าหนัก 
     3กรอ 162.38 221,902.1 2 

10 2833.25.00 000 ซลัเฟตของทองแดง 1กรอ, 3กษ 152.67 2,905.7 11 
11 2815.20.00 102 โพแทสเซยีมไฮดรอกไซดม์ากกวา่

รอ้ยละ 20 โดยน ้าหนกั 
 1กรอ 121.51 2,506.8 12 

12 2810.00.00 201 กรดโบรกิ  
(กรดโบราสกิ กรดออรโ์ท-โบรกิ) 

3กรอ, 3อย 118.89 4,678.5 9 

13 2843.30.00 001 ไซยาไนดข์องทอง  
(ออรกิไซยาไนดไ์ตรไฮเดรต    
กรดไซยาโนออรกิไตรไฮเดรต) 

1กรอ 99.02 0.1 77 

14 2815.12.00 101 โซเดยีมไฮดรอกไซดต์ัง้แต่รอ้ยละ 
20 โดยน ้าหนักหรอืน้อยกวา่ 

1ปม 95.14 10,967.9 6 

15 2840.19.00 003 บอแรกซ์ (โซเดยีมเตตระบอเรต 
เดคะไฮเดรต   โซเดยีมบอเรตเด
คะไฮเดรต บอแรกซเ์ดคะไฮเดรต) 

     3กรอ 86.79 5,181.1 7 

16 2824.10.00 001 ตะกัว่โมนอกไซด ์(ลทิารจ์  
แมสซคิอต ตะกัว่ออกไซดส์เีหลอืง 
พลมับสัออกไซด)์ 

 3กรอ 75.17 1,229.2 19 

17 2809.20.90 102 กรดออรโ์ท-ฟอสฟอรกิมากกวา่
รอ้ยละ 25 โดยน ้าหนกั 

1กรอ 71.69 2,126.6 17 

18 2829.19.00 002 คลอเรตของโพแทสเซยีม กห,  3กษ 59.88 3,846.0 10 
19 2802.00.00 000 ก ามะถนัชนิดระเหดิ หรอื       

ชนิดตกตะกอน               
ก ามะถนัชนิดคอลลอยด ์

3กษ 51.42 877.1 23 

20 2809.20.90 302 กรดไพโรฟอสฟอรกิมากกวา่   
รอ้ยละ 25 โดยน ้าหนกั 

1กรอ 50.57 2,371.0 13 

รวม  7,090.02 669,755.8  

หมายเหตุ  กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ปม = กรมประมง,  
กห = กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
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  สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ในปี พ.ศ. 2552 ปริมาณการน าเข้าเคมีภัณฑ์อนินทรีย์ฯ ที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อนัตราย และ / หรอื พระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑเ์ฉพาะทีม่รีหสัสถติเิป็นสารเดีย่วทีม่กีารน าเขา้สงูทีสุ่ด 
20 ล าดบัแรก มนี ้าหนักรวมกนั 676,070.4 ตนั (ตารางที ่12 ก) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 98.6 ของปรมิาณการ
น าเขา้สารควบคมุทัง้หมด 97 รายการในตอนที ่28  

แอมโมเนียมชนิดทีป่ราศจากน ้าเป็นสารทีม่กีารน าเขา้เป็นล าดบัที ่1 ทัง้ปรมิาณ และมลูค่า (ตารางที ่
12 ก และ 12 ข) จากการวเิคราะหข์อ้มลูปี พ.ศ. 2548 – 2552 พบว่ามกีารน าเขา้แอมโมเนียมชนิดทีป่ราศจาก
น ้าปรมิาณมากกว่า 200,000 ตนัทุกปี และจากสถติกิารเกดิอุบตัภิยัทีเ่ผยแพร่บนเว็บไซต์ www.chemtrack.org 
พบว่า ในชว่งปี พ.ศ. 2542 – 2552 มรีายงานอบุตัภิยัทีเ่กดิเนื่องจากแอมโมเนียรวมถงึ 31 ครัง้ และในปี พ.ศ. 
2547 และ 2548 มอีบุตัเิหตุปีละ 4 ครัง้ ปี พ.ศ. 2550 มอีบุตัเิหตุมากถงึ 7 ครัง้ ดงันัน้จงึน่าจะมกีารตดิตามการ
กระจายของสารรายการนี้จากจุดน าเขา้เพือ่ดแูลใหม้กีารใชอ้ยา่งถกูตอ้งเพือ่ลดความเสีย่งต่อการเกดิอบุตัภิยั 

ในจ านวนสารอนินทรยีเ์ดีย่วทีม่กีารน าเขา้สงูทีสุ่ด 20 ล าดบัแรก มอียู่ 1 รายการ    คอื โพแทสเซยีม
คลอเรต ซึง่เคยเป็นสาเหตุการเกดิระเบดิครัง้ใหญ่ในโรงงานล าใยทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่เมื่อปี พ .ศ. 2542 เดมิเป็น
สารที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานเดียว คอื กรมการอุตสาหกรรมทหาร ตามพระราชบญัญตัิควบคุม
ยทุธภณัฑ ์โดยไมม่เีงือ่นไขการควบคมุ และเนื่องจากโพแทสเซยีมคลอเรตมคีุณสมบตัเิร่งการเจรญิเตบิโตของ
พชื ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้มปีระกาศกระทรวงกลาโหมยกเว้นการควบคุมโพแทสเซียมคลอเรตของ
กรมการอตุสาหกรรมทหาร คอื “ยกเวน้ผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูทีม่สี่วนผสมของโปตสัเซยีมคลอเรตไม่เกนิ รอ้ยละ 
15 และเตมิสารหน่วงการออกซไิดซ์ส าหรบัน าไปใช้ในการเกษตรทีป่ลอดภยัต่อการระเบดิ” ต่อมาในปี พ.ศ. 
2549 ไดม้ปีระกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ เพิม่ชื่อ โพแทสเซยีมคลอเรตเขา้ไปในบญัชวีตัถุอนัตรายฉบบัที ่5 
และอยู่ในความควบคุมของกรมวิชาการเกษตรด้วยเงื่อนไข “เฉพาะในรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการ
เจรญิเตบิโตของพชืเทา่นัน้ และผสมสารหน่วงปฏกิริยิาตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด”  ดงันัน้ เพื่อ
ควบคุมใหก้ารขออนุญาตเป็นไปตามกฎหมาย การน าเขา้สารนี้เพื่อใชใ้นทางเกษตรจงึต้องได้รบัอนุญาตจาก
กรมวชิาการเกษตร และสารทีข่ออนุญาตตอ้งมสีมบตัติามขอ้ก าหนด 

ตารางที ่13 ก ปรมิาณ และมลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑค์วบคมุพกิดัตอนที ่38 ในหน่วยกโิลกรมั เรยีงตาม  
       ปรมิาณ 20 ล าดบัแรก (มกราคม – ธนัวาคม 2552) เฉพาะพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดีย่ว 

ล าดบัท่ี 
ตาม

ปริมาณ 
พิกดัรหสัสถิติ รายการ 

หน่วยงาน 
ท่ีควบคมุ 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ล าดบัท่ี 
ตาม
มลูค่า 

1 3808.93.00 401 ไกลโฟเสต-ไอโซโพรพลิ
แอมโมเนียม 

3กษ 21,358.9 1,508.30 2 

2 3808.93.00 447 พาราควอตไดคลอไรด ์ 3กรอ, 3กษ,  
4อย 

19,392.4 1,975.29 1 

3 3808.93.00 399 ไกลโฟเสต 3กษ 13,523.5 992.87 3 
4 3808.50.30 001 เฉพาะสารฆา่วชัพชืทีบ่รรจุ

กระป๋องทีม่เีครื่องฉีดดว้ยความ
ดนั ซึง่อดัไวใ้นตวั 

2กษ 9,257.1 959.15 4 
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สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ตารางที ่13 ก (ต่อ) ปรมิาณ และมลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑค์วบคมุพกิดัตอนที ่38 ในหน่วยกโิลกรมั เรยีงตาม  
        ปรมิาณ 20 ล าดบัแรก (มกราคม – ธนัวาคม 2552) เฉพาะพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดีย่ว 

ล าดบัท่ี 
ตาม

ปริมาณ 
พิกดัรหสัสถิติ รายการ 

หน่วยงาน 
ท่ีควบคมุ 

ปริมาณ 
(ตนั) 

มลูค่า 
(ล้านบาท) 

ล าดบัท่ี 
ตาม
มลูค่า 

5 3808.91.90 109 คารโ์บซลัแฟน 3กษ 3,878.9 150.74 14 
6 3808.93.00 312 2,4-ด-ีโซเดยีม 3กษ 3,533.8 277.93 9 
7 3808.93.00 325 อะตราซนี 3กษ 2,703.5 320.28 7 
8 3808.91.10 501 อะบาเมกตนิ 3กษ 2,288.3 360.56 6 
9 3808.93.00 305 2,4-ด-ีไดเมทลิแอมโมเนียม 3กษ 1,889.4 101.25 23 
10 3808.93.00 320 อะเมตรนิ 3กษ 1,397.0 230.35 10 
11 3808.91.90 501 อะบาเมกตนิ 3กษ 1,241.9 168.21 12 
12 3808.50.30 101 เกลอืหรอืเอสเตอรข์อง 2,4,5-ที

(ไอเอสโอ) (2,4,5-กรดไตรคลอ
โรฟีนอกซอีะซตีกิ) 

4กษ 1,193.5 85.37 26 

13 3808.92.00 266 แมนโคเซบ 3กษ 1,129.3 151.81 13 
14 3808.50.11 002 1,2,3,4,5,6-เฮก็ซะคลอโรไซโคล

เฮก็เซน (เอชซเีอช (ไอเอสโอ)) 
รวมถงึลนิเดน  
(ไอเอสไอ หรอื ไอเอน็เอน็) 

3อย, 4กษ, 
4อย 

1,017.8 67.54 33 

15 3808.50.30 400 สารประกอบของปรอท 3กรอ,4กรอ, 
4อย 

932.7 144.89 15 

16 3808.92.00 400 สารฆา่ราทีม่สีารออกฤทธิ ์2 
ชนิด 

2กษ 824.8 858.67 5 

17 3808.92.00 296 ซลัเฟอร ์ 3กษ 806.6 46.35 48 
18 3808.93.00 375 ไดยรูอน 3กรอ, 3กษ 745.3 118.02 19 
19 3808.92.00 288 โพรพเินบ 3กษ 697.5 113.85 21 
20 3808.92.00 214 คารเ์บนดะซมิ 3กรอ, 3กษ 649.2 56.71 40 

รวม  88,461.4 8,688.14  

หมายเหตุ   กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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  สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

ตารางที ่13 ข ปรมิาณ และมลูคา่การน าเขา้เคมภีณัฑค์วบคมุพกิดัตอนที ่38 ในหน่วยกโิลกรมั เรยีงตามมลูคา่  
       20 ล าดบัแรก (มกราคม – ธนัวาคม 2552) เฉพาะรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดีย่ว 

ล าดบั 
ตาม
มลูค่า 

พิกดัรหสัสถิติ รายการ การควบคมุ 
มลูค่า 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 

(ตนั) 

ล าดบั 
ตาม

ปริมาณ 
1 3808.93.00 447 พาราควอตไดคลอไรด ์ 3กรอ, 3กษ, 

4อย 
1,975.29 19,392.4        2 

2 3808.93.00 401 ไกลโฟเสต-ไอโซโพรพลิ
แอมโมเนียม 

3กษ 1,508.30 21,358.9 1 

3 3808.93.00 399 ไกลโฟเสต 3กษ 992.87 13,523.5 3 
4 3808.50.30 001 เฉพาะสารฆา่วชัพชืทีบ่รรจุ

กระป๋องทีม่เีครื่องฉีดดว้ยความดนั 
ซึง่อดัไวใ้นตวั 

2กษ 959.15 9,257.1 4 

5 3808.92.00 400 สารฆา่ราทีม่สีารออกฤทธิ ์2 ชนิด 2กษ 858.67 824.8 16 
6 3808.91.10 501 อะบาเมกตนิ 3กษ 360.56 2,288.3 8 
7 3808.93.00 325 อะตราซนี 3กษ 320.28 2,703.5 7 
8 3808.92.00 202 อะซอกซสีโตรบนิ 3กษ 310.71 71.3 89 
9 3808.93.00 312 2,4-ด-ีโซเดยีม 3กษ 277.93 3,533.8 6 
10 3808.93.00 320 อะเมตรนิ 3กษ 230.35 1,397.0 10 
11 3808.92.00 228 ไดเฟโนโคนาโซล 3กษ 200.43 150.6 55 
12 3808.91.90 501 อะบาเมกตนิ 3กษ 168.21 1,241.9 11 
13 3808.92.00 266 แมนโคเซบ 3กษ 151.81 1,129.3 13 
14 3808.91.90 109 คารโ์บซลัแฟน 3กษ 150.74 3,878.9 5 
15 3808.50.30 400 สารประกอบของปรอท 3กรอ, 4กรอ, 

4อย 
144.89 932.7 15 

16 3808.93.00 454 พรตีลิาคลอร ์ 3กษ 137.07 425.9 28 
17 3808.93.00 601 สารฆา่วชัพชืทีม่สีารออกฤทธิ ์2 

ชนิด 
2กษ 132.86 612.7 22 

18 3808.91.90 526 อมิดิาโคลพรดิ 3กษ, 3อย 122.52 29.0 133 
19 3808.93.00 375 ไดยรูอน 3กรอ, 3กษ 118.02 745.3 18 
20 3808.91.10 117 เมโทมลิ 3กษ, 3อย 115.30 413.3 30 

รวม  9,235.98 83,910.1  

หมายเหตุ  กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ในปี พ.ศ. 2552 ปรมิาณการน าเขา้เคมภีณัฑ์เบด็เตลด็ทีถู่กควบคุมตามพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย
และ / หรอืพระราชบญัญตัคิวบคุมยุทธภณัฑเ์ฉพาะทีม่รีหสัสถติเิป็นสารเดีย่ว หรอื สารกลุ่มทีช่ดัเจน (ไม่รวม
พกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึ “อืน่ๆ”) ทีม่กีารน าเขา้สงูทีสุ่ด 20 ล าดบัแรก มนี ้าหนักรวมกนั 88,461.4 ตนั (ตารางที ่13) 
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 83.1 ของปรมิาณการน าเขา้สารควบคุมทัง้หมด  257 รายการในตอนที ่38   จะเหน็ว่า
สารควบคุมน าเข้าสูงสุด 20 ล าดับแรกนี้  ส่วนใหญ่เป็นเคมีภัณฑ์ที่ควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตรเพียง
หน่วยงานเดยีว  มอียู่ 5 รายการ ทีค่วบคุมโดยหลายหน่วยงาน เช่น พาราควอตไดคลอไรด์ 1,2,3,4,5,6-เฮก็
ซะคลอโรไซโคลเฮ็กเซน (เอชซเีอช (ไอเอสโอ)) รวมถงึลนิเดน (ไอเอสไอ หรอื ไอเอน็เอน็) สารประกอบของ
ปรอท ไดยรูอน และคารเ์บนดะซมิ 

พาราควอตไดคลอไรด์เป็นสารทีม่ปีรมิาณน าเขา้เป็นล าดบัที ่2 และมมีลูค่าการน าเขา้เป็นล าดบัที ่1 
การน าเขา้ต้องได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรอื กรมวิชาการเกษตร ดงันัน้ ปรมิาณน าเขา้ 
19,392.4 ตนั จงึควรเป็นตวัเลขทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดร้บัการอนุญาตของทัง้ 2 หน่วยงาน เชน่เดยีวกบักรณี
ของ อมิดิาโคลพรดิ ไดยรูอน และเมโทมลิ 

กรณีของสารประกอบของปรอทมกีารควบคุมโดย 2 หน่วยงาน คอื กรมวชิาการเกษตร ควบคุมเป็น
วตัถุอนัตรายชนิดที ่4 และกรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมเป็น 2 ระดบั คอื เป็นทัง้วตัถุอนัตรายชนิดที ่3  
และชนิดที ่4 ดงันัน้ ปรมิาณการน าเขา้ 932.7 ตนั จงึควรเป็นการน าเขา้ทีไ่ด้ร ับอนุญาตจาก กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

อย่างไรก็ดี ปรมิาณการน าเขา้ของเคมภีณัฑ์ในพกิดัตอนที่ 38 ที่น าเสนอนี้เป็นน ้าหนักรวมของ
เคมภีณัฑ์ทีม่สีารเคมเีหล่านี้เป็นองค์ประกอบ ไม่ได้หมายถงึ น ้าหนักสุทธิของสารเคมตีวันัน้ๆ ดงันัน้ หาก
ต้องการทราบปริมาณของสารเคมีเหล่านี้ที่แท้จริง ต้องดูข้อมูลเพิ่มจากอัตราส่วนของสารเคมีที่ เป็น
องคป์ระกอบในเคมภีณัฑ ์

4.2 การน าเข้าสารเคมีควบคมุตามอนุสญัญาระหว่างประเทศ  

ในหวัข้อนี้จะกล่าวถึงสถิติการน าเขา้สารเคมทีี่มีการควบคุมภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ  ซึ่ง
ประเทศไทยร่วมเป็นภาคดี้วย ได้แก่ พิธีสารมอนทรอีอล อนุสญัญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้าง
ยาวนาน (POPs Convention) และ อนุสญัญารอตเตอร์ดมัว่าด้วยกระบวนการแจ้งขอ้มูลสารเคมลี่วงหน้า
ส าหรับสารเคมีอันตราย และสารเคมีป้องกนัก าจัดศัตรูพืช และสตัว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ     
(PICs Convention) จ านวน และปรมิาณสารดงักล่าวทีม่กีารน าเขา้มาในประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 
แสดงในตารางที ่14   
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ตารางที ่14 สรปุปรมิาณการน าเขา้สารควบคมุตามอนุสญัญาต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 

กลุ่มสาร 
(รวม other) 

2548 2549 2550 2551 2552 
ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

จ านวน
สาร 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

จ านวน
สาร 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

จ านวน
สาร 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

จ านวน
สาร 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

จ านวน
สาร 

พธิสีาร 
มอนทรอีอล 

0.015 11 0.015 10 0.012 19 0.014 11 0.013 10 

อนุสญัญา
สตอกโฮลม์ฯ 

0.172 3 0.209 2 0.009 12 0.002 8 0.001 8 

อนุสญัญา 
รอตเตอรด์มัฯ 

0.726 42 0.540 41 0.358 112 0.349 100 0.370 97 

อนุสญัญา 
รอตเตอรด์มัฯ 
(ไมร่วม other) 

0.344 31 0.244 16 0.311 99 0.295 87 0.306 84 

 
เนื่องจากพกิดัรหสัสถติมิทีัง้ลกัษณะทีเ่จาะจงเฉพาะสารใดสารหนึ่ง และทีห่มายถงึสารกลุ่มใหญ่ๆ ซึง่

มกัจะเป็นกลุ่มที่ยงัไม่มคีวามต้องการตดิตามเป็นการเฉพาะ   ซึ่งในระบบพกิดัรหสัสถติิจะใชค้ าว่า “อื่น ๆ” 
(other) ในการน าเสนอขอ้มลูในตารางที ่14 จงึไดม้กีารแยกแสดงปรมิาณการน าเขา้ของรายการทีร่วมและไม่
รวมรายการ “อื่นๆ” ส าหรบัสารควบคุมตามอนุสญัญารอตเตอดมัฯ ซึง่มสีารควบคุมจ านวนมากทีย่งัไม่มพีกิดั
รหสัสถติเิฉพาะเหมอืนในกรณีของสารควบคมุตามอนุสญัญาสตอกโฮมลฯ์ และพธิสีารมอนทรอีอล 

จากตารางที ่14 จะเหน็ว่าสารควบคมุตามอนุสญัญาสตอกโฮล์มฯ ซึง่เป็นสารมลพษิทีต่กคา้งยาวนาน
และส่วนใหญ่ถูกห้ามใช้แล้ว ยงัมกีารน าเขา้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปรมิาณที่น าเขา้มแีนวโน้มลดลง
ตามล าดบันับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ตวัอย่างรายการสารเคมคีวบคุมตามอนุสญัญาเหล่านี้แสดงใน
ตารางที ่15 16 และ 17  

ตารางที ่15 ตวัอยา่งรายการสารเคมคีวบคมุภายใตพ้ธิสีารมอนทรอีอล ทีม่กีารน าเขา้ในปี พ.ศ. 2548 – 2552 

ช่ือสาร การควบคมุ พิกดัรหสัสถิติ* 
ปริมาณ (ตนั) 

2548 2549 2550 2551 2552 
คลอโรไดฟลูออโร
มเีทน (HCFC-22) 

3กรอ 2903.49.00 022 10,913.1 11,573.3 8,965.4 11,020.3 9,593.2 

ไดคลอโรฟลูออโรอี
เทน (HCFC-141) 

3กรอ 2903.49.00 141 1,640.0 1,981.0 1,024.1 1,540.1 1,727.6 

โบรโมคลอโรมเีทน 4กรอ 2903.49.00 002 685.1 204.0 227.2 0.951 666.0 

เมทลิโบรไมด ์
3กษ, 
4อย 

2903.39.00 202 682.2 710.1 501.8 512.0 416.3 

ไดคลอโรไดฟลูออโร
มเีทน (CFC-12) 

3กรอ 2903.42.00 001 1,157.4 439.2 310.3 174.2 141.1 

หมายเหตุ   * แสดงพกิดัรหสัสถติติามระบบ HS 2007 ทีเ่ริม่ใชต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
    กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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จากตวัอย่างสารทีค่วบคุมภายใต้พธิสีารมอนทรอีอล ซึ่งหมายถงึสารทีม่คีุณสมบตัิในการท าลายชัน้
โอโซนทีแ่สดงในตารางที ่15 จะเหน็สารทีน่่าตดิตามสถติกิารน าเขา้ ไดแ้ก่ ไดคลอโรไดฟลูออโรมเีทน (CFC-
12) ซึง่ตามขอ้ตกลงของพธิสีารมอนทรอีอล ประเทศไทยตอ้งยกเลกิการใชภ้ายในวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 
ซึ่งจากสถติกิารน าเขา้ขา้งต้นพบว่า ปรมิาณการน าเขา้ลดลงตามล าดบั โดยในปี พ.ศ. 2552 มกีารน าเขา้ 
141.1 ตนั สารทีย่กเป็นตวัอยา่งสารอืน่ๆ ทีค่วรพจิารณา ไดแ้ก ่ 
 ไดคลอโรฟลูออโรอเีทน (HCFC-141) มกีารน าเขา้มากกว่า 1,000 ตนัทุกปี และใน 3 ปีหลงัมกีาร
น าเขา้เพิม่ขึน้เป็นล าดบั 

โบรโมคลอโรมเีทน ซึ่งได้รบัการประกาศเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที่ 4 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 แต่ยงัพบว่ามตีวัเลขการน าเขา้ทกุปี และในปี พ.ศ. 2552 มกีารน าเขา้ถงึ 666 ตนั 

จากการตรวจสอบสถตินิ าเขา้ของกรมศลุกากรพบว่า ในปี พ.ศ. 2553 ยงัมกีารน าเขา้สารทีย่กตวัอย่าง
ในตารางที ่15 ทกุรายการในปรมิาณทีไ่มแ่ตกต่างจากปี พ.ศ. 2552 ยกเวน้ CFC 12 ไมม่ตีวัเลขน าเขา้ 

ตารางที ่16 ตวัอย่างรายการสารเคมคีวบคุมภายใตอ้นุสญัญาสตอกโฮลม์ฯ ทีม่กีารน าเขา้ในปี พ.ศ. 2548 – 2552 

ช่ือสาร การควบคมุ พิกดัรหสัสถิติ* 
ปริมาณ (ตนั) 

2548 2549 2550 2551 2552 
ลนิเดน 
(gamma-HCH) 

3อย, 4กษ 
3808.50.11 002 - - 288.9 357.6 1,017.8 
3808.50.19 002 - - 25.5 32.5 1.0 

อลัดรนิ 4อย, 4กษ 
3808.50.11 001 16.2 - 4,506.2 1,471.9 199.1 
3808.50.19 001 - - 4,180.4 157.9 36.7 

เฮกซะคลอโร
เบนซนี (HCB) 

4กรอ, 4อย, 
4กษ 

3808.50.20 102 - - 16.1 11.8 14.4 

เฮกซะโบรโมไบ
ฟีนิล 

4กรอ, 4อย, 
4กษ 

3824.82.00 000 171,350.6 209,194.3 - - 4.4 
2710.91.00 000 370.6 - 65.8 0.092 0.012 

ดดีที ี 4อย, 4กษ 
3808.50.19 004 - - 16.0 9.9 8.2 
3808.50.11 004 - - 39.0 - 0.010 
2903.62.00 002 - - - 0.002 - 

หมายเหตุ   * แสดงพกิดัรหสัสถติติามระบบ HS 2007 ทีเ่ริม่ใชต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
    กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 จากตารางที ่16 จะเหน็ว่า รายการสารควบคุมตวัอย่างทีม่กีารน าเขา้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพกิดัตอนที ่38 
ซึ่งหมายถึง มกีารน าเข้าสารเหล่านี้ในรูปเป็นองค์ประกอบอยู่ในเคมีภณัฑ์ ดังนัน้ ปริมาณที่น า เสนอนี้จะ
หมายถงึ น ้าหนักของเคมภีณัฑ์ไม่ใช่น ้าหนักสุทธขิองสาร ยกเว้นกรณี ดดีที ีทีม่กีารน าเขา้ในพกิดัตอนที ่29 
ซึง่เป็นการน าเขา้ในรูปสารดดีทีีโดยตรงไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบในเคมภีณัฑ์ แต่อย่างไรกด็ ีจากขอ้มูลสถติใิน
ตารางที ่16 พบว่า สารควบคมุตวัอยา่งทีน่ าเสนอทุกตวัถกูควบคมุเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่4  ยกเวน้ ลนิเดนที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควบคุมเป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่3 จะเหน็ว่า ปรมิาณการน าเขา้สารที่
เป็นวตัถุอนัตรายชนิดที่ 4 ทัง้ 4 สาร คอื อลัดรนิ เฮกซะคลอโรเบนซีน เฮกซะโบรโมไบฟีนิล และดีดีท ีมี
แนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ แต่ในกรณีของลนิเดนกลบัมกีารน าเขา้เพิม่ขึน้ทุกปี ดงันัน้ ส านักงานคณะกรรมการ
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อาหารและยา ซึง่เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการอนุญาตการน าเขา้อาจตอ้งตรวจสอบความจ าเป็นในการน าเขา้ 
และพยายามสนบัสนุนใหม้กีารลดการใช ้และน าสารอืน่ทีไ่มม่สีมบตัติกคา้งยาวนานมาใชแ้ทน  

ตารางที ่17 ตวัอยา่งรายการสารเคมคีวบคมุภายใตอ้นุสญัญารอตเตอรด์มัฯ ทีม่กีารน าเขา้ในปี พ.ศ. 2548 – 2552                    

 ช่ือสาร 
การ

ควบคมุ 
พิกดัรหสัสถิติ* 

ปริมาณ (ตนั) 
2548 2549 2550 2551 2552 

เอทลินีไดคลอไรด์
(ไอเอสโอ)  
(1, 2-ไดคลอโรอเีทน) 

3กรอ,  
4กษ, 
4อย 

2903.15.00 000 336,125.9 234,574.5 289,153.1 281,498.2 299,438.3 
3808.50.11 201 - - 16.2 15.5 - 
3808.50.19 201 - - 2.4 0.020 - 

คารโ์บฟูแรน 3กษ 
3808.91.10 108 4,686.0 5,623.7 2,945.4 4,281.0 597.4 
3808.91.90 108 114.2 127.8 73.6 258.0 105.3 
2932.99.10 000 26.0 31.6 47.4 10.8 48.9 

ไทแรม 
3กรอ, 
3กษ 

2930.30.00 001 364.2 610.0 782.1 537.8 535.5 
3808.92.00 302 20.0 39.0 10.0 35.0 25.0 

เอทลิลนี ออกไซด ์
3กรอ,  
4กษ, 
4อย 

2910.10.00 000 464.4 405.6 450.9 455.5 521.3 
3824.81.00 000 - - 40.1 65.0 28.3 
3808.50.20 101 .042 .051 3.6 1.0 10.0 

ปรอท 3กรอ 2805.4000 000 13.7 7.9 25.8 6.2 4.9 

หมายเหตุ   * แสดงพกิดัรหสัสถติติามระบบ HS 2007 ทีเ่ริม่ใชต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
                กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

จากตารางที ่17 สารทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของอนุสญัญานี้ ยงัมกีารน าเขา้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
น าเขา้ในลกัษณะวตัถุดบิทีน่ ามาใชเ้ชงิอตุสาหกรรม ตวัอยา่งเชน่ เอทลินีไดคลอไรด ์ซึง่เป็นเคมภีณัฑอ์นิทรยีท์ี่
ใชใ้นการผลติพลาสตกิพวีซี ีมปีรมิาณการน าเขา้เป็นล าดบัที ่3 และมมีลูค่าการน าเขา้เป็นล าดบัที ่4 (ตารางที ่11) 
เป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่4 ในความควบคมุของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวชิาการเกษตร 
แต่เป็นวตัถุอนัตรายชนิดที ่3 ในความควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การอนุญาตใหน้ าเขา้สารนี้เป็น
ปรมิาณสงูมากทุกปีมาใชใ้นเชงิอุตสาหกรรมโดยทีม่กีารหา้มน าไปใชใ้นผลติภณัฑ์บา้นเรอืน หรอืผลติภณัฑ์
ทางการเกษตร จึงท าให้การควบคุมการน าไปใช้ผดิจากวตัถุประสงค์ทีไ่ด้รบัอนุญาตน าเขา้มคีวามซบัซ้อน
เพิม่ขึน้ และจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืของทุกหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการสื่อสารขอ้มูลใหถ้งึกนัเพื่อลด
โอกาสการใชช้อ่งว่างนี้ในการท าใหเ้กดิอนัตรายจากการใชอ้ยา่งไมส่มควร 
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4.3 การน าเข้าสารเคมีท่ีควบคมุตามกฎหมายสารเคมีของสหภาพยโุรป (REACH) 

 กฎหมาย REACH เป็นกฎหมายควบคุมสารเคมขีองสหภาพยุโรปว่าด้วย การจดทะเบยีน  การ
ประเมนิ การอนุญาต และ การจ ากดัการใชส้ารเคม ี(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) ซึง่มผีลบงัคบัแลว้ตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2550 กฎหมาย REACH เป็นกฎหมายทีเ่กดิ
จากการน าสาระส าคญัของกฎหมายควบคมุสารเคมทีีบ่งัคบัใชอ้ยูเ่ดมิในสหภาพยโุรปกว่า 40 ฉบบั มาปรบัปรุง 
เพื่อไม่ใหม้คีวามซ ้าซ้อน หรอืขดัแยง้กบักฎหมายควบคุมสารเคมอีื่นๆ อกีหลายฉบบัทีย่งัคงบงัคบัใชอ้ยู่ใน
ปจัจุบนั เช่น กฎหมายเกีย่วกบัยา เครื่องส าอาง หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กฎหมายเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัในสถานประกอบการ กฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 
 ในด้านการควบคุมการใช้สารเคมทีี่มคีวามเป็นอนัตรายสูง ที่มิอาจหลีกเลี่ยงการใช้ได้ เนื่องด้วย
เหตุผลทางเศรษฐกจิและสงัคม หรอื เนื่องจากการไม่สามารถใช้สารอื่นทีม่อีนัตรายน้อยกว่าทดแทนได้นัน้ 
กฎหมาย REACH ใช้การควบคุมด้วยกระบวนการ “การจ ากดัการใช้สารเคมี (Restriction)” โดยมกีาร
ก าหนดรายการสารทีเ่ป็นอนัตรายสูง และเงือ่นไขของการใช้ หรอืวางจ าหน่ายสารเหล่านี้ไวใ้นภาคผนวก 17 
(Annex XVII) ของกฎหมาย ดงันัน้ ผูผ้ลติหรอืผูใ้ชส้ารเหล่านี้ในสหภาพยุโรป รวมถงึผูผ้ลติสนิคา้ในประเทศ
ไทยทีส่่งออกไปจ าหน่ายในสหภาพยุโรป ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนด ตวัอย่างขอ้ก าหนดเงือ่นไขการใช้
ของสารอนัตรายบางชนิดแสดงในตารางที ่18 

ตารางที ่18 ตวัอยา่งสารเคมแีละเงือ่นไขการใชใ้น Annex XVII ของกฎหมาย REACH 

รายการสาร เงื่อนไข 
Chloroform   
CAS No. 67-66-3   

1. หา้มวางตลาด หรอืใชใ้นรปูตวัสารเคม ี (substance) และเป็นสว่นประกอบใน
เคมภีณัฑ ์ (mixture) มากกว่า หรอืเทา่กบั 0.1% โดยน ้าหนกั ในกรณีที่
จ าหน่ายใหก้บับุคคลทัว่ไป หรอื ในกรณีการใชท้ีท่ าใหเ้กดิแพรก่ระจาย เชน่ 
การใชท้ าความสะอาดพืน้ผวิ การใชท้ าความสะอาดเสน้ใย   

2. ในสนิคา้ทีม่สีารนี้มากกว่า หรอื เทา่กบั 0.1% โดยน ้าหนกั ตอ้งมขีอ้ความ 
“ส าหรบัใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรมเทา่นัน้” บนฉลากอยา่งชดัเจน 

Toluene 
CAS No. 108-88-3 

หา้มวางตลาด หรอื ใชใ้นรปูตวัสารเคม ี (substance) และเป็นสว่นประกอบใน
เคมภีณัฑ ์(mixture) มากกว่าหรอืเทา่กบั 0.1% โดยน ้าหนกั เพือ่ใชใ้นกาว หรอืสี
สเปรย ์ส าหรบัการจ าหน่ายแกบุ่คคลทัว่ไป 

Tris (2,3 dibromopropyl) 
phosphate 
CAS No. 126-72-7 

หา้มใชใ้นผลติภณัฑส์ิง่ทอต่างๆ ทีส่ามารถเกดิการสมัผสักบัผวิหนงัได้ 

 เมื่อพจิารณาการน าเขา้เคมภีณัฑ์ที่อยู่ในข่ายสารควบคุมการใช้ตามภาคผนวก 17 ของกฎหมาย 
REACH ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2552 โดยพจิารณาพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดี่ยว หรอืสารกลุ่มทีช่ดัเจน 
(ไม่รวมพกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึ “อื่น ๆ” ) พบว่า มกีารน าเขา้สารในขา่ยควบคุมนี้ 86 – 113 สาร โดยในปี 
พ.ศ. 2550 มจี านวนสารทีน่ าเขา้มากทีส่ดุ สว่นปี พ.ศ. 2552 มปีรมิาณการน าเขา้สงูทีสุ่ด รายละเอยีดปรมิาณ 
และจ านวนสารควบคุมการใชต้ามกฎหมาย REACH ทีม่กีารน าเขา้ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 แสดงใน
ตารางที ่19 
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ตารางที ่19 สรปุปรมิาณการน าเขา้สารทีอ่ยูใ่นขา่ยควบคมุตามกฎหมาย REACH (Annex XVII) 

ปี พ.ศ. 

สารท่ีอยู่ในข่ายควบคมุการใช้ตามกฎหมาย REACH (Annex XVII) 
รวมพิกดั other ไม่รวมพิกดั other 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

จ านวน 
สาร 

จ านวน
รายการ 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

จ านวน 
สาร 

จ านวน
รายการ 

2548 1.394 133 110 0.983 90 83 
2549 1.101 129 106 0.774 86 79 
2550 0.840 160 144 0.765 113 118 
2551 0.766 149 128 0.682 102 101 
2552 2.641 145 121 2.549 98 95 

หมายเหตุ Annex XVII REACH = สารทีม่กีารจ ากดัการใชต้ามกฎหมาย REACH ของสหภาพยโุรป 

 ตวัอยา่งสารทีอ่ยูใ่นขา่ยควบคมุการใชข้องสหภาพยโุรปทีม่กีารน าเขา้ในชว่งปี พ.ศ. 2548 – 2552 
แสดงในตารางที ่20  CAS No. 12135-76-1 

ตารางที ่20 ตวัอยา่งรายการสารเคมทีีอ่ยูใ่นขา่ยควบคมุตาม Annex XVII ของกฎหมาย REACH ทีม่กีารน าเขา้ 
    ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552     

ช่ือสารเคมี 
การ

ควบคมุ 
พิกดัรหสัสถิติ * 

ปริมาณน าเข้า (ตนั) 

2548 2549 2550 2551 2552 

Ammonium nitrate 
CAS No. 6484-52-2 

กห 
3102.30.00 002 946.02 569.02 77.05 0.00 14,000.62 

3102.30.00 001 4,290.20 3,524.50 2,787.71 679.35 4,338.50 

Ammonium sulphide 
CAS No. 12135-76-1 

- 2830.90.00 101 9.63 34.02 11.98 0.00 1.00 

Chloroform 
CAS No. 67-66-3 

3กรอ, 
4อย 

2903.13.00 000 141.67 165.79 77.65 101.37 82.38 

Cyclohexane 
CAS No. 110-82-7 

- 2902.11.00 000 116,173.30 60,954.78 15,565.07 24,219.11 10,253.79 

Dibutyl phthalate 
(DBP) 
CAS No. 84-74-2 

3อย 
2917.34.00 005 1,005.77 1,241.68 51.54 206.40 497.20 

3808.91.10 551 0.00 0.00 64.00 16.00 0.00 

Dichloromethane  
CAS No. 75-09-2 

1กรอ 2903.12.00 000 8,331.93 10,475.06 10,676.66 10,516.16 9,029.08 

mercury 
CAS No. 7439-97-6 

3กรอ 2805.40.00 000 13.71 7.91 25.84 6.16 4.86 

Pentachlorophenol 
CAS No. 87-86-5 

4กรอ,  
4กษ, 4อย 

2908.11.00 000 0.00 0.00 29.70 9.63 3.06 

3808.50.19 007 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 
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ตารางที ่20 (ต่อ) ตวัอยา่งรายการสารเคมทีีอ่ยูใ่นขา่ยควบคมุตาม Annex XVII ของกฎหมาย REACH ทีม่ ี
     การน าเขา้ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552     

ช่ือสารเคมี 
การ

ควบคมุ 
พิกดัรหสัสถิติ * 

ปริมาณน าเข้า (ตนั) 

2548 2549 2550 2551 2552 

Toluene 
CAS No. 108-88-3 

3กรอ 
2902.30.00 000 27,407.31 3,228.97 1,022.73 667.78 35.52 

2707.20.00 001 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 

Tris (2,3 
dibromopropyl) 
phosphate 
CAS No. 126-72-7 

4กษ, 4อย 

2919.10.00 000 0.00 0.00 202.87 113.47 105.97 

2919.90.00 009 0.00 0.44 21.44 0.00 0.00 

3824.83.00 000 0.00 0.00 0.00 0.01 0.41 

หมายเหตุ   * แสดงพกิดัรหสัสถติติามระบบ HS 2007 ทีเ่ริม่ใชต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา,  
กห = กรมการอุตสาหกรรมทหาร 

ตวัอยา่งการน าเขา้สารในตารางที ่20 ทีน่่าสนใจ คอื cyclohexane และ toluene ซึง่พบว่ามกีารน าเขา้
ลดลงอยา่งต่อเนื่องโดยเฉพาะปรมิาณการน าเขา้ cyclohexane ลดลงจากประมาณ 1 แสนตนั ในปี พ.ศ. 2548 
เหลอืประมาณ 1 หมื่นตนั ในปี พ.ศ. 2552 หากวเิคราะห์ในแง่บวกอาจเนื่องมาจากผูป้ระกอบการมคีวาม
ตระหนกัถงึความเป็นอนัตรายของสารนี้มากขึน้ หรอืมกีฎหมาย ขอ้ก าหนด หรอืมาตรการอื่นๆ ของคู่คา้ทัง้ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ที่ก าหนดให้ห้ามใช้สารนี้ เ ป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ แต่อีกแง่ หนึ่ ง               
อาจเนื่ องมาจาก มีการผลิตสารทัง้ 2 รายการในประเทศเพิ่มขึ้น  อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ  คือ 
pentachlorophenol ซึ่งเป็นวัตถุอนัตรายชนิดที่ 4 ของทุกหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติวัตถุอนัตราย        
แต่ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2550 – 2552 มสีถติกิารน าเขา้ แมว้่าจะมปีรมิาณลดลงทุกปี ทัง้นี้หน่วยงานทีม่หีน้าที่
เกีย่วขอ้งควรท าการตรวจสอบต่อไป 

5. การน าเข้าสารก่อมะเรง็ สารก่อการกลายพนัธุ ์และสารท่ีเป็นพิษต่อระบบสืบพนัธุ ์ 

 สารเคมกีลุ่มทีม่คีุณสมบตักิ่อมะเรง็ ก่อการกลายพนัธุ์ และเป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ์ (Carcinogenic 
mutagenic and toxic to reproduction; CMR) จดัเป็นกลุ่มสารทีต่อ้งตดิตามการใชเ้พื่อเฝ้าระวงัผลกระทบที่
อาจจะเกดิขึน้ ดงันัน้ ในรายงานฉบบันี้จงึไดต้ดิตามสถติกิารน าเขา้สารกอ่มะเรง็ สารกอ่การกลายพนัธุ ์และสาร
ทีเ่ป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์โดยใชร้ายชือ่สารตามทีก่ าหนดไวใ้นภาคผนวก 6 (Annex VI) ของกฏหมายว่าดว้ย
การจ าแนกประเภท การตดิฉลาก และการบรรจุหบีห่อของสารเคมี และสารผสม (Classification, Labelling 
and Packaging of chemical substances and mixtures; CLP) ของสหภาพยุโรป ซึง่ใชห้ลกัในการจ าแนก
ประเภททีส่อดคลอ้งกบัระบบ GHS (Globally Harmonised System for Classification and labeling of 
Chemicals) ขององคก์ารสหประชาชาต ิ 

รายการสารในภาคผนวก 6 ของกฎหมาย CLP ประกอบดว้ยสารกอ่มะเรง็ กอ่การกลายพนัธุ์ และเป็น
พษิต่อระบบสบืพนัธุ์ จ านวน 1,432 รายการ ซึง่เป็นทัง้สารเดีย่ว และกลุ่มสาร โดยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายการ
สารในฐานขอ้มลูของหน่วยขอ้สนเทศวตัถุอนัตรายและความปลอดภยั พบว่า สามารถเชื่อมโยงไปถงึรหสัพกิดั
สถติไิดเ้พยีง 269 รายการ ดงันัน้จ านวนสารทีม่กีารน าเขา้ทีเ่สนอต่อไปนี้เป็นเพยีงจ านวนทีต่รงกนักบัรายการ



รายงานสรุปสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตราย ปี พ.ศ. 2548 – 2552 
 

32  โครงการศูนยว์จิยัการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตราย 

  สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

สารทีม่ใีนฐานขอ้มลูของหน่วยขอ้สนเทศฯ เท่านัน้ ยงัไม่ใช่สารก่อมะเรง็ฯ ทัง้หมดทีม่กีารน าเขา้มาในประเทศ
ไทย 
 จากการตดิตามขอ้มลูน าเขา้พบว่า มปีรมิาณการน าเขา้ จ านวนสาร และจ านวนพกิดัรหสัสถติทิีม่กีาร
น าเขา้ในชว่งปี พ.ศ. 2548 – 2552 ดงัแสดงในตารางที ่21 

ตารางที ่21 สรปุปรมิาณการน าเขา้สารกอ่มะเรง็ สารกอ่การกลายพนัธุ ์และสารทีเ่ป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ์    
     ในชว่งปี พ.ศ. 2548 – 2552 

ปี พ.ศ. 
CMR (รวมพิกดั other)  CMR (ไม่รวมพิกดั other) 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

จ านวน 
สาร 

จ านวน
รายการ 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

จ านวน 
สาร 

จ านวน
รายการ 

2548 1.593 195 171 1.166 127 129 
2549 1.419 192 165 1.070 124 124 
2550 1.211 239 234 1.119 168 193 
2551 1.130 220 214 1.025 149 172 
2552 2.960 207 193 2.847 136 152 

หมายเหตุ  CMR = สารก่อมะเรง็ สารก่อการกลายพนัธุ ์และสารทีเ่ป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ ์ตามการจ าแนกประเภทใน Annex VI 
ของกฏหมาย CLP (Classification, Labelling and Packaging of chemical substances and mixtures) ของ
สหภาพยโุรป    

 จากตารางที ่21 จะเหน็ว่า ในช่วงปี พ.ศ 2548 – 2552 มจี านวนการน าเขา้สารทีเ่ขา้ขา่ยเป็นสารก่อ
มะเรง็ฯ ทีม่พีกิดัรหสัสถติทิีห่มายถงึสารเดีย่ว หรอืสารกลุ่มทีช่ดัเจน (กรณีไม่รวมพกิดั other) ระหว่าง 127 – 
168 สาร (จาก 269 รายการทีส่ามารถตรวจสอบไดก้บัฐานขอ้มลู Chemtrack ของหน่วยขอ้สนเทศฯ) ปรมิาณ
การน าเขา้อยูร่ะหว่าง 1.0 – 2.8 ลา้นตนั   

สารในกลุ่มสารก่อมะเร็งฯ เป็นกลุ่มสารที่ประเทศส่วนใหญ่มมีาตรการควบคุม  และติดตามการใช ้
เนื่องจากเป็นสารทีส่ง่ผลกระทบต่อสขุภาพอยา่งรา้ยแรง เชน่ ในประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปมมีาตรการจ ากดั
การใชอ้ย่างเขม้งวดตามกฎหมาย REACH เป็นตน้ ส าหรบัประเทศไทยสารก่อมะเรง็ฯ หลายชนิดถูกควบคุม
ภายใต้พระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย อย่างไรกด็ ียงัมสีารก่อมะเรง็ฯ อกีหลายชนิดทีอ่ยู่นอกการควบคุมดูแล 
การตดิตามสถติกิารน าเขา้สารในกลุ่มนี้อยา่งต่อเนื่องเป็นมาตรการเฝ้าระวงัสารเหล่านี้ในเบื้องตน้ ตวัอย่างสาร
ในกลุ่มสารกอ่มะเรง็ฯ ทีม่กีารน าเขา้ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2552 แสดงในตารางที ่22  
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ตารางที ่22 ตวัอยา่งรายการสารเคมทีีอ่ยูใ่นขา่ยสารกอ่มะเรง็ฯ ทีม่กีารน าเขา้ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552 

ช่ือสารเคมี 
การ

ควบคมุ 
พิกดัรหสัสถิติ * 

ปริมาณน าเข้า (ตนั) 

2548 2549 2550 2551 2552 

acrylonitrile   
CAS No. 107-13-1   3กรอ 2926.10.00 000 124,637.89 135,342.83 145,584.09 130,903.34 139,335.44 

Asbestos: 
Chrysotile   
CAS No.  
12001-29-5   

3กรอ 2524.90.00 002 175,977.29 143,436.29 43,905.18 48,411.50 46,313.12 

bisphenol A 
CAS No. 80-05-7   

-  2907.23.00 000 121,870.05 133,395.83 135,380.81 137,132.55 140,400.55 

1,3-butadiene 
CAS No. 106-99-0   

3กรอ 2901.24.00 001 17,056.84 29,288.77 27,152.30 24,327.80 21,227.38 

dichloromethane   
CAS No. 75-09-2   

1กรอ 2903.12.00 000 8,331.93 10,475.06 10,676.66 10,516.16 9,029.08 

ethylene 
dichloride  
CAS No. 107-06-2   

3กรอ,  
4กษ, 
4อย 

2903.15.00 000 336,125.88 234,574.53 289,153.10 281,498.22 299,438.30 

3808.50.11 201 0.00 0.00 16.16 15.54 0.00 

3808.50.19 201 0.00 0.00 2.45 0.02 0.00 

4-methyl-m-
phenylene 
diisocyanate; 
toluene-2,4-di-
isocyanate  
CASNo. 584-84-9 

3กรอ 2929.10.00 004 7,678.42 9,438.19 5,702.15 10,589.13 10,351.90 

phenol 
CAS No. 108-95-2 

2กรอ, 
3ปศ,     
3อย 

2907.11.00 101 143,301.55 183,118.09 185,509.98 183,363.68 152,722.24 

propylene oxide 
CAS No. 75-56-9   

3กรอ 2910.20.00 000 23,317.06 26,413.30 21,878.30 23,594.49 1,917,446.36 

vinyl chloride 
CAS No. 75-01-4   

3กรอ, 
4กษ, 
4อย 

2903.21.10 000 98,605.97 85,323.04 8,109.32 64,648.13 32,326.39 

หมายเหตุ   * แสดงพกิดัรหสัสถติติามระบบ HS 2007 ทีเ่ริม่ใชต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
กรอ = กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กษ = กรมวชิาการเกษตร, อย = ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ปศ = กรมปศุสตัว ์

จากตัวอย่างการน าเข้าที่แสดงในตารางที่ 22 พบสถิติที่น่าสนใจในกรณีของสารบีสฟีนอล เอ 
(Bisphenol A) ซึง่มกีารน าเขา้ทัง้ 5 ปี โดยทีป่รมิาณการน าเขา้เพิม่ขึน้ทกุปีจาก 121,870  ตนั ในปี พ.ศ. 2548 
เป็น 140,400 ตนั ในปีพ.ศ. 2552 สารบีสฟีนอล เอ เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกประเภทโพลี
คารบ์อเนต (Polycarbonate) และอพีอกซเีรซิน่ (Epoxy resin) ซึ่งเป็นพลาสตกิทีน่ ามาใชใ้นการผลติขวดน ้า 
ขวดนม อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวสัดุทนัตกรรม สารบีสฟีนอล เอ ตามการจ าแนกใน
ภาคผนวก VI ของกฎหมาย CLP ของสหภาพยุโรป จดัเป็นสารที่เป็นพษิต่อระบบสบืพนัธุ์ (Toxic to 
reproduction) และจากงานวจิยัของศนูยพ์ษิวทิยาแหง่ชาต ิประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า สารบสีฟีนอล เอ มผีล
ท าใหลู้กหนูทดลองมปีญัหาด้านการพฒันาสมอง รวมทัง้ยงัก่อใหเ้กดิมะเรง็เต้านม และต่อมไรท้่อ นอกจากนี้ 
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ยงัมงีานวิจยัอื่นๆ เกี่ยวกบัความเป็นพิษของสารนี้ด้วย ล่าสุด สหภาพยุโรป ได้ประกาศห้ามน าเขา้  และ
จ าหน่ายขวดนมทีป่นเป้ือนดว้ยสารบสีฟีนอล เอ โดยมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 
หลงัจากทีป่ระเทศแคนาดาไดป้ระกาศ เมือ่ปี พ.ศ. 2551 ส าหรบัในประเทศไทยยงัไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการ
ควบคมุสารนี้ตามพระราชบญัญตัวิตัถุอนัตราย  

แต่อย่างไรก็ดี ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้สารบีสฟีนอล เอ ในกระบวนการผลิตพลาสติกยงัคงมีความ
คดิเหน็ทีแ่ตกต่างเกีย่วกบัความเป็นพษิของสารนี้ เนื่องจาก ยงัไมม่หีลกัฐานยนืยนัอย่างแน่ชดัถงึความเป็นพษิ
ทีม่ตี่อมนุษย ์รวมถงึยงัมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัโอกาสในการรัว่ไหลของสารนี้ออกมาจากผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ซึง่จาก
ขอ้มลูการทดสอบกบัขวดนมทีว่างจ าหน่ายในทอ้งตลาดพบว่า ไมม่ปีญัหาเกีย่วกบัการรัว่ไหลของสารบสีฟีนอล 
เอ ออกจากผลติภณัฑ ์แต่ยงัไมม่ขีอ้มลูการทดสอบกบัขวดนมทีผ่า่นการใชแ้ลว้  

นอกจากนี้ จะเหน็ว่าในกรณีของสารโพรพลินีออกไซด์มกีารน าเขา้ในปี พ.ศ. 2552 ในปรมิาณทีส่งูถงึ 
1.9 ลา้นตนั ซึง่มากกว่าปรมิาณทีเ่คยมกีารน าเขา้ในปีก่อน ๆ ทีป่รมิาณน าเขา้อยู่ทีป่ระมาณ 2 หมื่นตนั จาก
ขอ้มูลเหล่านี้ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบสามารถใชเ้ป็นข้อมูลเบื้องตน้ในการตดิตามความเคลื่อนไหวของสารก่อ
มะเรง็ฯ ทีอ่าจมผีลต่อสขุภาพประชาชนในระยะยาว 

 6. บทสรปุ 

รายงานสถติกิารน าเขา้เคมภีณัฑอ์นัตรายฉบบันี้ เป็นความพยายามของหน่วยขอ้สนเทศวตัถุอนัตราย
และความปลอดภยั ในการน าขอ้มูลสถตินิ าเขา้เคมภีณัฑ์ทีร่ายงาน และเผยแพร่โดยกรมศุลกากรมาวเิคราะห์ 
และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชเ้ป็นจุดตัง้ต้นในการตดิตามวตัถุอนัตราย  
หน่วยงานควบคุมสามารถตรวจสอบความตอ้งตรงกนัของขอ้มลูปรมิาณการน าเขา้กบัปรมิาณทีอ่นุญาต  และ
อาจตดิตามความเคลื่อนไหวไปจนถงึผูใ้ชป้ลายทางได ้ หน่วยงานเกีย่วขอ้งอื่น ๆ  สามารถใชส้ถติกิารน าเขา้
เป็นขอ้มลูประกอบการจดัท านโยบาย และแผนการด าเนินงานพฒันาอุตสาหกรรม  การก าหนดนโยบาย หรอื
มาตรการต่าง ๆ เพื่อการจดัการสารเคมีบางชนิด หรอืบางกลุ่มเพื่อปกป้องสุขภาพอนามยัของประชาชน 
รวมทัง้ สิง่แวดล้อม เช่น การเฝ้าระวงัผลติภณัฑท์ีม่สีารอนัตรายรา้ยแรงเป็นส่วนประกอบ การตดิตามขอ้มูล
สารเคมอีนัตรายทีม่อียู่ในประเทศแบบครบวงจร เป็นต้น นอกจากนี้ ผูป้ระกอบการเคมภีณัฑ์อนัตราย และ
ผูส้นใจสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในเชงิธุรกจิอตุสาหกรรม และการคา้ รวมทัง้รว่มด าเนินงานกบัหน่วยงานภาครฐั
เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวงั และตดิตามความเคลื่อนไหวของเคมภีณัฑ์อนัตราย และการจดัการความปลอดภยั
สาธารณะไดด้ว้ย 
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สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

 
คณะผู้จดัท า 

รายงานสรปุสถิติการน าเข้าเคมีภณัฑอ์นัตราย ปี พ.ศ. 2548 – 2552 

1. รศ.ดร.วราพรรณ ดา่นอตุรา 

2. นายธเนศ เตชะเลศิ 

3. นางสาววลยัพร มขุสวุรรณ 

4. นางสาวขวญันภสั สรโชต ิ

5. นางสาวสทุธริตัน์ ลศินนัท ์

 
 

 
  

 
 
 

        
 
 

หน่วยข้อสนเทศวตัถอุนัตรายและความปลอดภยั 
ศนูยค์วามเป็นเลิศด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมและของเสียอนัตราย (ศสอ.) 
ส านักพฒันาบณัฑิตศึกษาและวิจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สบว.) 

 

 
เวบ็ไซต ์www.chemtrack.org 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



              หน่วยขอ้สนเทศวตัถุอนัตรายและความปลอดภยั
ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย
ส านกัพฒันาบณัฑติศกึษาและวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
อาคารวทิยพฒันา ชัน้ 6 หอ้ง 605 ซอย จุฬาฯ 12 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท ์0-2218-4251 โทรสาร 0-2219-2250
เวบ็ไซต์ www.chemtrack.org
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