
อนุสัญญารอตเตอรดัมวาดวยการยินยอมเมื่อไดรับแจงลวงหนา  
(PICs Convention หรือ Rotterdam Convention) 
 
ความเปนมา 
 เนื่องจากการใชสารเคมีอันตราย โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ปรากฏผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นทั้งตอ
ส่ิงมีชีวิตและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องทั่วโลก รัฐบาลนานาประเทศจึงไดเร่ิมตนกระบวนการแจงขอมูลลวงหนาแก
ประเทศผูนําเขา เพื่อขอความเห็นชอบกอนที่จะสงออกสารเคมีอันตรายไปยังประเทศนั้น ซึ่งในตอนเริ่มตนนั้น
กระบวนการนี้เปนแบบสมัครใจ ตอมาเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น จึงไดมกีารประกาศ ยกระดับใหกระบวนการนี้เปน
อนุสัญญารอตเตอรดัม ฯ ซึ่งจะมีผลบังคับทางกฎหมายเมือ่วันที่ 10 กันยายน 2541 โดยมี UNEP และ FAO เปน
เลขานุการ อนุสัญญารอตเตอรดัม ฯ มวีัตถปุระสงค คือ การสงเสริมความรวมมือและรับผิดชอบระหวางประเทศใน
เร่ืองการคาสารเคมีอันตรายตองหามหรือจาํกัดการใชอยางเขมงวดและสูตรผสมของสารเคมีปองกันกําจดัศัตรูพืชและ
สัตวที่เปนอันตรายอยางรายแรง เพื่อปกปองสุขภาพอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากอันตรายของสารเคมีและ
เพื่อ สงเสริมการใชสารเคมอียางไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม โดยใหอํานาจประเทศนําเขาปฏิเสธการรับสารเคมี
อันตรายที่สงมาได และใหเครื่องมือและขอมูลที่จําเปนในการตรวจสอบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดหรือแยกแยะสารเคมี
อันตรายที่ประเทศไมสามารถจัดการไดอยางปลอดภัย หากประเทศนั้น ๆ ยอมรับการนําเขาสารเคมีอันตราย 
อนุสัญญารอตเตอรดัม ฯ ก็มมีาตรการสงเสริมใหมีการใชสารเคมีอยางปลอดภัยไดแก การใชฉลากมาตรฐาน การให
ความชวยเหลือดานเทคนิค เปนตน  
 อนุสัญญารอตเตอรดัม ฯ มีผลบังคับใชเมือ่วนัที่ 24 กุมภาพันธ 2547 จํานวนประเทศที่เขารวม ณ วันที่ 10 
มีนาคม 2548 มีประเทศลงนามแลว 73 ประเทศ และเปนภาคีแลว 116 ประเทศ สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบเมือ่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 ใหประเทศไทยใหภาคยานุวัติสารในอนุสัญญารอตเตอรดัม ฯ โดยให
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตร เปนตัวแทนผูมีอํานาจของรัฐ (Designated National Authority : 
DNA) ดานสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพษิ
เปน DNA ดานสารเคมีอื่นๆ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน DNA ดานสารเคม ี
อุตสาหกรรม 

UNEP และ FAO ไดกําหนดรายชื่อสารเคมีที่ถูกควบคุมภายใตอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ วาจะตองเปนสารเคมี
ที่ถูกหามใชหรอืสารเคมีที่ถูกจํากัดการใชอยางเขมงวดในประเทศไมนอยกวา 2 ประเทศจาก 2 ภูมิภาค ซึ่งที่ไดกําหนด
ไวจนถึงพฤษภาคม 2548 ม ี41 ชนิด จาํแนกเปนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (pesticides) 24 ชนิด สูตรผสม
ของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว (pesticide formulations) ที่เปนอันตรายอยางรายแรง  6 ชนิด และสารเคมี
อุตสาหกรรม (industrial chemicals) 11 ชนิด   

พันธกรณีสําคัญที่กําหนดใหประเทศภาคีตองปฏิบัติหลังจากที่อนุสัญญารอตเตอรดัมฯ มีผลบังคับใชแลว 
สรุปไดดังนี้  



1. แตละภาคีจะตองแจงขอมลูมาตรการดานกฎระเบียบขั้นสุดทาย (final regulatory action) สําหรับสารเคมี
ตองหาม หรอืสารเคมีที่ถูกจํากัดการใชอยางเขมงวดในประเทศใหสํานักเลขาธิการทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็ว
ที่สุด ไมเกิน 90 วัน หลังจากวนัที่มาตรการดานกฎระเบียบขั้นสุดทายมีผลบังคับใช 

2. การกําหนดรายชื่อสารเคมทีี่ถูกควบคุมภายใตอนุสัญญาฯ จะตองเปนสารเคมีตองหาม หรือ สารเคมทีี่ถูก
จํากัดการใชอยางเขมงวดในประเทศไมนอยกวา 2 ประเทศจาก 2 ภูมิภาค 

3. การใหความชวยเหลือภาคีที่เปนประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศที่มีการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจในการ
จัดทําขอเสนอบัญชีรายชื่อสูตรผสมของสารเคมีปองกันกําจดัศัตรูพืชและสัตวที่เปนอันตรายอยางรายแรงเพิ่มเติม 

4. จัดตั้งองคกรเสริม เรียก "คณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารเคมี" เพื่อพิจารณาทบทวนขอมูลที่มีการแจง
ขอมูลสารเคมีลวงหนา และใหคําแนะนําที่ประชุมใหญภาคีวา สารเคมีนั้นควรอยูในหลักเกณฑของกระบวนการแจง
ขอมูลสารเคมีลวงหนาและควรบรรจุในบัญชีรายชือ่สารเคมีเพิ่มเติมหรือไมรวมท้ังจะตองจัดทําเอกสารแนวทางการ
ตัดสินใจเสนอที่ประชุมใหญภาคี 

5. แตละภาคีตองใชมาตรการที่เหมาะสมทางการบริหารและทางกฎหมายในเรื่องการนําเขาสารเคมีเพื่อให
เกิดการตัดสินใจไดทันเวลา และจะตองแจงทาทีเกี่ยวกับการนําเขาสารเคมีใหสํานักเลขาธิการโดยเร็วที่สุดหรืออยางชา
ไมเกิน 9 เดือน นับจากวันที่มีการสงเอกสารแนวทางการตัดสินใจ (decision guidance document) ไปยงัแตละภาคี 

6. ภาคีจะตองแจงขอมูลการสงออกสารเคมีตองหาม หรือ สารเคมีที่ถูกจํากัดการใชอยางเขมงวด ที่สงออก
จากเขตแดนของตน แก ภาคผูีนําเขากอนการสงออกครั้งแรกในทุกปปฏิทนิ 

7. สนับสนุนใหองคการศุลกากรโลกกําหนดรหัสระบบศุลกากรโดยจําเพาะ (harmonized system) แก
สารเคมีแตละชนิด หรือ กลุมของสารเคมีซึ่งอยูในบัญชีรายชือ่สารเคมี 

8. ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานวิทยาศาสตร เทคนิค เศรษฐกิจและกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวของกับสารเคมีที่อยูใน
ขอบเขตของอนุสัญญาฯ รวมทั้งขอมูลดานพิษวิทยา พษิวิทยาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

9. ใหมีการเผยแพรขอมูลในหมูสาธารณชน เกี่ยวกับมาตรการดานกฎระเบียบในประเทศที่เกี่ยวของกับ
สารเคมี ขอมูลดานการจัดการสารเคมีและอุบัติเหตุจากสารเคมี รวมถึงขอมูลทางเลือกอื่นๆ ทีม่ีความปลอดภยั
มากกวา 

10. กอต้ังและเสริมความสามารถของสถาบัน และโครงสรางพื้นฐานในระดับชาติที่เกี่ยวของกับการจัดการ
สารเคมี 

11. สงเสริมการใหความชวยเหลือทางเทคนิคในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และขีดความสามารถในการ
จัดการสารเคมีตลอดวงจรของสารเคมี รวมท้ังการจัดฝกอบรมแกภาคีอื่น 
 
 
 
 



สารเคมีที่ควบคุมตามอนุสัญญารอตเตอรดมั ฯ 

 ขอมูลเดือนเมษายน 2550 มีสารเคมีและสูตรผสมที่อยูในขายควบคุมตามอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ จาํนวน
ทั้งสิ้น 41 รายการ เปนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  24 ชนิด สูตรผสมผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืช  6 สูตร และเปนสารเคมี
ในทางอุตสาหกรรม 11 ชนิด ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 สารเคมีและสูตรผสมที่ควบคุมตามอนุสัญญารอตเตอรดัมฯ 
 

ลําดับ สารเคมี CAS Number ประเภท 
1 2,4,5-T 93-76-5 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
2 Aldrin 309-00-2 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
3 Binapacryl 485-31-4 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
4 Captafol 2425-06-1 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
5 Chlordane 57-74-9 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
6 Chlordimeform 6164-98-3 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
7 Chlorobenzilate 510-15-6 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
8 DDT 50-29-3 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
9 Dieldrin 60-57-1 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
10 DNOC and its salts (such as ammonium salt, 

potassium salt and sodium salt) 
534-52-1; 2980-64-5; 
5787-96-2; 2312-76-7 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

11 Dinoseb and Dinoseb salts 88-85-7 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
12 1,2-dibromoethane (EDB) 106-93-4 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
13 Ethylene dichloride 107-06-2 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
14 Ethylene oxide 75-21-8 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
15 Fluoroacetamide 640-19-7 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
16 HCH (mixed isomer) 608-73-1 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
17 Heptachlor 76-44-8 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
18 Hexachlorobenzene 118-74-1 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
19 Lindane 58-89-9 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
20 Mercury compounds including inorganic mercury 

compounds, alkyl mercury compounds and 
alkyloxyalkyl and aryl mercury compounds 

 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

21 Monocrotophos ( all formulations)  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
22 Parathion  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
23 Pentachlorophenol 87-86-5 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
24 Toxaphene 8001-35-2 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
25 Dustable powder formulations containing a 

combination of : benomyl at or above 7%, carbofuran 
at above 10%, thiram at or above 15% 

17804-35-2; 
1563-66-2; 
137-26-8 

สูตรผสมผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืช 



ลําดับ สารเคมี CAS Number ประเภท 
26 Monocrotophos (Soluble liquid formulations of the 

substances that exceed 600 g active ingredient/L) 
6923-22-4 สูตรผสมผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

27 Methamodophos (Soluble liquid formulations of the 
substance that exceed 600 g active ingredient/L) 

10265-92-6 สูตรผสมผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

28 Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the 
substance that exceed 1000 g active ingredient/L) 

13171-21-6 (mixture, 
(E)&(Z) isomers) 

23783-98-4 ((Z)-isomer) 
297-99-4 ((E)-isomer) 

สูตรผสมผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

29 Mehyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) with 
19.5%, 40%, 50%, 60% active ingredient and dusts 
containing 1.5%, 2% and 3% active ingredient) 

298-00-0 สูตรผสมผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

30 Parathion (all formulations – aerosols, dustable 
powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granules 
(GR) and wettable powder (WP) – of this substance 
are included, except capsule suspensions (CS) 

56-38-2 สูตรผสมผลิตภัณฑกําจัดศัตรูพืช 

 
31 
32 
33 
34 
35 

Asbestos 
Crocidolite 
Actinolite 
Anthophyllite 
Amosite 
Tremolite 

 
12001-28-4 
77536-66-4 
77536-67-5 
12172-73-5 
77536-68-6 

สารเคมีอุตสาหกรรม 

36 Polybrominated biphenyls (PBB) 36355-01-8 (hexa -) 
27858-07-7 (octa -) 
13654-09-6 (deca -) 

สารเคมีอุตสาหกรรม 

37 Polychlorinated biphenyls (PCB) 1336-36-3 สารเคมีอุตสาหกรรม 
38 Polychlorinated biphenyls (PCT) 61788-33-8 สารเคมีอุตสาหกรรม 
39 Tetraethyl lead 78-00-2 สารเคมีอุตสาหกรรม 
40 Tetramethyl lead 75-74-1 สารเคมีอุตสาหกรรม 
41 Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate 126-72-7 สารเคมีอุตสาหกรรม 
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