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ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label)
“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยกวา เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน
ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภค
ทราบวา ผลิตภัณ ฑ นั้นเนนคุณ คาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตามวัตถุ
ประสงค ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการบริโภค
ผลิตภัณฑเหลานั้นมากขึ้น ผลักดันให ผูผลิตรายอื่นๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสิน
คาหรือบริการของตนในดานเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว
ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและการ
บริโภคของประชาชน
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย
ฉลากเขียวเริ่มใช เปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ตั้งแตป พ.ศ. 2520 และไดรับ การ
ตอบสนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศได
มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว
สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business
Council for Sustainable Development, TBCSD) ได ริ เ ริ่ ม โครงการฉลากเขี ย ว เมื่ อ เดื อ น
ตุ ล าคม พ.ศ. 2536 และได รั บ ความเห็ น ชอบและความร ว มมื อ จากกระทรวงอุ ต สาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองคกรเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติออกมาเปน
รูปธรรม จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และองคกรก
ลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทําหนา
ที่เปนเลขานุการ
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ
• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน
• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวด
ลอมที่ไดรับเมื่อผลิตภัณฑนั้นถูกจําหนายออกสูตลาด
• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิต
ภัณฑทางสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนด
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• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวด
ลอมนอยกวา
ผลิตภัณฑฉลากเขียว
ผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก
1. ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหม

2. หลอดฟลูออเรสเซนซ

3. ตูเย็น

4. สี

5. เครื่องสุขภัณฑ

6. ถานไฟฉาย

7. เครื่องปรับอากาศ

8. กระดาษ

9. สเปรย

10. สารซักฟอก

11. กอกน้ําและอุปกรณประหยัดน้ํา

12. คอมพิวเตอร

13. เครื่องซักผา

14. ฉนวนกันความรอน

15. ฉนวนยางกันความรอน

16. มอเตอร

17. ผลิตภัณฑทําจากผา

18. บริการซักน้ําและซักแหง

19. แชมพู

20. ผลิตภัณฑทําความสะอาดถวยชาม

21. น้ํามันหลอลื่น

22. เครื่องเรือนเหล็ก

23. ผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพารา

24. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส

25. สบู

26. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว

27. ผลิตภัณฑลบคําผิด

28. เครื่องถายเอกสาร

29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง

30. เครื่องเขียน

31. ตลับหมึก

32. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ

33. สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา

34. โทรศัพทมือถือ

35. เครื่องโทรสาร

36. รถยนตนั่ง

37. เครื่องรับโทรทัศน

38. เครื่องพิมพ

39. เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง

ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนด
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและ
ความเสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง
• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม
(renewable resources) และที่ ไ ม ส ามารถนํ า กลั บ มาใช ไ ด ใ หม (nonrenewable
resources)
• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมให
มีการผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ
• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอื่น (reuse) หรือ
แปรสภาพกลับมาใชใหม (recycle)
การสมัครขอใชฉลากเขียว
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การขอใชฉลากเขียวเปนการดําเนินการดวยความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือ
ผูใหบริการที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะ
สมัครขอใชฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพื่อกรอกขอความ และแนบเอกสาร
ตางๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดเพื่อยื่นขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว และชําระคาธรรมเนียมใน
การสมัคร 1,000 บาท ตอรุน หรือแบบ หรือเครื่องหมายการคา สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ และจัดทํา
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ เมื่อผลิต
ภัณฑผานการตรวจสอบตามขอกําหนดแลว ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชฉลากเขียว
เปนจํานวนเงินปละ 5,000 บาท ตอรุนหรือแบบ โดยมีวาระการอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง
ฉลากเขียวไมเกิน 3 ป
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดที่ :
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถ.แจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท 0-2503-3333 ตอ 315 , 316 โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8
หรือ www.tei.or.th
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คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 10
โครงการฉลากเขียว
ขอกําหนดสําหรับสเปรย
ประธานอนุกรรมการ
นางสมศรี สุวรรณจรัส

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อนุกรรมการ
นายรังสรรค ปนทอง

กรมควบคุมมลพิษ

นายสมพร ฤกษอํานวยชัย

บริษัท แอล เอส ดี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

นางวีณา ชัยอรุณดีกุล

บริษัท ยูนิลิเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด

นายบุญชัย สุรวุฒิพงศ

บริษัท แพคเซิรฟ จํากัด

นายธิรัญญ โชติชวง

บริษัท บีเอ็นนที เอ็นเตอรเทนเมน จํากัด (มหาชน)

นางกนกวรรณ บุญยาทิษฐาน

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

อนุกรรมการและเลขานุการ
ดร. พงษวิภา หลอสมบูรณ
นายปฐม ชัยพฤกษทล

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับสเปรย
TGL-9-R1-06
จัดทําโดย
คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 10
1.

เหตุผล
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกที่สัญ ญาใหความรวมมือปฏิบัติตามขอตกลงที่
เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ในป 2530 ในการเลิกใชสารคลอโรฟลูออโรคารบอน
(ซีเอฟซี) (Chlorofluorocarbons,CFCs) ภายในป 2553 ซึ่งปจจุบันไดมีการยกเลิกใชสาร
ซีเอฟซี แลวในอุตสาหกรรมสเปรย แตยังมีการใชสารทดแทนที่มีคาศักยในการทําลาย
โอโซน,โอดี พี (Ozone Depletion Potential,ODP) และคาศั กยที่ ทํ าให โลกรอน (Global
Warming Potential,GWP) มากกวาศูนยอยูบาง
สารที่มีคาโอดีพีมากกวาศูนยจะไปทําลายโอโซนซึ่งทําหนาที่กรองรังสีอัลตราไวโอเลต
(UV) ใหบางลง และเกิดเปนชองวางขึ้น ทําใหรังสีนี้สามารถกระจายลงสูผิวโลกได เปน
สาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งที่ ผิวหนัง เกิดการสูญ เสียการรับภาพของดวงตา และโรคอื่นๆ
นอกจากจะมีผลตอสุขภาพของมนุษยแลว รังสีนี้ยังทําลายฮอรโมน คลอโรฟลล และสาร
เคมีที่มีความสําคัญตอการสังเคราะหแสงของพืช จนมีผลทําใหการผลิตชีวมวลของปาและ
พืชตางๆ ลดลง สวนสารที่มีคา GWP มากกวาศูนยจะมีสวนทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
ดังนั้นการสงเสริมการใชสเปรยที่ใชสารทดแทนที่มีคาโอดีพีและGWP เทากับศูนย จะชวย
ลดปญหาการทําลายของโอโซนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นลงได
สวนหนึ่ง

2.

ขอบเขต
ผลิตภัณฑสเปรย ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ
1. สเปรย ใ ช ใ นครั ว เรื อ น (household) เฉพาะ สเปรย ล า งหั ว เทปคาสเซ็ ต และวี ดิ โ อ
สเปรยทําความสะอาดกระจก (glass cleaner) สเปรยฟอกอากาศ
2. สเปรยรถยนต (car care) เฉพาะ สเปรยไลความชื้น สเปรยหลอลื่น สเปรยฉีดสาย
พาน สเปรย ถอดนอต (penetrating spray) สเปรยทํ าความสะอาดระบบภายในรถ
ยนต
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3. สเปรยสวนบุคคล (personal care) เฉพาะ สเปรยระงับกลิ่นกาย (deodorant) สเปรย
ฉีดตัว (body spray) สเปรยระงับกลิ่นปาก (mouth spray) สเปรยระงับกลิ่นเทา (foot
spray) สเปรย ร ะงั บ เหงื่ อ (anti-perspirant) สเปรย ฉี ด ผม (hair spray) มู ส แต ง ผม
สเปรยน้ําหอม สเปรยน้ําแร (mineral spray) สเปรยน้ําให ความสดชื่ น (refreshing
spray)
4. สเปรยปองกันภัยขนาดเล็ก (protection) เฉพาะ สเปรยดับเพลิง
5. สเปรยอุตสาหกรรม (industrial spray) เฉพาะ สเปรยกันความชื้น (demoisturizer)
สเปรยถอดแบบ (mould release) และสเปรยลางหนาสัมผัสไฟฟา (contact cleaner)
สเปรยกาว (adhesive)
หมายเหตุ สเปรยบางชนิด เชน สเปรยสี สเปรยปรับอากาศ สเปรยยาฆาแมลง ขณะนี้
ไดเปลี่ยนไปใชตัวขับดันชนิดอื่นแทนสารซีเอฟซีทั้งอุตสาหกรรมแลว จึงไม
ไดรวมอยูในขอบเขตของสเปรยที่จะขอใชฉลากเขียวได
3.

บทนิยาม
สเปรย (spray) ในที่ นี้ ห มายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี สิ่ งปรุงในสภาวะของเหลว บรรจุ อ ยู ใน
ภาชนะที่มีกาซ หรือกาซเหลว (liquefied gas) หรืออากาศ เปนตัวขับดัน หรือบรรจุอยูใน
ภาชนะที่ประกอบดวย mechanical pump เพื่อเปนตัวชวยใหมีกําลังฉีดพนสิ่งปรุงนี้ออก
มาเปนฝอยละอองเล็กๆ
ภาชนะ (package) ในที่นี้หมายถึง ภาชนะสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ ทําดวยอะลูมิเนียม
หรืออะลูมิเนียมเจือ หรือแผนเหล็กเคลือบดีบุก หรือแผนเหล็กเคลือบโครเมียม หรือวัสดุ
ชนิดอื่นที่มีสมบัติเหมาะสม
สารขับดัน (propellants) ในที่นี้หมายถึง สารที่เปนตัวชวยใหมีกําลังฉีดพนที่มีความดันไอ
สูงกวา 760 มิลลิเมตรของปรอท (1 บรรยากาศ) ที่อุณหภูมิ 40.6 องศาเซลเซียส
สารที่ทําลายโอโซน (ozone depletion substance : ODS,โอดีเอส) ในที่นี้หมายถึง สาร
เคมีที่มีธาตุคลอรีน หรือ โบรมีน และฮาลอน ซึ่งเปนตัวการสําคัญในการทําลายโอโซนใน
บรรยากาศทําใหชั้นโอโซนบางลง
ศักยภาพในการทําใหโลกรอน (Global Warming Potential : GWP) ในที่นี้หมายถึง คา
ดัชนีที่นําเสนอผลรวมของชวงเวลาที่กาซเรือนกระจกชนิดตางๆ ตกคางในบรรยากาศใน
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ระยะเวลาตางๆ กัน กับประสิทธิภาพสัมพัทธในการดูดซับรังสีอินฟราเรด โดยเปนการ
ประมาณความสามารถที่ทําใหเกิดโลกรอนของกาซเรือนกระจกใดๆ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กาซคารบอนไดออกไซดในน้ําหนักเทากัน
(โดยใหคารบอนไดออกไซดมีคาเทากับ 1 เชน กาซมีเทนมีคา GWP เทากับ 21 หมาย
ความว า ก า ซมี เ ทนจํ า นวน 1 ตั น มี ศั ก ยภาพในการเกิ ด ความร อ นเท า กั บ ก า ซ
คารบอนไดออกไซดจํานวน 21 ตัน)
4.

ขอกําหนดทั่วไป
4.1

ผลิตภัณฑสเปรยตองมีคุณลักษณะที่ตองการดังตอไปนี้
(1) ไมทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง (กําหนดเฉพาะสเปรยสวนบุคคล)
(2) ไมประกอบดวยสารเปนพิษรายแรง หรือ ใชวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมใน
การผลิตเครื่องสําอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2536) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ เครื่อ งสํ า อาง พ.ศ. 2535 (ภาค
ผนวก) และฉบับแกไขที่อาจมีเพิ่มเติมในภายหนา
(3) มีการคงอยูในสภาพที่ดี ไมแปรสภาพหรือเสื่อมคุณภาพ
(4) สามารถฉีดพนไดจนหมด หรือ เหลือผลิตภัณฑคางอยูในภาชนะบรรจุได
ไมเกินรอยละ 2 ของน้ําหนัก
(5) จะต องมี ที่ วางดานบน (head space) ในภาชนะบรรจุเหลื ออยู อย างน อย
รอยละ 15 ของปริมาตร หรือปริมาตรบรรจุผลิตภัณฑตองไมเกินรอยละ 85
ของปริมาตรภาชนะบรรจุ
(6) ความทนความดันผิดรูป : ภาชนะบรรจุทุ ก ประเภทต องทนความดั น 1.2
เมกะพาสคัล เปนเวลา 1 นาทีได โดยไมบวม บิดเบี้ยวหรือรั่วซึม
(7) ความทนความดันระเบิด: ภาชนะบรรจุทุกประเภทตองทนความดัน 1.8
เมกะพาสคัล เปนเวลา 1 นาทีได โดยไมรั่วซึมหรือระเบิด

4.2

ในกระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสีย ตองเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับของราชการ
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5.

ขอกําหนดพิเศษ
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

ตองไมใชสารขับดันที่มีคาโอดีพีและ/หรือ GWP มากกวาศูนย
มีคําแนะนําการใชสเปรย และแนวทางการปฏิบัติเมื่อตองการทิ้งหลังใชที่ถูกตอง
เหมาะสมติดไวที่บรรจุภัณฑ
มี สั ญ ลักษณ รีไซเคิล (mobius loop) ติดอยูที่ บ รรจุภั ณ ฑ เพื่ อสนั บ สนุ น การนํ า
บรรจุภัณฑกลับมาหมุนเวียนใชใหม
สํ า ห รั บ สเป รย ก าว ป ริ ม าณ ส ารอิ น ท รี ย ที่ ระเห ย ได (Volatile Organic
Compound :VOC) ที่ใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ ตองไมเกินรอยละ 70
โดยน้ําหนัก ทั้งนี้ไมรวมสวนประกอบที่เปนน้ํา

วิธีทดสอบคุณภาพ
6.1 การทดสอบคุณลักษณะที่ตองการของผลิตภัณฑสเปรย
(1) การทดสอบการระคายเคืองตอผิวหนัง ตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องสําอาง : ขอกําหนดทั่วไป มาตรฐานมอก.เลข
ที่ 152 หรือ สามารถทําการทดสอบความระคายเคืองโดยวิธีการอื่นที่ไมใช
สัตวทดลองได หากมีหลักฐานอางอิงทางวิชาการที่เชื่อถือไดรองรับ
(2) การทดสอบการคงสภาพ ใหแสดงหลักฐานการตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑ
เช น กลิ่ น หลั ง จากทิ้ ง ไว 6 เดื อ นพร อ มกํ า กั บ ด ว ยลายเซ็ น รั บ รองจาก
กรรมการผูจัดการบริษัท ยื่นตอเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว
(3) ความสามารถในการฉีดพน ใหแสดงน้ําหนักของภาชนะกอน (W1) และหลัง
บรรจุน้ํายาเคมีตามปริมาตรที่ระบุไว (W2) จากนั้นฉีดพนน้ํายาเคมีจนไมมี
ความดันเหลืออยูในภาชนะบรรจุแลวนํามาชั่งน้ําหนักอีกครั้งหนึ่ง (W3) และ
คํานวณหารอยละของน้ํายาเคมีที่คงเหลืออยู ((W3-W1)*100/(W2-W1)) หรือ
ให ทดสอบดวยวิธีอื่นที่เทียบเท า เอกสารที่นําเสนอต องลงนามรับ รองโดย
กรรมการผูจัดการบริษัท
(4) ที่วางดานบนในภาชนะบรรจุ ใหทดสอบโดยวิธีเอกซเรย (x-rays) แลวนํารูป
ที่ไดมาคํานวณหาปริมาตรของที่วางดานบนตาม ASTM D 3091 หรือ แสดง
ขอมูลความถวงจําเพาะของน้ํายาเคมี อัตราสวนผสมของน้ํายาเคมีตอสารขับ
ดั น รอ ยละขององค ป ระกอบน้ํ ายาเคมี ปริม าตรภาชนะบรรจุ (กรัม ) และ
คํานวณปริมาตรบรรจุผลิตภัณ ฑ เอกสารที่นําเสนอตองลงนามรับรองโดย
กรรมการผูจัดการบริษัท
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(5) ความทนความดันผิดรูป ใหทดสอบตามวิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานผลิต
ภัณฑ อุตสาหกรรม กระปองแอโรซอล มาตรฐานเลขที่ มอก. 974 หรือ มาตร
ฐานระดับประเทศที่เทียบเทา หรือ ใหแสดงใบรับรองสมบัติ (certification)
ของภาชนะบรรจุที่ไดรับจากผูผลิตภาชนะบรรจุ
(6) ความทนความดั นระเบิ ด ใหทดสอบตามวิธีทดสอบที่กํ าหนดในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระปองแอโรซอล มาตรฐานเลขที่ มอก. 974 หรือ
มาตรฐานระดั บ ประเทศที่ เ ที ย บเท า หรื อ ให แ สดงใบรั บ รองสมบั ติ
(certification) ของภาชนะบรรจุที่ไดรับจากผูผลิตภาชนะบรรจุ
6.2 ผูผลิตตองยื่นหลักฐานแสดงชื่อสวนประกอบและปริมาณของสารเคมีที่ใชเปนสาร
ขับดัน หรือ ยื่นหนังสือรับรองวาสารเคมีที่ใชไมมีสารตามที่ระบุในขอ 4.1 ขอ (2)
ลงนามกํากับโดยกรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ
6.3 การทดสอบตามขอกําหนดพิเศษของผลิตภัณฑสเปรย
(1) ให ท ดสอบสาร CFCs สาร 1,1,1-trichloroethane สาร perchloroethane
และ ฮาลอน ดวยวิธีกาซโครมาโตกราฟฟ (gas chromotography) ตาม USP
23 หรือวิธีที่ใหผลเทียบเทา ผลการทดสอบตองไมพบสารขับดันดังที่ระบุใน
ขอกําหนดพิเศษ ขอ 5.1
(2) ต องยื่ นแสดงฉลากที่ มีคํ าแนะนํ าการใชสเปรย ติดไวที่ บ รรจุภั ณ ฑ หรือตั ว
อยางของฉลากที่จะจัดทําหลังจากผลิตภัณฑไดรับการอนุมัติใหใชฉลากเขียว
แลว แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว เพื่อการตรวจพินิจ
(3) ตองยื่นตัวอยางบรรจุภัณฑที่มีสัญลักษณรีไซเคิลแกเจาหนาที่โครงการฉลาก
เขียว เพื่อการตรวจพินิจ
6.5 ผู ผ ลิ ต ยื่ น ต อ งหลั ก ฐานแสดงปริ ม าณ VOC ที่ ใ ช ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง รั บ รองโดย
กรรมการผูจัดการหรือผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ
หมายเหตุ
1. ผูยื่นขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว สามารถนําผลการทดสอบขอ 6.1 (1)
ถึง (6) ที่ทดสอบภายในหองปฏิบัติการของผูผลิตสเปรยมายื่นเปนหลัก
ฐานต อ เจ า หน า ที่ โ ครงการฉลากเขี ย วได แต ต อ งลงนามรับ รองโดย
กรรมการผูจัดการบริษัทผูผลิตสเปรยและกรรมการผูจัดการบริษัทที่ยื่น
ขอใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ในกรณีที่ผูยื่นขอใชเครื่องหมายรับ
รองฉลากเขียวเปนบุคคลเดียวกับผูผลิตสเปรย ใหลงนามรับรองโดย
กรรมการผูจัดการบริษัทผูผลิตสเปรย แตการทดสอบขอ 6.3 (1) ตองนํา
ผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการของราชการ หรือ หองปฏิบัติการของ
เอกชน (independent laboratories) ที่ไดการรับรองความสามารถของ
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ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมข อ
กําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการสอบเทียบและ
หองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)
หรือ หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการคุณภาพ (ISO 9001 : 2000)
2. กําหนดแนวทางการชักตัวอยาง วิธีใช และเกณฑ ตัดสินสําหรับเครื่อง
สําอางทั่วไป ยกเวนกลิ่น (เครื่องหอม) โดยใหเลขจํานวนที่ยอมรับเปน
ศูนย ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 152
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ภาคผนวก
1. ขั้นตอนการรางขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับสเปรย

คําจํากัดความและขอบเขต

รายละเอียดของสเปรยและความสําคัญทางเศรษฐกิจ

พิจารณาวัฏจักรชีวิตของสเปรยตอสิ่งแวดลอม

เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของสเปรยตอสิ่งแวดลอม

พิจารณาสิ่งที่ทําใหสเปรยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด

กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพและดานสิ่งแวดลอมของสเปรย
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2.

รายละเอียดของสเปรยและความสําคัญทางเศรษฐกิจ

2.1 อุตสาหกรรมสเปรย
สเปรยเปนผลิตภัณฑชนิดหนึ่งในตลาดที่เปนทางเลือกหนึ่งของผูบริโภค และมีใชอยาง
แพรหลายเพราะเหมาะสมกับชีวิตที่รีบเรงและความตองการความสะดวกสบายในการใช
งาน ผลิตภัณฑสเปรยมีหลายชนิดที่เปนที่นิยมใชในชีวิตประจําวันอยางแพรหลาย ไดแก
สเปรยฉีดผม สเปรยยาฆาแมลง สเปรยระงับกลิ่นกาย สเปรยน้ําหอมปรับอากาศ
ประชากรในประเทศที่พัฒนาแลวทุกประเทศมีแนวโนมจะใชผลิตภัณฑสเปรยมากขึ้นตาม
ลําดับ ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากการนําเขาสินคาในรูปของสเปรย พบวาอัตราการ
ขยายตัวในการบริโภคสเปรยมีแนวโนมสูงขึ้นและยังจะขยายตัวไดอีกมาก เมื่อเทียบกับ
อัตราเฉลี่ยในการใชตอหัวประชากรตอปกับประเทศที่พัฒนาแลว อาทิ ญี่ปุนและอเมริกา
ซึ่งยังสูงกวาประเทศไทยสิบกวาเทา ประมาณวาในป 2539 สเปรยที่ใชรวมกันทั้งหมดใน
ประเทศประมาณ 90-100 ลานกระปอง โดยคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวประมาณรอยละ
15-20 ตอป และมีการนําเขาประมาณรอยละ 5
จากการสํ ารวจอุ ต สาหกรรมสเปรย ก ระป อ งในป 2536 พบว ามี ย อดรวมการผลิต ป ล ะ
ประมาณ 64.5 ลานกระปอง โดยแบงออกเปนผลิตภัณฑสเปรยประเภทตางๆ ดังนี้
ยาฆาแมลง
24 ลานกระปอง คิดเปนรอยละ 37
สเปรยสีพน
23 ลานกระปอง คิดเปนรอยละ 36
สเปรยสวนบุคคล
10 ลานกระปอง คิดเปนรอยละ 15
สเปรยใชในครัวเรือน
3.5 ลานกระปอง คิดเปนรอยละ 5
สเปรยที่ใชในอุตสาหกรรม
3 ลานกระปอง คิดเปนรอยละ 5
สเปรยประเภทอื่นๆ
1 ลานกระปอง คิดเปนรอยละ 2
กลุมผูผลิตสเปรยกระปองประกอบดวย ผูผลิตสเปรยยาฆาแมลง 4 รายใหญ ผูผลิตสเปรย
สีพน 4 รายใหญ ผูรับจางบรรจุสเปรยกระปอง 3 รายใหญและผูผลิตรายยอยประมาณ 30
ราย
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2.2 วัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใชผลิตสเปรยแบงเปน 2 สวนคือ
1. ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ
2. สารเคมี
บรรจุภัณฑและสารเคมีที่ใชสวนใหญสามารถผลิตไดภายในประเทศ อาทิเชน วาลวบาง
สวน กระปองเหล็กเคลือบดีบุก กระปองอะลูมิเนียม ฝาพลาสติก แอลกอฮอล น้ํามันกาด
ก า ซ ป โต ร เลี ย ม เห ล ว (liquefied petroleum gas, LPG) ก า ซ ไ น โต ร เจ น ก า ซ
คารบอนไดออกไซด ฯลฯ สวนวัตถุดิบที่ตองนําเขาจากตางประเทศ เชน สารเคมี สเปรย
น้ําหอม และวาลว
2.3 ประเภทของสเปรย
สเปรยที่ใชในประเทศไทย มีการนําเขาทั้งแบบสําเร็จรูป และที่ผลิตไดเองในประเทศเปน
สวนใหญ แบงแยกตามชนิดการใชงานไดดังนี้
1. สเปรย ใช ในครัว เรือ น เช น สเปรย ป รับ อากาศ สเปรย ทํ าความสะอาดพรมสเปรย
เคลือบเงาเฟอรนิเจอร สเปรยเช็ดกระจก สเปรยลางหัวเทปคาสเซ็ตและวีดิโอ
2. สเปรยฆาแมลง เชน สเปรยฉีดยุง/แมลงสาป
3. สเปรยสี เชน สีสเปรยตาง ๆ
4. สเปรยรถยนต เชน สเปรยไลความชื้น สเปรยหลอลื่น สเปรยฉีดสายพาน สเปรยถอดนอต
5. สเปรย ส วนบุ ค คล เช น สเปรย ระงับ กลิ่น กาย สเปรย ฉี ด ตั ว สเปรย ระงับ กลิ่ น ปาก
สเปรยระงับกลิ่นเทา สเปรยระงับเหงื่อ สเปรยฉีดผม มูสแตงผม สเปรยน้ําหอม
6. สเปรยยาและอาหาร เชน สเปรยพนจมูก สเปรยฉีดคลายกลามเนื้อ ช็อกโกแลตมูส
สเปรยน้ํามันปรุงอาหาร
7. สเปรยปองกันภัย เชน สเปรยพริกไทย สเปรยดับเพลิง
8. สเปรยอุตสาหกรรม เชน สเปรยกันความชื้น สเปรยถอดแบบ สเปรยลางหนาสัมผัสไฟฟา
สเปรย ส ว นใหญ ส ามารถผลิ ต ได ในประเทศ แต ยั งคงมี ก ารนํ าเข าเป น บางประเภท เช น
สเปรย ย าและอาหาร สเปรย อุ ต สาหกรรมชนิ ด พิ เศษต าง ๆ รวมทั้ งสเปรย ที่ ยั งมี ย อด
จําหนายไมมากและมีสเปรยสวนบุคคลที่ใชฐานการผลิตจากตางประเทศ เชน สเปรยน้ํา
หอมชนิดตาง ๆ
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2.4 ขั้นตอนการผลิตสเปรย
เทคนิคพื้นฐานของการผลิต คือ การนําเอาสารเคมีที่ตองการมาบรรจุในภาชนะบรรจุที่ทน
แรงดัน ปดวาลวและบรรจุกาซที่ใชในการขับดัน หรือใช mechanical pump แทน จากนั้น
ทําการทดสอบบรรจุภัณฑวามีความปลอดภัยเพียงพอ ไมรั่วซึม ใสฝาและบรรจุกลอง โดย
สามารถเขียนเปนแผนภูมิงาย ๆ ไดดังนี้
วาลว
สารเคมี

ปดวาลว

บรรจุกาซที่ใช
ในการขับดัน

{
ภาชนะบรรจุ
สเปรย

บรรจุน้ํา
ยาเคมี

ทดสอบ
ความปลอดภัย

ใสฝา
บรรจุกลอง

| ใช mechanical pump

อยางไรก็ดีเพื่อที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ตองมีการควบคุมคุณภาพอยางเขมงวดและมี
การติดตามทดสอบทุกขั้นตอนเพื่อควบคุมคุณภาพของสเปรยใหเปนไปตามกําหนดสินคา
ชนิดตางๆ
2.5 สารขับดัน
ผลิตภัณฑในกระปองสเปรยที่มีความหนืดและความหนาแนนมาก จะตองใชสารขับดันทํา
หนาที่ชวยอัดหรือชวยดันสารผลิตภัณฑออกจากหัวฉีด สารขับดันนี้มีสถานะเปนกาซใน
สภาวะปกติ แตจะถูกอัดใหเปนของเหลว หรือเพิ่มความดันเขาไปอยูในกระปองสเปรย
รวมกับผลิตภัณฑ เมื่อกดหัวฉีดซึ่งจะทําใหเกิดชองวางขึ้นในทอฉีด สารขับดันจะขยายตัว
ดันสารผลิตภัณฑใหออกมาจากหัวฉีดในลักษณะฝอยละเอียด สารขับดันที่ใชมากและแพร
หลายที่สุด คือ สารประเภทฟลูออโรคารบอน ที่ใชมากไดแก CFC-11 หรือไตรคลอโรฟลู
ออโรมีเทน (CCl3F) และ CFC-12 หรือไดคลอโรฟลูออโรมีเทน (CCl2F2) สารทั้งสองนี้มี
ชวงอายุที่อยูในบรรยากาศได 64-75 และ 100-140 ปตามลําดับ
เดิมในป 1923 มีการใชกาซอัด (compressed gas) เปนตัวขับดันในผลิตภัณฑระบบแอ
โรซอลเปนครั้งแรก เพื่อทําใหยาฆาแมลงมีการกระจายตัว (dispersing) แตมีขอจํากัดใน
การใช เนื่องจากความดันกาซในภาชนะบรรจุจะลดลงตามความวางของภาชนะบรรจุ แต
การใชกาซเหลว (liqufied gas) จะไมพบปญหานี้
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ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการนําซี เอฟ ซี ซึ่งเปนสารประกอบที่สังเคราะหขึ้นใน
ทศวรรษ 1930 มาใชเปนสารขับดันในอุตสาหกรรมกันอยางแพรหลาย คุณสมบัติที่ทําให
ซี เอฟ ซี เปนที่ยอมรับ คือไมติดไฟ (non-flamable) ไมเกิดการระเบิ ด (non-explosive)
หรือเปนพิษ (non-toxic) และยังเปนตัวทําละลาย (solvent) ที่ดีดวย ในบางครั้งยังใชสาร
ซี เอฟ ซี เปนตัวลดการติดไฟในผลิตภัณฑแอโรซอลที่มีสารอื่นที่สามารถติดไฟไดเปน
สวนผสม ซี เอฟ ซี ยังใชเปนตัว active ingredient ในผลิตภัณฑแอโรซอลบางประเภท
ตัวอยางเชน ในผลิตภัณฑแอโรซอลที่ออกแบบใหมี chilling efffect เชน ยาระงับความรู
สึก (anaesthetic) ใชในกรณีไดรับบาดเจ็บจากการเลนกีฬา การทําใหทอที่ตองการการ
ซ อ มแซมแข็ ง เย็ น การลอกหมากฝรั่ ง ออก และการตรวจหาความบกพร อ งของ
อิเล็กทรอนิกส ใชในการกําจัดฝุนจากรูปภาพ แผนดิสกและเทป เนื่องจากซี เอฟ ซี มี
สมบัติระเหยไดอยางรวดเร็ว และไมเหลือตกคาง นอกจากนี้การเล็ดลอดของซี เอฟ ซี
ออกจากช อ งเล็ ก ๆ ยั ง ทํ า ให เ กิ ด เสี ย งใน fog horn และอุ ป กรณ ส ง สั ญ ญาณ (alarm
equipment) ดวย
สาร CFC-11 และ CFC-12 ถูกใชเปนสารขับดันมากที่สุดในผลิตภัณ ฑระบบแอโรซอล
กระปองไดแก แลกเกอรฺ น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาโกนหนวด น้ําหอม ยาฆาแมลง น้ํายาทํา
ความสะอาดกระจก น้ํายาทําความสะอาดเตา ยารักษาโรคคนและสัตว สี กาว และสาร
หลอลื่น สําหรับ CFC-14 จะใชในผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
แตเนื่องจากมีการวิจัยพบวาสารซี เอฟ ซี เปนสารเคมีที่สามารถกอใหเกิดปญหาทางสิ่ง
แวดลอมอยางรายแรง คือไปทําลายโอโซนที่ทํ าหนาที่กรองรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่ เป น
อันตรายตอมนุษยใหบางลงและเกิดเปนชองวางขึ้น ทําใหรังสีนี้สามารถกระจายลงสูผิว
โลกได มีผลตอสุขภาพของมนุษยและหวงโซอาหารของสิ่งมีชีวิต ดังรายละเอียดภายใต
หัวขอ 3.2 จึงมีการยกเลิกการผลิต หรือจํากัดการนําเขา ดังรายละเอียดภายใตหัวขอ 4.
ทําใหสารซี เอฟ ซี มีราคาแพงขึ้น ปจจุบันผูผลิตสเปรยยาฆาแมลงและผูผลิตสเปรยสีได
หัน มาใช สารที่ ไม ทํ าลายชั้น โอโซน เชน กาซป โตรเลี ย มเหลวหรือสารไฮโดรคารบ อน
เนื่องจากสารซี เอฟ ซี มีราคาแพง แตยังมีผลิตภัณฑสเปรยที่ใชสารซี เอฟ ซี เชน สเปรย
ฉีดผม และสเปรยที่ใชในภาคอุตสาหกรรม
ประเทศไทยมีการนําเขาสารซี เอฟ ซี และสารฮาลอน ลดลง โดยในป พ.ศ. 2547 (ม.ค.พ.ย.) พบวามีการนําเขา CFC-11 จํานวน 199 ตัน ซึ่งลดลงจากป พ.ศ. 2541 ประมาณ
84.7% และมีการนําเขา CFC-12 จํานวน 1,001 ตัน ซึ่งลดลงจากป พ.ศ. 2541 ประมาณ
57.6% (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ปริมาณการนําเขาสารซี เอฟ ซี และสารฮาลอน ของประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2541 - 2547
ชื่อวัตถุอันตราย

ปริมาณการนําเขา (เมตริกตัน)
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 2546
2541 2542 2543 2544 2545
1,309 1,348 1,309 1,287 814.36
476.435

ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน (ซี
เอฟ ซี-11)
ไดคลอโรฟลูออโรมีเทน
2,360 2,099 2,188 2,020 1,362.97 1,369.7074
(ซี เอฟ ซี-12)
ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
140 190
88
84
(ซี เอฟ ซี-113)
ไดคลอโรเตตตะฟลูออโรอีเทน
2
2
(ซี เอฟ ซี-114)
คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
16 1.54 1.54
(ซี เอฟ ซี-115)
โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
18
100 100 100
(ฮาลอน 1211)
โบรโมคลอโรไตรฟลูออโรมีเทน 10
20
20
20
0.43272
(ฮาลอน 1301)

พ.ศ. 2547
(ม.ค.-พ.ย.)
199.385
1,001.2664
-

ที่มา: สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2547
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2.6 การนําเขาผลิตภัณฑสเปรย
จากขอมูลการนําเขาผลิตภัณฑสเปรยของประเทศไทย ในป 2545 ซึ่งมีมูลคา 3,603,223
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 พบวา มีมูลคาการนําเขาลดลงจากเดิมประมาณรอยละ
50 โดยมีมูลคา 1,791,238 บาท
ตารางที่ 2 สถิติการนําเขาผลิตภัณฑสเปรยของประเทศไทยในป 2545 และ 2546
รายการ
ป 2545 (บาท)
ป 2546 (บาท)
สเปรยน้ําหอม สเปรยปรับอากาศหองน้ํา
สเปรยระงับกลิ่นปาก สเปรยสําหรับศีรษะ

3,603,223

1,791,238

ที่มา : กรมศุลกากร 2547.
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3.

ผลกระทบของสเปรยตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบของสเปรยตอสิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ (ตาราง
ที่ 3) สามารถแบ งได เป น 5 ระยะ คื อ ก อนการผลิต ในระหวางการผลิ ต ขณะขนส ง
ในระหวางการใชงาน และการทิ้งหลังการใชงาน เมื่อพิจารณาแลวสามารถแยกวิเคราะห
เปน 2 สวนคือ ผลกระทบจากบรรจุภัณฑสเปรย และผลกระทบจากการใชสารซี เอฟ ซี
ตารางที่ 3 ผลกระทบเบื้องตนของสเปรยตอสิ่งแวดลอม
หัวขอทางสิ่งแวดลอม
(environmental aspect)
การใชทรัพยากร (resource use) เชน วัตถุดิบ
พลังงาน น้ํา
การเกิดวัตถุอันตราย (hazardous substance)
การปลอยมลสารไปสู
(emission/release of pollutant into)
- อากาศ
- น้ํา
- ดิน
ขยะมูลฝอย/ของเสีย (waste)
ผลกระทบอื่นๆ (other impact)
ความเหมาะสมสําหรับการใช (fitness for use)
ความปลอดภัย (safety)
หมายเหตุ

O
{
×
1
2
3
4
5
*

กอนผลิต

วัฏจักรชีวิตของสเปรย
ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลังใช
{
{
×
O1

O1

O1

{2
×
×
{3
O4*
×
O*

{2
×
×
×
{4
O
O5*

×
×
×
O3
×
×
O5*

มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด
มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด
ไมเกี่ยวของ
เกิดการระเหยของตัวขับดัน เชน ซี เอฟ ซี
เกิดการระเหยของสารเคมีที่บรรจุภายใน
ภาชนะบรรจุสามารถนํากลับมารีไซเคิลได
กลิ่นของสารเคมี
อาจติดไฟ หรือเกิดการระเบิด
มีขอบังคับตามกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติโรงงาน กฎกระทรวงของกรมโยธาธิการ
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3.1 ผลกระทบจากบรรจุภัณฑสเปรย
ภาชนะที่ใชบรรจุสเปรยอาจทําจากอะลูมิเนียม หรืออะลูมิเนียมเจือ หรือแผนเหล็กเคลือบ
ดีบุก หรือแผนเหล็กเคลือบโครเมียม หรือวัสดุชนิดอื่นที่มีสมบัติเหมาะสม วัสดุเหลานี้เปน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมสามารถสรางใหมได (nonrenewable resource) ถาการจัดการ
ในชวงกอนผลิตและขณะผลิตไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ จะทําใหทรัพยากรเหลานี้รอย
หรอลง นอกจากนี้ภาชนะเหลานี้ยังกลายเปนขยะมูลฝอยเมื่อผูบริโภคใชสารเคมีที่บรรจุ
ภายในหมดเกิดเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอื่นๆ
3.2 ผลกระทบจากการใชสารซี เอฟ ซี
นักวิทยาศาสตรไดคนพบวา โอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟยร (stratosphere) ที่
ชวยกรองรังสีจากดวงอาทิตยถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว ทําใหรังสีอัลตราไวโอเลตบี หลุด
ลอดลงมายังผิวโลกไดมากขึ้น เปนอันตรายตอมวลมนุษย พืช และสัตวโลกมากขึ้น เชน มี
ผลใหภูมิคุมกันลดลง เปนมะเร็งที่ผิวหนังและติดเชื้องายขึ้น ตาเปนตอกระจก และมีผลตอ
การเจริญเติบโตและขยายพันธุของพืชและสัตว พบวาตัวการสําคัญที่ใหปริมาณโอโซนใน
ชั้นสตราโทสเฟยรลดลงจนเกิด “ชองโหวโอโซน” นั้นเปนสารเคมีที่มนุษยสังเคราะหขึ้น
เชน สารซี เอฟ ซี ที่มีการนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมตางๆ คือ อุตสาหกรรมเครื่องปรับ
อากาศ เครื่องทําความเย็น ตูเย็น อุตสาหกรรมเปาโฟม และอุตสาหกรรมสเปรยกระปอง
การทําลายโอโซนของสารซี เอฟ ซี เกิดเนื่องจากสารนี้มีคุณ สมบัติเป นกาซที่สามารถ
ระเหยไปสู บ รรยากาศได งา ยในอุ ณ หภู มิ ป กติ ไม ล ะลายน้ํ า โดยงา ย ไม ไ วต อ การทํ า
ปฏิกิริยากับสารอื่น แขนที่จับกันระหวางอะตอมของคารบอนกับคลอรีน และแขนระหวาง
คารบอนกับฟลูออรีนมีความแข็งแรงมาก ชวงคลื่นของรังสีตกกระทบของดวงอาทิตยที่มา
ถึงชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟยร (troposphere) จึงไมสามารถทําลายหรือแยกสารชนิดนี้ได
ซี เอฟ ซี จะลอยสูงขึ้นไปสูบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟยรที่อยูสูงกวาชั้นของโอโซนและ
ออกซิ เจน และมี รังสี อั ล ตราไวโอเลตคลื่ น สั้ น อยู รังสี นี้ จ ะแตกตั ว สารคลอโรฟลู อ อโร
คารบอน ปลอยอะตอมคลอรีนอิสระออกมา คลอรีนอิสระจะทําปฏิกิริยากับโอโซน ไดกาซ
คลอรีนมอนอกไซด (ClO) กับกาซออกซิเจน (O2) ขึ้น ซึ่งกาซคลอรีนมอนอกไซดจะไปทํา
ปฏิ กิ ริย ากั บ อะตอมของออกซิ เจนเกิ ด เป น โมเลกุ ล ของก าซออกซิ เจนและปลดปล อ ย
อะตอมของคลอรีนอีกครั้ง ปฏิกิริยากับโอโซนที่เกิดขึ้นนี้จะวนไปเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง
จากการศึก ษาพบวาคลอรีนหนึ่งอะตอมสามารถทําลายโอโซนไดถึง 100,000 อะตอม
นอกจากนี้การทําลายโอโซนไมไดเกิดขึ้นทันทีที่มีการผลิตสารซี เอฟ ซี แตการปลดปลอย
อะตอมคลอรีนจะเกิดขึ้นภายหลังที่ซี เอฟ ซี เดินทางจากจุดที่มีการผลิตและการใชไปสู
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ชั้นสตราโทสเฟยรซึ่งใชเวลาประมาณ 15 ป สําหรับผลิตภัณฑประเภทสเปรยนั้น การ
ผลิตและการปลอยสารซี เอฟ ซี เขาสูชั้นบรรยากาศจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกลกัน
ในป 1985 นักวิจัยอังกฤษไดตีพิมพผลการตรวจวัดที่แสดงใหเห็นวาบรรยากาศชั้นโอโซน
เหนือทวีปแอนตารกติก (ขั้วโลกใต) ไดลดลงอยางมาก และตอมาไดลดลงเรื่อยๆ ในทุก
ฤดูใบไมผลิ เกิดเปนรอยรั่วในทองฟา จนในป ค.ศ.1987 เหลือโอโซนเพียงครึ่งหนึ่งของ
ระดับปกติ ซึ่งนักวิทยาศาสตรไดเห็นพองกันแลววา สาเหตุของปรากฎการณดังกลาวเกิด
จากสารที่มีคลอรีนและโบรมีนเปนองคประกอบที่มนุษยสังเคราะหขึ้น ซึ่งก็คือ ซี เอฟ ซี
(มีคลอรีน) และฮาลอน (มีโบรมีน) จากการตรวจสอบขอมูลความเขมขนของสารคลอรีน
ในบรรยากาศโลก พบวาในทศวรรษ 1970 มีคลอรีนอยู 2 สวนในพันลานสวนของอากาศ
และจากรายงานของสหประชาชาติ ในป 1989 พบวา ความเข ม ขน ของสารคลอรีน ใน
บรรยากาศโลกมี 3 สวนในพันลานสวน และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงแมวาทุกประเทศ
จะลดการใชซี เอฟ ซี ลงครึ่งหนึ่งตามที่ตกลงกันในพิธีสารมอนทรีออลแลว คลอรีนใน
บรรยากาศก็ยังคงสูงขึ้นเปนสองเทาในไมกี่สิบปขางหนา หากเปนเชนนี้แลวรอยรั่วในทอง
ฟา ก็จะคงอยูอยางถาวรตลอดไป
เมื่อบรรยากาศของชั้นโอโซนลดลงจะสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งมีชีวิตบน
โลก เมื่อชั้นโอโซนในบรรยากาศชั้นสตารโทสเฟยรบางลง รังสีอัลตราไวโอเลตจะสองถึง
พื้นโลกไดมากขึ้น ซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตนี้ทําอันตรายอยางมากตอสิ่งมีชีวิตไมวา คน
สัตว พืช หรือสิ่งของ ผลกระทบดังกลาวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบเทาที่การลดลงของชั้น
โอโซนยังคงอยู มีการคาดการณวา การลดลงของชั้นโอโซนรอยละ 10 จะทําใหรังสีที่เปน
อั น ตรายนี้ ส อ งถึ ง พื้ น โลกเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร อ ยละ 20 รั ง สี อั ล ตราไวโอเลตแบ ง ออกเป น 3
ประเภท ตามความยาวคลื่น (wavelength) ดังนี้
1. รังสีอัลตราไวโอเลตเอ (UV-A) มีความยาวคลื่นในชวง 315-400 นาโนเมตร ซึ่งไม
ไดรับผลกระทบจากการลดลงของชั้นโอโซนและไมมีอันตราย
2. รังสีอัลตราไวโอเลตบี (UV-B) มีความยาวคลื่นในชวง 280-315 นาโนเมตร ซึ่งได
รับผลกระทบจากการลดลงของชั้นโอโซนในบรรยากาศ UV-B กอใหเกิดอันตราย
ตอพืชและสัตว
3. รังสีอัลตราไวโอเลตซี (UV-C) มีความยาวคลื่นในชวง 200-280 นาโนเมตร เปน
อันตราย และสามารถถูกดูดซับโดยโอโซนและออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ
การเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสิ่ง
มีชีวิตบนพื้นโลก หากรังสีอัลตราไวโอเลตนั้นอยูในชวงความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร
การทํ าลายของรังสี อัล ตราไวโอเลตบี ขึ้ น อยูกั บ ชั้ น ของโอโซนในบรรยากาศที่ เปรีย บ
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เสมือนตัวกรอง มุมของพระอาทิตยในทองฟา เมฆที่ปกคลุมทองฟา จะเปนเกราะกําบัง
รังสีอัลตราไวโอเลตไดอีกชั้นหนึ่ง
ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมตอเนื่องจากการลดลงของโอโซน มีดังนี้
1. ปรากฏการณโลกรอน
สารซี เอฟ ซี ทําใหบรรยากาศของโลกรอนขึ้น ดวยการดูดซึมรังสีความรอนมิใหแผ
ออกไปจากโลกโดยดูดซึมความรอนไดถึง 10,000 เทาของกาซคารบอนไดออกไซด
และเมื่อซี เอฟ ซี ทําลายบรรยากาศชั้นโอโซน รังสีตาง ๆ ก็แผมาถึงพื้นโลกไดมาก
ขึ้น ทําใหบรรยากาศที่ผิวโลกรอนขึ้นแตบรรยากาศชั้นบนอาจจะเย็นลง ปรากฏการณ
เชนนี้จะทําใหเกิดเมฆในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟยรมากขึ้น ซึ่งจะทําใหโอโซนถูก
ทําลายมากขึ้นไดอีก หากโลกรอนขึ้น น้ําในมหาสมุทรจะขยายตัว ทําใหเกิดน้ําทวม
ทั่ ว ไป เช น ในพื้ น ที่ ต่ํ าของบั งคลาเทศหรือ เกาะในทะเลและเมื่ อน้ํ า แข็ งขั้ ว โลกเริ่ม
ละลาย ก็ จ ะเกิ ด มหั น ตภั ย ต อ โลกทั่ ว ทุ ก หนทุ ก แห ง จากระดั บ น้ํ า ทะเลที่ สู ง ขึ้ น
บรรยากาศของโลกจะแปรปรวนไปหมด โดยมีความแหงแลงและน้ําทวมเกิดขึ้นทั่วไป
2. ระบบภูมิคุมกันและการฉีดวัคซีน (immune system and vaccination)
รังสีอัลตราไวโอเลตมีผลตอปฏิกิริยาการแพ (allergic reaction) ของผิวหนังและสงผล
กระทบตอระบบภูมิคุมกันโรค โดยเฉพาะในเซลผิวหนังซึ่งเปนดานแรกของรางกายใน
การตอสูกับเชื้อโรค ปกติการฉีดวัคซีนเขาสูผิวหนังจะกอใหเกิดภูมิคุมกันตอบสนอง
แอนติ เจนที่ ฉี ด เข าสู รางกาย โดยไปกระตุ น การสรางเซลเม็ ด เลื อ ดขาวในผิ ว หนั ง
สําหรับผิวหนังที่ไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตมากเกินไป จะไปกดการสรางแอนติบอดี
และไปสราง effector T-cell แทน T-cell จะปองกันรางกายโดยรับวาวัคซีนที่ฉีดเขา
ไปนั้นเปนสิ่งแปลกปลอม ดังนั้นรางกายจะไมสามารถสรางแอนติเจนสําหรับการปอง
กันเชื้อโรคได
กระบวนการดังกลาวไมเพียงแตกอใหเกิดการพัฒนาของมะเร็งผิวหนัง แตยังงายตอ
การเกิดโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง เชน หัด โรคที่เกิดจากไวรัสชนิดอื่นๆและสงผลกระทบ
ต อ ผิ ว หนั ง เช น อี สุ ก อี ใ ส และเริ ม โรคที่ เ กิ ด จากแบคที เ รี ย เช น วั ณ โรค และ
โรคเรื้อน โรคที่เกิดจากเชื้อรา เชน เชื้อรา candidiasis โรคที่พาหะเขาทางผิวหนัง
เชน มาเลเรีย
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3. มะเร็งผิวหนัง
การไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตบี เพิ่ มมากขึ้นประกอบกับ รังสีอัลตราไวโอเลตบี มีผล
ยับยั้งระบบภูมิคุมกันของผิวหนัง ทําใหอัตราการเกิดมะเร็งผิวหนังสูงขึ้นและผิวหนังที่
ไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตบี จะมีลักษณะหนา และมีสีน้ําตาลเขมขึ้น มีการคํานวณไว
วา โอโซนที่ลดลงรอยละ 5 จะทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง (non-melanomin skin cancer)
แบบ basal cell carcinoma เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 14 และมะเร็งผิวหนังชนิดรายแรงคือ
squamous cell carcinoma เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25
องค ก ารพิ ทั ก ษ สิ่ งแวดล อ มแห งประเทศสหรัฐ อเมริก า (US-EPA) ได ป ระมาณวา
ทุกๆ รอยละ 1 ของการลดลงของชั้นโอโซนในชั้นสตราโทสเฟยรจะสงผลใหรอยละ 2
ของประชากรโลกพั ฒ นาเกิด มะเร็งผิว หนังแบบ cutaneous malignant melanoma
(ในป 1990 คิดเปน 106 ลานคน) และรอยละ 0.2-3 (ประมาณ 10.6-15.9 ลานราย)
จะตายดวยสาเหตุดังกลาว
4. อันตรายตอดวงตา
ตอเปนโรคตาที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตบีซึ่งทําใหเลนสตาขุนมัวและเปนสาเหตุ
ใหญที่ทําใหเกิดตาบอดได มีการคาดเดาวา ตอกระจก (cataract) และตาบอด จะเพิ่ม
ขึ้นตามการลดลงของชั้นโอโซน เนื่องจากดวงตาตางจากผิวหนังที่สามารถพัฒนาการ
ตอบสนองตอรังสีอัลตราไวโอเลตบีในรูปของความหนาที่เพิ่มขึ้นหรือสีที่เขมขึ้น แต
ดวงตาจะไมมีความทนทานเชนนั้น รังสีอัลตราไวโอเลตบีสามารถทําลายคอรเนีย
(cornea) เลนสและเรตินา ตาจะตอบสนองตอการทําลายจากรังสีอัลตราไวโอเลตบี
โดยพั ฒ นา photokeratitis หรื อ snow blindness eyelids และผิ ว หนั ง รอบๆตาจะ
กลายเปนสีแดง และถายังไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตบีไปเรื่อยๆ จะกอใหเกิดตอกระจก
องคกรพิทักษสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกาคาดวา หากบรรยากาศชั้นโอโซนลดลง
รอยละ 1 อัตราการเกิดตอจะเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 ถึง 0.6 ในโลก
5. ผลกระทบตอมหาสมุทร
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การลดลงของชั้นโอโซนจะรบกวนสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร และสงผลกระทบอยางรุน
แรงตอสายใยอาหารในทะเล (marine food web) เชน แพลงตอนและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ
ในทะเล ในแตละป แพลงตอนพืช (phytoplankton) จะดูดซั บคารบ อนไดออกไซด
มากกวาครึ่งหนึ่งของคารบอนไดออกไซดที่อยูในชั้นบรรยากาศ และผลิตมวลชีวภาพ
(biomass) มากกวาเท าครึ่งของมวลชีวภาพของโลก คํ านวณวามี การผลิตมวลชี ว
ภาพประจํ าป ป ระมาณ 6 x 1014 กิ โลกรั ม แต ก ารดู ด ซั บ คารบ อนไดออกไซด ข อง
แพลงกตอนพืชจะลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตเพิ่มขึ้น ทําให
คารบอนไดออกไซดจํานวนมากคงอยูในชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะสงผลกระทบตออุณหภูมิ
ของโลก นอกจากนี้คารบอนไดออกไซดรอยละ 10 ที่ลดลงจากการนําไปใชของ
มหาสมุทรจะเทากับคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศที่มาจากการเผาไหมเชื้อ
เพลิงและน้ํามัน ถาคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นรอยละ 10 มหาสมุทร
จะสามารถดูดซับคารบอนไดออกไซดไวไดเพียงรอยละ 1 เทานั้น การเพิ่มขึ้นของรังสี
อั ล ตราไวโอเลตบี ทํ าให จํ า นวนอาหารที่ แ พลงก ต อนพื ช ผลิ ต ได โดยกระบวนการ
สังเคราะหแสงลดนอยลงรอยละ 10-35 (ขึ้นกับระดับน้ําที่แพลงกตอนอาศัยอยู) หาก
บรรยากาศชั้ น โอโซนลดลงร อ ยละ 25 ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศในทะเล
แพลงกตอนสัตว (zooplankton) ซึ่งใชแพลงกตอนพืชเปนอาหารก็ไดรับผลกระทบ
เชนเดียวกัน นั่นคือหากชั้นโอโซนลดลงรอยละ 15 ณ อุณหภูมิน้ํา แพลงกตอนสัตว
บริเวณผิ ว น้ํ า ครึ่งหนึ่ งจะตายภายใน 5 วัน ในช ว งฤดู รอ นจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของรังสี
แพลงกตอนเปนอาหารของสัตวตาง ๆ ในทะเล หากมีปริมาณลดลงก็จะทําใหสัตวน้ํา
เศรษฐกิจลดลงไปดวย
นอกจากนี้รังสีอัลตราไวโอเลตบียังสงผลกระทบตอตัวออนของปลา กุง ปู และสัตว
ขนาดเล็กในมหาสมุทรอีกดวย พบวาถาชั้นโอโซนลดลงรอยละ 16 ที่บริเวณชายฝง
แปซิฟกในอเมริกาเหนือ จะฆาตัวออนของปลาแอนโชวีที่มีอายุ 2, 4 และ 12 วัน เปน
จํานวนรอยละ 50, 82 และ 100 ตามลําดับ
6. ผลกระทบตอพืชบนบก
การเพิ่มขึ้นของรังสีอัลตราไวโอเลตบี จะสงผลกระทบตอระบบนิเวศบนบกเชนกัน ผล
ผลิตขาวอาจลดนอยลง จากผลกระทบของรังสีอัลตราไวโอเลตบีตอกิจกรรมการใช
ไนโตรเจนของจุ ลิ น ทรี ย เช น cyanobacteria ที่ ทํ า หน า ที่ สํ า คั ญ ในการสร า งธาตุ
ไนโตรเจนแกดิน โดยการตรึงไนโตรเจนที่ละลายในน้ํา ซึ่งเปนกิจกรรมที่พืชชั้นสูงไม
สามารถทําได
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จากการศึกษา พบวาพืชหลายชนิดมีความไวตอระดับของรังสีอัลตราไวโอเลตบี พืช
สวนใหญมีแนวโนมของอัตราการเจริญเติบโตชาลง มีขนาดเล็ก แคระแกร็น และเปน
หมันหากไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตบีมากเกินไป การสังเคราะหแสง อัตราการคายน้ํา
และการออกดอกจะไดรับผลกระทบเชนกัน นอกจากนี้ยังทําใหผลผลิตพืชลดลงและ
คุณภาพของอาหารที่ไดลดลงดวย เชน โปรตีนและน้ํามันในเมล็ดพืชลดลง ไดมีการ
ทดลองในพืช 10 ชนิดพบวา พืชครึ่งหนึ่งมีผลผลิตลดลงในชวงรอยละ 5 ถึง รอยละ
90 ผลผลิตของขาวสาลีลดลงรอยละ 5 ผลผลิตของมันลดลงรอยละ 21 สวน ขาว ถั่ว
และข า วโพดไม ไ ด รั บ ผลกระทบ ถั่ ว เหลื อ งจะลดผลผลิ ต ลงร อ ยละ 20-25 หาก
บรรยากาศชั้นโอโซนลดลงรอยละ 25 และมีโปรตีนและน้ํามันในเมล็ดลดลง
การเพิ่มขึ้นของรังสีอัลตราไวโอเลตบีอาจสงผลตอการอยูรอดของปาเชนกัน ไดมีการ
ทดสอบการงอกของสน 3 ชนิด คือ lodgepole pine, red pine และ loblolly pine พบ
วาเมื่อไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตบี จะมีขนาดเล็กและแกร็นลง
7. การเพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศ
ถาชั้นโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟยรลดลง รังสีอัลตราไวโอเลตบีที่สองถึงชั้น
บรรยากาศโทรโปสเฟยรจะกอใหเกิดปฎิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้น เชน เกิดปฏิกิริยากับไอเสีย
รถยนต และอากาศเสียจากอุตสาหกรรม ทําใหเกิดกาซโอโซนขึ้นในระดับใกลพื้นโลก
ซึ่ ง เป น ก า ซพิ ษ ต อ มนุ ษ ย แ ละพื ช อย า งรุ น แรง โอโซนส ว นนี้ จ ะไม เคลื่ อ นตั ว ไปสู
บรรยากาศชั้นสตราโทสเฟยร และถึงแมจะดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลต แตไมแทนที่
บรรยากาศชั้นโอโซนที่ถูกทําลาย
8. การทําลายวัสดุ
การลดลงของชั้นโอโซนและการเพิ่มขึ้นของรังสีอัลตราไวโอเลต ทําใหวัสดุมีคุณภาพ
ลดลงอย างรวดเร็วกวาปกติ พลาสติกที่ ใช ภ ายนอกจะมี อายุ การใชงานลดลง รังสี
อัลตราไวโอเลตทําลายสารประกอบที่ใชในการกอสราง สี ภาชนะบรรจุและอื่น ๆ อีก
มากมาย การทําลายจะทวีความรุนแรง เมื่ออยูในสถานที่มีอุณหภูมิสูงและมีแสงจา
โดยเฉพาะประเทศที่อยูในเขตรอน
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4.

การลดการใชสารซี เอฟ ซี และทางเลือกอื่น

4.1 การลดการใชสารซี เอฟ ซี ในผลิตภัณฑระบบแอโรซอลในประเทศตางๆ
ในชวงกลางป 2513 CFC-11 และ CFC-12 ที่ใชในผลิตภัณฑแอโรซอลคิดเปนรอยละ 60
ของการใช CFC-11 และ CFC-12 ทั้ ง โลก แต อ ย า งไรก็ ต าม จากข อ ตกลงของกลุ ม
ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติดานสิ่งแวดลอมจํานวน 178 ประเทศ
ที่เมือง
มอนทรีออล ประเทศแคนาดา ในป 2530 มีมติใหประเทศสมาชิกลดปริมาณการใชสาร ซี
เอฟ ซี ลง (ตารางที่ 4-5) และให เลิก การผลิต และการใช ส ารซี เอฟ ซี ภายในป 2543
และหันมาใชสารทดแทนตัวใหมที่มีผลกระทบตอบรรยากาศรุนแรงนอยลงหรือไมมีผล
ทําลายบรรยากาศเลย โดยกําหนดใหกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ลดการใชสารซี เอฟ ซี ลง
รอยละ 50 และ 85 ภายในป 2538 และ 2540 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังกําหนดใหประเทศ
สมาชิกลดปริมาณการใชสารซี เอฟ ซี ลงเหลือเพียง 0.3 กิโลกรัมตอคนตอป ประเทศ
ตางๆ จึงเริ่มจํากัดและหามใชสารซี เอฟ ซี ในผลิตภัณฑแอโรซอล ทําใหการใชซี เอฟ ซี
เริ่มลดลงอยางรวดเร็ว โดยที่การใชซี เอฟ ซี ในป 2529 มีประมาณ 300,000 ตัน และลด
ลงเหลื อ 180,000 ตั น ในป 2532 และในป 2534 มี ก ารใช ซี เอฟ ซี ในผลิ ต ภั ณ ฑ แ อ
โรซอลเพียง 115,000 ตัน (ตารางที่ 6) ตัวอยางเชน
1. ออสเตรเลีย หามการนําเขา ผลิต และขายตั้งแต 1 มกราคม 2533 นอกจากไดรับ
การอนุญาต และมีการใชสารขับดันซี เอฟ ซี ในอุตสาหกรรมบางประเภทเทานั้น
เชน ผลิตภัณฑทางการแพทย
2. ออสเตรีย ไมอนุญาตใหใชสารขับดันซี เอฟ ซี หลังจากเดือนมกราคม 2533 ยกเวน
ผลิตภัณฑทางดานการแพทย และทางเทคนิคบางชนิด
3. บราซิล มีการใชสารขับดันซี เอฟ ซี ในอุตสาหกรรมบางชนิดเทานั้น เชน ผลิตภัณฑ
ทางการแพทย
4. แคนาดา มีการออกกฎเกี่ยวกับการนําเขา การขาย และการผลิต ตั้งแต 1 มกราคม
2533 และมีขอยกเวนสําหรับผลิตภัณฑบางอยางจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2536
5. จีน คาดวามีการใชซี เอฟ ซี เพิ่มขึ้นถึง 23,000 ตัน ในป 2539 และกําลังวางแผน
การลดการใช ซี เอฟ ซี และโรงงานบางแห ง มี แ ผนเปลี่ ย นมาใช ส ารขั บ ดั น
ไฮโดรคารบอนแทนซี เอฟ ซี
6. เดนมารก หามใชสารซี เอฟ ซี ตั้งแต 1 มกราคม 2530 ยกเวนผลิตภัณฑในอุตสาห
กรรม บางชนิด และยกเลิกขอยกเวนดังกลาว ใน 1 มกราคม 2533
7. อียิปต หามใช ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2534 และการใชลดลงจาก 1,500 ตัน เหลือ
30 ตันตอป
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8. ฟนแลนด ยกเลิกการใชภายในสิ้นป 2534 ยกเวนผลิตภัณฑทางการแพทยและผลิต
ภัณฑทางเทคนิคบางชนิด ในขณะที่ยังไมมีสารทดแทน
9. เยอรมนี ลดการใชซี เอฟ ซี ลงไดรอยละ 90 ในป 2531 และมีแผนลดลงตอไป
10. ฮังการีี ยกเวนผลิตภัณฑทางการแพทย หามใชสารซี เอฟ ซี ตั้งแต ป 2536
11. ญี่ปุน ลดความเขมงวดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการใชสารขับดันที่ไวไฟ (flammable
propellant) ลง
12. เม็กซิโก เปนประเทศแรกที่ใหสัตยาบัน ในพิธีสารมอนทรีออล โดยลดการใช ซี เอฟ
ซี ลงรอยละ 80 ในระหวางป 2529 และ 2533 โดยขอตกลงอยางสมัครใจกับผูผลิต
และกําจัดการใชแอโรซอลเกือบทั้งหมดภายในป 2534
13. นิวซีแลนด หามการผลิตและการนําเขาตั้งแตเดือน มกราคม 2533 ยกเวนผลิตภัณฑ
ทางการแพทย
14. นอรเวย หามใชตั้งแต 1 กรกฎาคม 2534 โดยยกเวนผลิตภัณฑทางการแพทยบาง
ชนิด
15. อัฟ ริกาใต ผูผลิต รวมมื อโดยสมัครใจลดการใชซี เอฟ ซี ในป 2533 ลงรอยละ 40
ของการใชในป 2531
16. สวีเดน หามใชตั้งแต 1 กรกฎาคม 2534 โดยยกเวนผลิตภัณฑทางการแพทยบาง
ชนิด
17. สวิต เซอรแ ลนด ห ามใชตั้ งแต 1 กรกฎาคม 2534 โดยยกเว น ผลิต ภั ณ ฑ ท างการ
แพทยบางชนิดจะถูกหามใน 1 มกราคม 2537 นอกจากไดรับการอนุญาต
18. ตรินิแดดและโตเบโก โรงงานผลิตผลิตภัณฑระบบแอโรซอลสวนใหญ เปลี่ยนเปนใช
ไฮโดรคารบอนแทน
19. อังกฤษ ลดการใชลง 90% ภายในป 2533
20. สหรัฐอเมริกา หามใชตั้งแตป 2521
21. เวเนซุเอลา เหมือนฟนแลนด แตหามใชเริ่ม ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2535
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ตารางที่ 4 สารเคมีที่มีพิธีสารมอนทรีออลควบคุมอยู
ผลิตภัณฑ
สูตรเคมี
แหลงที่ใช
CFC-11

CFCl3

CFC-12

CF2Cl2

CFC-13
CFC-111
CFC-112
CFC-113

CF3Cl
C2FCl5
C2F2Cl4
C2F3Cl3

CFC-114

C2F4Cl2

CFC-115
CFC-211
CFC-212
CFC-213
CFC-214
CFC-215
CFC-216
CFC-217
Halon 1301
Halon 1211
Halon 2402
Carbon tetrachloride
1,1,1-trichloroethane
(methyl chloroform)

C2F5Cl
C3FCl7
C3F2Cl6
C3F3Cl5
C3F4Cl4
C3F5Cl3
C3F6Cl2
C3F7Cl
CF3Br
CF2BrCl
C2F4Br2
CCl4
C2H3Cl3

Foaming agent
Refrigeration
Cleaning
Aerosols
Refrigeration
Foaming agent
Aerosols

Cleaning
Refrigeration
Foaming agent
Refrigeration
Foaming agent
Aerosols
Refrigeration

Fire fighting
Fire fighting
Fire fighting

คาศักยในการ
ทําลายโอโซน
1.0

คาศักยในการทําให
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
1.0

1.0

2.8-3.4

1.0
1.0
1.0
0.8

1.3-1.4

1.0

3.7-4.1

0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
3.0
6.0
1.1
0.1

7.4-7.6

ที่มา: เอกสาร [5] และคูมือพิธีสารมอนทรีออล
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ตารางที่ 5 สาร HCFC และสารอื่นๆ ที่พิธีสารมอนทรีออลควบคุมอยู
กลุม
กลุมที่ 1
CHFCl2
CHF2Cl
CH2FCl
C2HFCl4
C2HF2Cl3
C2HF3Cl2
CHCl2CF3
C2HF4Cl
CHFClCF3
C2H2FCl3
C2H2F2Cl2
C2H2F3Cl
C2H3FCl2
CH3CFCl2
C2H3F2Cl
CH3CF2Cl
C2H4FCl

ผลิตภัณฑ

HCFC-21**
HCFC-22**
HCFC-31
HCFC-121
HCFC-122
HCFC-123
HCFC-123**
HCFC-124
HCFC-124**
HCFC-131
HCFC-132
HCFC-133
HCFC-141
HCFC-141b**
HCFC-142
HCFC-142b**
HCFC-151

จํานวน
Isomer

ODP

Atmosphere
Lifetime

GWP-20 Years
Time Horizon

GWP-100 Years
Time Horizon

GWP-500 Years
Time Horizon

1
1
1
2
3
3
2
3
4
3
3
3
2

0.04
0.055
0.02
0.01-0.04
0.02-0.08
0.02-0.06
0.02
0.02-0.04
0.022
0.007-0.05
0.008-0.05
0.02-0.06
0.005-0.07
0.11
0.008-0.07
0.065
0.003-0.005

13.3

4300

1700

520

1.4

300

93

29

5.9

1500

480

150
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กลุม
C3HFCl6
C3HF2Cl5
C3HF3Cl4
C3HF4Cl3
C3HF5Cl2
CF3CF2CHCl2
CF2ClCF2CHClF
C3HF6Cl
C3H2FCl5
C3H2F2Cl4
C3H2F3Cl3
C3H2F4Cl2
C3H2F5Cl
C3H3FCl4
C3H3F2Cl3
C3H3F3Cl2
C3H3F4Cl
C3H4FCl3
C3H4F2Cl2
C3H4F3Cl

ผลิตภัณฑ
HCFC-221
HCFC-222
HCFC-223
HCFC-224
HCFC-225
HCFC-225ca**
HCFC-225cb**
HCFC-226
HCFC-231
HCFC-232
HCFC-233
HCFC-234
HCFC-235
HCFC-241
HCFC-242
HCFC-243
HCFC-244
HCFC-251
HCFC-252
HCFC-253

จํานวน
Isomer
5
9
12
12
9
5
9
16
18
16
9
12
18
18
12
12
16
12

ODP

Atmosphere
Lifetime

0.015-0.07
0.01-0.09
0.01-0.08
0.01-0.09
0.02-0.07
0.025
0.033
0.02-0.10
0.05-0.09
0.008-0.10
0.007-0.23
0.01-0.28
0.03-0.52
0.004-0.09
0.005-0.13
0.007-0.12
0.009-0.14
0.001-0.01
0.005-0.04
0.003-0.03
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GWP-20 Years
Time Horizon

GWP-100 Years
Time Horizon

GWP-500 Years
Time Horizon

กลุม
C3H5FCl2
C3H5F2Cl
C3H6FCl
กลุมที่ 2
CHFBr2
CHF2Br
CHF2Br
C2HFBr4
C2HF2Br3
C2HF3Br2
C2HF4Br
C2H2FBr3
C2H2F2Br2
C2H2F3Br
C2H3FBr2
C2H3F2Br
C2H4FBr
C3HFBr6
C3HF2Br5

ผลิตภัณฑ
HCFC-261
HCFC-262
HCFC-271

HBFC-22B1

จํานวน
Isomer
9
9
5

ODP
0.002-0.02
0.002-0.02
0.001-0.03

1
1
1
2
3
3
2
3
4
3
3
3
2
5
9

1.00
0.74
0.73
0.3-0.8
0.5-1.8
0.4-1.6
0.7-1.2
0.1-1.1
0.2-1.5
0.7-1.6
0.1-1.7
0.2-1.1
0.07-0.1
0.3-1.5
0.2-1.9

Atmosphere
Lifetime
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GWP-20 Years
Time Horizon

GWP-100 Years
Time Horizon

GWP-500 Years
Time Horizon

กลุม
C3HF3Br4
C3HF4Br3
C3HF5Br2
C3HF6Br
C3H2FBr5
C3H2F2Br4
C3H2F3Br3
C3H2F4Br2
C3H2F5Br
C3H3FBr4
C3H3F2Br3
C3H3F3Br2
C3H3F4Br
C3H4FBr 3
C3H4F2Br2
C3H4F3Br
C3H5FBr2
C3H5F2Br
C3H6FBr

ผลิตภัณฑ

จํานวน
Isomer
12
12
9
5
9
16
18
16
8
12
18
18
12
12
16
12
9
9
5

ODP

Atmosphere
Lifetime

0.3-1.8
0.5-2.2
0.9-2.0
0.7-3.3
0.1-1.9
0.2-2.1
0.2-5.6
0.3-7.5
0.9-14.0
0.08-1.9
0.1-3.1
0.1-2.5
0.3-4.4
0.03-0.3
0.1-1.0
0.07-0.8
0.04-0.4
0.07-0.8
0.02-0.7
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GWP-20 Years
Time Horizon

GWP-100 Years
Time Horizon

GWP-500 Years
Time Horizon

กลุม

ผลิตภัณฑ

จํานวน
Isomer

ODP

1

0.12

Atmosphere
Lifetime

GWP-20 Years
Time Horizon

GWP-100 Years
Time Horizon

GWP-500 Years
Time Horizon

กลุมที่ 3
CH2BrCl

bromochloromethane

1

หมายเหตุ: *

เปนชวง ODPs เฉพาะที่เปนคาสูงสุดที่จะใชไดตามวัตถุประสงคของพิธีสาร คา ODPs นี้ถูกรวบรวมไวเปนคาเชิงเดียวที่กําหนดมาจากการคํานวณจากหองปฏิบัติการมาตรฐาน รายการเหลานี้มี
พื้นฐานจากการประมาณและนอยกวาอยางชัดเจน ชวงที่เกี่ยวของกับกลุมไอโซเมอรคาที่สูงกวาคือการประมาณไอโซเมอรของคา ODP ดวยคา ODP ที่สูงที่สุด และคาที่ต่ํากวาคือการประมาณ
ไอโซเมอรของคา ODP ดวยคา ODP ที่ต่ําสุด
** การแบงประเภทของสารที่เปนไปไดทางการคาที่สุดดวยรายการคา ODP ซึ่งถูกนําไปใชตามวัตถุประสงคของพิธีสาร
ที่มา: คูมือพิธีสารมอนทรีออล
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ตารางที่ 6 แสดงการใชซี เอฟ ซี ในผลิตภัณฑแอโรซอล

อารเจนตินา
ออสเตรเลีย
บราซิล
แคนาดา
จีน
ยุโรปตะวันออก
EEC
อินเดีย
ญี่ปุน
เม็กซิโก
ตะวันออกกลาง
นิวซีแลนด
อัฟริกาใต
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
โซเวียต
ตรินิแดดและโตเบโก
สหรัฐอเมริกา
เวเนซุเอลา

ผลิตภัณฑแอโรซอล
(ลานหนวย)
2529
2533
123
86
154
143
104
102
157
116
20
48
140
140
2832
2913
15
30
408
570
47
60
60
120
14
16
100
19
100?
100
448?
414
6
2564
2920
56
40

รอยละที่บรรจุซี
เอฟ ซี
2533
14
9
5
7
80
25
10
50?
1.4
5
8
<2
20
20?
75
5
6

การใชซี เอฟ ซี
(ตัน)
2533
1300
4500
91
1000
4700
5000
17000
500
3383
300
1300
400
1500
1400?
65000
90
11000
220

หมายเหตุ: 1. ไมรวม refill can สําหรับตูเย็น
2. ทรินิแดดและโทบาโกเปนตัวเลขขั้นตน
ที่มา: เอกสาร [3]
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4.2 บทบาทของรัฐในประเทศไทย
1) กองทุนพหุภาคี
ภายใตพิธีสารมอนทรีออล ไดมีการจัดตั้งกองทุนพหุภาคี (Multilateral Fund) โดย
เปนเงินบริจาคจากประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งประเทศที่กําลังพัฒนา เชน ประเทศไทยมี
สิทธิขอรับความชวยเหลือจากเงินกองทุนนี้ เพื่อนํามาใชในโครงการปรับเปลี่ยนไปไม
ใชสารทําลายชั้นโอโซน คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน (Executive Committee of
the Multilateral Fund) ประกอบดวยผูแทนจากประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่
กํ าลั งพั ฒ นาฝ ายละ 7 ประเทศ ทั้ งนี้ ได มี ก ารแต งตั้ งให อ งค ก รระหว างประเทศ 4
อ ง ค ก ร คื อ UNEP (United Nations Environment Programme), UNDP (United
Nations Development Programme), UNIDO (United Nations Industrial
Development Organization), และ World Bank เปนผูดําเนินการจัดขอเงินชวยเหลือ
โดยประสานกับประเทศผูขอรับความชวยเหลือ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุน
ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือจากกองทุนพหุภาคีเปนจํานวน 49 โครงการ (ณ
เดือนกันยายน 2539 )ไดรับวงเงินอนุมัติประมาณ 21 ลานเหรียญสหรัฐ และจะลด
สารทําลายชั้นโอโซนได 2,482 ตัน สําหรับในภาคอุตสาหกรรมสเปรยกระปองนั้น
ประเทศไทยไดรับโครงการชวยเหลือ 3 โครงการ ไดวงเงินอนุมัติประมาณ 1.2 ลาน
เหรียญสหรัฐ และจะลดสารทําลายชั้นโอโซนได 349 ตันตามรายละเอียดดังนี้
1. โครงการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคและทางดานความปลอดภัย
2. โครงการให ค วามช ว ยเหลื อ บริษั ท แพคเซิ รฟ จํ ากั ด เพื่ อ เปลี่ ย นการบรรจุ
กระปอง สเปรยไปใชเทคโนโลยีทดแทน
3. โครงการใหความชวยเหลือ บริษัท สานิตแอนดซัน จํากัด เพื่อเปลี่ยนการบรรจุ
กระปองสเปรยไปใชเทคโนโลยีทดแทน
ทั้ งนี้ การที่ ค ณะกรรมการบริหารกองทุน อนุมัติโครงการ 2. และ 3. ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งที่ 17 ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหวาง
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2538 นั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนไดตั้งเงื่อนไขผูกพัน
ใหประเทศไทยตองออกกฎระเบียบไมอนุญาตใหมีการจัดตั้งหรือขยายโรงงานบรรจุ
สเปรยกระปองอีก
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2) การนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีในการไม อนุ ญ าตให ตั้ งหรือขยายโรงงานบรรจุกระป อง
สเปรยที่ใชสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนเปนสารผลักดันอีก ซึ่งจะมีผลดีตอประเทศ
ไทยดังตอไปนี้
1. ปฏิบัติตามขอผูกพันกับคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการอนุมัติโครงการ
ชวยเหลือผูรับจางบรรจุสเปรยกระปอง
2. เพิ่มโอกาสสงออกสินคาที่ผลิตดวยสารที่ไมทําลายชั้นโอโซน ไปยังประเทศที่
พัฒนาแลว
3. ไดภาพพจนที่ดีในการรวมมือในการพิทักษสิ่งแวดลอมโลก
4. ลดความตองการของภาคอุตสาหกรรมและการนําเขาซึ่งสารทําลายชั้นโอโซน
ทั้ งนี้ ป ระเทศผู ผ ลิ ต สาร CFC และเป น ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ได เลิ ก ผลิ ต สาร
CFC เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2539
5. สอดคลองกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งไดออก
ประกาศหามขายสเปรยกระปองที่บรรจุสาร CFC และประกาศกระทรวงอุตสาห
กรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538
3) ประเทศไทยไดเขารวมปฏิบัติตามพันธกรณีในพิธีสารมอนทรีออล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2532 ถึงแมประเทศไทยเป นประเทศที่ไมสามารถผลิตสารซี เอฟ ซี ไดในประเทศ
ปริม าณสารซี เอฟ ซี ทั้ งหมดนํ าเขาจากต างประเทศ เช น สหรัฐอเมริก า ฝรั่งเศส
ญี่ปุน อินเดีย และจีน และมีปริมาณการนําเขาในแตละปมีจํานวนมาก ประเทศไทยจึง
เห็นความสําคัญเขารวมเปนสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล ดวยสาเหตุสําคัญคือ
1. เพื่ อแสดงความรับ ผิดชอบและความรวมมือกับ นานาประเทศในการพิ ทั กษ
สิ่งแวดลอมโลก
2. เพื่อปองกันการขาดแคลนสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่จําเปนใชในอุตสาห
กรรมในระยะแรกๆ เนื่องจากเปนผูนําเขา
3. เพื่อปองกันมิใหสินคาสงออกของไทยที่ยังคงบรรจุหรือผลิตดวยสารทําลายชั้น
บรรยากาศโอโซนถูกกีดกัน
4. เพื่อใหอุตสาหกรรมของไทยที่ตองเลิกใชสารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนใน
อนาคตอันใกลสามารถขอรับความชวยเหลือทางเทคนิคและทางการเงินจาก
กองทุนพหุภาคีเพื่อการอนุมัติพิธีสารมอนทรีออล
5. การดํ า เนิ น การเลิ ก ใช ส ารฯให เป น ไปอย า งรวดเร็ ว จะช ว ยให อุ ต สาหกรรม
สามารถขยายสวนแบงตลาดการคาไดเนื่องจากปจจุบันผูบริโภคสวนใหญไดตั้ง
ขอรังเกียจสินคาที่มีผล กระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม
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โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง
ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแผนกําหนดระยะเวลาการเลิกใชสารทําลายโอโซนดังนี้
(1) สารทํ า ลายโอโซน กลุ ม Annex A ตามพิ ธี ส ารมอนทรี อ อล คื อ CFC-11,
CFC-12 กําหนดใหเลิกใชในการผลิตสินคาใหมในป 2541 และการนําไปใช
เพื่อการซอมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณที่มีอยูเดิมในป 2553
(2) ส า ร CFC-113, CFC-114, CFC-115, เ ม ทิ ล ค ล อ โ ร ฟ อ ร ม (Methyl
chloroform) ไดกําหนดใหเลิกใชในป 2541
(3) สารฮาลอน มีโครงการลดและเลิกใชภายในระยะเวลาดังนี้
- ตั้งแต 1 มกราคม 2545 จํากัดปริมาณการใชสารฮาลอนไวในระดับคาเฉลี่ย
ของปริมาณการใชตั้งแตป 2538 ถึง 2540
- ตั้งแต 1 มกราคม 2547 เปนตนไป หามนําเขาสารฮาลอนบริสุทธิ์ โดยใหนํา
เขาไดเฉพาะสารฮาลอนที่รีไซเคิลเทานั้น
- ตั้งแต 1 มกราคม 2548 จํากัดปริมาณการใชสารฮาลอนไวในระดับ 50 %
ของคาเฉลี่ยปริมาณการใชตั้งแตป 2538 ถึง 2540
- ตั้งแต 1 มกราคม 2553 เลิกใชสารฮาลอน โดยยกเวนสําหรับการใชที่จําเปน
ใหสามารถใชสารฮาลอนที่ผานการรีไซเคิลได
4.3 สารทดแทนสารซี เอฟ ซีและทางเลือกอื่น (ตารางที่ 7)
4.3.1 สารทดแทนสารซี เอฟ ซี
ปจจุบันมีสารทดแทนสารซี เอฟ ซี หลายชนิด ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงานในผลิต
ภัณฑสเปรย แตยังมีขอจํากัดทางดานตนทุน เพราะสารทดแทนบางชนิดยังมีราคาสูง และ
ในการใชสารทดแทนบางอยางตองเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเครื่องจักรอุปกรณพิเศษในการ
ผลิตหรือเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ เชน วาลวชนิดพิเศษ กระปองเคลือบสารกันสนิม อันมี
ผลทําใหตนทุนสูงขึ้น นอกจากนี้สารขับดันและตัวทําละลายที่ใชในอุตสาหกรรมจะตองไม
ไวไฟและมีความเฉื่อย ตัวอยางเชนสเปรยสวนใหญที่ใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสคือตัวทํา
ความสะอาดและตัวทําละลาย สารที่ใชคือ CFC-12 ปจจุบันมีสารทดแทนคือ HCFC-22*
และมี ก ารทดลองใช HCFC-123 และ HCFC-141b แทน CFC-113 ซึ่ ง ใช เ ป น ตั ว ทํ า
ละลาย สําหรับไฮโดรคารบอนมีขอกําจัดในการใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากจะมี
*

HCFC-22 เปนสารขับดันที่นํามาใชแทน CFCs ในสเปรยสวนบุคคล เชน สเปรยฉีดผม น้ําหอม มีสมบัติไมไวไฟ
แต HCFC-22 ก็เปนสารที่ทําลายโอโซนเชนกัน ดังนั้นจึงเปนทางเลือกในชวงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น ประเทศ
อเมริกาหามขายสเปรยที่ใช HCFC ตั้งแต 1 มกราคม 2537 ยกเวนกรณีจําเปน
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น้ํามันปโตรเลียมตกคางในแผงวงจร และไฮโดรคารบอนเปนสารไวไฟซึ่งเปนขอจํากัดใน
เรื่องความปลอดภัย
ในผลิตภัณฑบางประเภทยากที่จะนําสารขับดันอื่นมาแทนที่ซี เอฟ ซี เชน ยารักษาโรค
หืด เพราะตองหาสารที่ไมมีพิษและไมติดไฟ เดิมใชสาร CFC-11, CFC-12 และ CFC-14
ป จ จุ บั น มี ก ารใช ส ารทดแทนบางตั ว เช น HCFC-141b, HFC-134a, HFC-227ea และ
ไฮโดรคารบอน แตไมมีสารใดทดแทนไดอยางสมบูรณ ทางเลือกอื่นที่มี เชน การใชยา
สูตรแบบผง (powder inhaler) ซึ่งใชในประเทศสวีเดนและเนเธอรแลนด
ในที่นี้แบงสารทดแทนตามลักษณะการใชสารซี เอฟ ซี เปน 2 กลุมคือ
1) สารซี เอฟ ซี ที่ ใช เป น สารละลาย เช น CFC-11, CFC-113, 1,1,1-trichloroethane
(T-1,1,1) มี ส ารทดแทน คื อ สารไฮโดรคาร บ อน (เช น น้ํ า มั น ก า ด) ไวต ส ป ริ ต
แอลกอฮอล น้ํา ตัวอยางเชน เดิมใชเมทิลคลอโรฟอรมเปนตัวทําละลายในสเปรย
บรรจุยาฆาแมลง อุตสาหกรรมรถยนตและอื่นๆ เมทิลคลอโรฟอรมเปนสารไมไวไฟ
และช ว ยลดการไวไฟของสารที่ ใช เมทิ ล คลอโรฟอร ม เป น ตั ว ทํ า ละลาย แต เมทิ ล
คลอโรฟอรมอยูในรายชื่อของสารที่ถูกหามใชในพิธีสารมอนทรีออลในป 2533 และยัง
ไม มีส ารใดที่ ม าทดแทนไดอยางสมบู รณ อุต สาหกรรมได มี ก ารเปลี่ย นไปใช ตั วทํ า
ละลายที่เปนอันตรายมากขึ้น เชน ไฮโดรคารบอน ซึ่งตองการการเปลี่ยนแปลงแกไข
โรงงานอยางมาก หรือปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ เพื่อใหแนใจวาความไวไฟไมเพิ่ม
ขึ้น
2) สารซี เอฟ ซี ที่ใชเปนสารขับดัน เชน CFC-12, HCFC-22 มีสารทดแทนแบงออกเปน
3 ประเภท คือ
1. อากาศ (air) ซึ่งตองอาศัยอุปกรณพิเศษในการผลิตและบรรจุ
2. กาซชนิดเปนไอกาซ (gas phase) เชน กาซไนโตรเจน กาซคารบอนไดออกไซด
กาซไนตรัสออกไซด นํามาใชเปนสารทดแทนซี เอฟ ซี ได แตปญหาที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่ใชกาซอัด คือถาในภาชนะบรรจุวาง ความดันภายในจะลดลงทําใหอัตรา
การสงผานของสารลดลง คุณภาพของสเปรยและปริมาณของสเปรยจะลดลง แก
ไขโดยการออกแบบหัวฉีด (aerosol nozzle) ใหม สําหรับคารบอนไดออกไซด
ถาสูตรและกระปองที่ใชไมเหมาะสม สามารถกอใหเกิดการกัดกรอนในภาชนะ
บรรจุได คารบอนไดออกไซดและไนโตรเจนมีประโยชนในแงไมไวไฟ ตนทุนการ
ผลิตสเปรยที่ใชคารบอนไดออกไซดจะมีราคาถูกกวาใชสารซี เอฟ ซี และตนทุน
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ในการเปลี่ ย นไปใช ค าร บ อนไดออกไซด จ ะเท า กั บ การเปลี่ ย นไปใช ส าร
ไฮโดรคารบอน
3. กาซชนิดมีน้ํากาซ (liquid phase) ไดแก
- HFC-134a และ HFC-227ea เปนสารประกอบ fluorinated ที่กําลังพัฒ นานํ า
มาใชแทนซี เอฟ ซี มีสมบัติไมไวไฟ และมีคา ODP เปนศูนย HFC-134a นํา
มาใชแทน CFC-12 ในผลิตภัณฑประเภทยา (pharmaceutical inhalant) และ
แทน HCFC-22 ในบางอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการทดลองใช HFC-227ea
กับยาดวย ในสหรัฐอเมริกากําลังพัฒนา HFC-134a ใหเปนสารขับดันแตคาด
วาจะมีราคาแพงกวาซี เอฟ ซี
- กาซไฮโดรคารบอน เชน โพรเพน (propane), บิวเทน (normal butane), ไอ
โซบิวเทน (isobutane) และ เพนเทน (pentane) เนื่องจากมีราคาถูกและมีประ
สิทธิภาพ แตมีความไวไฟสูง ผูผลิตสามารลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมได
โดยติดตั้งตัวตรวจจับการเกิดไฟไหม (fire detection) และระบบปองกันอัคคีภัย
การสรางอาคารเพื่อลดความเสียหายจากการระเบิดและมีการอบรมดานความ
ปลอดภัย การเปลี่ยนโรงงานใหมาใชไฮโดรคารบอน จะเสียคาใชจายประมาณ
750,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยปกติราคาของไฮโดรคารบอนจะอยูในชวงหนึ่งใน
สามถึงหนึ่งในหาของราคาซี เอฟ ซี แตถาตองการไฮโดรคารบอนที่ดีขึ้นคาใช
จายก็จะเพิ่มขึ้นเชนกัน
- กาซไดเมทิลอีเทอร (dimethyl ether: DME) มีการใช DME กันอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะในยุโรป โดยใชเปนตัวทําละลายและเปนสารขับดันแทนซี เอฟ ซี
DMEเป น สารไวไฟ แต สามารถนํ าไปใช ในโรงงานที่ มี ม าตรการรัก ษาความ
ปลอดภัยอยางเพียงพอ แตไฮโดรคารบอนและ DME ก็มีโทษเชนกันเนื่องจาก
สารทั้ งสองตั ว นี้ เป น (volatile organic compounds, VOCs) ซึ่ งเป น ส ว นหนึ่ ง
ของปฎิ กิ ริย าเคมี ที่ เกิ ด ขึ้ น ในชั้ น บรรยากาศในขณะที่ มี แ สงแดด ทํ า ให เกิ ด
โอโซนในระดับลางของชั้นบรรยากาศซึ่งมีความเปนพิษ
อนึ่ง สารทดแทนบางชนิ ดเปนสารที่มีคา GWP มากกวา ศูนย ซึ่งการที่มี GWP มาก
กวา ศูนย จะทําใหเกิด climate change
4.3.2 ทางเลือกอื่น
1) เปลี่ยนบรรจุภัณฑเปนชนิดหัวปมดวยแรงกล (mechanical pump)
ป ม ทํ างาน
โดยคานงัด (lever) ที่กดดวยนิ้วมือ หรือใชไกปนที่ทํางานไดหลังจากเพิ่มความดัน
แตก็มีขอจํากัดในการใชงาน ความละเอียดของละอองน้ํายา (particle size) และราคา
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ขวดและหัวปมซึ่งจะสูงกวาเมื่อเทียบกับ ระบบสเปรย และพลาสติกยังมีป ญ หาต อ
สิ่งแวดลอมเมื่อใชแลวมากกวากระปองและวาลวโลหะ นอกจากนี้ยังตองเปลี่ยนสูตร
หาสารละลายที่เหมาะสมที่ใหสมบัติใกลเคียงกับสเปรย
2) การแยกผลิตภัณฑและสารขับดันโดยลูกสูบ (piston) โดยใหถุงที่บรรจุผลิตภัณฑอยู
ขางในระบบนี้จะสงผานผลิตภัณฑไดโดยไมมีสารขับดันปะปน หรืออาจถูกปลอยสู
บรรยากาศในปริมาณเล็กนอย สารขับดันที่ใชไดแก ฟลูออโรคารบอน ไฮโดรคารบอน
และกาซอัด ตนทุนการผลิตประมาณสองเทาของสเปรยแบบธรรมดา และตองการ
เครื่องจักรชนิดพิเศษ อุปกรณที่งายที่สุดคือ flexible container หรือ ประเภทที่มีถุง
บรรจุอยูภายใน ซึ่งใชมือบีบ
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ตารางที่ 7 ทางเลือกในปจจุบันที่ใชทดแทนสารซี เอฟ ซี
Alternative Propellants

Alternative Solvents

Alternative Aerosol
Systems
bag-in-can systems

water
HAPS – blends of
hydrocarbons (propane,
n-butane, iso-butane)
piston-in-can systems
dimethyl ether (DME)
certain chlorinated
solvents (methylene
chloride ,
trichloroethylene ,
perchloroethylene)
alcohols (isopropyl
Compressed gases
certain alcohols
(CO2, NO2, N2O, air)
(ethanol , iso-propanol alcohol, ethanol and npropanol)
, n-propanol)
HCFC-141b
HCFC-22
(ใชในประเทศที่ไมไดระบุ (ใชในประเทศที่ไมไดระบุ
เปนสารตองหาม)
เปนสารตองหาม)
Pentane, hexane, white
spirits , acetone ,
methyl ethyl ketone ,
methyl iso-butyl ketone
, methylal , glycols
HFC-152a
HFC-43-10mee , HFC245fa , volatile silicones
, or hydrofluoro-ethers
HFC-134a
HFC-227ea
ที่มา: เอกสาร [3] และ [9] (United Nations Environment Programme)

Alternative To The
Aerosol
finger and trigger
pumps

sticks (for deoderants,
anti-perspirants, insect
repellants)
rollers, brushes and
cloths

powder inhalers, and
nebulizers for
pharmaceuticals
barrier pack
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