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7 – 13 กันยายน 2563 
 

คณะกรรมการมาตรฐานการก่อสร้างออสเตรเลียเตรียมพิจารณามาตรฐานใหม่ส าหรับ 

การใช้ผลิตภัณฑ์ไร้สารตะกั่วในระบบน  าประปา 

 น ้ำประปำในออสเตรเลียได้รับกำรยอมรับว่ำมีคุณภำพและปลอดภัยมำกที่สุดประเทศหนึ่ง โดย

ผู้บริโภคสำมำรถดื่มได้จำกก๊อกน ้ำโดยตรง ดังนั นกำรตรวจพบสำรตะกั่วปนเปื้อนจำกแหล่งให้บริกำรน ้ำดื่ม

สำธำรณะ เช่น กำรตรวจพบสำรตะกั่วปนเปื้อนจำกแหล่งบริกำรน ้ำดื่มในโรงพยำบำลเด็ก Perth Children’s 

Hospital รัฐ Western Australia และจุดบริกำรน ้ำดื่มสำธำรณะในเขตเมือง Geelong และเมือง 

Warrnambool ในรัฐ Victoria  จึงเป็นประเด็นส้ำคัญที่ภำครัฐต้องตรวจสอบ ประเมิน และหำแนวทำงแก้ไข

เพ่ือป้องกันกำรเกิดปัญหำด้ำนสุขภำพต่อสำธำรณชน โดยเฉพำะผู้บริโภควัยเด็กที่มีควำมเสี่ยงสูง ท้ำให้  

Victorian School Building Authority ประกำศให้ระบบกำรก่อสร้ำงโรงเรียนใหม่ทั งหมดและกำรพัฒนำ

ปรับปรุงอำคำรโรงเรียนใหม่ต้องไม่มีกำรใช้อุปกรณ์ประปำที่มีสำรตะกั่วเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ (นอกจำกนี  

ยังมีกระแสเรียกร้องให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ประปำยกเลิกกำรผลิตอุปกรณ์ในระบบกำรติดตั งประปำที่มีส่วนผสมของ

สำรตะกั่วทั งหมด)    

อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำรของ 

บริษัท Enware Australia (ผู้ผลิตท่อ

และอุปกรณ์ประปำ รวมไปถึงอุปกรณ์

ป้องกันควำมปลอดภัย) ให้ควำมเห็นว่ำ 

แนวทำ งกำรแก้ ไขปัญหำดั งกล่ ำ ว

จ้ำเป็นต้องมีกำรศึกษำและวิจัยอย่ำงรอบคอบ เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ Plumbing product ที่ท้ำจำกโลหะผสม

ทองเหลืองหรือทองแดงท่ีใช้อยู่ในระบบกำรติดตั งประปำนั นมีคุณสมบัติป้องกันเชื อแบคทีเรีย หำกเปลี่ยนไปใช้

ในผลิตภัณฑ์ Stainless steel ซึ่งไม่มีคุณสมบัติป้องกันเชื อแบคทีเรียอำจเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนของเชื อ

แบคทีเรีย รวมถึงกำรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสำรตะกั่วในสัดส่วนที่ต่้ำอำจท้ำให้ประสิทธิภำพกำรใช้งำน

ของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน ้ำประปำลดลง เนื่องจำกปัจจุบันผู้ผลิตและผู้ค้ำปลีกได้หันมำผลิตหรือน้ำเข้ำอุปกรณ์

ประปำที่ท้ำด้วย Stainless steel มำกขึ นและมักพบปัญหำกำรปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียในระบบน ้ำดื่ม 

รวมถึงกำรน้ำเข้ำสินค้ำไม่ได้มำตรฐำน ซึ่งเห็นว่ำ ปัญหำเหล่ำนี เป็นเรื่องที่ภำครัฐต้องตระหนักถึงปัญหำที่จะ

ตำมมำอย่ำงรอบคอบและจริงจัง 
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ทั งนี  หน่วยงำน Australian Building Codes Board (ABCB)  ซึ่งท้ำหน้ำที่ตรวจสอบมำตรฐำนกำร

ท้ำงำนกำรก่อสร้ำงอำคำรและกำรติดตั งระบบท่อประปำ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท้ำมำตรฐำนและแนวทำงกำร

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำกำรปนเปื้อนของสำรตะกั่วในน ้ำดื่ม ซึ่งมำตรฐำนดังกล่ำวจะมีกำรจัดท้ำประชำพิจำรณ์

ภำยในสิ นปี 2563 และคำดว่ำจะประกำศเป็นมำตรฐำนบังคับใช้ภำยใต้ National construction code ฉบับ

ใหมภ่ำยในปี 2564 

โดย ABCB จะศึกษำและน้ำแนวทำงกำรจัดกำรเกี่ยวกับปัญหำดังกล่ำวของสหรัฐอเมริกำและสหภำพ

ยุโรปมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของออสเตรเลีย รวมไปถึงผลกำรวิจัยโดยมหำวิทยำลัย Macquarie 

University ที่ศึกษำถึงผลกระทบจำกสำรตะก่ัวในผลิตภัณฑ์และวัสดุเกี่ยวกับระบบประปำซึ่งเสนอให้พิจำรณำ

ติดตั งผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ท่อประปำที่มีส่วนผสมของสำรตะกั่วในสัดส่วนที่ต่้ำหรือปลอดสำรตะกั่วเพ่ือ

หลีกเลี่ยงกำรปนเปื้อนของสำรตะก่ัวในน ้ำดื่ม ในขณะทีผ่ลกำรวิจัยโดยมหำวิทยำลัย Wollongong พบว่ำ กำร

ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท้ำจำก Stainless steel มีโอกำสเสี่ยงปนเปื้อนของเชื อแบคทีเรียและน้ำไปสู่ปัญหำสุขภำพใน

อนำคต และเสนอว่ำ ภำคอุตสำหกรรมควรพิจำรณำใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำงเลือกอ่ืน ในกำรติดตั งระบบ

ท่อประปำทั งหมดเพ่ือควำมเสี่ยงต่อสุขภำพของประชำกรในประเทศ  

อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำนดังกล่ำว ต้องมีกำรศึกษำและประเมินควำมเสี่ยงอย่ำง

รอบคอบก่อนกำรประกำศใช้ซึ่งจะกระทบต่อทั งผู้ผลิตและผู้น้ำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวในอสสเตรเลีย โดยทั งผู้ผลิต

และผู้น้ำเข้ำยินดีที่จะปรับใช้ผลิตภัณฑ์ทำงเลือกอ่ืนๆที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรปนเปื้อนของสำรตะกั่วและ

ปัญหำสุขภำพของสำธำรณชนภำยใต้ National construction code ฉบับใหม ่

ผลต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

แหล่งบริกำรน ้ำดื่มในเขตเทศบำลเมืองต่ำงๆในออสเตรเลีย ถือว่ำมีคุณภำพ สะอำด  ปลอดภัยและ

สำมำรถดื่มได้โดยตรงจำกก๊อก เนื่องจำกถูกตรวจสอบและควบคุมภำยใต้ข้อก้ำหนด Australian Drinking 

Water Guidelines อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั ง ออสเตรเลียให้ควำมส้ำคัญต่อปัญหำกำรปนเปื้อนของสำรตะกั่วที่มำ

จำกผลิตภัณฑ์ท่อประปำที่ผลิตจำกโลหะผสมทองเหลืองหรือทองแดงและส่งต่อไปยังระบบประปำในภำค

ครัวเรือนและอำคำร ส้ำนักงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นสำเหตุไปสู่กำรปนเปื้อนของสำรตะกั่วในน ้ำดื่มที่จะก่อให้เกิด

ปัญหำสุขภำพของประชำชน โดยเฉพำะในวัยเด็ก (มีผลต่อพัฒนำกำรทำงสมองและระบบประสำท) 
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 แม้ว่ำออสเตรเลียจะยังไม่มีกำรตรวจพบระดับสำรตะกั่วในเลือดสูงในวัยผู้ใหญ่ แต่กำรบริโภคน ้ำที่มี

สำรตะกั่วเกิน 0.01 mg/litre อำจน้ำไปสู่ปัญหำสุขภำพต่ำงๆตำมมำในอนำคต เช่น ควำมดันโลหิตสูง โรค

โลหิตจำง อ่อนเพลียและกำรท้ำงำนของระบบประสำทบกพร่อง จึงต้องเร่งหำมำตรกำรจัดกำรและควบคุม

ภำยใต้กำรร่วมมือและสนับสนุนของผู้ผลิต ผู้บริโภคและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในกำรปรับใช้ผลิตภัณฑ์

ทำงเลือกอ่ืนๆและปฏิบัติตำมแนวทำงแก้ปัญหำอย่ำงถูกวิธีเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหำในอนำคต  

ผลต่อการค้าของไทย 

ภำยใต้ National construction code ฉบับใหม่ที่คำดว่ำจะประกำศบังคับใช้เป็นกฎหมำยใน

ออสเตรเลียภำยในปี 2564  มีแนวโน้มสูงที่ระบบกำรติดตั งประปำทั งหมดในออสเตรเลียจะหันมำใช้ผลิตภัณฑ์

ไร้สำรตะกั่วและท้ำมำจำกวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยในกำรบริโภค ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและกำร

ส่งออกผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ประปำทั งหมดที่มีสำรตะกั่วเป็นส่วนผสม เช่น ข้อต่อทองเหลือง (Brass fitting) 

ที่เป็นส่วนประกอบของก๊อกน ้ำหรือวำล์วจำกไทย แม้ว่ำออสเตรเลียจะน้ำเข้ำอุปกรณ์ประปำ (แท้ป ก๊อก 

วำล์ว) จำกจีน สหรัฐอเมริกำ เยอรมนีและอิตำลี มำกที่สุดตำมล้ำดับ โดยออสเตรเลียน้ำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวจำก

ไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.66 ผู้ประกอบกำรไทยควรตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ไร้สำรตะกั่วหรือผลิตภัณฑ์ทำงเลือกอ่ืนๆ เพ่ือลดผลกระทบจำกกฎหมำยฉบับใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้

ภำยในปี 2564 และสร้ำงโอกำสเข้ำมำมีส่วนแบ่งในตลำดสินค้ำดังกล่ำวมำกขึ นจำกกำรปรับปรุงพัฒนำ

คุณภำพสินค้ำให้ได้มำตรฐำนและมีควำมปลอดภัย 

   

  
Source: The Australian / Environmental Health Standing Committee/ www.plumbingconnection.com.au 

/ www.broadsheet.com.au/ www.news.com.au 
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