
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ - ๑4.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร ๑ ชั้น ๒ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

************************************************************ 

ผู้มาประชุม 

๑. นายภักดี โพธิศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ 
  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
๓. นายพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุกรรมการ 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. นางจริยา มิตรอุปภัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ อนุกรรมการ 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๕. นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผู้อ านวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี  อนุกรรมการ 

 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๖. นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อ านวยการส านักจัดการกากของเสีย อนุกรรมการ 

 และสารอันตราย กรมควบคมุมลพิษ 
๗. พันเอกหญิง บุษยมาส มุ่งธัญญา รองผู้อ านวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และ อนุกรรมการ 

 พัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์การอุตสาหกรรม 
 ปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

๘. นายส าเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบ อนุกรรมการ 
 อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

๙. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ อนุกรรมการ 
 กรมอนามัย 

๑๐. นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ นักวิชาการมาตรฐานช านาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 
 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๑. นางพรคนางค์ ปีตาภา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมศุลกากร อนุกรรมการ 
๑๒. นายศมุล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ  
๑๓. นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                    อนุกรรมการ 

 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
๑๔. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี อนุกรรมการ 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๑๕. นายปิยะพงษ์ พุทธา ผู้ประสานงาน สมาคมอารักขาพืชไทย อนุกรรมการ                                        
๑๖. นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงาน  อนุกรรมการ 

 เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
๑๗. นางยุพดี ศิริสินสุข ผู้ประสานงาน มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา อนุกรรมการ 
๑๘. นางสาวธนธร ยอดสมสวย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ อนุกรรมการ 

 แทนผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย และเลขานุการร่วม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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๑๙. นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 
 แทนผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ และเลขานุการร่วม 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืน ๆ  
๑.  นายอ านาจ วงศ์บัณฑิต  
๒.  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  
๓.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๒. นางสาวรัชนีกร วีระเจริญ นายแพทย์ช านาญการ ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

 กรมควบคุมโรค 
๓. นายมารุต จาติเกตุ ผู้อ านวยการมูลนิธิการศึกษาไทย 
๔. นายปรีชัย กู้เกียรตินันท์ นายกสมาคมธุรกิจเคมี 
๕. นางสาวชนัญญา สิทธิภานุวงศ์ เจ้าหน้าที ่สมาคมนวัตกรรมเพ่ือการเกษตร 
๖. นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ 
๗. นางพิชญา เอ่ียมส าอางค์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๘. นางสาวกิรณา รุณภัย เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๙. นางสาวณัฐชนก บัวภิบาล เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
เริ่มประชุม  เวลา 0๙.๓๐ น. 

   ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมีครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
และด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้  
  
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า ในการจัดประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์สารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีวาระเสนอเพ่ือพิจารณา คือ ข้อเสนอ
การปรับปรุงกฎหมายและประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดการสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ จึงขอนัดคณะอนุกรรมการฯ 
ประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพ่ือพิจารณาบทสรุปผู้บริหาร 
(executive summary) ที่ฝุายเลขานุการฯ จะจัดท าขึ้นน าเสนอคณะกรรมการแห่งชาติฯ 

   มติที่ประชุม 
   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

 เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

   ฝุายเลขานุการฯ  ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 
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ตามหนังสือกองแผนงานและวิชาการ ที่ สธ ๑๐๐๔.๐๘/ว ๖๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอให้
พิจารณารับรองรายงานฯ ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้ 

                   นายปรีชัย กู้เกียรตินันท ์นายกสมาคมธุรกิจเคมี ขอแก้ไขรายงานฯ ดังนี้ 
  หน้า ๗ บรรทัดที่ ๒ จากเดิม “...ปัจจุบันมีกฎหมายลูกจ านวนมาก...” เป็น “...ปัจจุบันมี

กฎหมายจ านวนมาก…” 

   มติที่ประชุม 

   เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก ที่ประชุมจึงรับรองรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที ่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๓.๑ ข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานด้านกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างการจัดการสารเคมี 

   ฝุายเลขานุการฯ  รายงานที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 
มีมติในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มอบหมายให้น าข้อเสนอทางเลือก    
ด้านกฎหมายและองค์กรในการพัฒนาการจัดการสารเคมีทั้ง ๖ ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ ๑ ออกกฎหมายสารเคมีใหม่ 
แทนกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย พร้อมจัดตั้งส านักงานสารเคมีแห่งชาติ  ทางเลือกที่ ๒ คงกฎหมายว่าด้วย        
วัตถุอันตราย และออกกฎหมายสารเคมีใหม่ส าหรับจัดการสารเคมีใหม่ พร้อมจัดตั้งส านักงานสารเคมีแห่งชาติ 
ทางเลือกที่ ๓ : คงกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และออกกฎหมายสารเคมีใหม่ เพ่ือก าหนดนโยบายการจัดการและ
วิธีควบคุมสารเคมี และตั้งส านักงานสารเคมีแห่งชาติ  ทางเลือกที่ ๔ คงกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและจัดตั้ง
หน่วยงานเทคนิควิชาการ (Technical Agency) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคนิควิชาการ  ทางเลือกที่ ๕ ปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และทางเลือกท่ี ๖ เร่งรัดการด าเนินงานในการออก
กฎหมายลูกภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายโดยเพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภายใต้กฎหมายดังกล่าว และเพ่ิมความ
เข้มแข็งการบริหารจัดการสารเคมีภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี  
ไปวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมผลการวิเคราะห์ช่องว่างการจัดการสารเคมี ๕ ประเด็น คือ ๑. การลดความเสี่ยงอันตรายจาก
สารเคมีตลอดวงจรชีวิต  ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลกลางวัตถุอันตราย/สารเคมีของประเทศ  ๓. การประเมินความเสี่ยง
และการก าหนดค่ามาตรฐาน  ๔. การบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบสารเคมี และ ๕. การเสริมสร้างความรู้
เรื่องสารเคมี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทดแทนการใช้
สารเคมีอันตราย รวมทั้งข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาจัดท าข้อเสนอเพ่ิมเติมในการพัฒนากฎหมาย
และองค์กรเพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละช่องว่างของการจัดการสารเคมี โดยให้แบ่งการด าเนินงานเป็น ๓ ระยะ คือ 
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มาน าเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ นั้น 

                    ฝุายเลขานุการฯ และ นางยุวรี อินนา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้จัดท ารายละเอียดแต่ละช่องว่าง
การจัดการสารเคมีของประเทศและวิเคราะห์ข้อเสนอทางเลือกด้านกฎหมายและองค์กรในการพัฒนาการจัดการสารเคมี
ของประเทศ และจัดท าเป็นข้อเสนอแนวทางการด าเนินงานด้านกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาช่องว่างการจัดการสารเคมี
ของประเทศ ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑  
   ช่องว่างที่ ๑  ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีตลอดวงจรชีวิต  
   ข้อที่ 1.1 สถานการณ์ปัญหาอันตรายจากสารเคมีในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม    
ภาคสาธารณสุข และภาคการขนส่ง  
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   ความเห็นที่ประชุม  

   ผู้ประธานฯ เสนอให้หาค าใหม่ แทนค าว่า “ตลอดวงจรชีวิต” เพราะอาจท าให้เข้าใจผิด
หรือเกิดค าถามตามมา เช่น “ตลอดวงจรชีวิตของคนหรือของสารเคมี เพราะถ้าหมายถึงตลอดวงจรชีวิตของสารเคมี
ทีจ่ะพูดถึงค่าครึ่งชีวิต (Half Life)  

   นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้ใช้ค าว่า “ลดความเสี่ยงครบวงจร” จะสื่อ
ความหมายได้ง่ายกว่า 

   นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เห็นด้วยกับประธานฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมามีการหารือกันและเข้าใจค าว่า “ตลอดวงจรชีวิต” 
หมายถึง “ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์” ที่หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีเองหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็น
ส่วนประกอบสอดคล้องกับหลักการระดับสากล รวมทั้งกฎหมายสิ่งแวดล้อมโลก ที่หยิบเรื่องตลอดวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์มาเป็นตัวขับเคลื่อน เช่น สหภาพยุโรป สนับสนุนแนวคิดเรื่องการจัดการของเสีย มลพิษหรือสารเคมี
ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  อย่างไรก็ตาม จะใช้ค าใดนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะอนุกรรมการฯ 
นอกจากนี้ ให้ความเห็นว่าประเด็นช่องว่างที่ ๑.๑ กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมาย แต่ไม่ได้กล่าวถึงการติดตาม
เส้นทางการเดินทางสารเคมีตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

   ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่า ค าว่า “การจัดการ
สารเคมีตลอดวงจรชีวิต” เป็นค าที่มีการใช้มาโดยตลอดในแผนแม่บทการจัดการสารเคมี ก็ใช้ค าดังกล่าว จากการสืบค้น
นิยามหมายถึง “การควบคุมติดตามตรวจสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าวัตถุดิบ การขนส่ง การกักเก็บ การใช้ และ
การก าจัดท าลาย รวมถึงการน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” 
แต่ไม่พบความหมายจากเอกสารอ้างอิงจากต่างประเทศโดยตรง 

   นางยุวรี อินนา ชี้แจงว่า ในขณะนี้ยังไม่มีการก าหนดนิยามค าว่า “การจัดการสารเคมี
ตลอดวงจรชีวิต” ในแผนฉบับใด จึงยึดโยงกับมาตรา ๒๐ ของกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายที่ระบุว่า “การผลิต การน าเข้า 
การส่งออก การขาย การขนส่ง การเก็บรักษา การก าจัด การท าลาย” ดังนั้นอาจต้องมาพิจารณาก าหนดค านิยาม 

   นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เห็นด้วยให้ใช้ค า “ตลอดวงจรชีวิต” ส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์อาจยังไม่ครอบคลุมในบางประเด็น เช่น การจัดการของเสีย 
(waste management) 

   ประธานฯ เสนอให้ใช้ค าว่า “ลดความเสี่ยงอันตรายของสารเคมีอย่างครบวงจร” เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกแง่มุมของการด าเนินการเกี่ยวกับสารเคมีและไม่ให้เกิดการโต้แย้งตามมาภายหลัง ทั้งนี้เรื่องครบวงจร 
ยังมีอีกหลายแง่มุมที่ยังไม่ได้กล่าวถึง โดยเฉพาะช่องโหว่ที่สารเคมีสามารถเข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่านขั้นตอน
หรือไม่มีมาตรการกลั่นกรอง ควรจะเน้นและน าเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเป็นประเด็นแรก 

   นางยุวรี อินนา ชี้แจงว่าได้กล่าวไว้ในข้อถัดไป  

   นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เห็นด้วยกับประธานฯ 
ว่าประเทศไทยยังไม่มีระบบการคัดกรองสารเคมีที่เข้าประเทศตั้งแต่แรก  

   นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล เห็นด้วยกับข้อเสนอการด าเนินงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
การให้ความรู้เรื่องสารเคมีและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด แต่การออกกฎหมายลูกภาคการขนส่งเรื่องห้าม
ขนส่งสารเคมีบางเส้นทาง ต้องค านึงถึงความจ าเป็นในการท าธุรกิจเพราะการขนส่งของโลกเจริญขึ้น ปัจจุบันกลุ่ม
อุตสาหกรรมเคมีปฏิบัติตามหลักการดูแลด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care) เพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายสารเคมี  
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ผู้ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายได้ต้องมีใบขับขี่ชนิดที่ ๔ ผู้ผลิตจะดูแลผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship) อย่างครบวงจร
ไปจนถึงลูกค้า เสนอให้มีผู้แทนภาคเอกชนร่วมด้วยในการออกกฎหมายลูก และเสนอให้ตรวจติดตามแผนฉุกเฉิน
แทนการก าหนดเส้นทางขนส่งสารเคมีแทน เพราะผู้ประกอบการขนส่งจ านวนหนึ่งไม่มีแผนฉุกเฉินรองรับเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน การก าหนดเส้นทางขนส่งสารเคมีไม่ได้ประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เสนอให้ติดตั้งระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) เพ่ือใช้ติดตามเส้นทางการขนส่งสารเคมี   

ส าหรับข้อเสนอการด าเนินงานด้านกฎหมายข้อที่ ๑.๑ ต้องพิจารณาหาสาเหตุของ 
ปัญหาจ านวนการทิ้งกากของเสียอันตรายที่ไม่ลดลง เช่น ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกกฎหมายการจัดการของเสีย
แต่ก าหนดให้ผู้มารับของเสียต้องมีใบอนุญาตมีสถานที่รับของเสียเพียงสถานที่เดียว นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) มีของเสียจ านวนจ ากัด แต่ต้องเสียเงินค่าก าจัดเท่ากับผู้ที่มีจ านวนของเสียปริมาณมาก   

   นางยุพดี ศิริสินสุข มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอการด าเนินงาน
ด้านกฎหมายข้อที่ ๓ เรื่องการให้ความรู้ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ไม่ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น
ของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility : EPR) ซ่ึงมีการเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมา  
ส าหรับผู้ผลิตรายเล็กอาจยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล ท าให้การครบตลอดวงจรชีวิต  
ไม่ครบทุกภาคส่วน 

   นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม ประเด็นนี้มีการกล่าวในการประชุมที่ผ่านมา หากจะท าให้มี
การปกปูองผู้ใช้ ผู้บริโภค ประชาชนให้ปลอดภัยจากสารเคมีอย่างครบวงจรหรือตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ วิธีหนึ่งที ่    
ท าได้คือ เพ่ิมบทบาทเชิงขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตซึ่งเป็นหลักการสากล แม้จะจบภารกิจของผู้ผลิตในโรงงาน
แล้วแต่ความรับผิดชอบ ยังคงติดตามผลิตภัณฑ์จ าหน่ายในตลาด หรือแม้ผู้บริโภคก าลังใช้หรือใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว 
สอดรับกับหลักการตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ต้องมีมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนผู้ผลิต ลดต้นทุนให้
ผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดได้ เช่น ตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหายกรณีเกิดภัยอันตรายจากสารเคมี 
เป็นต้น หลักการความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิตเป็นแนวคิดเดียวกับหลักการตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แต่มอง
คนละมิติในเชิงจับคู่สอดประสานกัน 

   ประธานฯ เสนอให้เพ่ิมเรื่องความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิตในข้อเสนอการด าเนินงาน
ด้านกฎหมายข้อที่ ๓ บริหารจัดการตามแผนแม่บทการจัดการสารเคมี  

   ข้อที่ ๑.๒ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายที่เน้นเรื่องการขึ้นทะเบียนและการออก
ใบอนุญาต ไม่ได้เน้นเรื่องลดความเสี่ยงอันตราย 

ความเห็นที่ประชุม 

   นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม เสนอให้เพ่ิมเรื่องความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิต  
ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ในข้อเสนอการด าเนินงานด้านกฎหมายข้อที่ ๗ และข้อที่ ๘ 
เนื่องจากกฎหมายมีทั้งประเภทก าหนดโทษ และส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเปลี่ยน
พฤติกรรม เช่น จัดตั้งกองทุน หรือ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ หรือ ภาชนะที่ใช้แล้ว ส่วนค าว่า “ตลอดวงจรชีวิต” 
ไม่ได้หมายถึงตลอดชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีต้องหมดไปเท่านั้น ยังครอบคลุมไปถึงน ากลับมาใช้อีก (Recycle)  
และการใช้ซ้ า (Reuse) ซึ่งเป็นการเก็บภาชนะที่ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ในทางกฎหมายมองว่า 
ผู้ผลิตคือผู้ที่มีความรู้ดีที่สุดในเรื่องการจัดการของเสียหรือขยะ จึงไม่เป็นธรรมที่จะผลักภาระเรื่องความรู้การใช้สารเคมี 
หรือวิธีจัดการขยะหรือของเสียหลังใช้งานให้แก่ผู้บริโภค จึงเกิดหลักการ ความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้นของผู้ผลิตขึ้น    
ที่ได้สัดส่วนระหว่างการปกปูองผู้บริโภค และไม่สร้างภาระจนเกินให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาใช้อ านาจ
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แทรกแซงชั่วคราวหรือนานเท่าที่จ าเป็น เพ่ือช่วยเหลือการก่อตั้งกองทุนหรือระบบการเรียกคืน เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้บริโภคและผู้ผลิต 

    นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล เสนอให้เพ่ิมข้อเสนอการด าเนินงานด้านกฎหมายอีกหนึ่งข้อ 
เป็นข้อที่ ๙ “เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการท าธุรกิจที่เกี่ยวกับสารเคมี” เนื่องจากประเทศไทย
ไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตสารเคมี แต่เป็นผู้ใช้น าเข้าจากต่างประเทศ 

   ประธานฯ เห็นด้วยกับ นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และนางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล 
และให้ความเห็นว่า การออกกฎหมายใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาตัดหรือลดกฎหมายเดิมที่ไม่จ าเป็นหรือที่
เป็นปัญหาอุปสรรค (Streamline) และเป็นที่ยอมรับแล้วว่าประเทศไทยมีจ านวนกฎหมายมากแต่ การบังคับใช้
กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ และเสนอให้มีหลักการก ากับตนเอง (Self Regulation) คือ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ประกอบการสามารถควบคุมดูแลตัวเองได้ในระดับที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเป็นไปตามหลักสากล 

   นางยุพดี ศิริสินสุข เสนอให้เพ่ิมค าว่า “โฆษณา และการส่งเสริมการขาย” ในข้อเสนอ
การด าเนินงานด้านกฎหมายข้อที่ ๕ เพราะท าให้เกดิการใช้สารเคมีอย่างไม่สมเหตุสมผล  

  ข้อที่ ๑.๓ การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตรยังไม่ได้รับความส าคัญ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  

ความเห็นที่ประชุม 

   นางยุพดี ศิริสินสุข ตั้งข้อสังเกตเรื่องการส่งเสริมให้มีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและ    
จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมี เช่น การควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตรหรือก าหนดแนวกันชน 
(Buffer Zone) แล้วแต่ยังมีโอกาสที่สารเคมีจะรั่วซึมไหลไปยังสิ่งแวดล้อม ประชาชน รวมถึงเด็กที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง หากจัดตั้งกองทุนขึ้นควรเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของกองทุนพ่ือลดหรือ เยียวยาผู้ที่ได้รับ
อันตรายหรือความเสียหายจากสารเคมีทางการเกษตร  

   นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม      
มีการให้ความรู้เกษตรกร ผู้รับจ้างฉีดพ่น ก าหนดพ้ืนที่ฉีดพ่น มีปูายหรือสัญญาณแจ้งเตือนการใช้สารเคมีแล้ว       
ถ้าจัดตั้งกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของภาคเกษตร 

   นางยุพดี ศิริสินสุข ให้ความเห็นว่า การจ ากัดการใช้อย่างเข้มงวดและการควบคุมดูแล
แต่ก็มีโอกาสเกิดอุบัติภัยฉุกเฉินได้ เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เข้มแข็ง จึงน ามาสู่แนวคิดจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างสมเหตุสมผล 

   นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม ให้ความเห็นว่า การจัดตั้งกองทุนเฉพาะเรื่องต้องจัดตั้งขึ้น
โดยมีกฎหมายมารองรับ เพราะเป็นการเก็บเงินจากประชาชนมาเพ่ือใช้กับวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้นต้องระบุ
วัตถุประสงค์ของกองทุนและแหล่งที่มาของเงินให้ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์การตั้งกองทุนเพ่ือจัดสรรช่วยเหลือเกื้อกูล
ให้บรรยากาศทางการตลาด ภาคประชาสังคม เกิดความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอย่างได้สัดส่วนที่พอเหมาะพอควร    
ไม่เป็นภาระแก่ภาคทุนมากเกินไป ในขณะเดียวกันมีแหล่งเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากสารเคมีซึ่งในประเทศ     
ที่พัฒนาแล้ว มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนส่งเสริมในลักษณะดังกล่าว  

   นางจริยา มิตรอุปภัมภ์ เสนอให้แก้ไขข้อเสนอการด าเนินงานด้านกฎหมายข้อที่ ๒   
ระยะต้น จากเดิม “ทบทวนร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยจากการใช้สารปูองกันและก าจัดศัตรูพืช” เป็น 
“พิจารณาความจ าเป็นต้องแยกกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยจากการใช้สารปูองกันและก าจัดศัตรูพืชออกจาก
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย” 
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   นายปิยะพงษ์ พุทธา ผู้ประสานงานสมาคมอารักขาพืชไทย ให้ความเห็นว่า การประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมา เห็นว่าไม่จ าเป็นต้องออกกฎหมายสารเคมีใหม่ เพราะกฎหมายเดิมที่มีอยู่ครอบคลุม
ทุกภาคส่วน แต่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ควรหารือว่าจะท าอย่างไรให้บังคับใช้กฎหมายเดิมอย่างเต็มศักยภาพ  

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายดูแลครอบคลุม แต่มีปัญหา
การบังคับใช้กฏหมาย จึงน ามาสู่ข้อเสนอการเปลี่ยนเป็นกฎหมายสารเคมี และตั้งข้อสังเกตว่าข้อเสนอการด าเนินงาน
ด้านกฎหมายข้อที่ ๒ จ าเป็นหรือไม่ ถ้ามขี้อเสนอข้อที่ ๑ และข้อที ่๓ แล้ว  

   ประเด็นช่องว่างที่ ๒  การพัฒนาฐานข้อมูลกลางวัตถุอันตราย/สารเคมีของประเทศ 

ความเห็นที่ประชุม 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า แนวคิดการพัฒนาฐานข้อมูลกลางยังไม่ชัดเจน วัตถุประสงค์
ของการพัฒนาฐานข้อมูล คือ เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลกลางในการบริหารจัดการสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารเคมีในทุกแง่มุมและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
แนวคิด คือ เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแพลตฟอร์มกลาง คล้ายที่มีข้อมูลสารเคมีไหลเข้ามาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ อาจต้องแบ่งการด าเนินงานเป็นช่วงเช่นเดียวกับการพัฒนากฎหมายสารเคม ี 

   นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สอบถามว่า 
ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลเรื่องฐานข้อมูลอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ และจะให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามา
สนับสนุนอย่างไร   

   นางจริยา มิตรอุปภัมภ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายดูแลข้อมูลสารเคมีใน
อุตสาหกรรมเป็นหลัก ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมข้อมูลตามที่กล่าวถึงทั้งหมด ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการพัฒนาระบบ
รองรับการส่งข้อมูลจากหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ๖ หน่วยงาน เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง หลังปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จะพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่ประชาชน  

   นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ให้ข้อมูลว่า แผนแม่บทการจัดการสารเคมีที่ก าลังยกร่าง
จะเกิดผลกับแต่ละกระทรวงต้องกลับไปจัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างภารกิจภายในกระทรวง หากการพัฒนา
กฎหมายไปได้ดี สามารถช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาฐานข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น แต่ถ้ารอแผนพัฒนาของ
กระทรวงอุตสาหกรรมเอง ต้องใช้เวลานาน  

   นางจริยา มิตรอุปภัมภ์ ให้ข้อมูลว่า การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บรรจุอยู่ในแผนแม่บทการจัดการสารเคมี ทั้งนี้ยังไม่เห็นความจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย แต่เห็นว่าควรปรับปรุงระบบ
และวิธีการประสานงาน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สรอ.) เข้ามาช่วยสนับสนุน
เพราะบุคลากของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  

   ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการ
แห่งชาติฯ ที่ผ่านมา ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม น าเสนอว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ จะพัฒนาฐานข้อมูล
วัตถุอันตราย เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ๖ หน่วยงาน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเน้นข้อมูล
การอนุญาต น าเข้าและส่งออก ส่วนที่ที่ปรึกษาโครงการฯ นางยุวรี อินนา เสนอแนวคิดการปรับปรุงกฎหมายใหม่ 
เนื่องจากการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับฐานข้อมูลสารเคมีด้านอ่ืนด้วยนอกเหนือจากฐานข้อมูลการอนุญาต 
น าเข้าและส่งออก จึงน ามาสู่ข้อเสนอภายใต้แผนแม่บทการจัดการสารเคมีเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Managnment) เพ่ือพัฒนาต่อไปเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ 
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   นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ให้ความเห็นว่า ในการพัฒนาฐานข้อมูล ไมค่วรมขี้อมูลเป็นส่วน ๆ 
มีแต่ปริมาณน าเข้าและผลิต ควรแสดงให้เห็นถึงการไหลของสารเคมี พัฒนาระบบให้สามารถติดตามได้ว่าสารเคมีน าเข้า
มาแล้วน าไปใช้ที่ไหนบ้าง ต่อเนื่องไปถึงการประเมินความเสี่ยง การก าหนดค่ามาตรฐานในอาหาร สิ่งแวดล้อมและคน 
โดยเฉพาะสารเคมีภาคเกษตรที่อันตรายร้ายแรงและเสนอให้เป็นเรื่องเร่งด่วน 

   ประธานฯ เห็นด้วยกับ นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ เพราะจะไปรองรับใน “หลักการตลอดวงจรชีวิต” 
ควรมีข้อมูลเรื่องผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพไหลเข้ามาในฐานข้อมูลด้วยเพ่ือให้ดูแลได้ครบวงจรอย่างแท้จริง  

   นางยุพดี ศิริสินสุข ให้ความเห็นว่าปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมดูแลการจัดท า
ฐานข้อมูลที่เชื่อมระหว่างหน่วยงานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เน้นข้อมูลการอนุญาตน าเข้าและส่งออก แต่ข้อมูล
บางเรื่องทีอ่ยู่เหนือกรอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการ หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ข้อมูลการอนุญาตโฆษณา 
ข้อมูลการขาย  

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ในส่วนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการอยู่เป็นการท าตาม
ความรับผิดชอบเดิมของหน่วยงานเรื่องวัตถุอันตราย แต่การพัฒนาฐานข้อมูลสารเคมีที่ก าลังหารือกัน จะเป็นข้อเสนอ
ในอนาคต ส่วนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมท าแล้วยังมีช่องว่าง จะต้องเพ่ิมเติมอย่างไร ต้องให้คณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีเป็นผู้ตัดสิน    

ประเด็นช่องว่างที ่๓  การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดค่ามาตรฐาน 
   ข้อที่ ๓.๑ การประเมินความเสี่ยงอันตรายของสารเคมี ไม่มีบทบัญญัติอย่างชัดเจนใน
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

ความเห็นที่ประชุม 

   ประธานฯ เสนอให้ปรับปรุงข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยงให้ชัดเจน แบ่งเป็น ๓ ระยะ 
คือ ระยะที่ ๑ ระยะที่ยังใช้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงบ้างแล้ว แต่ยังไม่เข้มแข็ง ระยะที่ ๒ 
ระยะเปลี่ยนผ่าน และระยะที ่๓ ระยะที่มีกฎหมายสารเคมีใหม่ คือ ระบบการประเมินความเสี่ยงที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

   ข้อที่ ๓.๒ ค่ามาตรฐานสารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พืช ผัก ผลไม้ และค่ามาตรฐาน
สารเคมีด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ครอบคลุมสารเคมีทั้งหมด  

ความเห็นที่ประชุม 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน
ในระยะเร่งด่วน สามารถด าเนินการได้ทันทีภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องแก้ไขหรือออกกฎหมายลูก     
จึงควรมีการบริหารจัดการเพ่ิมเติมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรีบไปเร่งด าเนินการ ถ้าคณะกรรมการแห่งชาติฯ มีมติ
เห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว สามารถส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการได้ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข  

ประเด็นช่องว่างที ่๔  การบริหารจัดการและติดตามตรวจสอบสารเคมี 
   ข้อที่ ๔.๑ การขาดกฎหมายลูกในภาคกิจกรรมต่าง ๆ และการด าเนินการเพื่อให้เกิด
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

   ความเห็นที่ประชุม 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เป็นข้อเสนอที่ดีมากเห็นภาพชัด ที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับ
กระบวนการก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาดเป็นส่วนใหญ่ เป็นการท างานตั้งรับ ไม่ท างานเชิงรุก เพราะไม่ได้สัมผัสปัญหา 
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เกิดจุดอ่อนในระยะหลังออกสู่ตลาด คือ ขาดข้อมูลหรือกรณีศึกษาการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    
ในขณะเดียวกัน ระบบการเฝูาระวัง (Surveillance) แทบไม่มีเลย ทั้งนี้ไม่ควรค านึงถึงเฉพาะระบบเฝูาระวังแบบเดิม 
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ต้องสนับสนุนให้การเฝูาระวังมีส่วนประกอบของชุมชนและประชาชน ท าอย่างไร
ให้คนเหล่านี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น มีระบบการรายงาน และสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที เพ่ือท าให้  
คนกลุ่มนี้มีก าลังใจในการเฝูาระวังและให้เป็นผู้ให้เบาะแสการแก้ไขปัญหา  

   นายพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นด้วยกับประธานฯ เรื่อง
ระบบการเฝูาระวัง ในขณะนี้มีระบบเฝูาระวังในชุมชน (Community - Based Surveillance) เป็นการเฝูาระวังเชิงรุก 
เช่น ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ฝึกใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย เพ่ือคุ้มครองไม่ให้รถเร่ หรือผู้ที่ขายของ
ที่ปนเปื้อนกระจายเข้าไปสู่หมู่บ้าน อาจน าเรื่องดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการเฝูาระวังสารเคมีในชุมชน  

   ประธานฯ เห็นด้วยกับกับนายพิเชฐ บัญญัติ เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
มีจ านวนมากสามารถด าเนินการได้ 

   นางยุพดี ศิริสินสุข ตั้งข้อสังเกตว่า ข้อเสนอการด าเนินงานด้านกฎหมายข้อที่ ๑ 
หน่วยงานหลักที่ดูแลกิจกรรม คือ ภาคการขนส่ง และเสนอให้เพ่ิม “ข้อเสนอที่ ๑.๕ การเฝูาระวังการปนเปื้อนหรือ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม”  

   ข้อที่ ๔.๒ การขาดกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่องการประกาศรายชื่อวัตถุอันตราย
แตกต่างกันตามการควบคุมก ากับดูแลของหลายหน่วยงาน 

   ความเห็นที่ประชุม 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเป็นกฎหมายที่ควบคุมให้เกิด
ความเป็นเอกภาพได้ล าบาก เพราะแต่ละหน่วยงานท างานแยกส่วนแบบไซโล ต่างก็มีอ านาจในการก าหนดให้วัตถุอันตราย
เป็นประเภทใดก็ได้ตามเหตุผล จึงเกิดแนวคิดใหม่ เปลี่ยนจากกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเดิม ให้เป็นกฎหมาย
สารเคมีกลาง ควรก าหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนตั้งแต่แรก เช่น ก าหนดรายชื่อสารเคมีที่อนุญาตให้น าเข้า 
วัตถุประสงค์การใช้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ก าหนดถือว่าผิดกฎหมาย เพ่ือท าให้
ควบคุมสารเคมีได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น ลดข้อถกเถียงในประเด็นที่ไม่จ าเป็น ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่สับสนและ
อ านวยให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

   นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ให้ความเห็นว่า ถ้าท าให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง
ควรแก้ไขกฎหมายที่ขัดแย้งกัน เพราะท าให้ผู้ประกอบการเกิดความสับสนมาก เช่น บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีหลายฉบับ และใช้รายชื่อสารเคมีตามแบบ
สหรัฐอเมริกา แตกต่างจากรายชื่อสารเคมทีี่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดและวิธีตรวจวัดไม่เหมือนกัน  

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไม่ได้ใช้กฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตราย แต่มีกฎหมายให้อ านาจในการก าหนดกฎระเบียบได้เอง ท าให้เกิดปัญหาในการก าหนดที่ไม่เหมือนกัน 
ขอให้ที่ปรึกษาโครงการฯ พิจารณาการตัดหรือลดกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้เกิดเอกภาพ 
สามารถปฏิบัติได้ง่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สับสน 

   นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ตั้งข้อสังเกตว่าองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนา
กฎหมายสารเคมี มีแต่นักวิชาการ ทั้งที่มียังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด แต่ผู้ที่ต้องท าตามกฎหมาย     
มีสัดส่วนน้อยมาก   
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   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ในขั้นตอนการยกร่างกฎหมายใหม่จะมีสัดส่วนผู้แทนทุกภาคส่วน
ที่เหมาะสม 

   นางยุพดี ศิริสินสุข ให้ความเห็นว่าประเทศไทยจะมีการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง 
และการควบคุมวัตถุอันตราย ๔๐ รายชื่อของแต่ละหน่วยงานยังไม่เท่ากัน ควรมีการก าหนดมาตรการ เช่น            
ให้ทุกหน่วยงานควบคุมให้เท่ากันหรือไม่ 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมของ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เป็นข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมีให้คณะกรรมการแห่งชาติฯ 
พิจารณาและอาจมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการวัตถุอันตรายไปทบทวน 

   นางยุพดี ศิริสินสุข ให้ความเห็นว่าบางประเทศ หากบังคับใช้กฎหมายแล้วแต่ยังไม่ได้ผล 
อาจต้องก าหนดให้มีการควบคุมสารเคมีในระดับเดียวกันทั้งหมด หากบังคับใช้กฎหมายได้แข็งแรงดีขึ้น ค่อยพิจารณา
ทางเลือกหรือข้อเสนอให้ผู้รับผิดชอบเห็นภาพว่าควรจะด าเนินการไปในทิศทางใด  

   นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ให้ความเห็นว่า การจะควบคุมสารเคมีตัวเดียวกันให้มี
ระดับเท่ากัน ควรค านึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเพราะถ้าออกกฎหมายไปแล้วแก้ไขยากมาก 

   ข้อที่ ๔.๓ การก าหนดวัตถุอันตราย ตามคุณสมบัติ ๑๐ ประการ ภายใต้กฎหมาย   
วัตถุอันตราย ยังไม่ครอบคลุมการจัดการสารเคมีได้ทั้งหมด และการขาดกลไกการก าหนดภายใต้กฎหมาย       
ว่าด้วยวัตถุอันตรายในการยึดโยงสารเคมีที่น าเข้าหรือผลิตเข้ากับระบบการแยกแยะที่มีอยู่อย่างชัดเจน 

   นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ให้ความเห็นว่า นอกจากจะเป็นไปตามพิกัดศุลกากร        
ควรระบุให้ชัดเจนว่าต้องเป็นไปตามระบบสากล เช่น ระบบสากล GHS  

   ฝุายเลขานุการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ให้ความเห็นว่า การควบคุมวัตถุอันตราย   
โดยไปยึดโยงกับพิกัดอัตราศุลกากร ที่ท าให้เกิดความเข้าใจว่าท าให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ        
มีข้อจ ากัดคือสามารถท าได้เฉพาะสารเดี่ยว  

   นางยุวรี อินนา ให้ข้ออมูลว่าจากการศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรพบว่ามีรายละเอียดมาก 
ไม่ได้ควบคุมเฉพาะสารเดี่ยว บางพิกัดเป็นผลิตภัณฑ์หรือสารผสม  

   นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ให้ความเห็นว่า ไม่สามารถครอบคลุมสารเคมีทั้งหมด 
เพราะสารผสมหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด 

   นางพรคนางค์ ปีตาภา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมศุลกากร ให้ข้อมูลว่า หากเป็น
สารเคมีภัณฑ์ตัวเดี่ยว มีรายละเอียดของสินค้าสามารถโยงไปถึงพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติได้ ส าหรับสารผสมหรือ
ผลิตภัณฑท์ีม่ีรายละเอียดของสินค้า เช่น ส่วนประกอบทางเคมีหรือวิธีการใช้งาน จะน าไปสู่การพิจารณาว่าควรเป็น
เคมีภัณฑ์ที่อยู่ในพิกัดอะไร สามารถจัดพิกัดได้เช่นกัน ส าหรับกรณีบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ถ้าแยก
เป็นรายชื่อสารเคมีหรือมีรายละเอียดก็สามารถโยงไปถึงรหัสสถิติได้เช่นกัน  

   นางยุพดี ศิริสินสุข สอบถามว่า การน าไปยึดโยงกับพิกัดศุลกากร หน่วยงานใดรับผิดชอบ 
ถ้าเสนอการบูรณาการเรื่องนี้ต้องก าหนดข้อเสนอหน่วยงานรับผิดชอบด้วย 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า หลักการคือ กฎหมายสารเคมีใหม่จะมุ่งเน้นให้มีความเป็นสากล
มากขึ้น การยึดหลักการสากลเป็นเรื่องส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นระบบสากล GHS หรือระบบพิกัดอัตราศุลกากรของ
องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) เป็นแนวทางที่สามารถน ามาใช้ได้ ส าหรับการก าหนดมาตรการ
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ควบคุมเพ่ือความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ต้องไมป่ะปนกัน หากคณะกรรมการแห่งชาติฯ 
มีมติเห็นชอบในข้อเสนอต้องมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ 

   ข้อที่ ๔.๔ การขาดกลไกการเชื่อมโยงการท างานระหว่างกันและไม่มีการถ่วงดุล    
การด าเนินการจัดการสารเคมีของประเทศ 

ความเห็นที่ประชุม 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เรื่องสารเคมีอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๒ ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งในการท างานของคณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้ง่ายมาก  
เนื่องจากคณะกรรมการแห่งชาติฯ แต่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี และมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีรองรับ ถ้าเห็นว่า
ยังขาดตรงส่วนไหน ปรับตรงนั้น เช่น ขาดผู้ควบคุมดูแลหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดการวัตถุอันตรายก็เสนอแนะให้ท าเข้มแข็ง 
หรือเสนอแนะให้ทบทวนวัตถุอันตราย ๔๐ รายการที่มีระดับการควบคุมแตกต่างกัน เป็นต้น จากนั้นเสนอไปที่คณะรัฐมนตรี
เพ่ือมีมติให้ความเห็นชอบ ส่วนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ไม่เป็นปัญหา เพราะกฎหมายใหม่ต้องเขียนให้ดี ครอบคลุม 
และมีส่วนคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการเชิงนโยบาย (Policy Committee) และคณะกรรมการรอง เช่น 
คณะอนุกรรมการเทคนิค (Technical Committee) เป็นกลไกก ากับดูแลให้ท างานได้อย่างต่อเนื่อง  

   นายปรีชัย กู้เกียรตินันท์ นายกสมาคมธุรกิจเคมี ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอการด าเนินงาน
ด้านกฎหมายข้อที่ ๑ มีเฉพาะเรื่องการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ไม่มีกฎหมายของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน สามารถเพ่ิมเข้าไปได้หรือไม่ 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ประเด็นความเห็นของ นายปรีชัย กู้เกียรตินันท์ มีการกล่าวถึง   
ในตอนต้นว่าควรพิจารณาตัดหรือลดกฎหมายเดิมที่ไม่จ าเป็นหรือที่เป็นปัญหาอุปสรรคหรือขัดแย้งกันด้วย  

   ประเด็นช่องว่างที่  ๕  การเสริมสร้างความรู้เรื่องสารเคมี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคและการสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมทดแทนการใช้สารเคมีอันตราย 

ความเห็นที่ประชุม 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ควรเน้นความส าคัญเรื่องการสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) 
เพ่ือท าให้คนเกิดความตระหนักรู้ที่จะเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) ที่มีต่อสารเคมี ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ไม่ได้
รับความส าคัญและถูกมองข้ามมา กระบวนการทางความคิดของประชาชนต่อสารเคมีถึงไม่ได้เกรงกลัวความเป็นอันตราย
และคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกมา ไม่ระมัดระวังและไม่ปูองกันที่เพียงพอ สามารถเพ่ิมเนื้อหา
ในประเด็นดังกล่าวให้เข้มข้นและเขียนให้โน้มน้าวมากยิ่งขึ้น 

   นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล เห็นด้วยกับประธานฯ การลดช่องว่างการสร้างเสริมความรู้
เรื่องสารเคมีเป็นสิ่งส าคัญ แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ เช่น เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร 
เจ้าหน้าที่สนามบินที่จะต้องตรวจสอบทางผ่านสารเคมี ยังขาดความรู้เรื่องสารเคมี นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในต่างจังหวัดที่ข้ึนกับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมี 

   นางยุพดี ศิริสินสุข ให้ความเห็นว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนควรเข้ามาร่วมด าเนินการ
สร้างความเข้มแข็งในเรื่องความรู้เรื่องสารเคมี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาชน และผู้ประกอบการ เป็นต้น ส าหรับงานวิจัยก็มีความส าคัญและมีประโยชน์มาก เช่น งานวิจัยหาสาร
ทดแทนวัตถุอันตราย หรืองานวิจัยการใช้วัตถุอันตรายทีม่ีความเหมาะสม  
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   นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีได้ด าเนินการ
ตามหลักดูแลด้วยความรับผิดชอบจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระบบสากล GHS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วม
การประชุม ASEAN Economic Ministers-Ministry for International Trade and Industry Economic and Industrial 
Cooperation Committee หรือ AMEICC ท าให้ทราบว่ามีการรวบรวมฐานข้อมูลสารเคมีโดยประเทศญี่ปุุนเกี่ยวกับ
ระบบสากล GHS ในประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศไทย 
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมียินดีช่วยเชื่อมโยงข้อมูลในต่างประเทศ เพ่ือให้ทราบว่าแนวโน้มของโลก และส่งผู้แทนท างาน
ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ  

   ข้อเสนอด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี และ Roadmap ข้อเสนอ
การพัฒนาด้านกฎหมายเพื่อการจัดการสารเคมี ระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
และระยะปลาย (พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๙) 

ความเห็นที่ประชุม 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
วงเล็บ ๓ ให้คณะกรรมการแห่งชาติฯ แจ้งไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้ทบทวนวัตถุอันตราย ๔๐ รายการ          
ทีม่ีระดับการควบคุมไม่เท่ากัน เพราะทั้งหน่วยงาน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมธุรกิจพลังงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย ส าหรับข้อเสนอตาม Roadmap บางเรื่องสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่ระยะต้น เช่น การพัฒนาศูนย์
ข้อมูลกลางสารเคมีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เริ่มด าเนินการไปแล้วแต่มีข้อจ ากัดไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
คณะอนุกรรมการฯ ที่ต้องการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสารเคมี ให้ด าเนินการต่อเนื่องถึงระยะกลาง และต่อยอดใน
ระยะปลายจากของเดิมที่มีอยู่เป็นไปตามกรอบกฎหมายใหม่ ส่วนเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงต้องด าเนินการและให้
ความส าคัญตลอดเวลา 

   นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ให้ความเห็นว่าข้อเสนอที่ ๑ การบริหารจัดการสารเคมี เนื้อหาเน้น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาระบบข้อมูลกลางสารเคมี รวมทั้งข้อเสนอตาม Roadmap   
ยังไม่ชัดเจนที่จะท าให้เห็นภาพรวมของปัญหา และเสนอให้ปรับเปลี่ยนการน าเสนอให้เห็นล าดับขั้นตอนชัดเจน
ตั้งแต่การรับวัตถุอันตรายเข้ามาในประเทศ การกลั่นกรอง และการควบคุมด้วยกลไกหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการต้องมองกลไกที่มีอยู่เป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑. กลไกภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายที่ต้องเชื่อมประสานกัน    
๒. กฎหมายอ่ืน ๆ ที่มีการด าเนินงานแบบแยกส่วนนั้นต้องเชื่อมต่อกับวัตถุอันตรายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อโดยอัตโนมัติ 
เช่น กฎหมายว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุข ดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในชุมชนต้องน าเกณฑ์ของกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายมาใช้  ๓. กลุ่มที่อยู่นอกเหนือกรอบกฎหมาย เช่น ชุมชนหรือประชาชน 

   ประธานฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอของ นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ควรน าเสนอให้เห็นล าดับขั้นตอน
การท างานในสภาพที่เป็นอยู่จริงเพ่ือท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และท าให้ข้อเสนอในข้อเป็นประเด็นส าคัญมีความชัดเจนมากขึ้น 

   นางยุพดี ศิริสินสุข เสนอให้เน้นข้อเสนอที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
เป็นเรื่องแรก 

   นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ เสนอให้แจงแจกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของข้อเสนอตาม Roadmap 
การด าเนินงานระยะต้น ระยะกลาง และระยะปลาย เช่น ระยะต้น : พัฒนาฐานข้อมูล ระยะกลางทบทวนปรับปรุงองค์กร 
เปลี่ยนจากศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายเป็นศูนย์ข้อมูลสารเคม ีและระยะปลายมีศูนย์ข้อมูลสารเคมตีามกฎหมายสารเคมใีหม ่
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   นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม ให้ความเห็นว่า ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนากฎหมาย
สารเคมีกลางในระยะยาวให้ชัดเจน และม ีความเป็นเอกภาพของกฎหมาย ในช่วงเปลี่ยนผ่านให้แบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็นระยะ ๆ เพราะเป็นแผนระยะยาว 

   ประธานฯ เห็นด้วยกับ นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดของกฎหมาย
ปัจจุบัน ที่ไม่สามารถก ากับดูแลสารเคมีได้ให้ครบวงจรหรือตลอดวงจรชีวิต จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนากฎหมาย
สารเคมีกลางขึ้นมา ในช่วงระหว่างการพัฒนากฎหมายดังกล่าว หากสิ่งใดที่ท าได้ก็ท าก่อนเพ่ือก ากับดูแลได้อย่าง
สมบูรณ์มากขึ้น สรุปว่าที่ประชุมฯ เห็นด้วยตามที่ที่ปรึกษาโครงการฯ น าเสนอข้อเสนอด้านกฎหมายเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี ทั้ง ๕ ประเด็น ให้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ไปปรับปรุงเนื้อหา
ให้ครอบคลุม ชัดเจน ตรงประเด็น ให้เห็นภาพวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายเดิมไปสู่กฎหมายใหม่   
ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในช่วงเปลี่ยนผ่านควรท าให้เห็นขั้นตอนและการด าเนินงานให้ชัดเจน ไม่ขาดตอน และมี
ส่วนประกอบที่สมดุล  

   นางยุพดี ศิริสินสุข เสนอให้แบ่งข้อเสนอด้านกฏหมายเป็น ๒ ข้อใหญ่ คือ ๑. การบังคับใช้
กฎหมายพร้อมองค์กรที่รับผิดชอบ และจัดล าดับความส าคัญประเด็นที่การต้องขับเคลื่อน เช่น การลักลอบน าเข้าขยะพิษ 
การแก้ไขปัญหาปนเปื้อนในผักผลไม้ และ ๒. การออกกฎหมายใหม่ เน้นการพัฒนาสาระส าคัญของกฎหมายที่จะท าให้
เกิดกลไกการควบคุมก ากับอย่างครอบคลุม ทั้งนี้ได้เสนอให้ปรับชื่อข้อเสนอที่ ๑ จากเดิม “การบริหารจัดการสารเคมี” 
เป็น “การบริหารจัดการระบบสนับสนุนเพ่ือการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย” เพ่ือให้สื่อความหมายได้ดีขึ้น และได้
สอบถามประธานฯ เกี่ยวกับ ข้อเสนอ Roadmap การจัดท าร่างพระราชบัญญัติควบคุมสารเคมี พ.ศ. ... ในช่วงระยะกลาง 
เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้หรือไม่ เนื่องจากอ านาจหน้าที่ครอบคลุมเรื่องการทบทวนและวิเคราะห์
กฎหมายการจัดการสารเคม ีและมีความเห็นว่าควรเสนอให้คณะกรรมการแห่งชาติฯ มอบหมายคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ 
รับภารกิจในการจัดท าร่างกฎหมายสารเคมีใหม ่

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า อ านาจหน้าที่ของอนุกรรมการฯ ชุดนี้ คือ ให้ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุงกฏหมายต่อคณะกรรมการแห่งชาติฯ หากคณะกรรมการแห่งชาติฯ มีมติเห็นชอบจะมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานตามที่ฝุายเลขานุการฯ เสนอ และเสนอให้ปรับชื่อข้อเสนอที่ ๑ จากเดิม            
“การบริหารจัดการสารเคมี” เป็น “การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีอย่างครบวงจร” เพ่ือให้ครอบคลุม 
รวมทั้งให้พิจารณาชื่อข้อเสนอที่เหลือให้สอดคล้องกับประเด็นช่องว่างที่น าเสนอ รวมทั้งจัดล าดับข้อเสนอที่มี
ความส าคัญให้ขึ้นมาอยู่ในล าดับแรก  นอกจากนี้ให้ความเห็นว่า “การบริหารจัดการ” และ “การบังคับใช้” เป็น
เรื่องเดียวกัน อาจไม่จ าเป็นต้องแยกข้อ ส่วนมาตรการที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ให้เป็นมาตรการเสริม โดยสรุปปรับข้อเสนอ 
Roadmap การพัฒนากฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีให้ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลา แสดงให้เห็น  
ความต่อเนื่องในลักษณะพัฒนาก้าวไปข้างหน้า เป็น ๓ มาตรการ คือ (๑) มาตรการระยะเร่งด่วน ภายใต้กฎหมายเดิม 
เพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ หรือเพ่ิมเติมกฎหมายลูกที่จ าเป็น เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด  (๒) มาตรการระยะยาว คือ การออกกฎหมายใหม่ให้ครอบคลุมสารเคมี และ      
(๓) มาตรการเสริม  เช่น พัฒนาฐานข้อมูลกลางและหรือระบบการเชื่อมโยงข้อมูลไม่ใช่จ ากัดเฉพาะการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างผู้รับอนุญาตหรือเพ่ือการอนุญาตอย่างเดียวแต่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลอย่างอ่ืนด้วย การสื่อสารความเสี่ยง 
(Risk Communication) ให้ความรู้ที่ถูกต้องน าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดหรือพฤติกรรม   

   มติที่ประชุม 
   ๑. เห็นชอบตามข้อเสนอด้านกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี                 
ทั้ง ๕ ประเด็น พร้อมข้อเสนอ Roadmap โดยให้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ไปปรับปรุงเนื้อหาให้ความสมบูรณ์ 
ครอบคลุม ชัดเจน ตรงประเด็นมากขึ้น 
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   ๒. มอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ จัดท าบทสรุปข้อเสนอการพัฒนากฎหมายเพ่ือลด
ความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันที่        
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการแห่งชาติฯ พิจารณาในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ 
๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ระเบยีบวาระที ่ ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 

   ไม่มี 

   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 
 
เลิกประชุม  เวลา ๑๔.๐๐ น. 
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