
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ - ๑4.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมกองแผนงานและวิชาการ อาคาร ๕ ชั้น ๔ 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 านวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย อนุกรรมการ 

 กรมควบคุมมลพิษ 
๗. พันเอกหญิง บุษยมาส มุ่งธัญญา รองผู้อ านวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และ อนุกรรมการ 

 พัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์การอุตสาหกรรม 
 ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๘. นายศรันย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร อนุกรรมการ 
 กรมวิชาการเกษตร   

๙. นางสาวนลินี ศรีพวง รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบ อนุกรรมการ 
 อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

๑๐. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ อนุกรรมการ 
 กรมอนามัย 

๑๑. นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ นักวิชาการมาตรฐานช านาญการพิเศษ  อนุกรรมการ 
 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๑๒. นางพรคนางค์ ปีตาภา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมศุลกากร อนุกรรมการ 
๑๓. นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ  
๑๔. นางสาวนงลักษณ์ สถิตน์กาญจน์ กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี อนุกรรมการ 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๑๕. นายปิยะพงษ์ พุทธา ผู้ประสานงาน สมาคมอารักขาพืชไทย อนุกรรมการ               
๑๖. นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช อนุกรรมการ                        
๑๗. นางยุพดี ศิริสินสุข ผู้ประสานงาน มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา อนุกรรมการ 
๑๘. นางสาวธนธร ยอดสมสวย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ อนุกรรมการ 

 แทนผู้อ านวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย และเลขานุการร่วม 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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๑๙. นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ                    อนุกรรมการ       
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                    และเลขานุการร่วม 

๒๐. นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองแผนงานและวิชาการ อนุกรรมการ 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืน ๆ  
๑.  นายอ านาจ วงศ์บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.  นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
๒. นางสาววรณิกา นาควัชระ ผู้อ านายการบริหาร สมาคมการค้านวัตกรรมเพ่ือการเกษตรไทย  
๓. นายปรีชัย กู้เกียรตินันท์ นายกสมาคมธุรกิจเคมี 
๔. นางจรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย 
๕. นางสาวยุรวรรณ อนันตมณ ี คณะกรรมการสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย 
๖. นางสาวทิพวรรณ เกิดศิริ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร 
๗. นางสาวประไพศรี อาสนรัตนจินดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ 
๘. นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ 
๙. นางพิชญา เอ่ียมส าอางค์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๐. นางสาวกิรณา รุณภัย เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๑. นางสาวณัฐชนก บัวภิบาล เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
เริ่มประชุม  เวลา 0๙.๓๐ น. 

   ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
และด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้  
  
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   ไม่มี    
 
ระเบยีบวาระที ่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 

 เม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

   ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๒ ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงาน ๔ ท่าน ดังนี้  

   ๑. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอแก้ไขรายงานประชุมฯ หน้าที่ ๗ ย่อหน้าที่ ๒ จากล่าง 
ดังนี้ “นางจริยา มิตรอุปภัมภ์ ให้ข้อมูลว่า การพัฒนาฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุอยู่ในแผนแม่บท
การจัดการสารเคมี ทั้งนี้อาจยังไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย แต่เห็นว่าควรปรับปรุงระบบและวิธีการประสานงาน 



3 
 

และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เข้ามาช่วยสนับสนุนเนื่องจาก
บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังมีข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” 

   ๒. ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ขอแก้ไขรายงานประชุมฯ หน้าที่ ๒       
ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๒ จาก “...ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ...” เป็น “…ในวันที่ ”๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑...” 
และในย่อหน้าเดียวกัน บรรทัดที่ ๔  แก้ไขจาก...ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑...” เป็น “...ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑...” และในหน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๙ จากล่าง แก้ไข “…ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สรอ.)…” เป็น      
“…ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)...” 

   ๓. ผู้แทนส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอแก้ไขรายงานประชุมฯ หน้าที่ ๑ 
บรรทัดที่ ๓ จากเดิม “เวลา ๑๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.” เป็น “เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.” 

   ๔. นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ขอแก้ไขรายงานประชุมฯ หน้าที่ ๑๒ ย่อหน้าที่ ๔ จากล่าง  
จาก “กฎหมายว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุข” เป็น “กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข” 

   มติที่ประชุม 

   เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก ที่ประชุมจึงรับรองรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๓.๑ ร่างเอกสารข้อเสนอการพัฒนาด้านกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี 

   ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้สรุปที่มาของการพัฒนาร่างเอกสารข้อเสนอการพัฒนาด้าน
กฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีว่า ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์     
การจัดการสารเคมี มีมติในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมายสารเคมี มี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภก. ภักดี โพธิศิริ เป็นประธาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ น ามาก าหนดกรอบการพัฒนากฎหมายสารเคมีของประเทศ ให้ครอบคลุมอย่างครบวงจร
ของสารเคมี เพ่ือน าไปสู่ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นการพิจารณากฎหมายสารเคมีใหม่ 
และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการแห่งชาติฯ ทราบ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑       
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมายสารเคมี ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ได้ปฏิบัติงานโดยประชุมเพ่ือทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายสารเคมี รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรกลาง รวม ๓ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน - ๒๔ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุม
เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าบทสรุปข้อเสนอการพัฒนาด้านกฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี 
ประกอบด้วยมาตรการ ๓ มาตรการ คือ มาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะยาว และมาตรการเสริม เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย  
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติพิจารณา 

  ดร.ยุวรี อินนา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้น าเสนอข้อเสนอการพัฒนากฎหมายเพ่ือลด    
ความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี ให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย (๑) ความเป็นมา (๒) การวิเคราะห์ปัญหาและ
ช่องว่างการจัดการสารเคมี (๓) การทบทวนกฎหมายและองค์กรการจัดการสารเคมีต่างประเทศ (๔) การวิเคราะห์
ประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณามาตรการด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาช่องว่างการจัดการสารเคมี และ (๕) 
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ข้อเสนอการพัฒนาด้านกฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ ๓.๑  

   ความเห็นที่ประชุม  

   ประธานฯ เสนอให้แก้ไขมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๑ จากเดิม “ที่ประชุมฯ เห็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายให้เป็นสากล        
ในบริบทที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยไม่ต้องออกกฎหมายสารเคมีใหม่” เป็น “ที่ประชุมฯ เห็นความส าคัญที่
จะต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย โดยในระยะเร่งด่วน ไม่จ าเป็นต้องออกกฎหมายสารเคมีใหม่ ส่วนระยะยาว 
ควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายให้เป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทประเทศ” 

   ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม เสนอให้แก้ไขมติการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ดังนี้    
(๑) จาก “ที่ประชุมฯ เสนอให้เปลี่ยนชื่อกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เป็น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารเคมี” 
เป็น “ที่ประชุมฯ เสนอให้เปลี่ยนชื่อกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เป็น กฎหมายว่าด้วยสารเคมี” เพ่ือให้ความหมาย
กว้างขึ้น และ (๒) “ที่ประชุมฯ เสนอให้ดูแลสารเคมีทุกชนิดที่มีใช้ในประเทศอย่างครบวงจร ทั้งก่อนออกสู่ตลาด 
(Pre-marketing) ออกสู่ตลาด (Marketing) หลังออกสู่ตลาด (Post-marketing) และสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ในประเทศ
ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยง” แก้ไขเป็น “…และใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง” เพ่ือให้ครอบคลุมเรื่องการใช้
เทคโนโลยีหรือมาตรการต่าง ๆ เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง 

   ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนา เสนอว่า ไม่ควรอภิปรายเรื่องชื่อกฎหมายแต่ควร
อภิปรายเกี่ยวกับสาระส าคัญของกฎหมายให้เกิดการควบคุมก ากับการใช้สารเคมีปลอดภัยอย่างครบวงจร หลักการของ
กฎหมายว่าด้วยสารเคมีใหม่ ควรกล่าวถึงเรื่องกลไกเชื่อมโยงการท างาน ระบบถ่วงดุลการท างานระหว่างหน่วยงาน และ 
ความสอดคล้องของการบังคับใช้กฎหมาย และเสนอให้ก าหนดนิยาม “ครบวงจร”   

   ประธานฯ เสนอให้ แก้ไขมติการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ดังนี้ (๑)     
แก้ไขจาก “ที่ประชุมฯ เสนอให้เปลี่ยนชื่อกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เป็น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารเคมี” เป็น 
“ที่ประชุมฯ เสนอให้เปลี่ยนบริบทกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย เป็น กฎหมายว่าด้วยสารเคมี” (๒) เปลี่ยนชื่อระเบียบ
วาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา จากเดิม “ร่างเอกสาร
ข้อเสนอการพัฒนาด้านกฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี” เป็น “ร่างเอกสารข้อเสนอการพัฒนากฎหมาย 
และมาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี” (๓) แก้ไขข้อเสนอการพัฒนาด้านกฎหมายเพ่ือลด    
ความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี ในส่วนมาตรการระยะยาว เรื่อง การปรับปรุงกฎหมาย จาก “ยกระดับกฎหมายว่าด้วย
วัตถุอันตราย” เป็น“ยกร่างกฎหมายว่าด้วยสารเคมีขึ้นมาใหม่ เพ่ือมุ่งให้เกิดการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจร โดยยัง
ค านึงถึงหลักการกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย”  

   นายกสมาคมธุรกิจเคมี ให้ความเห็นว่า การออกกฎหมายสารเคมีใหม่ที่สามารถสั่งการให้
กฎหมายอ่ืน ๆ ด าเนินการนั้นในส่วนของกระทรวงแรงงานไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับสารเคมี 
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซ่ึงมีศักดิ์ศรีเท่ากัน 
   ประธานฯ  ให้ความเห็นว่า การออกกฎหมายว่าด้วยสารเคมี จะช่วยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม      
ทีแ่ต่ละหน่วยงานมีกฎหมายเฉพาะ ไมเ่ชื่อมโยงกับกฎหมายอ่ืน จึงเกิดการท างานแบบแยกส่วน ไม่บูรณาการ 

   นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่าการน าเสนอข้อมูลของฝ่ายเลขานุการฯ 
ท าให้เข้าใจได้ว่ามีกฎหมายกลางเพียงฉบับเดียวดูแลทั้งระบบ แต่ความเป็นจริงสารเคมีตั้งแต่กระบวนการก่อนออก    
สู่ตลาดจนถึงหลังออกสู่ตลาดเกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ ควรปรับปรุงการน าเสนอข้อมูลให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับกฎหมายที่มีอยู่  
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   ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่าควรให้
ความส าคัญต่อการก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลางในการจะบริหารจัดการต้องชัดเจน 
ซ่ึงภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายมีความคล่องตัวการก ากับดูแลและบทบาทหน้าที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน  

   ผู้แทนกรมควบคุมโรค ให้ความเห็นว่าการประเมินความเสี่ยงแต่ละกระทรวงแตกต่างกัน 
ควรพัฒนามาตรฐานประเมินความเสี่ยงให้เป็นแนวทางเดียวกัน ปัจจุบันจะมีกฎหมายว่าด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเกี่ยวข้องในขั้นตอนก ากับดูแล
หลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด  

   นางยุวรี อินนา ที่ปรึกษาโครงการ ได้น าเสนอกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการควบคุม
สารเคมีสู่ระบบใหม่ว่า หากมีการน าเข้า/ผลิตสารเคมี ต้องตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีที่อยู่ในท าเนียบรายการสารเคมี
ที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ถ้าไม่มี จัดเป็นสารใหม่ต้องประเมินความเสี่ยงพร้อมก าหนดเงื่อนไขการควบคุม 
จากนั้นจะส่งต่อให้หน่วยงานปฏิบัติไปด าเนินการแต่อยู่บนเงื่อนไขการควบคุมของกฎหมายกลาง  

ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนา ให้ความเห็นต่อกรอบความคิดดังกล่าวเน้นการ
ก ากับดูแลสารเคมีใหม่ก่อนออกสู่ตลาด ไม่ครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด และการด าเนินงานต่าง ๆ 
ที่ยังคงมีช่องว่างในปัจจุบัน 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่ากรอบความคิดดังกล่าวต้องชัดเจน ไม่ต้องการเน้นการก ากับ
ดูแลสารเคมีก่อนออกสู่ตลาด สิ่งส าคัญคือการก ากับดูแลสารเคมีก่อนออกสู่ตลาดต้องมีความเป็นเอกภาพและ        
มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีข้อมูลสารเคมีครบถ้วนบนพ้ืนฐานการประเมินความเสี่ยง และมีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงที่ยังใช้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อมี
กฎหมายว่าด้วยสารเคมีฉบับใหม่ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้ความเห็นว่าการออกกฎหมายลูก ซึ่งเป็น
มาตรการเร่งด่วนควรระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า เป็นกฎหมายเรื่องใดและหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ส่วนมาตรการ
ทางกฎหมายระยะยาวซึ่งเสนอให้ยกระดับคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นคณะกรรมการสารเคมีแห่งชาติ ต้องมี
ความชัดเจนว่าต่างจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีอย่างไร  

ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม เสนอว่ามาตรการเร่งด่วนในช่วงต้น ควรทบทวนความจ าเป็น
ของกฎหมายที่มีอยู่ อาจไม่ต้องมีในช่วงกลางและช่วงปลายเนื่องจากซ้ าซ้อนกับบางกิจกรรมในช่วงต้น 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า กฎหมายว่าด้วยสารเคมีเป็นกฎหมายท าให้เกิดการจัดการสารเคมี
ครบวงจร เมื่อสารเคมีผ่านกลไกประเมินความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีข้อมูลครบถ้วนเช่น รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ของสารเคมี และความเสี่ยงอันตรายโดยไม่ต้องก าหนดมาตรฐานใหม่ขึ้นในแต่ละกฎหมายลูกอีก เช่น ความเสี่ยง
เกี่ยวกับความเป็นอันตรายของสารซึ่งเป็นคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิด (intrinsic properties) และการได้รับ
สัมผัสสาร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการได้รับสัมผัสสารโดยตรง เช่น คนงานในโรงงานผลิตสารเคมีต้องมีการก าหนด     
ค่า tolerance ต่อสารเคมีข้ึนมาตั้งแต่ต้นทาง และได้เสนอความเห็นให้ปรับข้อเสนอให้ชัดเจน รวม ๗ ประเด็น ดังนี้  
(๑) การระดมสมองจากทุกภาคส่วน เพ่ือพิจารณาร่างข้อเสนอที่ถูกก าหนดไว้ในมาตรการระยะยาว ในช่วงต้น      
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ไม่ควรใช้เวลานานถึง ๓ ปี (๒) การจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยสารเคมีควรต้องเสร็จในช่วงต้น  
(๓) กฎหมายใหม่ควรออกได้ในช่วงกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ เพ่ือรองรับ
การบังคับใช้กฎหมายใหม่ สามารถด าเนินการตั้งแต่ในช่วงกลางต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลาย (พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๙)  
(๔) มาตรการเร่งด่วน ช่วงต้น (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เป็นระยะที่ยังใช้กฎหมายเดิม ควรระบุให้ชัดเจนว่า จะด าเนินการ
ปรับปรุงและการบังคับใช้กฎหมายใดให้มีประสิทธิภาพ  (๕) มาตรการระยะยาว ช่วงกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) 
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ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากกฎหมายเก่ามาเป็นกฎหมายใหม่ มีความส าคัญมาก ต้องเชื่อมต่อให้ดีดี จึงควรระบุว่าจะ
มีมาตรการใดมารองรับการเปลี่ยนแปลง (๖) มาตรการเร่งด่วน ควรสอดคล้องกับมาตรการระยะยาวเพ่ือให้เห็นภาพ
การจัดการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา (๗) ให้เน้นประเด็นว่ากฎหมายว่าด้วยสารเคมีจะมีคณะกรรมการ     
๒ ระดับ คอื ระดับก ากับดูและประสานนโยบายและระดับเทคนิควิชาการ 

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความเห็นว่า ๒ ประเด็น ดังนี้ (๑) มาตรการเร่งด่วน 
กิจกรรมหลักคือ ทบทวนกฎหมายเดิมพร้อมยกเลิกกฎหมายที่ไม่ใช้แล้ว ออกกฎหมายลูกในเรื่องเร่งด่วน (๒) 
มาตรการระยะยาว เป็นแผนงานหลัก ในช่วงต้นต้องน ามาตรการเร่งด่วนไปสนับสนุน ช่วงกลางเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากกฎหมายเก่าไปสู่กฎหมายใหม่ต้องท าให้ไร้รอยต่อ (๓) มาตรการเสริม ต้องชัดเจน เช่น ช่วงต้นต้องช่วยสนับสนุน
มาตรการเร่งด่วน ช่วงกลางต้องช่วยส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนผ่าน และช่วงปลายต้องช่วยส่งเสริมการใช้กฎหมายใหม่  

ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ๓ ประเด็น 
คือ (๑) มาตรการเร่งด่วน ควรทบทวนความซ้ าซ้อนของกฎหมายเนื่องจากเชื่อมโยงกับมาตรการระยะยาว และ
ความสามารถในการปฏิบัติตามของผู้ประกอบการ (๒) การก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด ควรจัดล าดับความส าคัญปัญหา
ที่ประเทศก าลังเผชิญในปัจจุบัน เช่น ใช้สารเคมีในพืชผักผลไม้จ านวนมาก การลักลอบน าเข้าขยะอันตรายมาทิ้ง            
ในประเทศ จากนั้นให้ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และ (๓) มาตรการระยะยาว จัดท าบัญชีสารเคมี โดยน า
การประเมินความเสี่ยงมาพิจารณา 

ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนา  ให้ความเห็นว่า ๔ ประเด็นคือ (๑) ปรับเปลี่ยนการใช้
ค าจาก“มาตรการระยะยาว” เป็น “มาตรการระยะสั้น/กลาง” และ (๒) ระบุหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานใน          
แต่ละกิจกรรม เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ข้อเสนอมีโอกาสส าเร็จสูง อาจจัดท าเป็นแผนบูรณาการเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับหน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามข้อเสนอฯ ไม่ใช่
เพียงภาครัฐ ควรรวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๓) มาตรการเร่งด่วน ต้องระบุประเด็นส าคัญที่ต้องการให้มีการบังคับ
ใช้กฎหมาย (๔) การจัดท าท าเนียบรายการสารเคมีและการพัฒนาการประเมินความเสี่ยงเป็นเรื่องส าคัญต้องอาศัย
การท างานร่วมกันของทุกหน่วยงานสามารถท าคู่ขนานพร้อมกันไปกับการปรับปรุงกฎหมาย 

 ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ความเห็นว่า ไม่อยากให้ลงรายละเอียดหน่วยงาน    
ท าหน้าที่แต่อาจยกตัวอย่างว่ามีหน่วยงานใดก าลังด าเนินการในเรื่องใดอยู่ เช่น เรื่องการบูรณาการฐานข้อมูล                 
มีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าลังด าเนินการอยู่     

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ไม่สามารถมอบหมายให้หน่วยงานใด    
เป็นเจ้าภาพหลัก เนื่องจากยังไม่ได้รับฉันทานุมัติจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่อาจยกตัวอย่างเรื่องที่มีการด าเนินการอยู่แล้ว     
เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลวัตถุอันตราย โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และให้คณะกรรมการแห่งชาติฯ มอบหมาย    
หน่วยงานรับผิดชอบ เพราะองค์ประกอบมาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลสารเคมีให้     
ครอบคลุมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควรมีเจ้าภาพหลักเพียงหน่วยงานเดียวจากนั้นเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าคณะอนุกรรมการฯ ไม่ควรเสนอตัวเอง ควรให้คณะกรรมการ
แห่งชาติฯ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ความเห็นว่าในการประชุมที่ผ่านมา 
คณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้เห็นชอบการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลวัตถุอันตรายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ในระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และเสนอให้สั่งการเพ่ิมเติมว่าให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมขยายขอบเขตการพัฒนา
ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการข้อมูลสารเคมี ส าหรับการพัฒนากฎหมายสารเคมีใหม่ ฝ่ายเลขานุการฯ 
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จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ด าเนินการก ากับดูแลการพัฒนา
กฎหมายว่าด้วยสารเคมี   

   มติที่ประชุม 
   ๑. เห็นชอบตามร่างเอกสารข้อเสนอการพัฒนาด้านกฎหมายเพ่ือลดความเสี่ยงอันตราย
จากสารเคมทีี่จะด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๙ และมาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะยาว และมาตรการเสริม  

                         ๒. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ไปปรับปรุงเนื้อหาข้อเสนอดังกล่าว   
ให้ความสมบูรณ์ ชัดเจนก่อนน 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. 
 
 นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล 

เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองแผนงานและวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  นางสาวกิรณา รุณภัย 
เภสัชกรปฏิบัติการ กองแผนงานและวิชาการ  

ผู้จดรายงานการประชุม 


