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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
การประเมินความส าเรจ็ในการด าเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.๒๕๕5 – ๒๕61) 
 

ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคม ี

ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยมีการจัดท าและด าเนินงานตามแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้าน
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) และต่อเนื่องมาจนถึง แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ซึ่งเดิมก าหนดเป็นแผนระยะยาว 10 ปี คือระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2564 แต่ต่อมา
ได้ถูกปรับให้สิ้นสุดภายในปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีการวางแผนใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 จึงครอบคลุมระยะเวลาในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2561  
รวม 7 ปี ซึ่งก าหนดเป็น 2 ช่วง คือ ระยะต้น (พ.ศ.2555 – 2558)  และระยะกลาง (พ.ศ.2559 – 2561) 
จากเดิมที่มีการก าหนดเป็น 3 ช่วงซึ่งมีระยะปลาย (พ.ศ.2562 – 2564) ด้วย ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 
ก าหนดเปูาประสงค์ไว้ว่า “ภายในปี พ.ศ. 2564 สังคมและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยบนพ้ืนฐานของการจัดการ
สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ” โดยวางยุทธศาสตร์                
การด าเนินงานไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ (1) พัฒนาฐานข้อมูล กลไกและเครื่องมือในการจัดการสารเคมีอย่างเป็น
ระบบครบวงจร (2) พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมีของทุกภาคส่วน และ (3) ลดความ
เสี่ยงอันตรายจากสารเคมี ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สาธารณสุข และการขนส่ง    

เมื่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 ได้ด าเนินการมาถึงวาระสิ้นสุดของแผนคือในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์                  
การจัดการสารเคมี จึงได้ท าการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 เพ่ือรายงาน
ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ 
ทราบว่าในช่วงระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาของการด าเนินงานตามแผน มีความส าเร็จเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในการบริหารจัดการสารเคมีของประเทศในอนาคต ซึ่งจะเป็น
การด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการสารเคมีแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2580) ต่อไป ทั้งนี้ ขอบเขตการด าเนินงาน
ในการประเมินความส าเร็จมี ๓ ขั้นตอนคือ การประเมินความส าเร็จตามแผนงานโครงการ การประเมินความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัด  และการประเมินความส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์ โดย
จากผลการด าเนินงานในการประเมินความส าเร็จในขั้นต่างๆ 
ดังกล่าวในทั้งช่วงระยะต้น (พ.ศ.2555 – 2558) และระยะ
กลาง (พ.ศ.2559 – 2561) ของแผน ท าให้ได้ผลสรุปของ
การประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕61) ตลอดจน
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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ผลการประเมินความส าเร็จตามแผนงานโครงการ ภายใต้
แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ. 2555 – 2558) บรรจุแผนงานโครงการ
จ านวน 121 แผนงานโครงการ (รวมแผนงานโครงการน าขับเคลื่อน 7 
แผนงานโครงการ) จาก 31 หน่วยงานและองค์กรต่างๆ (เรียกโดยสรุปว่า
หน่วยงาน) และวางงบประมาณไว้ 2,108,2451,895 บาท ซึ่งเมื่อ

สิ้นสุดแผน มีการรายงานผลการด าเนินงานมา 118 แผนงานโครงการ จาก 30 หน่วยงาน และงบประมาณ
รายงานมาว่าใช้ไปคือ 2,658,039,845 บาท ในส่วนของแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. 2559 – 2561) 
บรรจุแผนงานโครงการไว้ 212 แผนงานโครงการ (รวมแผนงานโครงการน าขับเคลื่อน 10 แผนงานโครงการ) จาก 
42 หน่วยงาน และวางงบประมาณไว้ 765,883,300 บาท ซึ่งเมื่อสิ้นสุดแผน มีการรายงานผลการด าเนินงานมา 
153 แผนงานโครงการ จาก 36 หน่วยงาน และงบประมาณที่รายงานมาว่าใช้ไปคือ 649,122,663 บาท ทั้งนี้ 
จากผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะต้น มีผลงานที่ถือว่าเป็นผลงาน
ความส าเร็จดีเด่น (success stories) 12 เรื่อง คือ การจัดท าท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศไทย              
เล่มที่ 1 พ.ศ. 2558 โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา การจัดท าคู่มือการจัดการสารเคมีและขยะ
อันตรายจากอุตสาหกรรมในช่วงอุทกภัยส าหรับโรงงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิเอเซีย                     
การจัดท า (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด.... โดย
กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมเคมีไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนในการประกอบอุตสาหกรรมเคมีในประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย การพัฒนากฎหมายล าดับรองเพ่ือการควบคุมและก ากับดูแลวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทาง
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา             
การเฝูาระวังสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชที่อันตรายร้ายแรง โดยมูลนิธิชีววิถี การจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพสาขาโลจิสติกส์สายงานการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและสายงานการจัดการกระจายสินค้า
ระหว่างประเทศ โดยสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาดัชนีชี้วัดการได้รับหรือสัมผัสทาง
ชีวภาพส าหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีส าหรับประเทศไทย ฉบับที่ 1 เพ่ือเป็นข้อแนะน าการเฝูาระวัง
สุขภาพจากพิษสารเคมี โดยกรมควบคุมโรค การจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนาโน                 
โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา การออกข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย 
พ.ศ. 2557 โดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การด าเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
บัญชี 5.6 กลุ่มสารควบคุมตามคุณสมบัติ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

จากผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะกลาง มีผลงานที่ถือว่าเป็น
ผลงานความส าเร็จดีเด่น 11 เรื่อง คือ โครงการส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยกรมการข้าว  
โครงการพัฒนาการจัดการสารเคมี (พัฒนาศักยภาพสถานบริการในเขตบริการสุขภาพเพ่ือเป็นศูนย์รักษาผู้ปุวยโรค
พิษสารเคมี) โดยกรมการแพทย์ แผนงานการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (๒๕๕๙-๒๕๖๐) 
และการด าเนินภารกิจศูนย์ประสานงานอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (๒๕๖๑) โดยกรมควบคุมมลพิษ 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัย
ท างาน โดยกรมควบคุมโรค โครงการศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนู ในประชากรไทย โดย
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสร้างแนวปฏิบัติในการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยส าหรับอุตสาหกรรมเคมี โดย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โครงการบูรณาการของ 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการศึกษาการปนเปื้อนของเภสัชภัณฑ์และการบริหารจัดการ
สารเคมีในครัวเรือนและของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี โครงการวิจัยและผลิตวัสดุอ้างอิงส าหรับการหา
ปริมาณปรอทในน้ า โดยสถาบันมาตรวิทยา การจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีชั้นสูง โดยศูนย์นา
โนเทคโนโลยีแห่งชาติ โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของสารเคมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(National Conference on Chemical Management: NCCM 2017) โดยฝุายเลขานุการ ของคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี   

ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด การประเมิน
ความส าเร็จด้วยตัวชี้วัด สามารถให้ผลการประเมินความส าเร็จที่ชัดเจน
ขึ้น ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 ก าหนดตัวชี้วัดไว้ 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มสังคมปลอดภัย กลุ่มสิ่งแวดล้อมปลอดภัย และกลุ่มการจัดการ               
มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัดหลักและ 20 ตัวชี้วัดย่อย ซึ่งสรุปผล                  
การประเมินความส าเร็จของแผนด้วยตัวชี้วัดได้ดังนี้  

กลุ่มสังคมปลอดภัย ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดอัตราการเจ็บปุวยและเสียชีวิตอันเนื่องจากสารเคมี
ทางการเกษตรยังไม่สามารถประเมินได้ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่ได้ ยังจ าเป็นจะต้องพัฒนาเรื่อง
การรวบรวมและเก็บข้อมูลให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงต่อไป  ส่วนตัวชี้วัดอัตราการเจ็บปุวยและเสียชี วิตจาก
สารเคมีในสถานประกอบการ มีแนวโน้มเป็นไปตามเปูาหมาย ตัวชี้วัดเรื่องของการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหาร
และผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค มีแนวโน้มการปนเปื้อนของสารเคมีบางตัวที่ลดลง แต่บางตัวยังไม่ลดลงและเกินมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับสถิติจ านวนอุบัติภัยสารเคมีด้านต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ต้องพัฒนาการประเมินความ
สูญเสียร่วมด้วยในอนาคต และตัวชี้วัดเรื่องการเจ็บปุวยและเสียชีวิตในพ้ืนที่เสี่ยงมีปัญหาเรื่องข้อมูลที่ต้องมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในระยะยาว  

 กลุ่มสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดการปนเปื้อนของสารเคมีในอากาศ มีแนวโน้ม
ลดลงของพารามิเตอร์ส่วนใหญ่ แต่กรณีสารอินทรีย์ระเหยง่าย เช่น เบนซีน แม้จะมีแนวโน้มลดลงแต่มีค่าเกิน
มาตรฐานในเกือบทุกจุดที่ตรวจวัด ตัวชี้วัดการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ าซึ่งเน้นเรื่องโลหะหนัก ผลแตกต่างกันไป
ในแต่ละภาคทั้งที่มีแนวโน้มลดลงและที่ยังไม่ลดลงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ปากแม่น้ าสายหลักในภาคกลาง ตัวชี้วัดการ
ปนเปื้อนของสารเคมีในดินและน้ าใต้ดิน ซึ่งเน้นพ้ืนที่เสี่ยงยังมีปัญหาเรื่องการติดตามตรวจสอบ และความไม่
ต่อเนื่องของข้อมูล อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของค่ามาตรฐานที่เกี่ยวกับสารเคมีในดินที่ยังไม่มีการก าหนดส าหรับ
ประเทศไทย  

 กลุ่มการจัดการมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารเคมีในส่วนของจ านวนหน่วยงานและ องค์กร ตลอดจนจ านวนครั้งของการ
ฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นตามเปูาหมาย ตัวชี้วัดเกี่ยวกับสัดส่วนของแผนงานโครงการจากภาคเอกชนและภาคประชาชนและ
ตัวชี้วัดเรื่องความเคลื่อนไหวของเครือข่ายในการจัดการสารเคมีที่เป็นไปตามเปูาหมาย  ส่วนตัวชี้วัดการลักลอบทิ้ง
สารเคมีและกากของเสียอันตราย เป็นไปตามเปูาหมาย โดยมีตัวเลขที่ลดลงในช่วงหลังและต้องมีการพัฒนาการ
ประเมินความเสียหายร่วมด้วยในอนาคต  
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ผลการประเมินความส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์ การประเมิน
ความส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์นี้ ใช้วิธีการประเมินโดยการวิเคราะห์ผล                
การประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการร่วมกับผล
การประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด แล้วยึดโยงเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์
และกลวิธีที่ก าหนดในแต่ละยุทธศาสตร์  ที่ก าหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์แล้ว

สรุปผลความส าเร็จออกมาในเชิงพรรณนา ซ่ึงได้ผลการประเมินในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูล กลไกและเครื่องมือในการจัดการสารเคมี อย่างเป็นระบบครบวงจร               
มีความส าเร็จในเรื่องของการจัดท าท าเนียบสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและมีความก้าวหน้า
พอสมควรในเรื่องของการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี คือ การออกกฎหมายล าดับรองภายใต้
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ได้แก่ การประกาศรายชื่อวัตถุอันตราย บัญชีที่ 5.6 ที่ท าให้สามารถครอบคลุม
สารเคมีที่น าเข้าหรือผลิตในประเทศได้เพ่ิมขึ้น การประกาศกระทรวงเรื่องระบบการจ าแนกและการสื่อสาร               
ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย (GHS) ทั้งในส่วนของวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรมและวัตถุอันตราย                 
ทางสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเป็นฉบับที่ 4 คือ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2561 และการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข คือ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2560 และ                
การยกร่างกฎหมายหลายฉบับ คือ ร่ างกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายโดยกระทรวงคมนาคม                      
ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเลกทรอนิกส์ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยจากการใช้สารปูองกันและก าจัดศัตรูพืช โดยเครือข่ายเตือนภัย
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร่างกฎหมายว่าด้วยการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม                  
โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ  และที่ส าคัญ คือ การยกร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. .... โดยคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย
สารเคมีภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ซึ่งเสนอการจัดการสารเคมี
อย่างเป็นเอกภาพ ครบวงจร และใช้หลักการปูองกันไว้ก่อน (Precautionary principle) โดยให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงสารเคมี เพ่ือจ าแนกสารเคมีและให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนให้มีการจัดตั้งส านักงาน
สารเคมีแห่งชาติเพ่ือรับผิดชอบงานส าคัญภายใต้กฎหมายว่าด้วยสารเคมีดังกล่าว   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมีของทุกภาคส่วน มีความส าเร็จ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมีการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้นมากทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันที่เกี่ยวข้อง                 
มีการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและศูนย์พิษวิทยาและเครือข่ายที่ต่อเนื่อง การเข้าร่วมเป็นภาคี สมาชิก
อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทและการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีโดยกรมควบคุมมลพิษ การออก
ข้อบังคับที่ก าหนดให้การผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดความเสี่ยงอันตรายสารเคมี มีความส าเร็จในการด าเนินงานลดความเสี่ยงอันตรายจาก
สารเคมีในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุขและผู้บริโภค และการขนส่ง แต่ยังมีประเด็นท้าทายที่                  
ต้องด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรให้ปลอดภัยมากข้ึนรวมทั้งการส่งเสริม  
การใช้สารทดแทน  การก าหนดมาตรการควบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์  การเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขภาพ มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมการศึกษาเรื่องระบาดวิทยาสารเคมี และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ทั้งนี้ มีความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี               
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ที่เป็นไปอย่างเข็มแข็งและต่อเนื่อง แต่จ าเป็นต้องเพ่ิมการด าเนินงานในการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคม ี              
ในโรงงานและโกดังและการขนส่งให้เข็มแข็งขึ้น เนื่องจากสถิติจ านวนอุบัติภัยสารเคมียังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 

จากผลการประเมินความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ในช่วงปี พ.ศ. 
2555 – 2561 ใน 3 ขั้นตอนดังกล่าว ท าให้มีข้อสรุปและเสนอแนะ 6 ประการ เพ่ือส่งต่อไปยังการวางแผน               
การจัดการสารเคมีของประเทศในอนาคตต่อไป ดังนี้  

 ประการที ่1 การรวบรวมข้อมูลสารเคมี ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลสารเคมี
ที่มีจ านวนมาก หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (big data) ที่กระจัด
กระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เพ่ือบูรณาการและจัดท าเป็นฐานข้อมูลกลางสารเคมีที่
จะเป็นประโยชน์ในการจัดการสารเคมีให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่น ข้อมูลรายการ
สารเคมี ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตรายของสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงสารเคมี ข้อมูลการตกค้างของ
สารเคมีทางการเกษตร ข้อมูลการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ์ผู้บริโภค ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ของสารเคมีต่อสุขภาพ ซึ่งยังต้องมีการพัฒนาในการติดตามตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบต่อไป ที่
ส าคัญคือยังไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาหรือจัดท าฐานข้อมูลสารเคมีโดยรวมอย่างจริงจัง จึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานกลางหรือส านักงานสารเคมีแห่งชาติ ที่เสนอให้มีขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 ซึ่งจะต้องผลักดันให้มีการจัดตั้งขึ้นในอนาคตต่อไป    

 ประการที่ 2 การประเมินความเสี่ยงสารเคมี ยังไม่มีการพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงสารเคมีของประเทศอย่างเป็นระบบ กลไกการประเมินความเสี่ยง
สารเคมีข้ึนกับหน่วยงาน ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงสารเคมีในปัจจุบัน ประเมินตาม
ความเป็นอันตราย (hazard based)  ไม่ใช่การประเมินตามความเสี่ยง (risk based) 
เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านการได้รับสัมผัสที่ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ท าให้การ

อธิบายความเสี่ยงท าได้ยาก จ าเป็นจะต้องพัฒนาฐานข้อมูลด้านการได้รับสัมผัสสารเคมีของประชากร โดยเฉพาะ
กลุ่มประชากรเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่สามารถท าการทดสอบความเป็นพิษ 
ตามมาตรฐานสากลได้ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน                  
ให้สามารถท าการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีช่องว่างในเรื่องของ             
การก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทั้งในด้านสุขภาพ ในสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า อากาศ) ในผลิตภัณฑ์ และ
ในสถานที่ท างาน (work place) ที่เป็นมาตรฐานในบริบทของไทย    
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 ประการที่ 3 กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ยังขาดการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังในการควบคุม ก ากับ ตลอดจนการติดตามตรวจสอบและเฝูา
ระวังสารเคมีอันตรายต่างๆ  ขาดบุคลากรในการควบคุมดูแลก ากับและติดตาม
ตรวจสอบสารเคมีตลอดวงจรชีวิตทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และขาดบุคลากรสนับสนุน ในการควบคุมดูแลสารเคมีในพ้ืนที่ โดยยังคงพบปัญหาการใช้สารเคมี                  
ทางการเกษตรมากเกินความจ าเป็น ปัญหาการลักลอบทิ้งสารเคมีและกากของเสียอันตรายที่ยังมีอยู่ ปัญหา
อุบัติภัยสารเคมีที่ไม่ลดลง ตลอดจนยังคงพบปัญหาสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนอาหาร ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภค และพบการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การด าเนินการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการ
ด าเนินการต่อไปเพื่อให้ร่าง พ.ร.บ. สารเคมี พ.ศ. .... สามารถออกเป็นกฎหมายเพ่ือการด าเนินการในการจัดการ
สารเคมีอย่างเป็นระบบครบวงจร และสามารถอุดช่องว่างของการควบคุม ก ากับ ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ
และเฝูาระวังสารเคมีอันตรายต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการในอนาคตอันใกล้     

 ประการที่ 4 การบริหารงานสารเคมี การบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีซึ่ง             
มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายมาเป็นประธาน มีฝุายเลขานุการร่วม
จาก 4 หน่วยงานคือ กรมควบคุมมลพิษ กรมวิชาการเกษตร กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งจะเวียนกัน               

ท าหน้าที่ทุก 2 ปี คณะกรรมการแห่งชาติฯ  ตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี ไม่มีกฎหมายรองรับเป็นการเฉพาะ              
จึงไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการสั่งการคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้การจัดการสารเคม ี              
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การด าเนินแผนงานโครงการภายใต้แผนเป็นในลักษณะต่างคนต่างท าตามหน้าที่ของ
หน่วยงานนั้นๆ  ความพยายามในการก าหนดแผนงานโครงการให้เป็นแผนงานโครงการแบบบูรณาการและ
โครงการน าขับเคลื่อนหรือ flagship projects ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้ การมีฝุายเลขานุการ              
ในลักษณะเวียนหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น การด าเนินการต่อไปเพ่ือให้ ร่าง พ.ร.บ. สารเคมี 
พ.ศ. .... สามารถออกเป็นกฎหมาย ที่จะท าให้เกิดคณะกรรมการนโยบายสารเคมีแห่งชาติ และการจัดตั้งส านักงาน
สารเคมีแห่งชาติ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสารเคมี จะสามารถแก้ปัญหาการบริหารงานสารเคมีให้เป็นเอกภาพได้  

 ประการที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเรื่องสารเคมี ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสารเคมีและอันตรายของสารเคมี ท าให้การด าเนินงานด้านการ
จัดการสารเคมี ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่สารเคมีเป็นเรื่อง
ใกล้ตัว เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และสารเคมี           
ที่เป็นปุ๋ย จากการโฆษณาที่เกินจริง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ในเรื่อง
การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย ตลอดจนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย                
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสารเคมี ดังนั้น การด าเนินงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องสารเคมี
และความปลอดภัยสารเคมีเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเข็มแข็ง    
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 ประการที่  6 การวิจั ยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือสารทดแทน                     
การสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนาไม่เพียงพอ ขาดการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีในการหาวิธีหรือหาสารเพ่ือใช้ทดแทน
สารเคมีอันตราย แม้ในภาคการศึกษาและหน่วยงานราชการเองมีการวิจัยและ
พัฒนาเกี่ยวกับสารทดแทนสารเคมีอันตราย เช่น สารชีวภาพ หรือสารชีวภัณฑ์             

แต่ยังขาดการสนับสนุนให้มีการต่อยอดทางการค้าไปสู่ภาคเอกชนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลาย ดังนั้น 
การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีในการหาวิธีหรือ                  
หาสารเพ่ือใช้ทดแทนสารเคมีอันตรายเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการอย่างจริงจังต่อไปในอนาคต ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนการจัดการสารเคมีในอนาคต ควรต้องวางยุทธศาสตร์และแผนงานในเรื่องนี้ให้บรรจุไว้อย่าง
ชัดเจน    


