
รายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 1 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2 

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. 3 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ท าเนียบรัฐบาล 4 

ผู้มาประชุม 5 

๑. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 6 

๒. นางมยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 7 

  แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  8 

๓. นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ 9 

 แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  10 

๔. นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองประธานกรรมการ 11 

 แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  12 

๕. นางสาวจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรรมการ 13 

 ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาการ 14 

 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  15 

๖. นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ า  กรรมการ 16 

 แทน ปลัดกระทรวงคมนาคม 17 

๗. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 18 

 แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 

๘. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 20 

 แทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 

๙. นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ กรรมการ 22 

 กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 23 

 แทน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  24 

๑๐. พลต ารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 25 

๑๑. พลตรี จตุพร ไชยศรี เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร  กรรมการ 26 

 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 27 

 แทน เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม 28 

 ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 29 

๑๒. พันเอก ปริญญา ปัญญาจันทร์ รองกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรรมการ 30 

 แทน เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  31 

๑๓. นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการ 32 

 แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค   33 

๑๔. นายพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 34 

 แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  35 

๑๕. นางชุลีพร บุณยมาลิก รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน กรรมการ 36 

 แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ 37 

 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 38 

๑๖. นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และพัฒนา) กรรมการ 39 

 แทน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  40 



๒ 
 

๑๗. นายสุวัฒน์ สัญวงษ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรรมการ 1 

 แทน อธิบดีกรมการปกครอง  2 

๑๘. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 3 

 แทน อธิบดีกรมอนามัย  4 

๑๙. นางวันพร ศรีเลิศ ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรรมการ 5 

 แทน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายสาธารณสุข 6 

๒๐. นายณัฐวรรธน์ พรรังสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย  กรรมการ  7 

 กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8 

 แทน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  9 

๒๑. นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน กรรมการ 10 

 แทน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  11 

๒๒. นายสาลี่ สุขเกิด ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านสังคม ๓ กรรมการ 12 

 แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  13 

๒๓. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข กรรมการ 14 

 และสิ่งแวดล้อม 15 

 แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  16 

๒๔. นายกิติพงษ์ พนมยงค์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 17 

 แทน อธิบดีกรมการแพทย์  18 

๒๕. นายศักดิ์สิทธิ์ มิตรสมาน นักวิชาการ ๘ แผนกควบคุมสินค้าอันตราย กรรมการ 19 

 แทน ผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  20 

๒๖. นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 21 

๒๗. นางพรคนางค์ ปีตาภา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรรมการ 22 

 แทน อธิบดีกรมศุลกากร  23 

๒๘. นายวิสิษฐ สุตสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรรมการ 24 

 แทน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  25 

๒๙. นางณิชมน เมย์ เซ นักการทูตช านาญการ  กรรมการ 26 

 (ท่ีปรึกษา) กองกิจการเพ่ือการพัฒนา 27 

 แทน อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 28 

๓๐. นางสาวส าลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา กรรมการ 29 

๓๑. นางสาวจันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กรรมการ 30 

๓๒. นายทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย กรรมการ 31 

๓๓. นางภัทรา จิตรานนท์  ผู้อ านวยการฝ่ายการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน กรรมการ 32 

 แทน ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย   33 

๓๔. นางสาวกิตติกานต์ กุแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ กรรมการ 34 

 แทน ผู้อ านวยการกองทุนสนับสนุนการวิจัย 35 

๓๕. นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการและ36 

  เลขานุการ 37 

๓๖. นายสุเมธา วิเชียรเพชร ผู้อ านวยการกองจัดการกากของเสีย กรรมการและ 38 

  และสารอันตราย ผู้ช่วยเลขานุการ 39 

  แทน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  40 



๓ 
 

๓๗. นายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรรมการและ 1 

 แทน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

๓๘. นายนราธิป เลาหตีรานนท์ รักษาราชการ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรรมการและ 3 

 แทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ช่วยเลขานุการ 4 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอื่น ๆ  5 

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 

๒. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 

๓. เลขาธิการสภาการศึกษา 8 

๔. นายกสมาคมอารักขาพืชไทย 9 

๕. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 10 

๖. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 11 

๗. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 

๘. นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 13 

๙. นายกิติชัย รัตนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 14 

ผู้เข้าร่วมประชุม 15 

๑. พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 16 

๒. นายภักดี โพธิศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ 17 

๓. พันเอก รุ่ง ประชาธนานุกิจ ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 18 

๔. นางสาวนลินี ศรีพวง รองผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 19 

 กรมควบคุมโรค 20 

๕. นางสาวจริยา สุขะปาน ผู้อ านวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 21 

๖. นายราม จินตามาศ หัวหน้าฝ่ายการสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 22 

๗. นางกิตติมา งามมุข นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ  23 

 ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 24 

๘. นางสุภวาร มนิมนากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 25 

 ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 26 

๙. นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 27 

๑๐. นางสาวชไมพร เป็นสุข นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมอนามัย 28 

๑๑. นางสาวประไพศรี อาสนรัตนจินดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ 29 

๑๒. นางสาวชลันดา มูลมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 30 

๑๓. นางสาวพัชชาพลอย อภิพัฒนกิจกุล นิติกรช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 31 

๑๔. นายชลเทพ สมานมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 32 

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 33 

๑๕. นายสุวัฒน์ โคตรสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 34 

๑๖. นางสุวนีย์ สุขแสนนาน นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 35 

๑๗. นายพลายแก้ว สันตะจิตโต นักวิชาการแรงงานช านาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 36 

๑๘. นางสาววิสสุตา บุญมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 37 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 38 

๑๙. นางสาวออรัศ คงพานิช เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 39 



๔ 
 

๒๐. นางพิชญา เอี่ยมส าอางค์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 

๒๑. พันเอกหญิง สาลินี พัสดุ นายทหารปฏิบัติการประจ ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 2 

 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 3 

๒๒. นางสาวลลิตา ปนุตติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 

๒๓. นายประสงค์ โยระภัตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร 6 

๒๔. นางสาวกิรณา รุณภัย เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 7 

๒๕. นางสาวจิณจัณฑา ศรีวิชา นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 8 

๒๖. นางสาวญาณิน สีเหนียง นักสื่อสารกลยุทธ์ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 9 

๒๗. ร้อยโท พรนรินทร์ สิงห์นิล กรมการอุตสาหกรรมทหาร  10 

 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 11 

๒๘. นางสาวกันตินันท์ แพใหญ่ เลขานุการฯ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร 12 

๒๙. นางสาวพิยุดี เอี่ยมสนธิ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 13 

๓๐. นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ ผู้ช่วยนักวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 14 

๓๑. นายทวชา เพชรบุญยัง เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารองค์กร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 15 

๓๒. นางสาวเกศินี ใจปลื้ม เจ้าหน้าที่กลุ่มสื่อสารองค์กร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 16 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 17 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 18 

   ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์   19 

การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และแจ้งที่ประชุมว่า การประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 20 

ไปด าเนินการในหลายเรื่องด้วยกัน ในวันนี้จะได้เสนอความคืบหน้าให้คณะกรรมการแห่งชาติฯ พิจารณาอีกครั้ง 21 

ประเด็นปัญหาที่ท าให้งานเดินหน้าได้ช้าคือการวางแผนงานตามยุทธศาสตร์และการท างานที่ไม่ชัดเจน และ22 

ยกตัวอย่างปัญหาการบริหารจัดการน้ าภายใต้การก ากับดูแลคือ เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับการจัดการสารเคมี คือ 23 

(๑) ไม่มีองค์กรกลางก ากับดูแลอย่างแท้จริง และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง ๓๘ หน่วยงาน (๒) ไม่มีกฎหมายเฉพาะ 24 

(๓) ไม่มีการวางยุทธศาสตร์ ท าให้การบริหารจัดการน้ า ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้ว่ารัฐบาลนี้จะเหลือเวลา25 

อยู่ไม่มาก แต่ถ้าหากมีแผนการด าเนินงาน องค์กรกลางและกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลและติดตาม เห็นว่าจะสามารถ26 

เดินหน้าได้ จากนี้ไปขอให้จัดตั้งคณะท างานโดยน าแนวคิดที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องการบริหารจัดการน้ ามาศึกษา และ27 

ขอให้ข้อสังเกตเรื่องการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันท าหน้าที่เลขานุการฯ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 28 

   มติที่ประชุม 29 

   รับทราบ 30 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์     31 

การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 32 

   ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ได้ส่งรายงานการประชุม33 

คณะกรรมการแห่งชาติฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองเมื่อวันที่ 34 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ และให้แจ้งแก้ไขรายงานฯ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เมื่อครบก าหนดดังกล่าว มีผู้ขอแก้ไข35 

รายงานการประชุมฯ  ๒ หน่วยงาน คือ 36 



๕ 
 

๑. ผู้แทนกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 

ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ล าดับที่ ๒๗ เป็น “ร้อยโท พรนรินทร์ สิงห์นิล” 2 

๒. ผู้แทนกรมกรมศุลกากร ขอแก้ไขหน้าที่ ๑๒ ย่อหน้าที่ ๓ ทั้งหมด เป็น “ผู้แทนอธิบดี3 

กรมศุลกากร ให้ข้อมูลว่า ประเด็นเรื่องการควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย    4 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งก าหนดการควบคุมวัตถุอันตรายตามคุณสมบัติ ๑๐ ประการ ยังไม่สามารถควบคุมการจัดการสารเคมี 5 

ได้ทั้งหมดและมีช่องว่างในการติดตามตรวจสอบ เนื่องจากขาดการยึดโยงของข้อก าหนดการประกาศให้เข้ากับ   6 

ระบบการแยกแยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ระบบพิกัดศุลกากรของกรมศุลกากรในกรณีการน าเข้า ซึ่งถ้าหากจะมีการ7 

ยึดโยงการควบคุมสารเคมีตามบัญชีดังกล่าวให้เข้าระบบพิกัดศุลกากรนั้น เห็นควรมีการปรับจากการประกาศ     8 

โดยการควบคุมตามคุณสมบัติ ๑๐ ประการ เป็นการควบคุมตามรายชื่อสารเคมี ด้วยการจัดพิกัดศุลกากรของ     9 

กรมศุลกากรมีการพิจารณาตามรายชื่อสารเคมี พร้อมข้อมูลรายละเอียดของสารเคมีนั้น ๆ เช่น ส่วนผสม ชื่อทางเคมี 10 

CAS Number รวมถึงวิธีการใช้งาน เป็นต้น เป็นวิธีการตามหลักสากลซึ่งสามารถพิจารณาจัดพิกัดได้ทั้งสารเคมี    11 

ตัวเดี่ยวและสารผสม ตัวอย่างเช่น พาราควอต ถ้าเป็นสารเคมีตัวเดี่ยวจัดอยู่ในพิกัด ๒๙.๓๓ ถ้าเป็นสารผสมหรือ   12 

สิ่งปรุงแต่งจัดอยู่ในพิกัด ๓๘.๐๘ สารเคมีอ่ืน ๆ ก็พิจารณาในท านองเดียวกัน และปัจจุบันกรมศุลกากรได้ใช้         13 

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดแล้ว” 14 

   ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมฯ ตามท่ีมีผู้ขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 15 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๒  16 

   มติที่ประชุม 17 

   เมื่อไม่มีกรรมการท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติม ที่ประชุมฯ จึงมีมติ18 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที ่๒/๒๕๖๑ 19 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 20 

   ๓.๑ ความก้าวหน้าของการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสารเคมี 21 

   สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการแห่งชาติฯ ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่   22 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบกับข้อเสนอการพัฒนากฎหมายสารเคมี พร้อมมาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะยาว 23 

และมาตรการเสริม และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ก ากับดูแลการพัฒนากฎหมาย     24 

ให้แล้วเสร็จในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายใน25 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑  26 

   เลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานสรุปความก้าวหน้า                27 

ของการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสารเคมี ภายใต้การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ที่มี 28 

นายภักดี โพธิศิริ เป็นประธาน ส าหรับการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมฯตั้งแต่เดือน29 

กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๑ รวม ๔ ครั้ง ผลการด าเนินงาน ได้พัฒนาร่างโครงสร้างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... 30 

ประกอบด้วย เจตนารมณ์ หลักการ ขอบเขต และเหตุผล ตลอดจนก าหนดโครงสร้างของกฎหมายว่าด้วย   การ31 

จัดการสารเคมี ๗ หมวดหลัก ทั้งนี้ ได้รายงานข้อสังเกตจากผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ  การ32 

พัฒนาร่างพระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓.๑ 33 

   ความเห็นที่ประชุม 34 

   นายภักดี โพธิศิริ ให้ข้อมูลว่า ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ได้พยายามเร่งรัดด าเนินการ35 

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติฯ แต่เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ เป็นหลักการและแนวคิดใหม่ที่จะ36 



๖ 
 

ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางสากลที่เรียกว่า Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 1 

Chemicals : REACH ในการดูแลสารเคมีแบบครบวงจร ตั้งแต่น าเข้า ผลิต เข้าสู่ระบบการควบคุมทั้งก่อนและหลัง2 

ออกสู่ท้องตลาด ขนส่ง และเก็บรักษา และจัดการกากหรือของเสียจากสารเคมีเหล่านั้น ควบคู่กับการมีส่วนร่วม   3 

ของทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ผู้ใช้ต่าง ๆ  ที่ต้องสื่อสารท าความเข้าใจ ท าให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 4 

ทั้งนี้ การจัดท าร่างกฎหมายอาจไม่ทันแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ แต่เห็นว่าการด าเนินงานไปได้ถูกทาง และ5 

น่าจะน ามาใช้ทดแทนกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายที่มีข้อจ ากัดในการดูแลสารเคมีที่ยังไม่ครอบคลุม และยังมี6 

หลักการที่ไม่ทันต่อแนวทางสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 7 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ข้อสังเกตของผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อที่ ๒ 8 

การเสนอให้จัดตั้งส านักงานสารเคมีแห่งชาติ เป็นแนวคิดเดียวกับที่เคยได้ยกตัวอย่างเรื่องการบริหารจัดการน้ าไป 9 

ทั้งนี้ เสนอว่าควรหารือกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการ10 

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าสามารถน าแนวทางจัดตั้งส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มาเป็นแบบอย่างได้หรือไม่ 11 

ส าหรับสถาบันทรัพยากรน้ าแห่งชาตินั้น ขึ้นตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ขออัตราก าลังเพ่ิม เป็นการขอบุคลากร12 

จากแต่ละหน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 

ทั้งนี้ ฝากให้ไปพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกว่าการจัดตั้งส านักงานสารเคมีแห่งชาติ ควรจะอยู่สังกัด14 

ส านักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง รวมทั้งพิจารณาเรื่องศักยภาพการท างาน15 

ได้จริงด้วย ส าหรับการพัฒนากฎหมายว่าด้วยสารเคมี หากไม่ทันในรัฐบาลสมัยนี้ แต่ขอให้เดินหน้าไปให้ไกลที่สุด 16 

เป็นกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้จริง และมีประสิทธิภาพ 17 

   นายภักดี โพธิศิริ ให้ความเห็นว่า ส านักงานสารเคมีแห่งชาติที่เสนอจะจัดตั้งขึ้น เห็นว่ามี18 

ความจ าเป็น หากเป็นการบริหารจัดการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเดิม ฝ่ายเลขานุการฯ จะอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 19 

แต่ถ้าหากเป็นหน่วยงานภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีข้อจ ากัด หากจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ 20 

ที่รองรับคณะกรรมการเชิงนโยบาย ส าหรับกฎหมายว่าด้วยสารเคมีที่ก าลังพัฒนาขึ้น จะจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ21 

เป็น ๒ ระดับคือ คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับนโยบาย และคณะกรรมการขับเคลื่อนทางเทคนิค เดิมมีแนวคิดว่า22 

จะขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไป แต่ต้องจัดตั้งหน่วยงานเป็นอิสระจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในส่วนแนวทางที่23 

ประธานฯ ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะนั้น จะน าไปทบทวนว่าส านักงานใหม่ควรจะอยู่ที่ตรงจุดไหน ควรจะเป็นหน่วยงานเล็ก ๆ  24 

ที่มีประสิทธิภาพ ท าหน้าที่ประสานนโยบาย ส่วนทางเทคนิคก็ให้หน่วยงานเดิมที่รับผิดชอบก ากับดูแลอยู่แล้ว 25 

ด าเนินการต่อไปได ้26 

   ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่า ความก้าวหน้าของ (ร่าง) พระราชบัญญัติ27 

วัตถุอันตราย พ.ศ. ... ขณะนี้ได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ ผ่านการพิจารณาวาระแรก และเข้าสู่การ28 

พิจารณาในคณะกรรมาธิการ ซึ่งใกล้จะเสร็จสิ้น ยกตัวอย่างบางประเด็นที่ปรับปรุง เช่น การน าผ่าน ก าหนดระยะเวลา     29 

ที่จะให้วัตถุอันตรายอยู่ในประเทศให้สั้นที่สุด ไม่เกิน ๕ วัน การแก้ไขปรับปรุงบทลงโทษ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับ30 

การโฆษณา และประเด็นที่อาจเป็นประเด็นหลัก คือการบัญญัติให้มีการท าประกันภัยการขนส่งวัตถุอันตราย      31 

หากเกิดการหกรั่วไหลสามารถที่จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด ท าให้มีการควบคุม32 

จ ากัดพ้ืนที่ ไม่ให้วัตถุอันตรายที่หกรั่วไหล แพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ 33 

   เลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เสนอขอปรับปรุงองค์ประกอบ34 

คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี โดยเพ่ิมผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทน35 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และผู้แทนส านักงบประมาณ เพ่ือมาพิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานใหม่36 

ตามกฎหมายว่าด้วยสารเคมีที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 37 



๗ 
 

   เลขานุการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เสนอเพ่ิมผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ1 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 2 

   มติที่ประชุม 3 

   1. รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมีเกี่ยวกับ4 

ความก้าวหน้าของการพัฒนากฎหมายสารเคมี และประเด็นข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ5 

กระบวนการพัฒนากฎหมายสารเคม ี6 

   2. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี    7 

ให้มีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนส านั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    8 

ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมอบหมาย9 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ปรับปรุงแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา10 

กฎหมายสารเคมี เสนอประธานกรรมการแห่งชาติฯ ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 11 

   3. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี ก ากับดูแล เร่งรัดการพัฒนา12 

(ร่าง) พระราชบัญญัติสารเคมี พ.ศ. ... ทั้งนี้ ให้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณา ก าหนด13 

กรอบเวลาและประเด็นส าคัญในการพัฒนากฎหมายให้ชัดเจน และรายงานความก้าวหน้าการพัฒนากฎหมายว่าด้วย14 

สารเคมีในการประชุมครั้งต่อไป 15 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 16 

   ๔.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ภายใต้แผนแม่บทการจัดการสารเคมี 17 

พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐ 18 

   เลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานความเป็นมากระบวนการพัฒนา 19 

และสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ภายใต้ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการสารเคมี     20 

พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐ ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ จัดท าโดยฝ่ายเลขานุการ21 

คณะกรรมการแห่งชาติฯ คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ และ22 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับดูแลของคณะท างานพัฒนา 23 

แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ และการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการประสาน24 

นโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ซึ่งมีการประชุมในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๑ 25 

รวม ๔ ครั้ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ครอบคลุมระยะเวลาการด าเนินงาน ๔ ปี ประกอบด้วย26 

แผนงานโครงการน าขับเคลื่อน (Flagship project) และแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 27 

๒๔๔ แผนงานโครงการ งบประมาณการ ๔,๑๙๐.๘๕ ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๕๓ หน่วยงาน รายละเอียด28 

ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๔.๑ 29 

   ความเห็นที่ประชุม 30 

   ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า 31 

เนื่องจาก (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ อยู่ภายใต้ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการสารเคมี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐ 32 

ปัจจุบันยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยผ่านการกลั่นกรองของ สศช. ตามขั้นตอนการเสนอแผนระดับที่ ๓ 33 

อย่างไรก็ตาม แผนแม่บทการจัดการสารเคมีฯ จะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   34 

ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ คาดว่าจะน าเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พิจารณา35 

ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนั้นการพิจารณา 36 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ในวันนี้ อาจพิจารณาให้ข้อเสนอแนะได้ในหลักการ ส่วนรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ 37 



๘ 
 

แผนงานโครงการ หรืองบประมาณ จะต้องปรับให้สอดรับกับแผนแม่บทการจัดการสารเคมีฯ ซึ่งอาจจะปรับปรุง1 

เปลี่ยนแปลงในภายหน้า หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนแม่บทการจัดการสารเคมีฯ จะต้องวิเคราะห์ความจ าเป็นที่จะต้อง  2 

มีแผนและความต่อเนื่องจากแผนด้านสารเคมีที่ผ่านมา ความสอดคล้องกับบริบทโลก และแผนแม่บทภายใต้3 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การลดหรือเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยทดแทนสารเคมี 4 

รวมทั้งแนวโน้มและปัจจัยเงื่อนไขที่มีผลต่อการด าเนินงาน โดยจะประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการ5 

อาหารและยา) เพ่ิมเติมในรายละเอียด 6 

   ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบถามว่า แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ มีความ7 

เชื่อมโยงกับการร่างกฎหมายว่าด้วยสารเคมี ที่ นายภักดี โพธิศิริ อย่างไร 8 

   นายภักดี โพธิศิริ ให้ข้อเสนอแนะว่า การพัฒนาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 9 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก าหนด Flagship Project ที่ส าคัญ เพ่ือที่จะระบุเรื่องหลักที่จะต้องด าเนินการ และจะได้10 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้ ควรต้องเชื่อมโยงแผนแม่บทการจัดการสารเคมีฯ ให้เข้าไป11 

บรรจุเป็น Flagship project ในยุทธศาสตร์เรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสารเคมีเป็นเรื่องส าคัญ เพ่ือจะได้ด าเนินการ12 

อย่างต่อเนื่อง 13 

   ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ให้ความเห็นว่า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 14 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงภาพรวมของจ านวนแผนงานโครงการและประมาณการงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  15 

การวิจัยพัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีกลุ่มเสี่ยง ควรจะครอบคลุมสารเคมีที่ไม่ใช่ 16 

กลุ่มเสี่ยงด้วยเนื่องจากเป็นอันตรายทั้งสิ้น และงบประมาณภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ เพียง ๑๖.๘๒ ล้านบาท 17 

รวบรวมจากกิจกรรมขององค์กรที่มีอยู่เข้ามารวมในแผนปฏิบัติการนี้ ถ้าหากจะให้บรรลุยุทธศาสตร์ อาจเป็นปัญหา18 

เนื่องจากงบประมาณน้อยเกินไป และโครงการไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ส่วนตัวเป็นผู้ประเมินโครงการวิจัยของ19 

หลายหน่วยงานที่มีเรื่องเหล่านี้อยู่ เห็นว่ามีกิจกรรมมากกว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 20 

(สกว.)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัย บางหน่วยงานส่งมาไม่ครบ21 

หรือไม่ได้ส่ง เห็นว่าควรหารือกันในคณะท างาน ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นหรือสั่งการลงไปในเชิงยุทธศาสตร์ของกิจกรรมต่าง ๆ 22 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ต้องเห็นใจทุกฝ่าย ในวันนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ยังไม่สามารถท าได้ 23 

ถ้ายังไม่มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการสารเคมีฯ แต่อยากให้การ24 

ด าเนินงานเดินหน้า เนื่องจากงบประมาณปี ๒๕๖๒ ได้จัดสรรไปแล้ว ตามที่ได้ยกตัวอย่างการบริหารจัดการน้ าที่มี 25 

๓๘ หน่วยงาน ด้านสารเคมีมี ๕๓ หน่วยงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว อาจไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการ 26 

เพราะต่างคนต่างท า จัดท าแผนงานตามที่หน่วยงานท าอยู่ ฝ่ายเลขานุการฯ ควรจัดตั้งคณะท างานขึ้น เพ่ือพิจารณา27 

ให้การด าเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ประเด็น โดยเฉพาะแผนงานโครงการในปี ๒๕๖๒ ที่มีงบประมาณ28 

รองรับแล้ว แต่ละหน่วยงานสามารถประสานส านักงบประมาณในการที่จะปรับแผนการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ได ้29 

เพ่ือจะได้เดินหน้าไปพร้อมกัน และประสานกับ สศช. ในการบรรจุ Flagship project ตามความเห็นของ นายภักดี 30 

โพธิศิริ เป็นเรื่องแรกที่ต้องเร่งด าเนินการ 31 

ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้ความเห็นว่า เรื่องการวิจัยและพัฒนา ระหว่างที่คณะท างาน32 

จัดท าแผนปฏิบัติการฯ งบประมาณปี ๒๕๖๒ ได้จัดสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีอยู่จะเป็นข้อมูล33 

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาไปแล้ว เพราะฉะนั้นคณะท างานฯ ต้องเร่งประสาน หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย ให้เห็นว่าเป็น34 

แผนงานโครงการภายใต้แผนแม่บทการจัดการสารเคมีฯ จัดล าดับความส าคัญที่จะจัดสรรงบประมาณเข้ามา        35 

อีกประเด็นหนึ่ง การจัดสรรงบประมาณ ขอให้มีความต่อเนื่อง เพราะงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ต้องใช้ระยะเวลานาน 36 

อย่างน้อยที่สุดประมาณ ๓ ปี  37 



๙ 
 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า งานวิจัยมีบทบาทส าคัญมากในเรื่องสารเคมี และสอบถามว่า 1 

แผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เป็นงบประมาณในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ถ้าหากคณะท างานที่จะจัดตั้ง2 

ด าเนินการได้ทัน ยังสามารถปรับงบประมาณปี ๒๕๖๓ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ได้หรือไม ่3 

   ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ให้ข้อมูลว่า ค าของบประมาณปี ๒๕๖๓ ก าหนดส่ง4 

ส านักงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยังสามารถปรับแผนได้ เนื่องจาก5 

ส านักงบประมาณอยู่ระหว่างรอแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติเช่นกัน ซึ่งถ้าหากแผนแม่บทผ่านการพิจารณาของ6 

คณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณจะเวียนหลักเกณฑ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปรับแผนให้สอดคล้องกับแผนแม่บท7 

เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณปี ๒๕๖๓ จะยึดแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ8 

เป็นหลัก เห็นด้วยว่าควรท าแผนแม่บทการจัดการสารเคมีฯ คู่ขนานไปกับแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ9 

การประสานกับ สศช. เพ่ือบรรจุโครงการที่เป็น Flagship project ในแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติก่อนในเบื้องต้น 10 

หากไม่อยู่ในแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ อาจมีปัญหาเรื่องงบประมาณ 11 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การจัดตั้งคณะท างาน อาจเป็นคณะท างานกลุ่มเล็ก ๆ หรือ12 

เชิญฝ่ายเลขานุการฯ ทั้ง ๔ หน่วยงาน มาหารือกัน งบประมาณปี ๒๕๖๒ อาจเป็นไปตามนี้ หรือปรับในส่วนที่ปรับได้ 13 

ส่วนปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ สามารถท าคู่ขนานและให้สอดรับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้ความส าคัญ14 

เรื่องงานวิจัยด้วย งบประมาณปี ๒๕๖๓ อาจจะปรับทัน ฝากส านักงบประมาณช่วยรับเรื่องนี้ด้วย และให้ข้อมูลว่า 15 

(ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. ... ผ่านสภานิติบัญญัติเมื่อเดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ16 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การปฏิบัติการด้านน้ า เดินหน้ามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยผู้ร่างกฎหมายและผู้ปฏิบัติ  17 

เดินไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อกฎหมายออกมา ก็ด าเนินการต่อเนื่องได้ การจัดตั้งคณะท างานพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ 18 

อาจจะไม่ทันจัดสรรงบประมาณ แต่ก็ขอให้ด าเนินการให้สอดรับกันไว้ เพ่ือจะไม่เป็นปัญหาในอนาคต และเร่งรัด19 

ด าเนินงานให้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือจะปรับงบประมาณปี ๒๕๖๓ ได้ 20 

นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า เมื่อพิจารณาแผนงานโครงการทั้งหมด 21 

เป็นการรวบรวมแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๒ แต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เป็นงบประมาณการ ซึ่งอาจจะ22 

ได้รับหรือไม่ก็ได้ การรวบรวมโครงการของแต่ละหน่วยงานมาบรรจุไว้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตั้งขึ้น ฝ่ายเลขานุการฯ 23 

ควรจะไปดูยุทธศาสตร์ที่ตั้ง เพ่ือพิจารณาว่าควรมีเรื่องใดบ้างที่จะสอดรับเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ จากนั้นจึง24 

พิจารณาแผนงานโครงการ หน่วยงานมีความเชี่ยวชาญด้านใด ก็มอบให้ไปด าเนินแผนงานโครงการ หรืออาจจะ25 

ตั้งเป็นงบบูรณาการก็ได้ เห็นว่าน่าจะสัมฤทธิ์ผลมากกว่าให้หน่วยงานตั้งโครงการแล้วน ามารวมในแผน 26 

   ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบถามว่า (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการสารเคมีฯ 27 

จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้หรือไม่ เพ่ือที่จะท างานต่อได้ประเด็นหลัก28 

คือด าเนินการตามที่ นายภักดี โพธิศิริ ให้ค าแนะน า 29 

   ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เห็นใจการท างานของ สศช. ด้วยระยะเวลาการท างานของ30 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะรับเรื่องภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ แต่ขอให้ช่วยพิจารณาให้ดีที่สุด 31 

   ประธานมูลนิธิสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนา ให้ความเห็นว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔       32 

ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีอย่างครบวงจร ควรเพิ่มเรื่องการลดการน าเข้า การก าจัดของเสีย หรือการใช้33 

สารอินทรีย์หรือหรือชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งขอฝาก สศช.พิจารณาให้เห็นภาพชัดเพ่ือให้เราสามารถยืนหยัดพ่ึงตนเอง34 

เรื่องสารเคมีได้ 35 

   ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อสังเกตว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความตระหนักรู้36 

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค มีหน่วยงานที่ด าเนินการเรื่องนี้พอสมควร แต่งบประมาณใน37 



๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์นี้กลับไม่มาก อีกประเด็นหนึ่งคือโครงการที่จะเป็น Flagship project หากคณะท างานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่1 

มองว่างานใดส าคัญอาจจะต้องขยายกรอบการด าเนินงานและเพ่ิมวงเงินงบประมาณ 2 

   เลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เสนอว่า กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ 3 

ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี จึงขอเสนอ4 

ให้จัดตั้งคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว เนื่องจากได้ด าเนินการมาแล้วแต่ต้นจะมีความเข้าใจ และ5 

ข้อเสนอข้อที่ ๔ การพิจารณาหน่วยงานหลักในการพัฒนาแผนงานโครงการขับเคลื่อน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 6 

เรื่องการวิจัยพัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีกลุ่มเสี่ยง ที่ยังขาดหน่วยประสาน และมี7 

ข้อคิดเห็นว่าแผนงานโครงการยังไม่เพียงพอ ควรจะเชิญหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยมาหารือร่วมกัน มอบหมายหน่วยงาน8 

รับผิดชอบและวางแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้ตรงเป้าประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 9 

(สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  10 

   ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ให้ข้อมูลว่า แหล่งทุนวิจัยหลักคือ ส านักงานกองทุน11 

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12 

แห่งชาติ (สวทช.) และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อีกทั้งส่วนหนึ่งมาจากวิทยาลัยต่าง ๆ จึงอยากให้13 

มองไปที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วย ยกตัวอย่างการด าเนินงาน ในส่วน สวทช. มีแผนงานโครงการ     14 

ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน การควบคุมด้วยสารชีวอินทรีย์ทดแทนสารเคมีอันตราย การปรับปรุงดิน งบประมาณ      15 

หลักร้อยล้านบาท สกว. ลงพ้ืนที่วิจัยร่วมกับเกษตรกร โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  สวก. จะให้ทุนวิจัยด้าน16 

การเกษตรเป็นหลัก ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมียุทธศาสตร์และความสนใจ อาจไม่เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ17 

แผนแม่บทการจัดการสารเคมีฯ จึงควรประสานแผนกับหน่วยงานเหล่านั้น 18 

เลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ความเห็นว่า ขอรับเรื่องนี้ และ19 

จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาหารือก าหนดทิศทางแผนงานวิจัยให้เป็นแผนที่ชัดเจนต่อไป 20 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ขอให้เชิญทุกหน่วยมาหารือร่วมกันเพ่ือจะได้ด าเนินการไปใน21 

ทิศทางเดียวกันด้วย บางสถาบันมีความช านาญเฉพาะทาง ขอให้เชิญส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 22 

(สสส.) มาร่วมด้วย 23 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓        24 

สร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค จะเชื่อมต่อกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔     25 

ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีอย่างครบวงจร เช่น เกษตรอินทรีย์ลดเลิกการใช้สารเคมี การลดการน าเข้าของเสีย   26 

จากต่างประเทศ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ที่จะหาแหล่งจ าหน่าย ขอฝากถึง สศช.       27 

ให้พิจารณาความเชื่อมโยงด้วย 28 

ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า ตามมติ29 

คณะรัฐมนตรี เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชื่อแผน “แผนแม่บทการจัดการสารเคมี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐” ถือเป็นแผน30 

ระดับที่ ๓ จะต้องเปลี่ยนเป็น “แผนปฏิบัติการด้านการจัดการสารเคมี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐” ดังนั้น (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 31 

พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ จัดเป็นแผนระดับที่ ๔ ซึ่งจะได้หารือฝ่ายเลขานุการฯ เรื่องการใช้ชื่อแผนต่อไป 32 

   มติที่ประชุม 33 

   ๑. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่งตั้งคณะท างานภายใต้34 

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี เพ่ือด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) 35 

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ให้มีทิศทางการด าเนินงานและแผนงานโครงการที่สอดรับกับ (ร่าง) แผนแม่บท36 



๑๑ 
 

การจัดการสารเคมี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และรายงานความก้าวหน้าใน   1 

การประชุมครั้งต่อไป  2 

๒. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดการ3 

สารเคม ีพ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐ บรรจุเป็นแผนงานโครงการ Flagship project ภายใต้แผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ4 

ด้านที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  5 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยพัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือทดแทน6 

การใช้สารเคมีกลุ่มเสี่ยง มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาและ7 

ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยมาหารือ เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางแผนงานโครงการที่จ าเป็นในการ8 

บรรลุเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ และก าหนดผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการขับเคลื่อนส าคัญ (Flagship project) 9 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 10 

   ก าหนดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 11 

ครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 12 

   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมฯ และปิดการประชุมฯ 13 

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 14 

 นางพิชญา เอ่ียมส าอางค์    นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 15 

  นางสาวออรัศ คงพานิช     เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 16 

    เภสัชกรช านาญการ              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 17 

  ผู้จดรายงานการประชุม  18 


