
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนนิการว่าด้วยการจดัการสารเคมี 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ช้ัน ๑ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ผู้มาประชุม 

1. นายสุวิทย ์วิบลุผลประเสรฐิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

ประธานอนุกรรมการ 

2. นายบุญชยั สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รองประธานอนุกรรมการ 

3. นายอภิชยั มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

4. พลตรี จักรกรชิ จันเทร์มะ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 

อนุกรรมการ 

5. นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตรเ์พ่ือการพัฒนาท่ีดิน  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

อนุกรรมการ 

6. นายประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
แทนผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ 

7. นางจริยา มิตรอุปถัมภ ์
 

นักวิทยาศาสตร์เชีย่วชาญ 
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ  

8. นางชุลีพร บุณยมาลิก 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ                    
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

9. นางสวุดี ทวีสุข  ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน  
แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

อนุกรรมการ 

10. นายธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการสารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช แทน อธบิดีกรมส่งเสรมิการเกษตร 

อนุกรรมการ 

11. นางสาวจินตนา บุญทองชว่ย หัวหน้ากลุ่มงานวิจยัสิ่งแวดล้อมทางการประมงน้ําจืด  
แทนอธิบดีกรมประมง 

อนุกรรมการ 

12. นางพรทิพย์ จิรศรสีกุล 
 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการสาธารณสุข 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

อนุกรรมการ 

13. นางสาวนลินี ศรีพวง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาวชิาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

14. นายศิรศักด์ิ เทพาคํา รองผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

อนุกรรมการ 

15. นางพัชรี ประทุมราช หัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย 
แทนผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 



๒ 
16. นายศรัณย์ วัธนธาดา นักวิชาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ 

แทนอธิบดีกรมวชิาการเกษตร 
อนุกรรมการ 

17. นางสาวจุฬาพร ศรีหนา นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ์

อนุกรรมการ 

18. นายพีรพล เดชะชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

19. นายกิติศักด์ิ ป้ันประดิษฐ ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

20. นางสุดา พงษ์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

21. นายอนุชิต พราวพันธุ ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ  
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

22. นางมนทิชา บุญอําพล นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

23. นางสาวปรางค์เนตร เฟ่ืองฟุ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

24. นางสาววราวรรณ เฉลิมโอฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการ 

25. นางสาวชลันดา มูลมี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักปลัดกระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 

26. นางสาวจรีพา บุญญคง นักมาตรวิทยา 
แทนผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

27. ผศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร  ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของ
เสียอันตราย 

อนุกรรมการ 

28. รศ.ดร.จุฑามาศ สตัยววิัฒน ์ รองผู้อํานวยการ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และพิษวิทยา 

อนุกรรมการ 

29. นายศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบรูณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ อนุกรรมการ 
30. นางสาวนาตยา พรหมทอง 

 
ผู้เชี่ยวชาญสํานักพัฒนาวิชาการและจัดการความรู ้
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

31. นายมหาบีร ์โกเดอร ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

32. นางชุติมา รัตนเสถียร รักษาราชการแทนนายกสมาคมสมาคมอารักพืชไทย  อนุกรรมการ 
33. นางสาวสรีรโรจน์ สุกมลสันต์ ฝ่ายวชิาการ แทนประธานมูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา อนุกรรมการ 
34. นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์  ผู้ประสานงาน แทนประธานมูลนิธิชีววิถี อนุกรรมการ 
35. นายวชัรพล แดงสุภา ผู้ประสานงาน แทนประธานมูลนิธิสันติภาพเขียว อนุกรรมการ 



๓ 
36. นายชาพล รัตนพันธุ ์ ผู้อํานวยการกองแผนงานและวชิาการ  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อนุกรรมการ 
และเลขานุการ 

37. นางอมรรัตน ์ลีนะนิธิกุล เภสชักรชาํนาญการพิเศษ กองแผนงานและวชิาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

38. นางสาวออรัศ คงพานชิ  เภสชักรชาํนาญการ กองแผนงานและวชิาการ  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืนๆ  
1. อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
2. อธิบดีกรมการแพทย์ 
3. อธิบดีกรมอนามัย 
4. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
5. ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
7. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
8. ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
9. นายกิติชัย รัตนะ 
10. นายเสรี  อติภัทธะ 
11. ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
12. ประธานมูลนิธิบูรณะนิเวศ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอังคณา หิรัญสาล ี ท่ีปรึกษา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. นายสมชาย แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. นางสาวขวัญยนื ศรเีปารยะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
๔. นางสาวศิรินทรรตัน์ กังสวิวัฒน์  นิติกรชํานาญการพิเศษ  สํานักกฎหมาย สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
๕. นางสําราญ สอนสงวนวงษ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการ สาํนักงบประมาณ 
๖. นางแสงโฉม ศิริพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมควบคุมโรค 
๗. นางสาวพรรณพิลาศ สายแก้ว นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ 

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๘. ร.ต.พิสิฐ บูรณะพิมพ์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร  

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๙. นางสาวใจพร พุ่มคํา เภสชักรชาํนาญการ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๐. นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ เภสชักรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๑. นางยุวร ีอินนา   นักวิชาการอิสระ 
๑๒. นายจรนิทร์ วีรโอฬารสิทธิ ์ ท่ีปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๑๓. นายวิทยา วิชยารังสฤษด์ิ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
๑๔. นางนงนชุ ยกย่องสกุล สมาคมอารักขาพืชไทย 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๔๐ น. 

 



๔ 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย        

การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ และดําเนินการตามวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ ขอปรับเลื่อนระเบียบวาระท่ี ๔.๑ : การจัดทําทําเนียบสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย    

(Thailand Existing Chemicals Inventory) เล่มท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้ึนมาพิจารณาก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีคงค้างจาก      
การประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงาน   
ว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ                 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรอง ตามหนังสือ ท่ี สธ ๑๐๐๔.๐๘/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 
ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ รวม ๓ หน่วยงาน คือ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และผู้แทนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้ดําเนินการแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน          
การประชุมฯ ดังกล่าวอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม 
เม่ือไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ท่ีประชุมจึงได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

ประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ การจัดทําทําเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย (Thailand Existing Chemicals 

Inventory : TECI) เล่มท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
นางยุวรี อินนา ท่ีปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปรายงานความเป็นมาและการจัดทําทําเนียบรายการสารเคมีท่ี

มีอยู่ในประเทศไทย เล่มท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๕๕ ว่าโครงการดังกล่าวแบ่งการดําเนินงานเป็น ๓ ระยะ คือ ปี ๒๕๕๖ ศึกษา          
ความเหมาะสมการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ นําร่องการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ สําหรับปี ๒๕๕๘ 
จัดทําทําเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย เล่มท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ได้เสนอกรอบและแนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี้  

• ผลจากการดําเนินโครงการนําร่องจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๗  ได้กําหนดกรอบและ
วิธีการรวบรวมสารเคมีเพ่ือจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ พร้อมแบบฟอร์มท่ีจะบรรจุรายการสารเคมี และโปรแกรมท่ีใช้
ในการนําเข้าข้อมูลเข้าสู่ทําเนียบฯ สําหรับโปรแกรมท่ีใช้คือ Microsoft Excel  

• สําหรับปี ๒๕๕๘ ดําเนินการรวบรวมรายการสารเคมีท่ีมีในประเทศท้ังหมดในปี ๒๕๕๕ เพ่ือจัดทํา
เป็นทําเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย เล่มท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะรายการสารเคมีท่ีเป็นสารเด่ียวท่ีมี        
การนําเข้า ส่งออก และผลิตในประเทศในช่วงระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  ท้ังสารเคมีท่ีมีกฎหมาย
ควบคุมและท่ีไม่มีกฎหมายควบคุม สารเคมีท่ีมีพิกัดรหัสสถิติและสารเคมีท่ีไม่มีพิกัดรหัสสถิติ ภายใต้พิกัดศุลกากรต้ังแต่
ตอนท่ี ๒๕ ถึงตอนท่ี ๓๘  
 
 
 



๕ 

• รูปแบบของทําเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ชุด คือ 

ชุดข้อมูลหลัก ประกอบด้วยชุดข้อมูล ๖ ชุดข้อมูล ได้แก่  
๑) TECI Number (หมายเลขของสารเคมีท่ีจะมีการกําหนดภายใต้ทําเนียบสารเคมีท่ีมีอยู่ของประเทศไทย)  
๒) CAS Number (กลุ่มรหัสหรือตัวเลขของสารเคมีท่ีจดทะเบียนกับ Chemical Abstracts Service of 

the American Chemical Society)  
๓) Name in Thai (ชื่อสามัญของสารท่ีเป็นภาษาไทย) 
๔) Common Name (ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ) 
๕) IUPAC Name (ชื่อสารเคมีตามท่ีกําหนดโดยสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ : 

International Union of Pure and Applied Chemistry)  
๖) Regulatory Control (กฎหมายท่ีควบคุม)  

 ชุดข้อมูลภายใต้หมายเหตุ ประกอบด้วยชุดข้อมูล ๕ ชุด ได้แก่  
๑) Custom Code (HS) (เลขพิกัดศุลกากร ตามท่ีกําหนดโดยระบบฮาร์โมไนซ์)  
๒) Quantity (ปริมาณของสารเคมี)  
๓) Unit of Quantity (หน่วยของปริมาณของสารเคมี)  
๔) Value in Baht (มูลค่าเป็นบาท)  
๕) Other Information (ข้อมูลอ่ืน ๆ )   
• ทําเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย เล่มท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘” หรือ “Thailand Existing 

Chemicals Inventory (TECI), Volume 1, 2012, Published 2015” ฉบับนี้คาดว่าจะเผยแพร่ได้ภายในปี ๒๕๕๘       
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๑ 

  ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวางสรุปได้ดังนี้ 

๑. การแก้ไขกรอบการจัดทําทําเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย : 
กําหนดกรอบการรวบรวมรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศ โดยคาดการณ์ว่ารายการสารเคมีท่ีมีอยู่ใน

ประเทศ คือ ผลรวมของสารเคมีท่ีนําเข้า ส่งออก และผลิตนั้น ในเชิงปริมาณอาจไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เพราะการนําเข้ามา
ในประเทศ อาจเข้ามาท้ังในรูปผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปและวัตถุดิบ จึงเสนอให้เขียนเป็น “รวบรวมรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ใน
ประเทศไทย คือ รายการสารเคมีท่ีมีการนําเข้า มีการส่งออก และมีการผลิต”  

๒. การนําเข้าผลิตภัณฑ์กําจัดศัตรูพืชท่ีอาจไม่เป็นสารเดี่ยว : 
เนื่องจากทําเนียบสารเคมีฯ เล่มนี้เป็นเล่มแรก จึงขอพิจารณาสารเคมีท่ีเป็นสารเด่ียวก่อน แต่ในกรณีของ

ผลิตภัณฑ์กําจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีทางการเกษตร การนําเข้าอาจเป็นในลักษณะของสารผสมท่ีมีร้อยละของสารสําคัญ 
(Active Ingredient  : % AI) ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะทําให้ผลิตภัณฑ์กําจัดศัตรูพืชบางตัว ไม่ถูกบรรจุไว้ในทําเนียบสารเคมีฯ 
จึงเสนอขอให้พิจารณา กรอบของคําว่าสารเด่ียวว่าครอบคลุมแค่ไหนอย่างไร เพ่ือท่ีจะให้ทําเนียบสารเคมีเล่มนี้ มีข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์กําจัดศัตรูพืชท่ีถูกนําเข้ามาในประเทศอย่างครอบคลุมด้วย  

๓. การใส่ข้อมูลในชุดข้อมูลภายใต้หมายเหตุ : 
การมีช่องหมายเหตุสําหรับกรอกข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ในแบบฟอร์มตารางทําเนียบสารเคมีฯ เช่น เรื่อง

ปริมาณ เป็นสิ่งท่ีดี จะได้รับรู้ว่าสารเคมีท่ีเข้ามามีปริมาณเท่าไร ท้ังนี้มีความเห็นว่า ช่องตารางเรื่องปริมาณควรแบ่ง
ออกเป็น volume (ลิตร) กับ weight (กิโลกรัม) ส่วนในกรณีการใส่ข้อมูลเรื่องมูลค่า มีท้ังผู้ท่ีเห็นว่าอาจไม่จําเป็นเพราะ
มูลค่าอาจเปรียบเทียบ หรือมารวมกันไม่ได้เพราะราคาของสารอาจแตกต่างกัน แต่ก็มีผู้ท่ีเห็นว่า ข้อมูลเรื่องมูลค่าอาจเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนจัดการ ซ่ึงหากมีข้อมูลอยู่แล้ว สามารถใส่ได้ ท้ังนี้เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณาข้อมูล
ประกอบท่ีจะใส่เข้าในช่องหมายเหตุตามท่ีเสนอไว้ ๕ ช่องนี้ให้แล้วแต่สถานการณ์ แต่ควรให้มีการกําหนดลําดับ
ความสําคัญของสารกลุ่มท่ีควรมีข้อมูลประกอบเหล่านี้ครบ    



๖ 
๔. การให้ความสําคัญกับสารเคมีอันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ : 
ควรให้ความสําคัญกับการนําเข้าข้อมูลรายการสารเคมีภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษท่ี

ตกค้างยาวนาน สารเคมีภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลล่วงหน้า และ/หรือสารเคมีอันตราย
และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดท่ีอยู่ใน candidate list ซ่ึงประเทศไทยต้องดําเนินการหรือมีส่วนเก่ียวข้อง     
เพราะอาจมีข้อตกลงให้ลดปริมาณการนําเข้าหรือให้หมดไป จึงเสนอให้พิจารณาสารกลุ่มนี้เป็นลําดับต้น ๆ (priority list) ท่ี
ต้องให้ความสําคัญ โดยให้มีข้อมูลเรื่องปริมาณ และข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ใส่ไว้ช่องหมายเหตุของแบบฟอร์มตารางของ
ทําเนียบสารเคมีฯ ให้ครบถ้วนหรือมากท่ีสุด    

๕. การใส่ข้อมูลสถานะของสาร : 
เสนอให้พิจารณาบรรจุข้อมูลเรื่องสถานะของสาร เช่น ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เพ่ิมเติมในชุดข้อมูล

ภายใต้หมายเหตุ เนื่องจากจะเป็นข้อมูลท่ีโยงไปถึงเรื่องความปลอดภัย หรือโยงไปถึงวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ท่ีจะได้จาก
ทําเนียบสารเคมีฯ นี้ เช่น การจัดทําข้อมูลระดับประเทศให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ในปัจจุบัน   มีการผลิตและนําเข้า
สารเคมีท่ีมีขนาดระดับอนุภาคนาโน หากทําเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย สามารถระบุถึงขนาด รูปร่าง และ
รูปแบบของอนุภาคนาโนได้ จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต  

๖. การวางแผนข้อมูลให้รองรับอนาคต : 
ทําเนียบสารเคมีฯ เล่มนี้ ไม่ใช่เพียงแค่เป็นเอกสาร (hard copy) แต่จะต้องทําให้เป็นระบบฐานข้อมูลท่ี

ใหญ่พอรองรับการดําเนินงานในอนาคต รวมท้ังต้องวางแผนว่าฐานข้อมูลควรจะอยู่ท่ีไหน จะเรียกข้อมูลมาใช้ได้อย่างไร 
และดําเนินการโดยต่อเนื่องได้อย่างไร ตลอดจนพิจารณาวางแผนงบประมาณ สําหรับการปรับปรุงระบบและบํารุงรักษา 
(maintenance) ให้ต่อเนื่อง 

๗. การวางแผนทําระบบให้สามารถเรียกข้อมูลท่ีต้องการได้ : 
ทําเนียบรายการสารเคมีฯ เล่มนี้ จะต้องพัฒนาให้เป็นระบบฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี

สามารถเรียกข้อมูลสารเคมีในทําเนียบฯ ให้สามารถแสดงเรียงออกมาตามตัวอักษร หรือแสดงเรียงตามกลุ่ม หรือแสดงเรียง
ตามความเป็นพิษ หรือแสดงตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ได้ เป็นต้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันสนับสนุนให้สามารถผลิต
ทําเนียบรายการสารเคมีฯ ฉบับแรกออกมาให้ได้ภายในปี ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นค่อยพัฒนาต่อไปจนสามารถ
เป็นระบบท่ีสามารถเรียกข้อมูลดังกล่าวออกมาให้ได้ตามต้องการ   

๘. การทําให้ทําเนียบสารเคมีฯ เข้าถึงและใช้งานได้เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง : 
ควรมีจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานเพ่ือจัดระบบข้อมูลสารเคมีของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ 

ไม่ใช่เพียงทําเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย เล่มท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่านั้น แต่จะต้องสร้างความร่วมมือจากทุก
องค์กร เพ่ือให้ทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของ และทําให้ทําเนียบรายการสารเคมีฯ ฉบับนี้สามารถใช้งานได้เป็นประจําและ
ต่อเนื่อง (daily use) ให้ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงระบบ เข้ามาใช้งาน ใช้ประโยชน์ และพัฒนาต่อเนื่องไปในทางธุรกิจได้ อาจ
ร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ (income generation) ได้ในอนาคต โดยไม่ต้องพ่ึงงบประมาณ เพ่ือให้
ทําเนียบรายการสารเคมีฯ ฉบับนี้ดําเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

มติท่ีประชุม  
๑. เห็นชอบกรอบการจัดทําและแบบฟอร์มตารางการบรรจุข้อมูลสารเคมีเข้าสู่ทําเนียบรายการ

สารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทย (Thailand Existing Chemicals Inventory : TECI) เล่มท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมฯ ไปพัฒนาการจัดทํา

ทําเนียบรายการสารเคมีท่ีมีอยู่ในประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป 

 

 

 



๗ 
 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ๔.๑ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ. .... 
  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้สรุปสาระสําคัญและความเป็นมาของโครงการร่างกฎหมาย 
การขนส่งสินค้าอันตรายสําหรับทุกภาคการขนส่งของประเทศ ให้ท่ีประชุมทราบว่าเป็นโครงการท่ีดําเนินการมาต้ังแต่     
แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี            
๙ มกราคม ๒๕๕๐ มีสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ในการดําเนินโครงการฯ ในช่วงท่ี ๑ เม่ือปี ๒๕๕๖ ได้ข้อสรุปว่าภายใต้ฐานกฎหมายไทย
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถควบคุมการขนส่งสินค้าอันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเต็มรูปแบบ จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎหมายใหม่เพ่ือการขนส่งสินค้าอันตรายในประเทศท่ีครอบคลุมทุกภาคการขนส่งอย่างบูรณาการ รวมท้ังจําเป็นจะต้อง
จัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายฉบับนี้ เป็นการเฉพาะเพ่ือให้มีการนํากฎหมายดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ในปี 
๒๕๕๗ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้นําข้อเสนอจากผลการดําเนินงานในช่วงท่ี ๑ มาพัฒนาจัดทําร่างพระราชบัญญัติ
การขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ. ... .โดยมีสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นท่ีปรึกษาโครงการ ในการดําเนินงาน
ในช่วงท่ี ๒ ได้ร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายลําดับอนุบัญญัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้า
อันตราย ซ่ึงร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกกระทรวง
คมนาคมหลายครั้ง  
รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ. ... ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑ 

  ความเห็นท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
๑. หลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ. .... 

                        ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ. ....ครอบคลุมทุกภาคการขนส่งของประเทศ ได้แก่     
การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน การขนส่งสินค้าอันตรายทางบก และการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ รวมถึงการขนส่ง
สินค้าอันตรายทางรางด้วย ปัจจุบันการขนส่งสินค้าอันตรายในประเทศไทย ได้ดําเนินการภายใต้กฎหมายท่ีมีอยู่              
ท้ังการขนส่งทางถนน ทางอากาศ หรือทางน้ํา แต่ในการขนส่งสินค้าอันตรายยังไม่สามารถบูรณาการได้อย่างเป็นระบบและ
ครอบคลุม จึงมีความจําเป็นต้องมีกฎหมายดังกล่าว ซ่ึงร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะดําเนินการตามหลักการตามข้อแนะนําของ
สหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on The Transport of Dangerous Goods) ฉบับ 
๒๐๑๓ ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีพันธะกรณีต้องดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบและให้สอดคล้องตาม
ข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย  
  ๒. ขอบเขตการดําเนินงานของพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ. .... 

การดําเนินงานของพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ. ....จะมุ่งเน้นการขนส่งสินค้าอันตรายเป็น
หลัก อ้างอิงกับข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย รวมท้ังจะเป็นการเสริมการดําเนินงานท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันของการขนส่งสินค้าอันตราย ท่ีกฎหมายบางฉบับไม่ได้ดําเนินการ หรือไม่สามารถดําเนินการได้ ซ่ึงจะช่วยลดช่องว่าง
การชนส่งสินค้าอันตรายในประเทศ สําหรับการขนส่งทางรางในขณะท่ียังไม่จัดต้ังกรมใหม่ กระทรวงคมนาคมจะมอบหมาย
ให้สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรับผิดชอบไปพลางก่อน 

๓.  การกําหนดบทลงโทษ 
                        ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ. ...ได้นําหลักการและแนวทางสากลการกําหนดบทลงโทษ
ของข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย มาใช้กับการขนส่งสินค้าอันตรายในประเทศไทย            
ซ่ึงมาตรา ๖  ของร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้กําหนดไว้ว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตรายสําหรับ    
ทุกภาคการขนส่งตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด หรือตามท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเฉพาะการขนส่งกําหนด และ      
มีบทลงโทษตามท่ีกําหนดไว้ในมาตราท่ี ๒๖  
  ๔.  นิยามของสินค้าอันตราย 

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ...... กําหนดนิยามสินค้าอันตรายไว้ ๙ ข้อ โดยอ้างอิงจาก
ข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย โดยเฉพาะข้อท่ี ๙ ระบุไว้ว่า “สารและสิ่งของอย่างอ่ืนท่ีเป็น



๘ 
อันตราย (Miscellaneous dangerous substances and articles) รวมถึงสารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (include 
environmentally hazardous substances)..” ดังนั้นจะทําให้ครอบคลุมสารเคมีใหม่ซ่ึงเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต  

นางสาวสรีรโรจน์ สุกมลสันต์ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า การกําหนดนิยามสินค้า
อันตราย โดยอ้างอิงจากข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย เพียงอย่างเดียว อาจทําให้สินค้า
อันตรายบางรายการของประเทศไทย ท่ีเป็นปัญหาเฉพาะในประเทศ แต่ไม่ได้อยู่ในนิยามของสหประชาชาติฯ ไมได้รับการ
ดูแล เช่น น้ํามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศว่า หากมีสารโพลาร์เกิน ๒๕%        
ไม่ปลอดภัยห้ามนํามาประกอบอาหาร แต่พบว่ามีธุรกิจรับซ้ือน้ํามันฯ ขนส่งไปยังโรงงานเพ่ือนําไปฟอกมาขาย จึงเสนอว่า
ควรเพ่ิมนิยามอีก ๑ ข้อ คือ “สารเคมีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด” เพ่ือให้ครอบคลุมสารเคมีท่ีเป็นปัญหาเฉพาะใน
ประเทศไทย 
  ๕. การขนส่งสินค้าอันตรายทางท่อ  
  ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ... จะไม่รวมถึงการขนส่งสินค้าอันตรายทางท่อ เช่น       
การขนส่งแก๊สทางท่อ เนื่องจากไม่ได้รวมอยู่ในข้อแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย เพราะการขนส่ง
ประเภทนี้มีรูปแบบเฉพาะพิเศษและมีกฎหมายควบคุมเฉพาะ อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมจะขอรับไปพิจารณาเพ่ิมเติม  
ในอนาคต รวมท้ังการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทน้ํามันทอดซํ้าเสื่อมสภาพท่ียังไม่มีหน่วยงานใดควบคุม และการขนส่ง
สารเคมีทางการเกษตร รวมท้ังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากโรงงานไปยังผู้กระจายสินค้า 
  ๖. การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงคมนาคม  
ในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ... 
  อนุบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรองของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ....จะมีหน่วยงาน
ภายในกระทรวงคมนาคมท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบการขนส่งสินค้าอันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย 
พ.ศ... ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย หน่วยงานดังกล่าวสามารถ
จัดอบรมบุคลากรและภาคการขนส่งท่ีเก่ียวข้องได้ เช่น การอบรมความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการกํากับดูแลการขนส่งสินค้า
อันตราย หรืออาจจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะข้ึนภายในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กองการขนส่งสินค้าอันตราย เพ่ือ
รับผิดชอบการอบรมในภาพรวม  หรืออาจมอบหมายให้หน่วยงานภายนอก (outsource)  รับผิดชอบ 
  ๗. ความเห็นอ่ืน ๆ 
  ๗.๑ ในการประชุมรับความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ...ท่ีผ่านมา          
กรมควบคุมมลพิษ ได้เสนอขอแก้ไขหลายประเด็น ดังนี้  (๑)  เสนอให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ครอบคลุมถึงสินค้าอันตรายท่ี
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และเสนอให้เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายอย่างเพียงพอใน        
การฟ้ืนฟูความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งสินค้าอันตราย (๒) เรื่องเอกสารการขนส่งสินค้าอันตราย (manifest)  
มาตราท่ี ๓ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดไว้ว่า บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน กรมควบคุมมลพิษเสนอให้มี
บทบัญญัติยกเว้นกรณีการขนส่งของเสียอันตรายท่ีต้องจัดทําเอกสารกํากับการขนส่งของเสียอันตรายตาม manifest 
system ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เนื่องจากจะไปเก่ียวโยงกับเอกสาร            
การเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการ
กําจัด (๓) เสนอให้พิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับบทบัญญัติการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งสินค้าอันตรายเพ่ือให้
พระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมถึงสินค้าอันตรายท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 
  ๗.๒  เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ...พัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์         
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) โดยสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบ            
ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ดําเนินงานมาอย่างเป็นระบบและเป็นข้ันตอน ในเชิงหลักการคณะอนุกรรมการ
ประสานนโยบายและแผนฯ  เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ... ฉบับนี้ และขอให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมรับข้อสังเกตจากท่ีประชุม รวมท้ังความเห็นเพ่ิมเติม (กรณี “สินค้าอันตราย ๙ ชนิด” ท่ีอาจมี
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องดูแลอยู่ เช่น สารพิษและสารติดเชื้อ (Toxic and Infectious substance) ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุข 



๙ 
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูแลอยู่ และอาจมีกรณีอ่ืน )ๆ ไปดําเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติม โดยส่งร่างพระราชบัญญัติไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ศึกษา ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมด้วย ก่อนออกประกาศเป็นกฎหมาย 
  ๗.๓. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ.. 
เข้าสู่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี หรือจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีผ่านช่องทางของ
กระทรวงคมนาคมโดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรี ท้ังนี้หากคณะรัฐมนตรีต้องการความเห็นจากคณะอนุกรรมการ
ประสานนโยบายและแผนฯ ฝ่ายเลขานุการฯ สามารถจัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา  
ท้ังนี้หากหน่วยงานใดมีข้อสังเกตอ่ืนเพ่ิมเติมให้ส่งมาให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมเพ่ือบันทึกไว้ในรายงานการประชุมฯ  

  มติท่ีประชุม  
  ๑. เหน็ชอบในหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ. ....ของกระทรวงคมนาคม 
    ๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ  รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากผู้เข้าประชุมและบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมฯ และส่งใหส้ํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนําไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ และสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นํา (ร่าง) พระราชบัญญัติ       
การขนส่งสินค้าอันตราย พ.ศ.... เสนอคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ให้ความเห็น  

๔.๒  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นําเสนอพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวทางการดําเนินงานต่อไปให้ท่ีประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๒ 

ความเห็นท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวางสรุปดังนี้ 
ท่ีผ่านมา หลังจากพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน        

พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ ยังไม่พบปัญหาเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ครอบคลุมถึงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ 
(ปว.๑๐๓) พ.ศ.๒๕๑๕  ซ่ึงกําหนดให้กรมแรงงาน (ชื่อหน่วยงานในขณะนั้น) ต้องออกประกาศให้นายจ้างปฏิบัติเก่ียวกับ
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน   
การทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับนี้ใช้เวลาพัฒนา ๒๐-๓๐ ปี เนื่องจากเป็นกฎหมายไตรภาคี ภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง ได้ตกลงกัน
ก่อนจึงจะประกาศออกมา ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๑ และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชุน พ.ศ.๒๕๕๖  ซ่ึงเก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  แต่กรมฯ ขอดูความชัดเจนก่อนจะออกประกาศกระทรวงฯ เพราะอาจเป็นปัญหา
ต่อผู้ปฏิบัติงาน ส่วนพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชุน พ.ศ.๒๕๕๖ จะเก่ียวข้องกับหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัย ซ่ึงกรมฯ     อยู่ระหว่างการศึกษาเพราะเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะพัฒนาเป็นวิชาชีพได้  

มติท่ีประชุม  
รับทราบ 

๔.๓  คู่มือการจัดการสารเคมีและขยะอันตรายจากอุตสาหกรรมในช่วงอุทกภัยสําหรับโรงงงาน 
ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นําเสนอความเป็นมาของคู่มือการจัดการสารเคมีและขยะอันตรายจาก

อุตสาหกรรมในช่วงอุทกภัยสําหรับโรงงาน ให้ท่ีประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากมหาอุทกภัยท่ีเกิดหลายพ้ืนท่ีของจังหวัด      
ทางภาคเหนือตอนล่างต่อเนื่องกับจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคกลาง รวมท้ังกรุงเทพมหานคร เม่ือปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส่งผลกระทบ
และความเสียหายต่อพ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และท่ีอยู่อาศัยของประชาชนท่ัวไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
โดยศูนย์ประเมินความเสี่ยง ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน มีแนวคิดท่ีจะจัดทํา
คู่มือการจัดการสารเคมีและขยะอันตรายจากอุตสาหกรรมในช่วงอุทกภัยสําหรับโรงงานข้ึน โดยใช้สถานการณ์น้ําท่วมท่ี
เกิดข้ึนเม่ือปี ๒๕๕๔ และประสบการณ์ของผู้ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีท่ีเข้าไปแก้ไขปัญหาและการจัดการลดผลกระทบจากสารเคมี
ดังกล่าว ท้ังในพ้ืนท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีนอกนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นกรณีศึกษา 



๑๐ 
เพ่ือนําประสบการณ์และองค์ความรู้ไปใช้ปรับปรุงระบบการป้องกัน เพ่ือรองรับอุบัติภัยสารเคมีในช่วงอุทกภัยในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
และปรับแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย จังหวัด..... ภายใต้แผนการป้องกันบรรเทา          
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมสถานการณ์
จากอุทกภัย รวมท้ังแนวทางการดําเนินการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓ 

มติท่ีประชุม  
รับทราบ 

๔.๔ รายงานผลการประชุม Strategic Approach to International Chemicals Management 
(SAICM) : Second Meeting of the Open-ended Working Group : OEWG2 

เนื่องจากเวลามีจํากัด ประธานฯ จึงเสนอเลื่อนวาระการประชุมวาระนี้ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

มติท่ีประชุม 
เห็นด้วย  

  ประธานกล่าวขอบคุณท่ีประชุมและปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
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