
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายสุวิทย์ วิบลุผลประเสริฐ รองประธานมูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ประธานอนุกรรมการ 
๒.  นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
รองประธานอนุกรรมการ 

๓.  นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รองประธานอนุกรรมการ 

๔.  นายยงยุทธ ไผ่แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

รองประธานอนุกรรมการ 

๕.  นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้อ านวยการส านักควบคุมวัตถุอันตราย 
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รองประธานอนุกรรมการ 

๖.  พลตรี ชวลิต สาลีติ๊ด รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๗.  นายธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๘.  นายปิยะ สาชาต ิ ผู้อ านวยการส่วนนวัตกรรมด้านภาษี 
ส านักนโยบายภาษ ี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อนุกรรมการ 

๙.  นางมณีรัตน์ อดุลยประกร ผู้อ านวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์และความมั่นคง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

๑๐.  นางสุดธิดา หมีทอง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๑๑.  นางสาวนลิน ีศรีพวง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

๑๒.  นางสาววรรณวิมล ภัทรสิรวิงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๑๓.  นายไพฑูรย์ งามมุข หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสารเคมแีละวัตถุอันตราย                  
ในสถานประกอบการ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ 

๑๔.  นายบุญรัตน์ รัฐบริรักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๕.  นางสาวณัฎฐ์เอก ดุษฎีประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๖.  นายอนุชิต พราวพันธุ ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
กรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

๑๗.  นายอรรณพ เหลียงพานิช นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 

อนุกรรมการ 



๒ 
๑๘.  นางสาวมลฤดี ตรชีัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

กรมอนามัย 
อนุกรรมการ 

๑๙.  นางสุวลี รักพาณิชสิร ิ ผู้อ านวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๐.  นางยศวดี อ้ึงวิเชียร ที่ปรึกษาด้านวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๑.  นางสาวชลันดา มูลม ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 

๒๒.  นายรามจิตติ อินทรประเสริฐ ผู้จัดการงานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลย ี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

อนุกรรมการ 

๒๓.  นายดามพ์ เศรษฐจันทร นักวิจัย 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์

อนุกรรมการ 

๒๔.  นายจรินทร์ วรีโอฬารสิทธิ ์ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๕.  นายชาพล รัตนพันธุ ์ ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม 

๒๖.  นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ ผู้อ านวยการส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการและ
เลขานุการร่วม 

๒๗.  นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๘.  
 

นางสาวธรีาพร วิรวิุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืนๆ 
๑.  ผูแ้ทนส านักงบประมาณ 
๒.  ผูแ้ทนมูลนิธสิาธารณสุขกับการพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิกรมควบคุมโรค 
๒.  นางจริยา มิตรอุปถัมภ ์ นักวิทยาศาสตร์เชีย่วชาญ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๓.  นางสุปราณี ผลชวีิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๔.  นางสาวรวิวรรณ มณีรัตนโชต ิ หัวหน้าห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๕.  นางสาวสภุาภรณ์ วิไลเรืองสวุรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๖.  นายทว ีเมธาศุภภัค วิศวกรเครื่องกลช านาญการ กรมการขนส่งทางบก 
๗.  นางสาวออรัศ คงพานชิ เภสชักรช านาญการ กองแผนงานและวชิาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๘.  ร.ท.พิสิฐ บูรณะพิมพ์ ประจ าแผนกควบคุมอาวธุปืน กรมการอุตสาหกรรมทหาร  

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๙.  นางสาวพิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ เภสชักรปฏิบัติการ กองแผนงานและวชิาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๐.  นางสาวกิรณา รุณภัย เภสชักรปฏิบัติการ กองแผนงานและวชิาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๑.  นางยุวร ีอินนา  นักวิชาการอิสระ 
๑๒.  นายนาวิน สุรศักดิ์ก าจร บริษัทควอลิตี้พลัส ครเีอชั่น 



๓ 
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๐ น. 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการ
สารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และขอบคุณอนุกรรมการฯ ทีจ่ะมาเรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกัน 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่ ๑/๒๕๕๙            

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี 
ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานที่ประชุมว่า พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย 

รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี มีนายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ รองประธาน
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นประธาน มีรองประธานจาก ๔ หน่วยงาน ได้แก่ อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีผู้แทนจาก  
หน่วยงานต่าง ๆ  เป็นอนุกรรมการฯ รวม ๒๑ หน่วยงาน และมีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้แทนกรมควบคุม
มลพิษ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ รายละเอียดขององค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ตามเอกสารประกอบ        
การประชุมวาระที่ ๑.๑ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
๑.๒ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี           

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานที่ประชุมว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ รวม ๒ เรื่อง คือ (๑) แผนการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท และ (๒) ผลการประชุมเวทียุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ  
ว่าด้วยการจัดการสารเคมี สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส และ       
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา รวม ๒ เรื่อง คือ (๑) (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)  และ (๒) (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผน   
การด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีความเห็นว่าการบริหารจัดการสารเคมี
ในประเทศ เกี่ยวข้องกบัหลายหน่วยงาน จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์กฎหมายการจัดการสารเคมีทั้งระบบ และ
ศึกษาการจัดตั้งองค์กรกลางสารเคม ีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๑.๒ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘          
เม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรอง ตามหนังสือที่ 
สธ ๑๐๐๔.๐๘/ว ๗๗ ลงวันที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ๑ หน่วยงาน คือ ผู้แทนสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย โดยขอแก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม ล าดับที่ ๓๕ เป็นดังนี้ “นางอุมาพร สดับธรรมรักษ์” รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระที่ ๒ 

 



๔ 
มติที่ประชุม 
เมื่อไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสาน

นโยบายและแผนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๓.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศด้านการจัดการปรอท สมัยที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 
ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนา

มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอท สมัยที่ ๗  หรือ Intergovernmental Negotiating Committee 
(INC) to prepare a global legally binding instrument on mercury ให้ที่ประชุมทราบว่าวัตถุประสงค์ของการประชุม  
ครั้งนี้ เพ่ือหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นส าหรับเตรียมการและอ านวยความสะดวกในประเด็นด้านต่าง ๆ รองรับการมีผล  
ใช้บังคับของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท การจัดประชุมรัฐภาคฯี สมัยแรก (Conference of Parties หรือ COP-1) และ
การรายงานความก้าวหน้าของส านักเลขาธิการเฉพาะกาลของอนุสัญญามินามาตะฯ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในช่วงที่อนุสัญญาฯ ยังไม่มีผลใช้บังคับ ในส่วนของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ หน่วยประสานงานหลักของประเทศของ
อนุสัญญามินามาตะฯ ได้รายงานการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการให้ภาคยานุวัติอนุสัญญามินามาตะฯ และ       
การด าเนินงานเพ่ือรองรับการมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญามิมานามาตะฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ          
การประชุมวาระที่ ๓.๑ 

ความเห็นที่ประชุม  ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
ประธานฯ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า อนุสัญญามินามาตะฯ จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ เมื่อมีประเทศให้

สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติครบ ๕๐ ประเทศ ปัจจุบันมีประเทศให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ รวม ๒๘ ประเทศ จึงได้มีการ
ประชุม INC เพ่ือเตรียมการด้านเอกสารต่าง ๆ ก่อนจะมีการประชุม COP-1 เช่น การท าเหมืองทองค าขนาดเล็ก ปรอทที่ใช้
ทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้ปรอท เป็นต้น 
                   นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เสนอให้จัดตั้งคณะท างานศึกษา
สถานการณป์ัญหาจากปรอทเพ่ือบริหารจัดการปรอทในประเทศ คู่ขนานไปกับการเตรียมการให้ภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ ดังนี้ 
๑) การจัดการปรอทในเหมืองทองแร่ทองค าขนาดเล็กในจังหวัดพิจิตร ๒) การปล่อยมลพิษปรอทออกสู่อากาศของโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ๓) ผลกระทบจากปรอทต่อสุขภาพเด็กในจังหวัดสมุทรปราการ   

รองประธาน (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ข้อมูลว่า ประเด็นเรื่องโลหะหนัก รวมถึงปรอท ในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก มีคณะกรรมการดูแลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ ส่วนเรื่องคุณภาพอากาศในเขต   
มาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีระบบการรายงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขตาม Environmental Impact Assessment : EIA   
ในส่วนของอนุสัญญามินามาตะฯ มีบางประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน คือ อะมัลกัม (amalgam) ใช้ในการอุดฟัน 
เนื่องจากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เห็นว่ายังมีความจ าเป็นต้องใช้ เรื่องการสร้างกลไกก ากับดูแลหรือการหาสาร
ทดแทน กรณีเหมืองทองของบริษัทอัครา ไมนิ่ง จ ากัด จังหวัดพิจิตร ปัจจุบันรัฐบาลได้สั่งปิดแล้ว ซึ่งภาครัฐ กรมควบคุม
มลพิษ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และภาคเอกชนต้องหามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตาม EIA  

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ)  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ก าลังศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจาก
การร่อนแร่แบบใช้ปรอทในบางพ้ืนที่ ถ้าผลการศึกษาแล้วเสร็จ จะน ามาเสนอให้กับคณะอนุกรรมการฯ ทราบ เพ่ือวางแนว
ทางการจัดการปรอทต่อไป ส าหรับข้อบทที่ ๕ ของอนุสัญญามินามาตะฯ แหล่งก าเนิดที่ปลดปล่อยในบรรยากาศ ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน หม้อน้ าอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน กระบวนการถลุงแร่และอบแร่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
เตาเผาขยะ และโรงงานผลิตปูนซีเมนต์  ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาต ิ(UNEP) ศึกษาการปลดปล่อยปรอทออกสู่บรรยากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย เพ่ือจัดท า Emission 



๕ 
factor เนื่องจาก UNEP ได้ประเมินประเทศไทยว่ามีการปลดปล่อยปรอทจากภาคส่วนนี้สูงกว่า ๒ ตันต่อปี กรมควบคุม
มลพิษ จึงเห็นควรศึกษาค่าที่ถูกต้องส าหรับประเทศ ไม่ควรใช้ค่ากลางของ UNEP toolkits เนื่องจากรายงานการติดตาม EIA 
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รายงานว่าค่าปลดปล่อยปรอทต่ ามาก  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศมีนโยบายพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศ 
ทีเ่น้นการส่งออกสูงถึง ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงภาคเกษตรและภาคการผลิตต้องใช้สารเคมีจึงท าให้เกิดผลกระทบกับประชาชน 
รวมทั้งปัญหาที่ประชาชนสร้างขึ้นเอง เช่น การร่อนทองโดยใช้ปรอท เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมีนโยบาย กฎหมาย องค์กรรัฐ
ควบคุมก ากับดูแล ดังกรณีเหมืองตะกั่วคลิตี้ ที่ศาลสั่งให้ภาครัฐเข้าไปบ าบัดและจัดการกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน
พ้ืนที ่แต่ก็มีประชาชนทีไ่ด้รับประโยชน์ ฉะนั้นการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม 
มีความมั่นใจ ไว้วางใจก่อนจะอนุมัติโครงการ เสนอให้กรมควบคุมมลพิษ ศึกษาเชิงระบบสถานการณ์ผลกระทบจากสารปรอท
ในมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การใช้ และมาตรการด าเนินการ  

รองประธานฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรณีปัญหาสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ๔ ชนิด คือ 
atrazine, chlorpyrifos, glyphosate และ paraquat ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จังหวัดน่าน      
กรมควบคุมมลพิษ จะน ามาเสนอความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการประชุม ส าหรับสาร paraquat ปัจจุบันเป็น 
candidate list ภายใต้อนุสัญญารอดเตอร์ดัมฯ ที่ก าลังจะพิจารณาอีกครั้งในการประชุม COP สมัยหน้า  

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

๓.๒ Thailand Chemicals list & ADR 2015 Dangerous Goods List 
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น าเสนอ Thailand Chemicals List & ADR 2015 Dangerous 

Goods List ฉบับ ๒๐๑๕ ฉบับภาษาไทย จัดท าโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและ
สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลของวัตถุดิบ และของเสียที่ออกจากโรงงาน  

ความเห็นที่ประชุม  ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
ประธานฯ  ขอบคุณสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่จัดท าเอกสารมาตรฐานระหว่างประเทศและ       

ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าที่มีอันตราย หรือ Thailand Chemicals list & ADR 2015 Dangerous Goods List  
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ในอนาคตทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง          

ต้องร่วมมือกันมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายประเทศไทยมีการควบคุมของเสีย (manifest) ในการขนส่ง เช่น การลดของเสียให้
เป็นศูนย์ โดยส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้เทคโนโลยีและท าให้ของเสียกลายเป็น by product  แทนการส่งเสริมอุตสาหกรรม
การก าจัดของเสียซ่ึงจะท าให้จ านวนโรงงานที่ขออนุญาตรับก าจัดของเสียประเภท  ๑๒๕ และ ๑๒๖ ลดน้อยลง และยังช่วยลด
อุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหลด้วย  

รองประธานฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ขอบคุณการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน กรณีตัวอย่างที่มาบตาพุด มีศูนย์
ปฏิบัติการที่เกิดจากการรวมตัวของภาคเอกชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ           
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... เมื่อสองปีที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมควบคุมมลพิษ ได้ไปชี้แจงให้คณะกรรมการฯ ทราบว่าปัจจุบันของเสีย
จากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศมีประมาณ ๖๕ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชน
หรือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นประมาณ ๔ แสนตัน ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ เป็นการ
เพ่ิมภาระความรับผิดชอบให้กับผู้ผลิตและผู้น าเข้า ส่วนประเด็นของเสียประเภทโทรทัศน์ที่เกิดจากการเปลี่ยนเทคโนโลยี 
รวมทั้งการคัดแยกของประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจ มีคณะอนุกรรมการก ากับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รับผิดชอบการแก้ไขและ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  



๖ 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติการจัดการผลิตภัณฑเ์ครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ...  สามารถจัดการได้กับของเสียประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุม และสามารถจัดการ  
ของเสียที่เกิดจากประชาชนได้ด้วย ส่วน ADR เป็นการควบคุมการขนส่งของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมีความส าคัญ  

นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค สอบถามเรื่องวิธีการน าข้อมูลไปใช้ 
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขต้องเฝ้าระวังดูแลสุขภาพและการรองรับอุบัติภัยต่างๆ รวมทั้งภัยจากสารเคมี 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า ข้อมูลบางส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล (database) เพราะข้อมูลบางส่วน ต้องขอจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มีการรายงานเรื่อง 
EIA รวมทั้งต้องตรวจสอบความถูกต้องจากคณะท างานก่อนเผยแพร่  หากภาครัฐต้องการข้อมูลสามารถขอไปที่บริษัท           
ค๊อบเด้นลอยด์ แอสเซสเม้นท์กรุ๊ป จ ากัด บริษัทที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบหมายให้วางระบบและจัดพิมพ์
เอกสาร และได้เสนอว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยินดีที่จะน าโครงการดังกล่าวมาบรรจุในแผนปฏิบัติการระยะปลาย         
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) เพ่ือเติมเต็มให้กับ
ข้อมูลภาครัฐ เช่น ของเสีย เพราะระบบการรายงานของภาครัฐที่มีอยู่ไม่สะท้อนข้อมูลจริง ข้อมูลหลักของเอกสารนี้คือเรื่อง
ของเสีย ซึ่งสามารถน าไปตรวจสอบกับข้อมูลที่ภาคเอกชนส่งให้ภาครัฐได้ ปัจจุบันมีการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ           
มีการขนส่งสารเคมีอันตรายผ่านช่องทางชายแดนมากขึ้น  เช่น หนองคาย น่าน เป็นต้น ข้อมูลนี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นท าให้ทราบว่า
แต่ละประเทศมีสารเคมีอะไร 

ประธานฯ สรุปว่าวัตถุประสงค์หนึ่งของการประชุมคณะอนุกรรมการฯ คือการสร้างความเชื่อมโยง (linkage) 
ทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความใกล้ชิด (intimacy) ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (credibility) น าไปสู่การเชื่อมั่น
ของประชาชน (public interest) ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องมาท างานร่วมกัน  

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑  (ร่าง) ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย (Thailand Existing Chemicals Inventory: 

TECI) เล่มที่ ๑ (สารเดี่ยว) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สรุปความเป็นมาการจัดท า “ท าเนียบรายการสารเคมี

ที่มีอยู่ในประเทศไทย (Thailand Existing Chemicals Inventory: TECI) เล่มที่ ๑ (สารเดี่ยว) พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่ง
ในแผนงานโครงการน าขับเคลื่อนของแผนปฏิบัติการระยะต้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาฐานข้อมูลกลไกและเครื่องมือในการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบครบวงจร  

นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ สรุปวิธีการจัดท าและสาระส าคัญของท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย (Thailand Existing Chemicals Inventory: TECI) เล่มที่ ๑ (สารเดี่ยว) พ.ศ.๒๕๕๘ และเว็บไซต์ท าเนียบรายการ
สารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย www.thaiteci.com ให้ที่ประชุมพิจารณา 

ความเห็นที่ประชุม  ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย เล่มที่ ๑ ส าหรับสารเดี่ยว ปี ๒๕๕๕ 

ใช้เวลาในการจัดท าหลายปี ถือว่าเป็นฉบับแรกของประเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ คงไม่สามารถพ ิจารณารายละเอียดใน
ท าเนียบฯ ได้ แต่ขอให้พิจารณากระบวนการจัดท า และองค์ประกอบสาระส าคัญของท าเนียบฯ หากมีข้อเสนอแนะ          
ให้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ และทีมวิชาการฯ ไปจัดตั้งคณะท างานชุดเล็กพิจารณา โดยไม่ต้องน ามาเสนอให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีก และจากข้อมูลในท าเนียบฯ ฉบับนี้ ในเชิงรายการสารเคมี จะมีสารเดี่ยวที่น าเข้าถึง ๙๗ 
เปอร์เซ็นต์ และทีผ่ลิตในประเทศ ๓ เปอร์เซ็นต์ และในเชิงปริมาณเป็นสารเดี่ยวที่ผลิตในประเทศ ๙๘ เปอร์เซ็นต์ และน าเข้า
เพียง ๒ เปอร์เซ็นต์ สรุป ในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ว่าถ้าความต้องการใช้ในประเทศน้อย ก็ไม่จ าเป็นต้องผลิตมากเพราะไม่คุ้มค่า    

รองประธานฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ให้ความเห็นว่า ๔ ประเด็น ดังนี้ (๑) เรื่องปริมาณสารเคมีที่ม ี      



๗ 
การควบคุมเฉพาะภายใต้พิธีสารหรืออนุสัญญาฯ โดยเฉพาะอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี เป็นประเด็นอ่อนไหว (sensitive issue) 
ควรระมัดระวัง หากปริมาณที่เผยแพร่แตกต่างจากที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานต่อส านักเลขาธิการฯ ที่ดูแล จะท าให้ถูก
ตรวจสอบและต้องชี้แจงภายหลัง เช่น สาร triethanolamine กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วย
การห้ามอาวุธเคมีรายงานปริมาณการผลิตไป ๑ หมื่นกว่าตัน แต่ในท าเนียบฯ ระบุว่ามีปริมาณผลิตประมาณ ๔,๕๐๐ 
กิโลกรัม (๒) เรื่องชื่อท าเนียบฯ ระบุปี ๒๕๕๕ และจัดพิมพ์ปี ๒๕๕๘ ท าให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นข้อมูลของปี ๒๕๕๘  และ (๓) 
ตารางท าเนียบฯ ช่อง “การควบคุมตามกฎหมาย” มีพระราชบัญญัติอย่างน้อย ๒ ฉบับ ที่ไม่ได้ดูเรื่องการน าเข้า การผลิต คือ 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพราะใช้ในสถานประกอบการ  
และพระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ ซึ่งควบคุมผู้เสพและผู้ติดสารระเหยและควบคุมการจ าหน่าย ซึ่ง
สารเคมีภายใต้อนุสัญญาต่าง ๆ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และอนุสัญญาฯ ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศควรตรวจสอบให้ถูกต้อง (๔) การเขียนพระราชบัญญัติต่าง ๆ ต้องมี พ.ศ.... ก ากับต่อท้าย เสนอให้
เขียนเป็น “กฎหมายว่าด้วย....” เพราะไม่ต้องก ากับ พ.ศ.  

รองประธานฯ (กรมวิชาการเกษตร) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับบางประเด็นของรองประธานจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในส่วนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี ๒๕๕๕ มีการอนุญาตทะเบียน ๖-๗ ทะเบียนและไม่มีการน าเข้า แต่ใน
อนาคตจ านวนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ อาจเพ่ิมมากขึ้นเพราะมีการ
อนุมัติทะเบียนเพ่ิมขึ้น จึงควร update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าทั้งปริมาณหรือชนิดสารเคมี อาจมีแนวโน้มไปทางที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงด้วยเหตุผล 
ต่าง ๆ ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ ส่วนข้อสังเกตเรื่องปีที่ระบุที่หน้าปกและในเอกสารไม่ตรงกัน ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ    
รับไปด าเนินการ ถ้าข้อมูลมาจากฐานข้อมูลปี ๒๕๕๕ ให้ระบุปี ๒๕๕๕  และระบุปี ๒๕๕๙ เป็นปีที่จัดพิมพ์จะได้ชัดเจน 
รวมทั้งในเว็บไซต์ ซ่ึงในเว็บไซต์จะเป็นฉบับที่ทันสมัยที่สุด ส่วนความเห็นของรองประธานจากกรมวิชาการเกษตร เรื่อง วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ให้หมายเหตุไว้ถ้าปรับปรุงในปี ๒๕๖๐ ให้น าข้อสังเกตนี้ไปเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี ๒๕๖๐ และ
ปี ๒๕๕๕  ส่วนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ เมื่อเปิดเข้าไปจะเป็นภาษาไทย เสนอให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ จะได้เป็นสากลและ
เผยแพร่กว้างขวางขึ้น  

ผู้แทนส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็น ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) เว็บไซต์นี้เปิด
ช่องทางส าหรับประชาชนให้เข้าไปให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะหรือไม่ (๒) ประโยชน์ที่ภาคส่วนต่าง ๆ จะได้รับ เช่น ช่องทาง
อะไรบ้างที่จะให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมการจัดการสารเคมไีดจ้ริง ส่วนภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์ได้
เพราะเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานเข้ามาใช้  และ (๓) มีวิธีการจัดการหรือมีระบบการบริหารจัดการสารเคมีอย่างไรจากการ
พัฒนาท าเนียบฯ ฉบับนี้ ไปสู่การพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทีค่าบเกี่ยวกันหลายกฎหมาย (cross cutting issue) ระหว่าง
กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือลดช่องว่างที่ไม่สามารถด าเนินการได้
ภายใตค้ณะอนุกรรมการฯ คณะนี้ เพราะถ้าพิจารณายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ ที่จะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จะมีเรื่องการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ เสนอให้น าเรื่องนี้เป็น
โครงการน าร่องร่วมกัน 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า โจทย์ส าคัญ คือเมื่อมีท าเนียบฯ แล้วจะท าให้ดีขึ้นได้อย่างไร และจะน าไปใช้
ประโยชน์อย่างไรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ทั้งผู้จัดท าและผู้น าไปใช้ต้องประสานงานกัน แล้วหา
กรณีศึกษาว่า มีคนน าไปใช้จัดการปัญหาแล้วดีขึ้นหรือไม ่แล้วมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลกัน เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้
ท าเนียบฯ ที่จะพัฒนาต่อไปให้ดีที่สุด ทันสมัย และเป็นระบบอัตโนมัติที่มาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน  

รองประธานฯ (กรมควบคุมมลพิษ) สนับสนุนความเห็นของประธานฯ เพราะฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงาน
อยากเห็น และเป็นประโยชน์ เช่น กรณีสารเคมี ๔ สาร ทีจ่ังหวัดน่านก็ได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันมี
ความพยายามผลักดันการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศไทยเพ่ือลดปัญหาข้อมูล
แต่ละหน่วยงานที่ไม่ตรงกัน เพราะฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการที่ดี และเสนอให้คณะอนุกรรมการ ให้
ความเห็นเพ่ิมเติมในวาระ ๔.๒ เรื่องการจัดตั้งคณะท างานพัฒนาฐานข้อมูลและกลไกการจัดการสารเคมี ที่เชื่อมโยงกับการน า
ข้อมูลในท าเนียบฯ ไปใช้ประโยชน์จากภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งนี้เสนอให้พิจารณาการจัดท าเนียบฯ ให้เป็น



๘ 
ปัจจุบันมากที่สุดคือปี ๒๕๕๙ 

นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เห็นด้วยกับท าเนียบฯ ฉบับนี้ และเสนอ
ให้ทีมท างานรับความเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติม คือ ๑) ควร update ข้อมูลเป็นรายปี
เพ่ือดูแนวโน้ม  ๒) ข้อมูล primary data ให้แยกว่ามาจากแหล่งข้อมูลไหน ๓) การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เพ่ิม          
การเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ เช่น SDS  และ web board ให้ประชาชนเข้ามาสอบถาม  และ ๔) แยกข้อมูลราย
จังหวัดเพ่ือน ามาใช้วางแผนระดับประเทศ  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าเป็นประเด็นทีท่้าทายของหน่วยงานที่จะไปท าเพราะเกี่ยวข้องกับหลายฐานข้อมูล  
ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้ความเห็นว่าท าเนียบฯ นี้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่บังคับใช้

กฎหมาย รวมทั้งถ้ามีเหตุการณ์ก่อการร้าย กรณีท่ีมีผู้สงสัยการใช้สารเคมีสามารถสืบค้นเข้าไปได้ และเห็นด้วยกับความเห็น
ของรองประธานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องความถูกต้องของข้อมูลกรณีพันธกรณีระหว่างประเทศ เพราะมีความ
อ่อนไหว เช่น อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ที่มีการตรวจสอบตลอดเวลาและมีการกล่าวหากัน เนื่องจากเกรงว่ารัฐภาคีจะน าเข้า
มาและผลิตเป็นอาวุธเคมี  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่ากรณีที่รองประธานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทักท้วงนั้น ถ้าข้อมูลปี ๒๕๕๕ 
ตัวเลขต่างกัน ต้องไปหารือกัน ซ่ึงไม่ผิดปกติที่ประเทศเดียวจะมีหลายตัวเลขเพราะแต่ละแหล่งข้อมูล  

รองประธานฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ให้ความเห็นว่า เห็นต่างกับประธานฯ กรณีอนุสัญญา ผู้แทนของ
ประเทศมีการรายงานปริมาณไปแล้ว แต่ถ้าท าเนียบฯ เปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกัน ในการประชุมระหว่างประเทศ ผู้แทนจะ
ไม่สามารถอธิบายได้ ซ่ึงส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าใจการท างานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพราะก่อนรายงาน
ได้สอบถามและยืนยันจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมฯ ไม่มีข้อคัดค้านท าเนียบฯ ฉบับนี้ เพียงขอให้ระวังเรื่องตัวเลขที่จะเผยแพร่ กรณีพิธีสารมอนทรีออล การเสนอ
โครงการขอรับความช่วยเหลือผู้ประกอบการจากส านักเลขาธิการฯ จะมีการพิจารณาข้อมูลปริมาณที่เผยแพร่ในประเทศด้วย
ซึ่งข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นข้อเท็จจริงที่มีการใช้ในประเทศ และสอบถามว่ามีความจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องแสดง
ปริมาณการน าเข้าและปริมาณการผลิต ท าเนียบข้อมูลจากหลาย ๆ  ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา จีน แล้วไม่ปรากฏว่ามี
การรายงานปริมาณ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าหลายอนุสัญญา ถ้าเป็นแหล่งข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลต้องตรงกัน ถ้าไม่ตรงกันต้องมาหารือกัน 
รองประธานฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ความเห็นว่าส าหรับข้อมูลที่อ่อนไหวที่มาจาก

หน่วยงานราชการ แต่ไม่ตรงกันและมีการรายงานไปแล้วนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเสนอให้ใช้ข้อมูลนั้น และในฉบับต่อไปถ้า
ข้อมูลใดทีมี่หน่วยงานรัฐรายงานไปแล้ว อาจไม่ต้องท า ให้ใช้ข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตามในขั้นแรกควรตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลมา
จากแหล่งใด และเหตุใดตัวเลขไม่ตรงกันเพราะท าเนียบฯ ฉบับนี้ เป็นการท าย้อนหลัง ในอนาคตอาจสามารถพัฒนาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่เป็น real time แบบ national single window 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับในหลักการ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าความเห็นไปปรับแก้ไขบนหลักการคือ
ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ไม่น าเงื่อนไขอ่ืนมาก าหนดข้อมูล และต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หากแหล่งข้อมูลอ่ืน    
ไม่ตรงกันทั้งข้อมูลที่อ่อนไหวและไม่อ่อนไหว ต้องไปปรับความเข้าใจกัน (reconcile) กับแหล่งข้อมูลนั้น เพ่ือให้เป็นข้อมูล
เดียวกัน ยกเว้นกรณีท่ีไม่มีทางจะเป็นตัวเลขเดียวได ้ต้องหมายเหตุให้ชัดเจนถึงที่มาของแหล่งข้อมูล 

ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอให้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
พันธกรณ ีทั้งสารที่มีการรายงานข้อมูลไปแล้ว และสารที่ไม่ได้รายงาน 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าการปรับความเข้าใจควรอยู่บนพ้ืนฐานของแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ จะท าให้
ท าเนียบฯ มีความน่าเชื่อถือ ถ้าแตกต่างจากที่รายงานไปก็ต้องปรับความเขา้ใจกัน ถ้าท าไม่ได้ก็ต้องรายงานข้อมูลโดยระบุใน
หมายเหตุ เพราะฐานข้อมูลจะมีขอบเขตและนิยามแตกต่างกัน ในการท างานวิชาการต้องระมัดระวังเรื่องที่อ่อนไหวทาง
การเมือง หากผู้ที่เขารับผิดชอบแสดงความห่วงใย ก็ต้องระบุในท าเนียบฯ 

รองประธานฯ (กรมควบคุมมลพิษ) เห็นด้วยกับประธานฯ เพราะท าเนียบฯ เป็นผลงานจากแผนปฏิบัติการ
ระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ที่ใช้ฐานข้อมูลปี ๒๕๕๕ และเป็นโครงการส าคัญของแผนระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 



๙ 
ด้วยเพ่ือให้ครอบคลุมทั้งสารเดี่ยวและสารผสม และจะมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี  

ผู้แทนส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับในหลักการกับท าเนียบ
รายการสารเคมีฯ ถ้าท าให้ท าเนียบสารเคมีฯ เป็นเครื่องมือการตัดสินใจของภาครัฐได้ จะมีความสมบูรณ์มาก ประเด็น
ความเห็นของรองประธานกรมโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนของพิธีสารมอนทรีออลนั้น พิธีสารมอนทรีออลรอบสุดท้าย ผ่าน
เข้ามาทางกระทรวงการคลังเพ่ือช่วยเหลือประเทศไทยในการเลิกใช้ (phase out) สาร HCFC ในระยะเวลาท ี่พิธีสารก าหนด 
เงินช่วยเหลือที่จะให้ประเทศไทยกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะให้กับภาคอุตสาหกรรมเลิกใช้สารนี้มาใช้สารตัวใหม่ที่เรียกว่า     
สารทดแทน ในอุตสาหกรรมเครื่องท าความเย็นของประเทศนั้น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอ
ความเห็นไปที่คณะรัฐมนตรีว่าสารทดแทนนี้ในอีก ๑๕-๒๐ ปีก็ต้องเลิกใช้ และเมื่อไหร่ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมใน
ประเทศจะหยุดนิ่งเพราะทุกครั้งที่มีการเลิก ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ใหม่ ซึ่งเงินช่วยเหลือนี้ไม่ได้ช่วยให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงได้ ผู้ประกอบการที่เข้าถึงเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็น
อุตสาหกรรมทีท่ ารายได้เป็นอันดับสองของประเทศ อนุสัญญาในลักษณะนี้มวีาระซอ่นเร้นในการให้เลิกใช้ ประเทศควรเลือก
สิ่งที่ดีที่สุดเพ่ือให้อุตสาหกรรมอยู่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้เสนอความเห็นว่า หากภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวตลอดเวลา อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็ต้องถอย
ออกไป ควรเน้นไปทีก่ารวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้อตุสาหกรรมในประเทศมีความเข้มแข็ง โดยหน่วยงาน สวทน. สวทช. ภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น สวทน. สวทช. เรื่องนี้คณะอนุกรรมการฯ ควรช่วยคิดในระดับการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ต้องยอมรับความจริงของอนุสัญญาที่มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง และข้อห่วงใย
ทางด้านวิชาการที่มีเหตุมีผล เป็นประเด็นท้าทายส าหรับทุกหน่วยงานของประเทศที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศที่เข้ามา
ด้วยเงื่อนไขและกฎระเบียบ กฎระเบียบทางการค้า กฎระเบียบจากอนุสัญญา เงินช่วยเหลือ แต่จะท าอย่างไรให้เข้าไปแล้ว
เกิดความยั่งยืน 

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมการจัดท าท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย 
(Thailand Existing Chemicals Inventory) ปี ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑ ส าหรับสารเดี่ยว ได้แก่ กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์     
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งที่ปรึกษา ดร.ยุวรี อินนา ทีมงาน และบริษัท Quality plus  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและเป็นก าลังใจฝ่ายเลขานุการฯ และทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วม 

มติที่ประชุม  
๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย (Thailand Existing Chemicals 

Inventory) ปี  ๒๕๕๕ เล่มที่  ๑ ส าหรับสารเดี่ยว และเว็บไซต์ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ ในประเทศไทย 
www.thaiteci.com  

๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ท าเนียบ
รายการสารเคมทีี่มีอยู่ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑ ส าหรับสารเดี่ยว ให้สมบูรณ์ และเสนอคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  โดยไม่ต้องน ามาพิจารณาในคณะอนุกรรมการ
อีกครั้ง 

๔.๒ (ร่าง) ค าสั่งคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี               
ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาฐานข้อมูลและกลไกการจัดการสารเคมี 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สรุปความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นการแต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนาฐานข้อมูลและกลไกการจัดการสารเคมี ซึ่งด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย  
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยคณะท างานฯ 
มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๔.๒ 



๑๐ 
ความเห็นที่ประชุม  ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
ประธานฯ สรุปว่าในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีมติและมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการ       

๓ เรื่อง คือ ๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ๒) พัฒนาฐานข้อมูลสารเคม ี๓) ศึกษาการจัดตั้งกลไกหรือองค์กรกลาง 
สารเคมี ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้มาเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาฐานข้อมูลและกลไกการจัดการสารเคมีให้ที่ประชุม
พิจารณาพร้อมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ฯ องค์ประกอบนี้ จะมีทั้งแต่งตั้งเป็นชื่อ และแต่งตั้งเป็นชื่อและหน่วยงาน    
ในกรณทีี่แต่งตั้งเป็นชื่อและหน่วยงาน จะต้องให้หน่วยงานเสนอชื่อมาก่อน จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงาน แทน 

นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ให้ข้อสังเกตรวม ๒ ข้อ คือ ๑) เสนอให้
แยกเป็นสองคณะ คือ เรื่องฐานข้อมูลสารเคมี และเรื่ององค์กรกลางสารเคมี ส าหรับเรื่องฐานข้อมูลสารเคมี เสนอให้มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๒) เสนอให้ปรับชื่อคณะท างานองค์กรกลางสารเคมี เป็น “คณะท างานจัดท า
ข้อเสนอการจัดตั้งองค์กรกลางสารเคมี” เนื่องจากค าว่า “กลไกการจัดการสารเคมี” เป็นค าที่กว้าง และเสนอให้เพ่ิมผู้แทน
กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยด้วย เนื่องจากมีหน้าที่จัดการผลกระทบเรื่องสารเคมี ส าหรับขอบเขตการจัดตั้งองค์กรกลาง
สารเคมีพิจารณา ให้ครอบคลุมเช่นในหลายประเทศที่มีคณะกรรมการจะพิจารณาสารเคมีตั้งแต่ขึ้นทะเบียน จนถึงการ
ประเมินผลกระทบของสารเคมตี่อสุขภาพ   

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า คณะท างานนี้จะมีหน้าที่พัฒนาข้อมูลทางวิชาการเพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
และคณะกรรมการฯ ไม่มีหน้าที่ตัดสินใจ ส่วนองค์ประกอบตั้งคณะท างานสามารถท าได้ ๒ แนวทาง คือ เพ่ิมองค์ประกอบ
คณะท างานให้มากขึ้น หรือจะมีองค์ประกอบจากหน่วยงานหลักไปพัฒนางานวิชาการและมอบอ านาจให้ไปสร้างกลไก      
การมีส่วนร่วมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น หรือสัมภาษณ์องค์กรต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้องค์ประกอบคณะท างานไม่ใหญ่มาก ในการ
ท างานอาจมีกลุ่มเล็ก ๆ ทีศ่ึกษาตาม Term of Reference มาน าเสนอคณะท างานพิจารณาก่อนมาเสนอคณะอนุกรรมการฯ 
และคณะกรรมการฯ ทั้งนี้เสนอให้ทดลองท างานโดยมีคณะท างานชุดเดียวก่อน ถ้ามีความจ าเป็นให้เสนอจัดตั้งคณะท างาน
ตามข้อเสนอของผู้แทนกรมควบคุมโรค  

มติที่ประชุม  
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานฯ โดยปรับชื่อเป็น “คณะท างานพัฒนาท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ใน

ประเทศไทย เล่มที่ ๒ และการจัดตั้งองค์กรกลางสารเคมีแห่งชาติ” และปรับองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะท างานฯ 
ตามทีม่ีการเสนอแนะ  

ระเบียบวาระที่ ๕      เรื่องอ่ืน ๆ  
๕.๑ การแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 
รองประธานฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม          

ได้ยกร่างแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และหลาย
บทบัญญัติท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นว่าควรยกร่าง
และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

มติที่ประชุม  
รับทราบ 

๕.๒ บัญชีรายชื่อสารเคมีและวัตถุอันตรายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
รองประธานฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้จัดท าท าเนียบสารเคมีและวัตถุ

อันตราย ที่มีการผลิตและน าเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการสืบค้น
สารเคมีที่ประสงค์จะประกอบกิจการน าเข้าหรือผลิตว่าเป็นวัตถุอันตรายหรือเป็นสารเคมีที่หน่วยงานใดควบคุม ปัจจุบันได้
มีประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องท าเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว 



๑๑ 
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง โดยการสืบค้นจากชื่อสาร หรือ CAS number จากระบบได้ กรณีเป็นสารเคมีทั่วไปไม่ต้องขอ
อนุญาต แต่ถ้าเป็นสารเคมีควบคุมจะต้องไปขออนุญาตต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

มติที่ประชุม  
รับทราบ 
๕.๓ ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี 
รองประธานฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสาน

นโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี เนื่องจากองค์ประกอบไม่ครบถ้วน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  หากคงยืนยัน ขอให้แก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ 

ความเห็นที่ประชุม  ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เป็นไป

ตามมติการประชุมคณะกรรมการฯทีม่อบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณา
แก้ไขให้สมบูรณ์ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประธานกรรมการฯ ที่ต้องการให้องค์ประกอบคณะกรรมการฯ กระทัดรัด
ประมาณ ๓๐ หน่วยงาน เพ่ือความคล่องตัว องค์ประกอบคณะกรรมการฯ นี้ มีการเพ่ิมผู้แทนบางหน่วยงานที่มีการเสนอ 
รวมทั้งเพ่ิมรองประธานอนุกรรมการฯ ให้ครบ ๔ หน่วยงานคือ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมโรงงงานอุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการฯ คณะนี้ จะไม่มีผู้แทนองค์กรภาคประชาชน
และผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าว 

รองประธานฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ให้ความเห็นว่า ควรระบุในมติการประชุมคณะกรรมการฯ ให้
ชัดเจนเพราะเป็นข้อสังเกตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไปประชุม 

ประธานฯ เสนอว่าขึ้นกับความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ว่าจะเพ่ิมหรือไม ่หากพิจารณาแล้าว่าสมควรเพ่ิม
จะได้น าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ 

รองประธานฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ข้อมูลว่าเป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ รายงาน หากผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมมีข้อสังเกตสามารถเพ่ิมได ้

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปพิจารณา
และปรับปรุง แต่ประธานกรรมการฯ ก็ให้นโยบายว่าองค์ประกอบคณะกรรมการฯ ควรกะทัดรัด ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ      
ก็รับฟังข้อห่วงกังวลของผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเป็นความเห็นของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะ
ผู้แทนรัฐมนตรีฯ เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตไปพิจารณาว่าจะปรับแก้ไขได้หรือไม่ที่จะมีผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นรองประธานฯ จะเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ เพ่ิมด้วย และเสนอให้แจ้ง
เหตุผลข้อห่วงใยของประธานกรรมการฯ ให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ 

รองประธานฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ข้อมูลว่า ประธานกรรมการฯ ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายเลขานุการฯ มี   
หลายหน่วยงานท าให้การท างานไม่เป็นเอกภาพ และมีความเห็นว่าถ้าเสนอตั้งเพ่ิมในคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ        
จะท าได้ง่ายกว่า  

มติที่ประชุม  
รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตไปพิจารณา 

        เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
  นางสาวพิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์   นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล 
                                เภสัชกรปฏิบัติการ                                        เภสัชกรช านาญการพิเศษ 


