
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนนิงานว่าด้วยการจดัการสารเคมี 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ช้ัน ๑ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ผู้มาประชุม 

๑. นายสุวิทย ์วิบลุผลประเสรฐิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประธาน
อนุกรรมการ 

๒. นางอังคณา หิรัญสาล ี ผู้ช่วยอธิบดี 
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๓. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

๔. นายชําน ิจิตตรปีระเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร ์
แทนอธิบดีกรมการแพทย ์

อนุกรรมการ 

๕. นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตรเ์พ่ือการพัฒนาท่ีดิน  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

อนุกรรมการ 
 

๖. นางจริยา มิตรอุปภัมภ ์ นักวิทยาศาสตร์เชีย่วชาญ 
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 
 

๗. พ.อ.ปัญญา พ่ึงน้อย รองผู้อํานวยการกองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนา
อุตสาหกรรม แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 
 

๘. นายศิรศักด์ิ เทพคํา รองผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
แทนผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

อนุกรรมการ 
 

๙. นายประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
แทนผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ 

๑๐. นางสาวนลินี ศรีพวง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาวชิาการอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

๑๑. นายธงชัย สุทธิพงศ์สมเกียรติ 
 
 

ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการสารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 
 
 

๑๒. นายมานิต อินเมฆ ผู้อํานวยการฝ่ายสิง่แวดล้อม  
แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๓. นางสาวจินตนา บุญทองชว่ย   หัวหน้ากลุ่มงานวิจยัสิ่งแวดล้อมทางการประมงน้ําจืด 
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
แทนอธิบดีกรมประมง 

อนุกรรมการ 

๑๔. นางพรทิพย์ จิรศรสีกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการสาธารณสุข 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

อนุกรรมการ 

๑๕. นางสาวธรีาพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการ 



๒ 
๑๖. นางสาวจุฬาพร ศรีหนา นายสัตว์แพทย์ชํานาญการพิเศษ 

แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ์
อนุกรรมการ 

๑๗. นายกิติศักด์ิ ป้ันประดิษฐ ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

๑๘. นายอนุชิต พราวพันธุ ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

๑๙. นายวิสิษฐ สุตสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๒๐. นางสาวพรรณพิลาส สายแก้ว นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ 
แทนเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และอาหารแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๑. นางสาวชลันดา มูลมี 
 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ  
แทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร กระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 
 
 

๒๒. นางสาวจรีพา บุญญคง นักมาตรวิทยา  
แทนผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๓. นางจีราพร สุนทรวภิาต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
แทนอธิบดีกรมวชิาการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๒๔. นายศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบรูณ์ รักษาการ ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อนุกรรมการ 
๒๕. นางสาวธนธร ยอดสมสวย นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 

แทนนายเสร ีอติภัทธะ 
อนุกรรมการ 

๒๖. นายมหาบีร ์โกเดอร ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๒๗. นางชุติมา รัตนเสถียร ผู้อํานวยการบริหารสมาคมอารกัขาพืชไทย 
แทนนายกสมาคมอารักขาพืชไทย 

อนุกรรมการ 

๒๘. นางสาวสรีรโรจน์ สุกมลสันต์ ฝ่ายวชิาการมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
แทนประธานมูลนิธสิาธารณสุขกับการพัฒนา 

อนุกรรมการ 

๒๙. นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานโครงการ 
แทนประธานมูลนิธชิีววิถี 

อนุกรรมการ 

๓๐. นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ นักวิจัย 
แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร
และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อนุกรรมการ 

๓๑. นางสาวนชิา รักพานชิมณี นักวิจัย แทนประธานมูลนธิิบูรณะนิเวศ อนุกรรมการ 
๓๒. นายชาพล รัตนพันธุ ์ ผู้อํานวยการกองแผนงานและวชิาการ  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

๓๓. นางอมรรัตน ์ลีนะนิธิกุล เภสชักรชาํนาญการพิเศษ  
กองแผนงานและวชิาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๔. นางสาวออรัศ คงพานชิ  เภสชักรชาํนาญการ 
กองแผนงานและวชิาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 



๓ 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืนๆ  

๑. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๓. อธิบดีกรมอนามัย 
๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๕. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๖. เลขาธิการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๗. ผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๘. ผู้อํานวยการสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๙. ผู้อํานวยการสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๑๐. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
๑๑. เลขาธิการคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
๑๒. ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 
๑๓. ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๑๔. นายกิติชัย รัตนะ 
๑๕. ประธานสถาบันธรรมรฐัเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
๑๖. ประธานมูลนิธเิพ่ือสันติภาพเขียว (กรีนพีช เอส เอ อี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางยุวร ีอินนา   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๒. นายวิทยา วิชยารังสฤษด์ิ ประธานคณะกรรมการ Responsible Care กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๓. นายจรนิทร์ วีรโอฬารสิทธ ์ ท่ีปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๔. นางสาวขวัญยนื ศรเีปารยะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
๕. นางแสงโฉม ศิริพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  กรมควบคุมโรค 
๖. นางสําราญ สอนสงวนวงษ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการ  สํานักงบประมาณ 
๗. นางสาวสุจติรา วาสนาดํารงดี นักวิจัย สถาบันวิจยัสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๘. นางสาวใจพร พุ่มคํา เภสชักรชาํนาญการ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๙. ร.ต.พิสิฐ บูรณะพิมพ์  กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๐. นางสาวศิริภาพร ภูโยฤทธิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค 
๑๑. นางสาวรชัดาพร เฮ้าตุ่น นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
๑๒. นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ เภสชักรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๓. นางสาวอังคณา ราชนยิม นักวิจัย มูลนธิิชวีวิถี 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย        

การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ และดําเนินการตามวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ เสนอท่ีประชุม ปรับระเบียบวาระการประชุมฯ เพ่ือความเหมาะสม ดังนี้ 

            ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงาน   
ว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 



๔ 
 
                        ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ แนวคิดและการจัดทําพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และ
ซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ… 

๓.๒ แนวคิดและการจัดทําร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่
สิ่งแวดล้อม พ.ศ… (Draft Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) Law) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑ (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด... 
๔.๒ รายงานผลการประชุม Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) 

: Second Meeting of the Opened Working Group : OEWG2 
๔.๓ ความรู้เรื่องการล้างผักผลไม้เพ่ือลดสารพิษตกค้าง 
๔.๔ รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ท่ีเป็นสารเคมีและ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย
การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองตามหนังสือ ท่ี สธ ๑๐๐๔.๐๙/ว ๒๕ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีผู้แทน
หน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ รวม ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ             
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ซ่ึง     
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวฯ ตามท่ีผู้แทนหน่วยงานขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ในการนี้           
จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ อีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม 
เม่ือไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ท่ีประชุมจึงได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

ประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๓.๑  แนวคิดและการจัดทําพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. … 
ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นําเสนอแนวคิด

และการจัดทําพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. ... ซ่ึง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ คือ กรมควบคุมมลพิษ วัตถุประสงค์ในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้     
(๑) เพ่ือให้การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืนจากชุมชนท่ีเกิดจากการใช้
ประโยชน์ภายในประเทศได้รับการจัดการท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นระบบครบวงจร (๒) เพ่ือจัดระบบการบริหารจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน (๓) เพ่ือลดการเกิดของเสียอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จาก
แหล่งกําเนิดและการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการออกแบบและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 



๕ 
ปัจจุบัน (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือ

วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จากนั้นจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาต่อไป จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวคิดร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. …รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๑ 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวางสรุปได้ดังนี้ 
๑. หลักการความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มีแนวคิด

การนําไปใช้ท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศอินเดียใช้แนวคิด deposit refund คือ ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีภาระ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยกําหนดให้ผู้ผลิตหักเงินส่วนหนึ่งจากราคาสินค้าใหม่ และให้นํามาคืนให้ผู้บริโภคเม่ือได้นําซากมาคืน 

ข้อดีสําหรับแนวคิดนี้ คือ ช่วยลดภาระการจัดต้ังศูนย์รับคืนซาก ส่วนในสหภาพยุโรปได้ใช้แนวคิด free take back คือให้
ผู้บริโภคเอาซากมาคืน ส่วนการคืนเงินกลับสู่ผู้บริโภคจะเป็นอีกข้ันตอนกัน 

 ๒. มีผู้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในชั้นของการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตัดข้อความ
ดังต่อไปนี้ออกจากร่างกฎหมายฉบับเดิมท่ีเสนอไป ดังนี้ 

     (๑) ตัดคําว่า “ร้านค้าปลีก”ออกจากระบบการรับคืนซากผลิตภัณฑ์ เพราะกังวลผลกระทบและภาระงาน
ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายในประเทศ 

     (๒)  ตัดประเด็นเรื่อง “การจัดต้ังศูนย์ข้อมูล ภายใต้กรมควบคุมมลพิษ” ให้เป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิตโดยท่ีไม่ต้องมีกฎหมายบังคับ และให้ภาครัฐไปกําหนดเป้าหมายให้ผู้ผลิตต้องลดซากดังกล่าวฯ ในแต่ละปี 

     (๓) ตัดคําว่า “ซากผลิตภัณฑ์อ่ืน” ออกจากชื่อพระราชบัญญัติ 
๓. กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักท่ีจะเริ่มบังคับภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องซักผ้า และโทรศัพท์เคลื่อนท่ี หมายรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่รวมแบตเตอรี่รถยนต์) 
๔. มีการสนับสนุนให้ประเทศไทยใช้แนวคิด deposit refund เพราะผู้บริโภคจะได้ค่าตอบแทน             

(incentive) อีกท้ังช่วยป้องกันการนําซากของเก่าไปแยกชิ้นส่วน 
๕. มีผู้เสนอข้อห่วงใยเก่ียวกับประเด็นท่ีกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายจะต้องรับผิดชอบรับคืนซากของ

ผู้ผลิตและร้านจําหน่าย หมายรวมถึงซากท่ีไม่มีผู้ผลิต ซากของผู้ผลิตท่ีเลิกกิจการ ซากท่ีหน่วยงานภาครัฐมีความประสงค์
จะทําลาย เป็นต้น 

๕.  เสนอให้นํายุทธศาสตร์การจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างบูรณาการของประเทศ
มาใช้ในการลดซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและของเสียอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการสินค้าท่ีต้นทาง สินค้าท่ี
นําเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย และต้องทํางานเชื่อมโยงกับกฎหมายสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้อง 

๖. เสนอให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปรับมาตรฐานการลดการใช้สารอันตรายใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากมาตรฐานท่ัวไป (สมัครใจ) เป็นมาตรฐานบังคับ๘. ประสบการณ์การรับแลก
คืนและซ้ือคืนซากบรรจุเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีผ่านมาไม่ได้ผลเนื่องจาก  เกษตรกรนําซากมาคืนไม่สมํ่าเสมอ ส่งผล
กระทบต่อการวางแผนการทํางานของผู้ประกอบการท่ีมารับซ้ือคืน กําจัดและทําลาย หรือนํากลับมาใช้ใหม่  

๙. การออกกฎหมายฉบับนี้คล้ายคลึงกับการออกกฎหมายของเสียอันตราย (Hazardous waste) หาก
กฎหมายมีผลบังคับใช้ จะทําให้เกิดหน่วยงานรับกําจัดซาก และมีระบบการติดตาม อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะต้อง
มีการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ใช้กระบวนการผลิตท่ีปลอดภัยด้วย รวมท้ังส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่เองได้ต้องส่งกลับมาท่ีผู้ผลิตเพ่ือลดการเกิดซาก   

 



๖ 
๑๐. เสนอให้มีการศึกษาการปนเป้ือนของสารไดออกซินจากการประกอบกิจการผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์ (e-waste) เพราะจากการสํารวจพ้ืนท่ีเกษตรท่ีมีการคัดแยกซากดังกล่าวของมูลนิธิบูรณะนิเวศ พบสาร
ไดออกซินสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหาร 

มติท่ีประชุม  
๑. คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ รับทราบด้วยความห่วงใยเรื่องปริมาณซากผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) และช่องว่างการจัดการของ
ประเทศท่ียังมีความเสี่ยงสูง 

๒. คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ รับทราบว่าประเทศไทยมียุทธศาสตร์การจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ และเสนอให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวให้ทันสมัย 
ครอบคลุมมาตรการ ๕ E ได้แก่ (๑) Enforcement (มาตรการบังคับใช้กฎหมาย) (๒) Economic (มาตรการทางเศรษฐกิจ)     
(๓) Engineer (มาตรการทางเทคโนโลยีรวมท้ังการศึกษาวิจัย) (๔) Education (มาตรการทางการจัดการความรู้) และ            
(๕) Empowerment (มาตรการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน) ถ้ามาตรการเดียวใช้ไม่ได้ผลต้องใช้มาตรการอ่ืน ๆ  ร่วมด้วย 

๓. คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน พ.ศ. … โดยเน้นให้มีกลไกการจัดการท่ีได้ผลอย่างแท้จริง ในรูป
ของคณะกรรมการหรือกลไกฝ่ายเลขานุการฯ ท่ีเข้มแข็ง รวมท้ังให้มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นไปได้ ยืดหยุ่น และมี
ส่วนร่วมและความรับผิดชอบจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดจําหน่าย ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค 

๓.๒ แนวคิดและการจัดทําร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและเคล่ือนย้ายสารมลพิษ        
สู่ส่ิงแวดล้อม พ.ศ… (Draft Pollutant Release and Transfer Register : PRTR Law) 

นางสาวนิชา รักพานิชมณี นักวิจัย มูลนิธิบูรณะนิเวศ นําเสนอแนวคิด หลักการพ้ืนฐาน และสาระสําคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ… หรือ ร่าง พ.ร.บ. PRTR        
ซ่ึงดําเนินการโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์
ของกฎหมายฉบับนี้เพ่ือ (๑) เพ่ือพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม     
โดยกําหนดให้แหล่งกําเนิดสารมลพิษต้องส่งรายงานแก่หน่วยงานภาครัฐ  (๒) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่หน่วยงานภาครัฐในการประเมินสถานการณ์ปัญหามลพิษได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ (๓) เพ่ือส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลสารพิษ (Community Right to Know) ท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือแหล่งกําเนิดต่าง ๆ ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม หรือมีการเคลื่อนย้ายออกจากโรงงานในรูปขยะอันตราย  
ท่ีนําไปบําบัดหรือกําจัดยังสถานท่ีต่าง ๆ  

การจัดทําร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ… เกิดข้ึน
จากข้อจํากัดของกฎหมายไทยท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๓๕  ซ่ึงเน้นการควบคุมมลพิษท่ีปลายท่อ ไม่สามารถ
นําไปสู่การลดมลพิษ ณ แหล่งกําเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าสถานการณ์มลพิษในหลายพ้ืนท่ีมี
ความรุนแรงและเป็นเหตุของความขัดแย้งระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเหตุของปัญหาการเข้าไม่ถึงข้อมูล
มลพิษของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข เป็นอุปสรรคในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ในขณะท่ี
ประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้ออกกฎหมายทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ อันเป็นแนวทางสากลท่ีสร้าง
แรงจูงใจให้สถานประกอบการลดมลพิษ ณ แหล่งกําเนิด โดยเปิดเผยข้อมูลมลพิษท่ีปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมให้สาธารณะ
ได้รับรู้  ดังเช่น ประเทศญ่ีปุ่น ท่ีเริ่มพัฒนาระบบ PRTR เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศใช้เป็นกฎหมายสามปีต่อมา ต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และจากประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมาย PRTR ในหลายประเทศ พบว่าการรายงานข้อมูลมลพิษสู่สาธารณะ
นําไปสู่การลดมลพิษได้อย่างต่อเนื่อง และมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณท่ีชัดเจน  



๗ 
ท้ังนี้ ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ… ฉบับนี้ผ่าน

การรับความเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และได้ปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อย จึง
เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวคิดและร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและ
เคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ก่อนนําร่างกฎหมายดังกล่าวเผยแพร่ และรวบรวมรายชื่อประชาชนเพ่ือ
สนับสนุนต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๑ 

  ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวางสรุปได้ดังนี้ 
๑. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ เห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับการ

ดําเนินงานของกรมฯ ขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๓๕ 
โดยได้ระบุแหล่งมลพิษต้องจัดทําทําเนียบการปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและ
เคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ…ท่ีเสนอโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ เป็นประโยชน์ในการนํารายละเอียดของร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ดังกล่าวมาใช้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ฉบับใหม่กําหนดต่อไป แต่มีส่วนท่ีมอง
ต่างกัน คือ เรื่องการจัดต้ังองค์กรอิสระ เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่าสามารถใช้กฎหมาย
อ่ืนได้ เช่น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ในการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตาม
ระบบ PRTR ได้ในอนาคต สําหรับรายละเอียดจากการประชุมครั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษจะนําร่างกฎหมายฉบับนี้บางส่วน
ไปใช้ประโยชน์และบูรณาการกับบทเรียนท่ีได้จากโครงการนําร่อง ในการจัดทําทําเนียบการการปลดปล่อยและเคลื่อนย้าย
มลพิษ ณ จังหวัดระยอง ซ่ึงดําเนินงานโดยกรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก Japan International Cooperation Agency : JICA  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข
และรูปแบบของ PRTR ของประเทศไทยต่อไป 

๒. ประธานฯ ให้ความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เกิดข้ึนจากความพยายามของภาคประชาชน หากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคประชาชนร่วมกัน สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เพราะเป็นไปตามท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนด แต่เนื่องจากประเด็นนี้ดําเนินการอยู่โดยภาครัฐท่ีจะแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และโดยภาคประชาชน คือ เสนอร่างพระราชบัญญัติใหม่ คือ พระราชบัญญัติการรายงาน
การปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ… ซ่ึงท้ัง ๒ ร่างจะต้องเชื่อมโยงกัน 

๓. การจัดทํา PRTR ของประเทศญ่ีปุ่นใช้เวลาการรวบรวมข้อมูลประมาณ ๒๐ ปี สําหรับประเทศไทยจะ
ผลักดันให้เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ภาคเอกชนมีข้อกังวลเพราะเพ่ิงดําเนินมา ๔-๕ ปี ควรวิเคราะห์ข้อมูล 
แหล่งกําเนิดมลพิษท้ัง point source และ non-point source มิฉะนั้นจะไม่สามารถตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอากาศ 
หรือปริมาณท่ีตกค้างในดินได้ ในเบ้ืองต้นเสนอให้ออกเป็นประกาศกระทรวงแทน ท่ีผ่านมาเป็นโครงการนี้เป็นโครงการ    
นําร่องมีโรงงานเข้าร่วม จํานวน ๒๐๗ โรงงงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรมจาก JICA กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ 
และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถ้าเป็นพระราชบัญญัติแล้ว ถ้ามีสารเคมีท่ีมีในรายการเกิน ๑ ตัน ต้อง
ดําเนินการตาม PRTR หมายความว่าโรงงานอุตสาหกรรมท้ังประเทศต้องดําเนินการ จะเป็นภาระให้ภาครัฐต้องฝึกอบรม
ผู้ประกอบการจํานวนมาก เช่น วิธีการวัด วิธีการคํานวณ การตรวจสอบหลังจากท่ีมีการรายงานแล้ว และการนําเสนอ
ข้อมูลสู่สาธารณะ เป็นต้น  อย่างไรก็ดี สภาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเห็นด้วยกับการจัดทําทําเนียบการปลดปล่อย
และเคลื่อนย้ายมลพิษ เพียงแต่ควรพิจารณาว่าประเทศไทยต้องปรับแก้อะไรบ้างจากระบบท่ีบังคับใช้ในต่างประเทศ 

๔. ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดทํา PRTR ของประเทศไทยอาจใช้แนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันสังคมเป็นแบบอย่าง คือค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจเริ่มจากสถานประกอบการท่ีมีคนงานต้ังแต่ ๒๐ คนข้ึนไปท่ีมีกําลัง
การผลิตต้ังแต่ ๕ ตันหรือ ๑๐ ตันข้ึนไปในบางจังหวัด จากนั้นค่อยขยายออกให้ครอบคลุมสถานประกอบการท่ีเพ่ิมมากข้ึน
และให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

๕. ต้ังข้อสังเกตเรื่องการกําหนดนิยาม (definition) เรื่อง แหล่งกําเนิดมลพิษ และการเคลื่อนย้ายมลพิษ เป็นต้น 



๘ 
๖. เสนอให้กรมควบคุมมลพิษเร่งปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.๒๕๓๕ ให้มีประเด็นท่ีเก่ียวกับ PRTR ภายในรัฐบาลปัจจุบัน  
๗. เสนอให้พิจารณาจัดกลุ่ม “บัญชีรายชื่อสารมลพิษ” อ้างอิงระบบสากล และมีข้อสังเกตความ         

ไม่ชัดเจนในมาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๒๓  
๘.  PRTR เป็นมาตรการทางสังคม ท่ีสามารถสร้างแรงกดดันให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้

กฎหมายได้แตกต่างจากกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเน้นเรื่องบังคับและควบคุม (command and control) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต้องใช้ท้ังมาตรการทางสังคมและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่กันเพ่ือสรา้งแรงจงูใจ 
เช่น ลดภาษี เป็นต้น ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีจะเผยแพร่ เป็นความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องของหน่วยงาน  
อย่างไรก็ตามปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีกฎหมายดูแลระบบการรายงานซ่ึงผู้ประกอบการจะต้องรายงานข้อมูลให้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบ   

มติท่ีประชุม  
๑. คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ รับทราบข้อเสนอและแนวคิดของการจัดทําร่าง

พระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ… ( Pollutant Release and Transfer 
Register : PRTR Law) 

๒. คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ สนับสนุนแนวคิดให้มีกลไกทางกฎหมายเรื่อง PRTR 
อาจเป็นในรูปแบบการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติใหม่ หรือการใช้กฎหมายลําดับรองลงมาก็ได้ แต่ควรมีหลักการอย่างน้อย ๓ ประการ คือ  

(๑) มีความเป็นไปได้ พัฒนาความเข้มข้น และขอบเขตพ้ืนท่ีตามพัฒนาการของประเทศ 
(๒) มีกลไกการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีส่วนร่วมขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะใน        

ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน 
(๓) มีมาตรการเสริมอ่ืน ๆ  นอกจากมาตรการบังคับทางกฎหมาย เช่น มาตรการการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ 
๓. ให้องค์กร ภาคี เครือข่ายต่าง ๆ รับร่างพระราชบัญญัตินี้ไปพิจารณาเคลื่อนไหวตามความเหมาะสม 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๔.๑  (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด... 
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปความเป็นมาและสาระสําคัญของ (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด... ดังนี้ 
สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ รับทราบ (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด... ท่ี
ถูกจัดทําข้ึนให้มีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ ปัจจุบันแผนดังกล่าว
ได้สิ้นสุดวาระลง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดําเนินการปรับปรุงและจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ 
ข้ึน ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการบูรณาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ีของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ดําเนินการปรับปรุงและจัดทํา (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
แก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด... โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “(ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด...” เพ่ือให้จังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับพ้ืนท่ี (เชิงบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม ในฐานะ
ผู้อํานวยการระดับจังหวัด เพ่ือประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ท้ังนี้แผนปฏิบัติการฯ มีสาระสําคัญประกอบด้วย 
สถานการณ์ท่ัวไป ขอบเขตของแผนฯ วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ องค์กรปฏิบัติ ระดับการจัดการสาธารณภัย และข้ันตอนการ



๙ 
ปฏิบัติ (การจัดการภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ และการจัดการภาวะฉุกเฉินกรณีเกิด
เหตุนอกโรงงานอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑ 

  ความเห็นท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชี้แจงว่า เรายังไม่ได้นําไปทดลองใช้ โดยปกติจังหวัดจะมีแผน

แล้วในการจัดการภัยแต่ละประเภท ยกตัวอย่างกรณีจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม จําเป็นต้องมีแผนทํางานร่วมกับ
ท้องถ่ิน กรมควบคุมมลพิษและหลาย ๆ หน่วยงานในพ้ืนท่ีในเรื่องสารเคมีซ่ึงเราทําอยู่แล้ว พอมียุทธศาสตร์ตัวนี้มาเราก็ปรับ
ให้เข้ากับยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) และขณะเดียวกันก็ปรับให้เข้ากับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ 

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ สอบถามว่า มูลนิธิต่าง ๆ เวลาท่ีเกิดอุบัติภัย มีบทบาทและมีโครงข่าย
สัมพันธ์กันอย่างไร 

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อมูลว่า ในแผนนี้ไม่ได้กล่าวถึง แต่เวลาเกิดเหตุในพ้ืนท่ีจริง 
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สถานประกอบการจะทําหน้าท่ีในการจัดการก่อน และรายงานให้ท้องถ่ินและนายอําเภอรับทราบ 
ยกตัวอย่างเม่ือปี ๒๕๕๓ โรงงานเกิดระเบิดลุกไหม้ ท้องถ่ินก็เข้าจัดการรวมท้ังมูลนิธิด้วย พ้ืนท่ีโดยปกติจะมีทีมกู้ชีพกู้ภัย มี
เครื่องมือเพ่ือเข้าไปทํางาน เม่ือเกิดเหตุแล้ว ถ้าเป็นนอกพ้ืนท่ีสถานประกอบการ ท้องถ่ินกับมูลนิธิจะร่วมกัน ในการเก็บกู้ใน
การจัดการสารเคมีตรงนั้น โดยมีอําเภอและจังหวัดคอยสนับสนุนการปฏิบัติ ช่วงแรกมูลนิธิจะไปถึงก่อน ขณะนี้เราพยายาม
ทําความเข้าใจในเรื่องการทํางาน เม่ือเกิดเหตุ ท้องถ่ินหรืออําเภอต้องไปถึงท่ีเกิดเหตุ มูลนิธิต้องเข้ามารายงานตัวเพ่ือมอบ
ภารกิจ เราพยายามทําให้มีเอกภาพมากข้ึน ให้เกิดข้ันตอนการปฏิบัติมากข้ึน เดิมมูลนิธิจะไปเร็วกว่า เม่ือไปถึงก่อนก็จําเป็น
จะต้องประเมินและทํางานตามท่ีเขาพอทําได้ แต่เม่ือท้องถ่ินหรือนายอําเภอเข้าไปแล้ว ก็จะมอบภารกิจตรงนั้นให้เป็นเรื่อง
ของนายอําเภอ และมูลนิธิก็ทําหน้าท่ีตามท่ีนายอําเภอหรือท้องถ่ินมอบหมาย 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อสังเกตว่า ๑) target จะเน้นจังหวัดท่ีมีอุตสาหกรรม ขอฝาก
จังหวัดท่ีมีด่านข้ามแดน การเปิด AEC จะต้องนําเคมีผ่าน อย่างจังหวัดน่าน จะอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงสร้างบ้านเมืองเก่า ทํา
ให้โครงสร้างทางถนนไม่อํานวยให้รถท่ีมีเคมีผ่าน แต่จําเป็นเนื่องจากเป็นธุรกิจ จึงต้องเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ี ได้ไปฟัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมา เช่น โรงพยาบาล เคมีบางตัวเขาไม่เคยชินและไม่เคยผ่านเข้ามาในจังหวัดมา
ก่อน ฝากประเด็นจังหวัดเป้าหมายในกลุ่มจังหวัดชายแดน เช่น หนองคาย น่าน และ ๒) ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะทําเป็นคู่มือ
ประชาชนในเรื่องของเคมีได้หรือไม่ ควรจะให้ประชาชนทราบด้วย 

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อมูลว่า นอกจากจังหวัดในเขตอุตสาหกรรม ก็จะกระจายไป
ยังจังหวัดท่ีมีความเสี่ยง เส้นทางท่ีเป็นเส้นทางขนส่งสารเคมี จังหวัดเหล่านั้นจะต้องมีแผน มีการฝึกซ้อม และการอบรมให้
ความรู้ประชาชน ในเรื่องคู่มือ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ก็น่าจะพยายามทําอยู่ โดยท่ัวไปจะเป็นการ
อบรมให้กับชาวบ้าน ให้รู้จักสัญลักษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ เวลาเกิดเหตุ ต้องระมัดระวังอะไร เรื่องคู่มือเข้าใจว่ากระทรวง
อุตสาหกรรมจะออกเป็นคู่มือแต่เป็นคู่มือเล่มใหญ่ ถ้าเป็นเล่มเล็ก ๆ หรือแผ่นพับ จะเป็นหน้าท่ีของแต่ละพ้ืนท่ี อย่างไรก็ตาม
จะรับข้อสังเกตนี้ไป 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าได้เสนอไปท่ีจังหวัดน่าน ป้ายหรือ
สัญลักษณ์ท่ีประชาชนควรจะเข้าใจว่าเคมีตัวนี้คืออะไร ตรงนี้จะต้องให้ความรู้ เนื่องจากในจังหวัดน่านเริ่มมีการขยายโรงงาน
และมีการขนส่งเคมีผ่าน ในกรณีมีสินค้าตัวใหม่ ขนส่งผ่านจังหวัดน่านข้ามไปพม่า สิ่งหนึ่งท่ีต้องทําก่อนคือรู้ความปลอดภัย 
และประเมินความเสี่ยงว่าผ่านจุดไหนบ้าง และทีมท่ีจะเข้าไปช่วยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน นั่นคือพวกดับเพลิงในตําบลหรืออําเภอ
ท่ีเคมีขนผ่าน ต้องมีความรู้เพราะเป็นอาชีพหลักและเป็นกลุ่มแรกท่ีเข้าไป ช่องทางผ่านจะเป็นสิ่งท่ีทําให้รู้ว่าเคมีกลุ่มไหน
บ้างท่ีควรระวัง เพ่ือท่ีจะได้มีการเตือนรายทางระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน และใช้ในการเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง 

  มติท่ีประชุม  
  คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯฯ รับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด... ตามท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ และมีข้อสังเกตให้กรมป้องกันและ



๑๐ 
บรรเทาสาธารณภัย นําไปพิจารณา ๓ เรื่อง คือ 

๑. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นําแผนดังกล่าวไปเผยแพร่ ทําความเข้าใจ รวมท้ังพัฒนา      
ขีดความสามารถขององค์กรจัดการ และชุมชน ท้องถ่ินต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามแผนได้ทุกจังหวัด 

๒. ให้มีกลไก หรือกิจกรรมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภาพรวมถึงภาคประชาชน และชุมชนใน
การจัดทําแผนของจังหวัด การปฏิบัติตามแผน และประเมินผลแผน 

๓. การกําหนดเป้าหมายพ้ืนท่ีเสี่ยง นอกจากจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้สารเคมีจํานวนมากแล้ว 
ให้พิจารณาพ้ืนท่ีเสี่ยงอ่ืน ๆ ด้วย เช่น พ้ืนท่ีท่ีต้องมีการขนส่งสารเคมีผ่าน 

  เนื่องจากมีเวลาจํากัด ประธานเสนอให้นําเรื่องท่ีเหลือเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ประธานกล่าวขอบคุณ
ท่ีประชุมและปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 
 
 
 
 
  นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์   นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล 
      ผู้จดรายงานการประชุม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


