
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนนิการว่าด้วยการจัดการสารเคมี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
เม่ือวันศุกรท์ี่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  

ณ ห้องประชมุชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ตึกสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสรฐิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 
ประธาน 

๒. นายรังสรรค์ ป่ินทอง ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

รองประธาน 

๓. นายประสงค์ นรจิตร์ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย 
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รองประธาน 

๔. นายนรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รองประธาน 

๕. นายนพพร ทัศนา นักวิจัยชํานาญการ  
แทนรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

อนุกรรมการ 

๖. นายเจนวิทย์ จิตคติ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  
แทนผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

อนุกรรมการ 

๗. นางชื่นสุข เมธากุลวัฒน์ ผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 

อนุกรรมการ 

๘. นางชุลีพร  บุณยมาลิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๙. นางสุปราณี จงดีไพศาล ผู้อํานวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

อนุกรรมการ 

๑๐. พลตรีเชิดศักด์ิ พงษ์ศิริ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ฝ่ายวิชาการ 
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๑๑. พันเอกหญิงเบญญาภรณ์ 
สมบัติเปี่ยม 

นายทหารปฏิบัติการประจํา 
แทนเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

อนุกรรมการ 

๑๒. 
 
 

นางวารุณี ทิพางค์กุล นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 
 
 

อนุกรรมการ 



 ๒ 

๑๓. นายสุรศักด์ิ สภุารัตน์ ผู้อํานวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา 
แทนอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๑๔. นางสาวนภัสสร โน๊ตศิริ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

อนุกรรมการ 

๑๕. นางลาวัลย์ จีระพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๑๖. นางสาวชลันดา มูลม ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 

๑๗. นางเอื้อนพร ภู่เพ็ชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑๒ ท่าเรือกรุงเทพ  
แทนผู้ว่าการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๘. นางสาวธัญชนิต 
ตันฑ์ศรีสุโรจน ์

รักษาการผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๑๙. นางพัชรกานต์ สุทธิวรยานน นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๒๐. นางภัทราวดี ปัญญาบุญ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
แทนอธิบดีกรมการปกครอง 

อนุกรรมการ 

๒๑. นายภากุละ อาวัชนาการ ผู้อํานวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย ์
สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

๒๒. นางสุมาลี ชนะชาญมงคล นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

อนุกรรมการ 

๒๓. นายจรัญ ยะฝา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์ 
แทนผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๔. นางสาวภัณฑิกา สหายมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อนุกรรมการ 

๒๕. นายสุรพงษ์ ศวิาธรณิศร ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์ 
แทนอธิบดีกรมการแพทย ์

อนุกรรมการ 

๒๖. 
 
 

นางรัชนีกร ชมสวน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 
 

อนุกรรมการ 



 ๓ 

๒๗. นางหรรษา ไชยวานิช ผู้อํานวยการกองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

อนุกรรมการ 

๒๘. นางสาวอารยา ประดับวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

๒๙. นางทักษิณา พนิชานันท์ ผู้อํานวยการกองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๓๐. นางสาวพรพิศ ศิลขวุธท ์ ผู้จัดการงานวิจัย  
แทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

๓๑. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ ผู้ชํานาญการนโยบายสาธารณะ  
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๓๒. รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา หัวหน้าหน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย 
แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย 

อนุกรรมการ 

๓๓. ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสขุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
แทนประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 

อนุกรรมการ 

๓๔. นางนันทพร บุญเอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 

๓๕. นางมยุรี ณ รังศิลป์ รองเลขาธิการ แทนประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคม ี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๓๖. นายสายัณห์ สว่างเดือน ผู้จัดการ แทนนายกสมาคมอารักขาพืชไทย อนุกรรมการ 
๓๗. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม ์ ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
อนุกรรมการ 

๓๘. นางขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อนุกรรมการ 
๓๙. นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ รองผู้อํานวยการ 

แทนผู้อํานวยมูลนิธิบูรณะนิเวศ 
อนุกรรมการ 

๔๐. นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
แทนผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

อนุกรรมการและ
เลขานุการ 

๔๑. นางณัญจนา ลอืตระกูล ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๒. นางเฮเลน อารมย์ดี นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ 
แทนผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๓. 
 

นางสาวประไพศรี 
อาสนรัตนจินดา 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๔ 

 กรมควบคุมมลพิษ 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกจิอื่น 
๑. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
๒. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
๓. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
๔. นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ 
๕. นายกิติชัย รัตนะ 
๖. นายกสมาคมพษิวิทยาแห่งประเทศไทย 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. พ.ต.หญิงเพชรไพลิน สมัครการ นายทหารประจําแผนกควบคมุการส่งออกยุทธภัณฑ์ 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร 

๒. นางสาววรมน สินสุวรรณ นักการทูตชํานาญการ กรมองค์การระหว่างประเทศ 

๓. นางแสงโฉม ศริิพานิช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สาํนักระบาดวิทยา 

๔. นายกิตติพจน์ เพิ่มพูล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

๕. นางยุวรี อินนา นักวิชาการอิสระ 

๖. นางพัชรี ประทุมราช หัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๗. นายเอกชัย ภาระนันท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘. นางสาวออรัศ  คงพานิช เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๙. นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๕ น 

 
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ เปิดประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการ
จัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม  

 
ฝ่ายเลขานุการฯ  แจ้งที่ประชุมว่า ขอเลื่อนวาระการประชุมฯ วาระที่ ๔.๓ เรื่อง (ร่าง)                

คําสั่งคณะทํางานบริหารแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๖๔)  ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากจะเสนอทบทวนองค์ประกอบและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการทั้ง ๓ คณะ ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การ



 ๕ 

จัดการสารเคมี ในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ กําหนดจะจัดขึ้นในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา 
๑๔.๐๐ น. ณ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔              
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินว่าด้วยการ 
                   จัดการสารเคมีฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  เม่ือวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรอง ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไข
รายงานการประชุม ๓ หน่วยงาน ดังนี้ 

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแก้ไขรายงาน หน้าที่ ๑๙ ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ 
๑๔ จาก “...แค่....” เป็น “....เพียง....” บรรทัดที่ ๑๙ จาก ....“ควบคุม” เป็น “ครอบคลุม” และบรรทัดที่ ๒๒ 
จาก “แผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เป็น “หลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗” 

ผู้แทนกรมองค์การองค์การระหว่างประเทศ ขอแก้ไขรายงาน หน้าที่ ๑๒ ย่อหน้าที่ ๔ บรรทัด
ที่ ๒  จาก “...โครงการขององค์การ....” เป็น “....โครงการของกรมองค์การ....”  

ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ขอแก้ไขรายงาน หน้าที่ ๑๐ ย่อหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๑  จาก 
“ยุทธศาสตร์ที่ที่ ๑ ....” เป็น “ยุทธศาสตร์ที่ ๑....”  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๒   

 
มติที่ประชุม 
เมื่ อไม่มีผู้ ใดขอแก้ ไขรายงานการประชุมอีก  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔   
 

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ ผลการประชุม The First meeting of the Open-ended Working Group of the         

International Conference on Chemicals Management ครั้งที่ ๑ (OEWG - ๑) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย 

 
รองประธาน ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษสรุปผล

การประชุม The First meeting of the Open-ended Working Group of the International Conference 
on Chemicals Management ครั้งที่ ๑ (OEWG - ๑) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ กรุง
เบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย ว่าเป็นการประชุม เพื่อเตรียมการประชุม International Conference on 
Chemicals Management : ICCM-3 รายละเอียดตามเอกสารประชุมวาระที่ ๓.๑   

 
 



 ๖ 

 
ความเหน็ทีป่ระชุม 
ประธานฯ  สรุปที่มาของการประชุม ICCM  ว่า เป็นความร่วมมือด้านสารเคมีระดับโลก เกิดมา

จาก Rio ๑ เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ณ ประเทศบราซิล  จากนั้นประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นผู้เคลื่อนไหวหลัก จัดต้ังองค์กร 
Intergovernmental Forum on Chemical Safety : IFCS โดยใช้ WHO เป็นฐาน แต่ไม่ได้รับงบประมาณ 
เพราะงบประมาณของ IFCS มาจากการบริจาคจากประเทศต่าง ๆ  IFCS มีการประชุมทุก ๓ ปี ที่ผ่านมา มีการ
ประชุมรวม ๖ ครั้ง คือ Forum ๑ - Forum ๖  ซึ่ง Forum ๔ ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทย การดําเนินงานของ  IFCS 
สิ้นสุดที่ Forum ๖  มีหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่ง เนื่องจาก IFCS เปิดให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ไป  ภาคส่วนอื่นจึงเคลื่อนไหวไม่ให้ประเทศต่างๆ ให้เงิน ประเทศที่เคยบริจาคก็ไม่ให้ ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ต้องการครอบโลก เช่นเดียวกับ เรื่องการเงินระหว่างประเทศ ที่มีต้ังการองค์กรต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น IMF, World 
Bank, UN วิธีครอบงําที่ดีที่สุดคือ เงิน เพราะถ้าไม่มีเงินการประชุมก็จัดไม่ได้ จากนั้นได้ต้ัง Strategic Approach 
to International Chemicals Management : SAICM ขึ้นแทน  มี UNEP เป็นฝ่ายเลขาธิการฯ  องค์ประกอบ
การประชุม SAICM/ICCM แม้จะมีภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาชน/ประชาสังคม ด้วย แต่ไม่เหมือนกัน IFCS 
คือเป็นผู้สังเกตการณ์ ไม่ใช่ผู้มีส่วนร่วม ขณะที่ IFCS จะมีส่วนร่วมเต็มที่ จากที่กลไกที่ภาครัฐคุมไม่ได้ทั้งหมด 
กลายเป็นกลไกที่ภาครัฐคุมได้หมด ประเทศพัฒนาแล้วต่างต้องการเข้ามาควบคุม SAICM ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์
การดําเนินงานด้านสารเคมีระหว่างประเทศ SAICM กําหนดให้จัดประชุม ICCM แทน IFCS ที่เลิกไป แต่การ
ประชุม ICCM จะมีภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแบบผู้สังเกตการณ์ (observer)  IFCS 
หน่วยประสานงานของประเทศไทย คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและและยา ส่วน SAICM/ICCM หน่วย
ประสานงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ แต่ก็พยายามจะทํางานร่วมกัน คือ แทนที่จะไปประชุมเพียงหน่วยงานเดียว 
ก็จะเชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อร่วมกันคิด ร่วมทํา กําหนดท่าทีของประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นท่าทีของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ กรมควบคุมมลพิษ  คณะอนุกรรมการฯ นี้ จะมีทั้งภาคประชาชน 
และภาคอุตสาหกรรมด้วย ที่ผ่านมาการประชุม IFCS Forum ๔ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม บางวาระทําหน้าที่เป็น
ผู้แทนของประเทศ  สามารถจะแสดงท่าทีได้ เพราะผ่านความเห็นชอบร่วมกันแล้ว  เป็นตัวอย่างการทํางาน
ร่วมกันที่ดี  และบางวาระ ผู้แทนภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม สามารถเป็นผู้แทนประเทศได้และสามารถให้ 
intervention ได้ แต่ต้องเป็น intervention ที่เห็นชอบ/เห็นตรงกันแล้วทั้งเนื้อหาสาระ ขอให้ช่วยกัน maintain 
spirit อันนี้  spirit ที่เราไป  ไม่ได้ไปในนามองค์กรของเรา แต่ไปในนามของประเทศ  ซึ่งมีคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี  มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  

เรื่อง SAICM และการประชุม ICCM เป็นการประชุมที่ต้องการให้การสนับสนุนประเทศที่กําลัง
พัฒนา จากประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยให้เงินมาจํานวนหนึ่ง เรียกว่า Quick Start Programme : QSP เพื่อให้
ประเทศกําลังพัฒนาไปทํางานได้ที่เกี่ยวกับ Overarching Policy Strategy : OPS หรือ Global Plan of Action 
: GPA ประเทศใดจะ implement สามารถขอเงิน QSP ได้  ไม่ทราบว่าสถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไร 
ขอให้ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ให้ข้อมูลด้วย ว่าประเทศไทยได้เงินจาก QSP หรือไม่ อย่างไร และการทํา 
proposal เพื่อขอเงินสนับสนุน เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมหรือไม่ และเมื่อได้เงินแล้ว มีการ implement อะไร 
อย่างไร  



 ๗ 

ในการเตรียมไปประชุม Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ ที่ประเทศบราซิล ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เป็นหัวหน้าคณะ พระองค์ท่านสนใจเรื่องนี้มาก เมื่อมีโอกาสพบ
กับผู้อํานวยการองค์การอนามัยโลก ได้ให้ความสนใจ เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ
สนับสนุนด้วยที่การประชุม Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ ต้องไม่ให้ความสําคัญเพียง sustainable 
environment เท่านั้น ต้องเป็น sustainable social development ด้วย รวมทั้งเรื่อง health, education 
เป็นต้น การเตรียมการและกลไกการมีส่วนร่วม Rio Plus ๒๐ Earth submit ๒๐๑๒ ครั้งนี้ เป็นอย่างไร การ
เตรียมการ และกลไกการมีส่วนร่วมที่จะไปประชุม ICCM-๓ ที่เมืองไนโรบี ประเทศเคนย่า เป็นอย่างไร ประเทศ
ไทยจะมีส่วนร่วมอย่างไร ขอให้ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ๔ ประเด็น คือ  ๑) เรื่อง Quick Start 
Programme  ๒) การเตรียมการประชุม Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒  ๓) การประชุม ICCM-๓ ที่เมือง
ไนโรบี ประเทศเคนย่า และ ๔) การเตรียมการของประเทศเพื่อการประชุม ICCM-๓  กลไกกระบวนการในการมี
ส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างไร 

รองประธาน ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ให้
ข้อมูลว่า SAICM/Quick Start Programme เป็นโปรแกรม ที่ SAICM กําหนดขึ้น และแจ้งให้ประเทศต่าง ๆ ส่ง
โครงการไปขอรับการสนับสนุนทางการเงินได้ และมีระยะเวลาพิจารณาตามที่กําหนด  ประเทศไทย ส่วนใหญ่ไม่
ค่อยมีหน่วยงานใดเสนอโครงการ ที่ผ่านมาจะมีจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสนอโครงการ Best Environmental 
Practices : BEP เกี่ยวกับเรื่องการจัดการมลพิษที่เกิดจากสารมลพิษตกค้าง หลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
แล้ว  UNEP จะส่งผู้เชี่ยวชาญของ SAICM เข้ามาช่วย อีกส่วนหนึ่งจะนํามาใช้ในการจัดทําประชุมถ่ายทอด
เทคโนโลยี  ในส่วนที่กรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบ มีทั้งที่ดําเนินงานไปแล้ว และที่กําลังจะแล้วเสร็จ เหตุผลที่
หน่วยงานอื่น ไม่ส่งโครงการเข้ามา เนื่องจากไม่ค่อยทราบขั้นตอนในการเสนองบประมาณ  ดังนั้นกรมควบคุม
มลพิษและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้หารือร่วมกันว่า ประเด็นที่เกี่ยวกับ SAICM ยังไม่มี
คณะอนุกรรมการฯ ใดรองรับ แต่เรื่องอนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ จะ
มีคณะอนุกรรมการฯ รองรับแล้ว  SAICM เป็นยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีระดับโลก ยังไม่มีหน่วยงานใน
ประเทศรับรู้มาก ถ้านํามาไว้ภายใต้คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติฯ  
จะทําให้การขอความช่วยเหลือ หรือการกําหนดท่าทีของประเทศประเด็นต่าง ๆ  สามารถเป็นระดับชาติได้  
เพราะเนื้อหาบางส่วนที่กําหนดเป็นท่าทีของประเทศ อาจเข้าข่ายตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญไทย ที่ต้อง
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภา  ส่วนการดําเนินงานที่ต่อเนื่องจาก SAICM  คือ Rio Plus 
๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ ที่ประเทศบราซิล (เป็น ๒๐ ปีหลังจากครั้งแรก จึงเรียก Rio Plus ๒๐) ซึ่งครบรอบ 
๒๐ ปีของการดําเนินงานจากการเริ่มต้น ในปี ๑๙๙๒  จะมีการทบทวนว่า ตอนที่มีการทํา agenda ๒๑ และการ
ทํา Rio decoration ผ่านมา ๑๐ ปี,  ๒๐ ปี เป็นอย่างไร  ในส่วนนี้ ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของความครบถ้วนของ 
SAICM ดังนั้นจึงอยากจะให้มีการทบทวนส่วนนี้ และมีการเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจะได้นํามาหารือกัน เรื่องนี้
ประเทศไทยมีความสนใจค่อนข้างเยอะจากหลายหน่วยงาน  คงจะต้องมีการประสานในการทํารายละเอียดต่าง ๆ 
ว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทั้งตัวช้ีวัดต่าง ๆ ประเทศไทยจะทําอะไรบ้าง เช่น คุณภาพน้ําเป็นอย่างไร ประชากร
เป็นอย่างไร  เรื่องของเสียอันตรายเป็นอย่างไร และตัวช้ีวัด Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ ดําเนินการไป
ถึงไหน  ที่ดําเนินการไปแล้ว มีปัญหาอุปสรรคอะไร  ถ้าจะทําให้ดีขึ้น ควรจะให้หน่วยงานไหนมาสนับสนุน ผ่าน 
channel อะไร ผ่านกองทุนอะไร เป็นข้อมูลที่ประเทศไทย ควรจะต้องมาสรุปว่าโครงการ Rio และ agenda ๒๑ 



 ๘ 

ที่ประเทศไทยทํากับต่างประเทศ  หน่วยงานไหนของประเทศ ที่ทําส่วนนี้บ้างและมีผลกระทบอย่างไร สําเร็จ
อย่างไรบ้าง ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าหน่วยงานหลักคือใครเพราะมีหลายหน่วยงานทําเยอะมาก 

ประธานฯ  ให้ความเห็นว่ากลไกการประสาน Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ คือ 
กระทรวงต่างประเทศ และมีกรมการค้าระหว่างประเทศด้วย 

ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เจ้าภาพหลักเรื่องนี้ คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ  ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  มีการจัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมาดูแลภาพรวมทั้งหมด มี
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาสังคมด้วย  แบ่งการทํางานเป็นคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ  ๒-๓ 
คณะ ได้ประชุมร่วมกันหารือพิจารณาท่าทีไทยแล้ว ตอนนี้เริ่มได้ zero draft แล้ว และจะมีประชุมอยู่เป็นระยะ ๆ 

ผู้แทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ให้ความเห็นต่อจากผู้แทนผู้แทนกรมองค์การระหว่าง 
ประเทศว่า ปัจจุบันมีคณะทํางานแล้ว มีการประชุมทําตัวเนื้อหาสาระไปพอสมควร ขอรายงานเรื่องนี้ ๒ ส่วน ส่วน
ที่ ๑ เรื่อง การเตรียมการของประเทศต่อการประชุม Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒  และส่วนที่ ๒ 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ที่สามารถจะดําเนินการได้  ส่วนที่ ๑ การเตรียมการของประเทศ
ไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาสารถะ หรือ zero draft แล้ว 
ส่วนเรื่องอื่น ๆ อยู่ระหว่างดําเนินการ  ในช่วงนี้กําลังประชุมอยู่ที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอมริกา ส่วนที่กําลัง
เตรียมการเพิ่มเติม เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทํา green report 
ของประเทศไทย เพื่อนําไปเสนอใน Rio Plus ๒๐ Earth summit  ๒๐๑๒  นอกจากนี้สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ดําเนินการในส่วนของ research และการสร้างกระแสใน
สังคมไทยให้เข้าใจ เรื่องการประชุม Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒  ในส่วนของกิจกรรมที่เรียกว่า forum 
คือ การวิเคราะห์ ๒ ประเด็น คือ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Green economy with the 
context of sustainable development) และ เรื่อง กรอบองค์กรเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (Institutional 
framework for sustainable development : IFSD)  มีการประชุมเป็นระยะ ๆ  ส่วน forum ได้ทํา Rio Plus 
๒๐ Earth summit  forum ๒๐๑๒ แล้ว ๔ ครั้ง จะมีการประชุมใหญ่ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ก่อนประชุม Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕  ในการประชุมครั้งนี้ 
จะเชิญนายศุภชัย พานิชภักด์ิ ผู้อํานวยการองค์การการค้าโลกด้วย เพราะเป็นการประชุม back to back กับการ
ประชุม Asia-Pacific Economic Forum ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สาระหลักของการประชุม Rio Plus 
๒๐ Earth summit  ๒๐๑๒ คือ green economy และ IFSD  ขณะนี้ zero draft กําลังพิจารณาในเรื่องของ
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ และมีประเด็นใหม่ ๆ ที่จะเสนอเข้ามาด้วย  green 
economy จะสัมพันธ์กับภาคส่วนของสารเคมีว่า ภาคส่วนสําคัญทางเศรษฐกิจ จะต้อง green มากขึ้น  เรื่อง 
สารเคมีและของสารอันตราย จะเป็นประเด็นสําคัญของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่อง IFSD  ถ้าศึกษาใน
เอกสาร IFSD จะกล่าวถึง อนุสัญญาสารเคมี ค่อนข้างมาก ว่าเป็นตัวอย่างของการบูรณาการ (integration) 
ระหว่างอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ  อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ อนุสัญญาบาเซลฯ  และ SAICM ฉะนั้นแนวคิดเรื่อง 
IFSD ครั้งนี้ จะมีข้อเสนอ ๓ เรื่อง คือ ๑) การยกระดับ UNEP เป็น specialized agency  ๒) การปฏิรูป 
commission on sustainable development  และ ๓) การปรับ United Nations Economic Social 
Committee : UNECOSOC)  ฉะนั้นถ้าคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ  มีความเห็นอย่างไรที่จะ



 ๙ 

ส่งไปที่คณะทํางาน Rio Plus ๒๐ Earth submit ๒๐๑๒ จะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
เรื่องสําคัญในการกําหนดทิศทางขององค์กรระดับโลก 

ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ    ให้ความเห็นต่อจากผู้แทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
วิจัยว่า ประเด็นที่ ๔ ข้อเสนอใน IFSD คือ การปรับ UNEP ให้เป็น world environment organization และใน
ส่วนของประเทศไทย จะไปจัดนิทรรศการ เรื่อง การดําเนินการของไทยเกี่ยวกับ green economy และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
ก่อนการประชุม Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ จะมีการประชุมเป็นช่วง ๆ มีการประชุมที่นิวยอร์กแล้ว ๓ 
ครั้ง  ในการประชุมจะพิจารณาทั้งหมด ๖ part  โดยพิจารณา zero draft เป็น part ไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ประชุม part ที่ ๓ ถึง part ที่ ๕  การประชุมจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕  มีเรื่องน่ากังวล คือ เมื่อมีท่าที
ของประเทศไทยที่เสนอเข้าไป  ผู้แทนทั้งหลาย จะแนะนําให้นําไปเสนอในการประชุมกลุ่มภูมิภาคเอเชีย และ G 
๗๗ ด้วย เพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ประเทศไทยเสนอไป บางครั้งไม่ได้รับการพิจารณา เพราะจะมองในภาพรวม
ของระดับภูมิภาค ฉะนั้นเราจะต้องคิดว่า ส่วนที่ประเทศไทยจะนําเสนอไป จะผลักดันอย่างไรให้เข้าไปในช่องทาง
ของระดับภูมิภาคให้ได้ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เป็นตัวอย่างหนึ่งของ globalize world เพราะประเทศต่าง ๆ จะอยู่ 
ได้ ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานในกลไกระหว่างประเทศ   มิฉะนั้นการไปประชุม  จะเป็นเพียงรับฟัง 

          อย่างเดียว ต้อง actively engaged ในกระบวนการทางนโยบายทั้งหมด  ในการร่างเอกสารต่าง ๆ ประเด็นที่
เสนอมาสําคัญ ถ้าไปในฐานะประเทศไทย มี ๑๙๐ ประเทศ เราจะเจรจาอยู่ประเทศเดียว แล้วไม่มีประเทศไหน
สนับสนุนเลย ข้อเสนอก็ตกไป แต่ถ้าสามารถ convince อาเซียน ๙ ประเทศ ให้สามารถกําหนดเป็นท่าทีของ
อาเซียนได้ ข้อเสนอจะมีน้ําหนัก  แต่ถ้าเป็นอาเซียน แต่ไม่ทุกประเทศ แต่อยู่ใน G๗๗ ซึ่ง G๗๗ ก็เป็นการรวม
ตัวอย่างหลวม ๆ ของประเทศกําลังพัฒนา ก็ผลักดันข้อเสนอของเราให้เข้าไปอยู่ในอาเซียน เข้าไปอยู่ใน  G๗๗ ได้
จะดีมาก การที่จะเข้าไป และออกมาเป็นเอกสารที่เจรจาต่อรองจะง่ายขึ้น และถ้าสามารถไป convince 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ให้เห็นด้วย ข้อเสนอของเราจะผ่านแน่นอน  นี่คือ วิธีการ กลไกที่จะใช้ในการ
พัฒนาขีดความสามารถของเรา หมายความว่า เราต้องมีกระบวนการกลไกที่เตรียมการ คนจะเก่งขึ้นเรื่อย ๆ  
สามารถเจรจาต่อรองได้  paragraph เรื่อง สุขภาพ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับไป  paragraph เรื่อง สิ่งแวดล้อม 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ รับไป  paragraph เรื่อง อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รับไป แต่การไปเป็นเจรจาต่อรองได้ คนที่ไปต้องภาษาอังกฤษดี  ต้องรู้สาระที่เจรจาอย่างดี และรู้ท่าทีประเทศ
ไทย  ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สร้างได้ในวันเดียว ต้องสร้างผ่านกระบวนการทํางานร่วมกันและจะเก่งขึ้นมาพร้อม ๆ กันใน
ทุกภาคส่วน ฉะนั้นประเด็นนี้ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ได้กล่าวถึง Rio Plus ๒๐ Earth submit  ๒๐๑๒ ว่ามี
การต้ังคณะกรรมการจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  มีกลไกการมีส่วนร่วมนั้น  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เปิดเวทีให้ผู้ที่
เข้าสู่กลไกนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เช่น พอถึงระเบียบวาระนี้ ๓.๑ ก็มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ ไม่ใช่ฝ่ายเลขานุการฯ รับผิดชอบทุกระเบียบวาระเช่นนี้ ทุกคนจะเก่งขึ้นพร้อมกัน
หมด  แต่ถ้าฝ่ายเลขานุการฯ รับผิดชอบทุกระเบียบวาระ คนอื่นนั่งส่งข้อมูลให้เฉย ๆ  จะมีแต่ฝ่ายเลขานุการฯ ที่
เก่ง กระทรวงอื่นๆ ไม่เก่ง หน่วยงานอื่นไม่เก่ง  สิ่งที่ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษให้ข้อมูลว่า ICCM-๓ กําลังจะจดัขึน้ที่
กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า ยังไม่มีกลไกกลาง  ถ้าเช่นนั้น ให้ใช้กลไกคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ 



 ๑๐ 

จะดีมาก  และยินดีที่ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษเสนอมาแล้ว เหลือแต่วิธีการเท่านั้น เพราะว่า ICCM-๓ กับ SAICM 
กรมควบคุมมลพิษ เป็นศูนย์ประสานงานแห่งชาติฯ เอกสารต่างๆ จะไปที่กรมควบคุมมลพิษ แต่เนื่องจากคณะอนุ
กรรรมการฯ คณะนี้ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ก็เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมด้วย จะทําอย่างไร จะต้องมีคณะทํางาน
ภายใต้คณะนี้ เพื่อไปทํางานอย่างใกล้ชิด และมีส่วนร่วมจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดูว่าแต่ละวาระ หน่วยงานใดที่
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ไปประชุมว่าวาระนี้ ท่าทีของประเทศไทยควรเป็นอย่างไร 
และหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานภาคประชาชน จะไปเจรจากันว่าใครจะเป็น Lead agency ที่
จะ co-ordinate agenda นี้  เพื่อให้ได้เป็นท่าทีประเทศไทย  บาง lead agenda อาจเป็นภาคประชาชน หรือ
เป็นภาคอุตสาหกรรมก็ได้  แต่ว่าเวลาที่จะไปเจรจาต่อรอง ต้องต่อรองในท่าทีของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้ตกลงกันแล้ว มิฉะนั้นการไปประชุม จะมีฝ่ายเลขานุการฯ เท่านั้นที่ไป เช่น ICCM จะมีแค่ผู้แทน
กรมควบคุมมลพิษไป  จะรับผิดชอบทุกเรื่อง  ย่อมเป็นไปไม่ได้ ต้องมี stakeholder ต่าง ๆ ไป  ยินดีและให้ต้ัง
คณะทํางานย่อย เพื่อช่วยกันทํางาน และนําวาระนี้มาพิจารณา แบ่งทีมกันทํางาน ทุกคนจะเก่งขึ้นกันหมด ไม่ต้อง
ห่วงเรื่องเงินที่จะไปประชุม  เพราะแต่ละหน่วยงานต้องตั้งงบประมาณกันเอง  สิ่งที่จะได้ คือมีกลไกการทํางาน
เกิดขึ้น และได้ท่าทีประเทศไทยในแต่ละวาระ สมมุติว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็น lead agency แต่กระทรวง
สาธารณสุขไม่มีงบประมาณไป หน่วยงานที่ร่วมอยู่มีใครบ้างที่ไป ก็รับไปแทน แต่ถ้าไม่มีกรมควบคุมมลพิษก็รับไป 
แต่เป็นท่าทีที่เกิดจากการทํางานร่วมกันเรียบร้อยแล้ว นี่คือสิ่งที่เราทําได้  ปัจจุบันงบประมาณไปต่างประเทศมี
มาก ไม่น่ากังวล ที่น่ากังวลคือเรื่องเวลาเพราะว่าเดินทางไป บางทีไปประชุมวันเดียว เช่นรัฐมนตรีจะไปประชุม
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ประเทศเม็กซิโกเพียงวันเดียว  เนื่องจากเป็น
การเมือง ว่าจะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีเม็กซิโกใหม่ จึงมีการ launch เรื่อง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ขึ้นมา จะเป็นการหาเสียงหรือไม่ ไม่ทราบ  สิ่งนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศต้อง
ทําตาม รัฐมนตรีต่างประเทศก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า แต่ท้ายที่สุดกระทรวงต่างประเทศ  ก็ต้องถูกลอบบ้ีไว้แล้ว ส่ง
รัฐมนตรีช่วยไป อย่างนี้เป็นต้น การทํางานต้องอย่างนี้  คราวหน้าเราจัด ก็อาจต้องลอบบี้ให้เค้ามาบ้าง  ขอสรุป
มอบให้กรมควบคุมมลพิษ รับเรื่องนี้ไป และให้เสนอว่าจะเอาอย่างไร ถ้าหากต้องการกลไกที่ทํางานร่วมกัน ให้ฝ่าย
เลขานุการฯ (co- secretariat) ทั้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมวิชาการเกษตรมาร่วมด้วย 

รองประธาน ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การประชุม OEWG-๑ คือ การประชุมเพื่อเตรียมการ ICCM-๓ การประชุม ICCM- ๓ ประเด็น
หลัก มีเรื่องสําคัญ ๓ เรื่อง ๑) เรื่อง health  ๒) เรื่อง environment  และ ๓)  เรื่อง production เพราะฉะนั้น
ในส่วนนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเสนอเรื่องเข้ามาได้  กรมควบคุมมลพิษ จะไปตรวจสอบว่าวาระในการ
ประชุม ICCM-๓  มีเนื้อหาอะไรบ้าง จะนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะนี้พิจารณา 

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณ จะต้ังเป็นทีมย่อย ๆ ตามวาระ ทีมย่อยประกอบด้วย หน่วยงานใด  มี
ใครเป็นหัวหน้าทีม แล้วมารายงานพร้อมท่าทีของประเทศ เหมือนที่ทํา IFCS แต่ละคนจะได้พัฒนาขีด
ความสามารถ การทํางานร่วมกัน จนได้เป็นท่าทีประเทศไทย ต้องรับฟัง ตกลงกันได้แล้วจึงจะไปเจรจาได้ การ
ทํางานร่วมกันดีที่สุด แต่ต้องมี spirit จนได้ท่าทีร่วมของประเทศ แม้เป็นผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม ก็สามารถ
เจรจาได้เพราะเปน็ท่าทีร่วมของประเทศ ต้องมีกลไกที่ โปร่งใส รับผิดชอบร่วมกัน และต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน  



 ๑๑ 

ผู้แทนกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่าเพิ่มเติมว่า สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ได้รับงบประมาณจาก Technical Support to Strengthening National Capacity Building for Sound 
Management of Priority in Industrial Carcinogen in Indonesia จาก QSP กําลังจะสิ้นสุดโครงการ 

ประธานฯ  สอบถามว่า ได้สมัครขอไปที่ WHO โดยตรง ไม่ผ่านกรมควบคมุมลพิษหรือไม่อย่างไร  
ผู้แทนกรมควบคุมโรค ช้ีแจงว่าเป็นโครงการที่ได้รับการติดต่อจาก WHO แต่การสมัครโครงการ 

ผ่านกรมควบคมุมลพิษ 
ประธานฯ  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า    โครงการนี้ WHO น่าจะเป็นผู้ initiate ขึ้นมา แล้วติดต่อมาที่ 

กรมควบคุมโรค พร้อมหาแหล่งเงินให้ คือ QSP และสอบถามว่า WHO เป็นคน submit ขอเงิน และแบ่งเงินมาให้
ประเทศไทยดําเนินการ หรือประเทศไทย submit โครงการไปที่ QSP โดยตรง 

รองประธาน ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ให้
ข้อมูลว่าโครงการ QSP มีหน่วยงานเสนอขอมา แต่มีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เสร็จเร็ว 

ประธานฯ  ให้ข้อมูลว่า QSP เกิดขึ้นเพราะมีคนไป intervene ในเวทีการประชุม ICCM เพื่อมา
ดําเนินการ SAICM ซึ่ง QSP จะมีเงินอยู่จํานวนหนึ่ง แต่ไม่มาก ประมาณ ๒๐-๓๐ ล้านเหรียญ จากประเทศพัฒนา
แล้วบริจาคมาให้ประเทศกําลังพัฒนา  

ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย  ให้ความเห็น
ว่าดีใจที่การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่พูดถึงเรื่อง SAICM มีโอกาสไปประชุม ICCM-๒ ขณะนี้เหลือเวลาเพียง ๕ 
เดือน จะประชุม ICCM-๓ ท่าทีของประเทศต้องชัดเจนและเห็นร่วมกัน สําหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่
เป็นผู้เจรจา ต้องทํางานจริง   

ประธานฯ   เสนอให้มีมติในเรื่องนี้ เพื่อกรมควบคุมมลพิษ สามารถไปทํางานได้ง่ายขึ้นขอให้ฝ่าย 
เลขานุการร่วม ๔ หน่วยงาน ไปทําการวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม OEWG-๒/SAICM/ICCM-๓ เพื่อจัดต้ัง
คณะทํางานฯ ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เริ่มลงมือ
ทํางานได้เสร็จภายใน ๕ เดือนข้างหน้าก่อนการประชุม ICCM-๓ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ณ กรุงไนโรบี  
ประเทศเคนย่า แล้วให้ต้ังทีมย่อย ๆ และใช้เวทีการประชุมนี้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  

ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ใหข้้อมูลเสริมจากประธานว่า   
ประเด็นการเจรจา Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ ในรอบถัดไป จะเป็นการประชุมในเดือน ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๕ เพราะฉะนั้น zero draft  จะมีประเด็นเชื่อมโยงระหว่างเรื่อง green economy , IFSD กับ เรื่องสารเคมี
อยู่แล้ว ตามที่ประธานสรุปในตอนท้าย ถ้าสามารถมีข้อเสนอที่จะนําไปเสนอได้ทันในช่วงดังกล่าว จะเป็น
ประโยชน์ย่ิง ประเด็นสําคัญที่อยากเพิ่มเติม คือ การประชุม second informal zero draft ที่นิวยอร์ก 
รายละเอียดของ zero draft มีประเด็นมากมายที่เกี่ยวโยงแทบทุกกระทรวง เรื่อง IFSD UNEP ทําไว้ชัดเจนว่า 
ประเด็นสําคัญที่เป็นปัญหาอันดับหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ความไม่สอดคล้องกันระหว่างการบริหารใน
ระบบ  กรณีสารเคมี  มีอนุสัญญามากมาย  ใน WTO มีข้อตกลงและขัดแย้งกันอยู่  ยังแก้ไม่ได้  ฝากคณะทํางาน
หาทางออกประเด็น ความเชื่อมโยงกัน (interlocking) ระหว่างพหุภาคีได้อย่างไร 

ประธานฯ  สรุปว่า ต้องชัดเจนว่า Rio Plus ๒๐ Earth summit  ๒๐๑๒ มีเรื่องสารเคมีเป็น
เรื่องหนึ่งในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งกลไกระดับโลกต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง พยายามจะผลักดันเรื่องของตัวเองเข้าไป 
ซึ่งก็คือ sustainable development ไม่ใช่ sustainable environment ที่ทราบเพราะ Director Secretary- 



 ๑๒ 

General  WHO ได้ติดต่อมาให้แจ้งสถานทูตไทยที่นิวยอร์ก zero draft paragraph นี้ให้ใส่เรื่อง สุขภาพ และ
เรื่องอื่นๆ เข้าไปด้วย ได้แจ้งไปที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้แจ้งต่อไปที่สถานทูตไทยนิวยอร์กแล้ว เพราะมี 
connection กัน และทํางานกันมานาน แต่สถานทูตไทยแจ้งกลับมาว่าไป intervene ได้เฉพาะภาคสาธารณสุข
เท่านั้น  ส่วนภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม และภาคอื่นๆให้ไปเชื่อมกับ UNIDO, กับ FAO เป็นต้น  
เพื่อให้ดูว่าองค์กรเหล่านี้ช่วยอะไรได้บ้าง ตอนนี้มีความพยายามจะเปลี่ยน UNEP ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้
สหประชาชาติ องค์กรที่ลงท้ายด้วย “program” เช่น UNDP, UNEP เป็นต้น) ไม่สามารถเก็บภาษีเองได้ ผู้นํา
องค์กรต้ังโดย UNSG ไม่ใช่จากการเลือกต้ัง ได้เงินจากการบริจาคจากประเทศต่าง ๆ  โดยทําโครงการเสนอไปที่
ประเทศที่พัฒนา องค์กรเหล่านี้ถูกคุมด้วยประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างใกล้ชิด ถ้า UNEP จะขยับขึ้นมาเป็นองค์กร
พิเศษ คือ  World Environmental Organization หมายความว่า จะมีงบประมาณของตัวเอง จากการบริจาค
ของสมาชิกตามความร่ํารวยของประเทศ  องค์กร UN ทั้งหมด เงินที่ใช้จ่ายอยู่เพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์หรือตํ่ากว่า มา
จากเงินภาษีของประเทศสมาชิก  อีก ๘๐ เปอร์เซ็นต์เป็นเงินบริจาค เช่น สหรัฐอเมริกา บิลเกต ญี่ปุ่น เป็นต้น 
ภาษีที่พวกเราจ่ายให้รัฐบาล รัฐบาลก็เอาไปจ่ายให้กับองค์กรพิเศษเหล่านี้ ทั้ง WHO, FAO, UN office ตาม
เงื่อนไขการเป็นสมาชิก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทํางาน  

  ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ  ให้ข้อมูลต่อเนื่องจากผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า เดิมเลขาธิการสหประชาชาติ ให้แต่ละประเทศสามารถ submission 
ประเด็น/เอกสารของตัวเองเข้าไปได้โดยตรง  ประเทศไทยเคยทําไปแล้ว แต่ผู้แทนกลุ่ม G๗๗ ให้ความเห็นว่า ควร
ส่งไปท่ีกลุ่มก่อน ควรมีท่าทีจากของกลุ่ม เพื่อให้เข้มแข็งมากขึ้น ที่ผ่านมาใช้วิธีส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผ่าน
ผู้แทนสหประชาชาติของไทยที่นิวยอร์กก่อน เพื่อจะได้ปรากฏใน zero draft จากนั้นผู้แทนไทยจะไปหารือในกลุ่ม 
G๗๗ เพื่อโน้มน้าวเจรจาให้เป็นไปตามที่ต้องการ  แต่ก็ไม่ใช่จะได้ทุกข้อความ/คําที่ต้องการ เพียงขอให้มีประเด็นที่
เราต้องการปรากฏอยู่  ประเด็นที่ประธานกล่าวถึง เรื่อง universal health cooperate เป็นมุมมองจากหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะเลขาธิการสหประชาชาติ หรือ WHO  ก็มองว่า ประเทศไทยประสบความสําเร็จเรื่อง 
universal health cooperate เพราะฉะนั้น อย่างที่ประเทศเม็กซิโกเชิญไปเป็นแง่ดี  เพราะต้องการให้ไทยไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือสิ่งที่เราดําเนินการได้ดี  

ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดต้ังกองทุนเอดส์โลก ผู้บริจาครายใหญ่คือภาคประชาชน/
NGO กลไกการบริหารกองทุน มีภาคประชาชนและภาคเอกชน รวม ๕ คน จาก ๒๒ คน ต้ังเป็นมูลนิธิเพื่อบริหาร
เงิน ๒ หมื่นล้านเหรียญ สํานักงานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์  เป็นตัวอย่างหนึ่งของกลไกที่ไม่เป็นกลไกระดับโลกที่เป็น 
UN  มีเงินมากกว่าองค์กร UN ทั้งหมดในสวิตเซอร์แลนด์รวมกัน ทั้ง WHO และ World bank ที่เข้าไปในเวทีนี้ 
จะเป็นผู้สังเกตการณ์ เคยมีโอกาสไปเข้าประชุมเห็น NGO ทํางานแล้ว ต้องยอมรับว่าทุ่มชีวิตจิตใจ เฝ้าการประชุม
รักษาผลประโยชน์ของประชาชน  ขอสรุปประเด็นวาระนี้  คือ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทํางานร่วมกัน ต้ังเป็น
คณะทํางานโดยด่วน ไม่ต้องรอการประชุม เพื่อให้ทัน  ถ้าต้ังคณะทํางานแล้ว ให้แจ้งรายชื่อให้ทราบ  ถ้า
หน่วยงานไหนไม่มี แต่เกี่ยวข้อง ให้เสนอรายชื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด  สําหรับเรื่อง Rio 
Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ มีกลไกแล้ว ไม่เข้าไป intervene มากหนัก ส่วนคณะทํางานต่าง ๆ  เรื่องไหนที่
เข้าไปได้ก็ให้เสนอไป ภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าไปส่วนร่วมใน Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ ต้องมีความ
ชัดเจน แล้วส่งผ่านไปที่กระทรวงต่างประเทศ เพื่อส่งไปยังสํานักงานผู้แทนถาวรไทยในนิวยอร์ก ถ้าจะให้ได้ ต้อง
ติดตามด้วย ไม่ใช่แค่ส่งผ่านนิวยอร์กไปอย่างเดียว ต้องดูว่าประเทศที่ influential ใน G๗๗ มีประเทศใดบ้าง เช่น 



 ๑๓ 

จีน บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย ถ้าเรามีพรรคพวกในภาคส่วนใน จีน บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย แอฟริกาใต้ ให้
ลอบบี้ประเทศเหล่านี้บ้างสําหรับ paragraph ที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้ยกมือให้เรา ที่สําคัญต้องมีคน
เก่ง ๆ อยู่ตรงนั้น คณะของเราต้องมีทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน  

 
มติที่ประชุม 
๑.   เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการร่วม ๔ หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หารือจัดต้ังคณะทํางานเตรียมการประชุม 
ICCM-๓ ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยมีองค์ประกอบครอบคลุมทั้ง
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและ
แผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี โดยด่วน โดยไม่ต้องนํามาเสนอที่ประชุมฯ พิจารณา และให้นํา
รายชื่อคณะทํางานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

๒.  เห็นชอบให้กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์ประสานงานแห่งชาติของ SAICM วิเคราะห์วาระการ
ประชุม ICCM-๓ เพื่อให้สามารถตั้งทีมงานย่อย ๆ แต่ละประเด็น 

 
๓.๒ ความคืบหน้าการวิเคราะห์และจัดทําตัวชี้วัดหลักความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์

การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)  
ฝ่ายเลขานุการฯ  รายงานความคืบหน้าการวิเคราะห์และจัดทําตัวช้ีวัดหลักความสําเร็จของแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) สรุปดังนี้ 
การดําเนินงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการบริหารแผนปฏิบัติการภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) มีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีหลายกิจกรรม เช่น การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับ
ที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) การจัดทํารายงานเพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) เป็นต้น  การจัดทําตัวช้ีวัดหลักความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – 
๒๕๖๔)   มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินหลักความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)  ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อนํามาใช้ในการจัดการสารเคมีของประเทศในอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้า และเพื่อให้การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) บรรลุเป้าประสงค์
ตามที่กําหนด ได้จัดทําแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) รองรับ  ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอ
คณะกรรมการแห่งชาติฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม  
๒๕๕๕ ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้สรุปสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ว่า
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์/กลวิธีการดําเนินงาน ที่จะนําไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ของแผนฯ  ซึ่งกําหนดไว้ว่า “ภายในปี ๒๕๖๔ สังคมและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย บนพื้นฐานภายใต้การ
จัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ” รวมทั้งการแบ่ง
หลักความสําเร็จของแผน ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี เป็น ๓ ช่วงเวลา คือ ระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ระยะ



 ๑๔ 

กลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และระยะปลาย (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  หลักความสําเร็จหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติ
การระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ได้กําหนดให้มี กําหนดตัวช้ีวัดหลักความสําเร็จ เพื่อนําไปใช้ในการประเมิน
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุป
แนวทางการดําเนินงานในการวิเคราะห์และการจัดทําตัวช้ีวัดหลักความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ  ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ว่า ข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการจัดทําตัวช้ีวัดครั้งนี้ ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลมูลเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ  ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)  ๓) ข้อมูลรายงานสถานการณ์การจัดการเคมี
ของประเทศ ๔) ตัวช้ีวัดของแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และ ๕) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจากรายงานสถานการณ์
ต่าง ๆ  สาระสําคัญของตัวช้ีวัดที่จะดําเนินการ จะมีทั้งหมด ๕ ตัว คือ ๑) การกําหนดตัวช้ีวัดที่เป็นค่าเริมต้น ซึ่ง
จะมีการจัดประชุมระดมสมองเพื่อจัดทําตัวช้ีวัดนี้ ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒) ตัวช้ีวัดหลักความสําเร็จ
หลักของแผนระยะต้น ๓)  ตัวช้ีวัดหลักความสําเร็จหลักของแผนระยะกลาง ๔) ตัวช้ีวัดหลักความสําเร็จหลักของ
แผนระยะปลาย และ ๕) ตัวช้ีวัดหลักความสําเร็จย่อยของแผนระยะต้นทุกยุทธศาสตร์ 

 
ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ  ให้ความเห็นว่า ถ้าทําได้จะดี จะทําให้ระบบการจัดการสารเคมีของประเทศที่มีความ 

สลับซับซ้อน ประสบความสําเร็จ และอยู่ได้อย่างยั่งยืน ระบบที่ซับซ้อนมาก ต้องมีตัวช้ีวัด มีกลไก มี feed back 
มากมาย ตัวอย่างที่ดีที่สุด คือ ร่างกายของมนุษย์ มีตัวช้ีวัดเต็มไปหมด เช่น เป้าหมายที่ต้ังไว้ในร่างกาย ให้มี 
น้ําตาล ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม/เดซิลิตร  ถ้าเกิน ๑๐๐ มิลลิกรัม/เดซิลิตร กว่านี้ จะส่งสัญญาณไปยังตับอ่อน
อินซูลิน ออกมาจับน้ําตาลเข้าเซลล์ ฉะนั้น ตัวช้ีวัด/KPI คือ ๑๐๐ ถ้าเกินจาก KPI  จะมี feed back มี 
interaction ทันที  นี่คือความสลับซับซ้อนของร่างกาย  ร่างการมีความซับซ้อนขึ้นมาขนาดนี้ สังคมก็ต้องมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งการลงทุนเวลาและการทํางาน การดูแล และการติดตาม ถึงจะ maintainระบบที่ซับซ้อนได้  
  ผู้ อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ต้ังข้อสังเกตว่า ประเด็นที่ ๑ อนุกรรมการฯ ใน
คณะอนุกรรมการนี้  ส่วนใหญ่เข้าใจแผนฯ ฉบับที่ ๑ -๔  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ มีการ Rolling plan 
แล้ว ทําไมมีข้อสังเกตตัวช้ีวัดมาก ไม่ปรับตัวช้ีวัดในช่วง Rolling plan ของแผนฯ ฉบับที่ ๓ ปล่อยให้ถึงแผนฯ 
ฉบับที่ ๔ จึงมาวิเคราะห์ ประเด็นที่ ๒ คือ  เมื่อวิเคราะห์แล้ว ไม่สะท้อนปัญหาในแผนฯ ฉบับที่ ๔ เพราะแผนฯ 
ฉบับที่ ๔ กล่าวถึงเรื่องเดิม คือ ค่า baseline ซึ่งในแผนฯ ฉบับที่ ๓  กําหนดค่า baseline แล้ว ประเด็นที่ ๓   
เมื่อสะท้อนภาพให้เห็นปัญหาเยอะ ๆ พอประเมินแล้วไม่ได้แก้ปัญหา ซึ่งแผนฯ ฉบับที่ ๔ ปัญหาตัวช้ีวัดยัง
เหมือนเดิม  

ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
ให้ความเห็นว่า  ขอให้นําปัญหาของของแผนฯ ฉบับที่ ๓ ที่ประเมินได้มาปรับแผนฯ ฉบับที่ ๔ ทําตัวช้ีวัดให้ชัดขึ้น  
อะไรที่เป็นส่วนร่วมของแผนฯฉบับที่ ๓  แล้วนํามาปรับแผนฯ ฉบับที ่๔ อย่างไร จะได้ช่วยกันพิจารณาว่าตัวช้ีวัดนี้
ใช้ได้หรือไม่ได้  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ระบบการจัดการสารเคม ีใช้มาแล้ว ๔ แผน  รวมกันไม่ถึง ๒๐ ปี ต้อง 
ใช้เวลา ต้องใช้การลงทุนจาก commitment  จากองค์กรต่าง ๆ ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการฯ ฝ่ายเดียว  
ฉะนั้นทุกคนต้องศึกษาและทําความเข้าใจ  ตัวช้ีวัดเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน แต่ก่อนอื่นต้อง commit แล้วค่อย  



 ๑๕ 

ทําเป็นกระบวนการเรียนรู้  ความเห็นทั้ ง ๒ ท่านเป็นคําถามที่มีความหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ และ
คณะอนุกรรมการฯ ต้องช่วยกัน  การทํางานของฝ่ายเลขานุการฯ จะมีนักวิชาการมาช่วย แล้วมาเสนอให้ 
comment  จําได้ว่ากว่าจะได้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) คณะอนุกรรมการฯ ก็ 
comment จนไม่รู้ว่าจะ comment อะไรแล้วก็ยังไม่สมบรูณ์  ขอให้ใจเย็นและยอมรับ commitment ค่อยๆ
ปรับให้ดีขึ้น                                                                                                             

ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้ความเห็นว่า การประเมินผลแผนงานโครงการของแผนฯ  
ฉบับที่ ๓  ของทุกหน่วยงานด้วยการจัดระดับ ดีเยี่ยม ดี ปกติ และต้องปรับปรุง เป็นแค่การดูผลผลิต (output) 
ว่างานเสร็จทันเวลาหรือไม่  ไม่ดูที่ผลลัพธ์ (outcome)  เห็นด้วยกับแผนฯ ฉบับที่  ๔  ต้องดูผลลัพธ์ แต่แผนฯ 
ฉบับที่ ๔  มองสถานการณ์เป็นอย่างไร มีการจัดการแผนเป็นอย่างไร ตัวช้ีวัดเป็นอย่างไร ในการประเมินแผน ต้อง
ประเมินตามตัวช้ีวัดที่เป็นผลลัพธ์ ไม่ควรประเมินว่าเสร็จหรือไม่เสร็จเหมือนที่ผ่านมา 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ต้องช่วยกันทําให้เห็นผลเร็ว วันนี้ฝ่ายเลขานุการฯ  ไม่ได้เสนอตัวช้ีวัด 
ใหม่ แต่เสนอกรอบโครงสร้างใหญ่ ๆ ที่จะทําไปแล้ว ตัวช้ีวัดย่อย ๆ จะเป็นอย่างไร   เวลาทําตัวช้ีวัดฝ่าย
เลขานุการฯ จะมีนักวิชาการมาช่วย  KPI คือ indicator คือ ตัวแปรที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลง วิธีการวัดต้องเป็นตัว
แปรที่ใช้ในการวัดว่าดีขึ้นหรือลดลงอย่างไร  ได้ตามเป้าหมายหรือไม่  ตัวช้ีวัดทุกตัว ต้องมีเกณฑ์ เช่น ต้ังเป้าไว้
บรรลุ ๑๒๐ ตัว หากวัดแล้วได้ ๑๐๐ ตัว หรือได้น้อยกว่า นั้นคือการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าได้ ๑๒๐ ตัว คือ ได้ ๕ 
คะแนน ได้ดีเยี่ยม หากได้ ๑๐๐ ตัว ได้ ๔ คะแนน ทุกๆตัวช้ีวัด ต้องมีเกณฑ์ (criteria)  การทําตัวช้ีวัดซับซ้อน 
ต้องการความรู้ต้องค่อย ๆ ไปจัด บางหลักความสําเร็จเป็นตัวช้ีวัด  ที่กล่าวว่าต้องประเมินผลลัพธ์เป็นเรื่อง  
ถูกต้อง ตัวช้ีวัดเป็นกระบวนการ (process)  เอาไว้ติดตาม (monitor) ไม่ได้เอาไว้ประเมินสุดท้าย ถ้าประเมิน
ตอนท้ายไว้ดูความก้าวหน้า (progress) ของกระบวนการ  หมายความว่านําการติดตามมาปนกับการประเมินผล 
(evaluation) ดีที่มีการทักท้วง เวลาทํางานจะได้ระวัง เวลาประเมิน overall evaluation จริง ๆ  ไปดูผลลัพธ์ ดู
ผลที่เกิดขึ้นจริง ๆ ผลลัพธ์ มีหลายระดับ แต่ละคนแปลไม่เหมือนกัน แต่เห็นว่าผลผลิตเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ 
จาก ผลผลิตก็มี effect จาก effect ก็มี impact  ส่วน effect ก็มีหลายระดับ  impact ก็มีหลายระดับ เป็น 
series ไม่ควรยึดติดกับคําพูด  เพราะรู้แน่นอนแล้วว่า ผลผลิต คือ ผลลัพธ์ ระดับต้น ๆ  impact คือ ผลลัพธ์  มี
หลายทฤษฏีก็มีความหมายแตกต่างกัน  พัฒนาการผ่านไปก็จะค่อย ๆ พร่องไปทีละน้อย การทําแผนฯ ฉบับที่ ๑ 
ก็ไม่มีอะไร  แผนฯ ฉบับที่ ๓ และแผนฯ ฉบับที่ ๔ เริ่มมีความแตกต่าง (differentiation)  และ การพัฒนา 
(development)  เกิดขึ้น ขอให้ช่วยกัน comment  ช่วยกันปรับแก้ ให้เห็นผล ฝ่ายเลขานุการฯ จาก ๔ กรม 
ไม่ได้มีหน้าที่ทําให้ พวกเรานี่แหละจะเป็นคนทํา 

ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นในฐานะที่เป็นผู้ที่
นําแผนไปปฎิบัติ มีหลายเรื่องที่ภาคเอกชน/ภาคประชาชนทําเอง เช่น เรื่อง global product strategy เรื่องการ
ประสานระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน เช่น กฎระเบียบที่ภาครัฐนํามาบังคับมาให้ภาคเอกชนต้องทําตาม  เห็นใจที่
ฝ่ายเลขานุการฯ อาจไม่เก่งเรื่องทฤษฏี  แต่อยากจะเรียนว่า ในมุมของภาคเอกชน ได้ทํามาตรฐานหลายอย่างแล้ว  
ไม่ว่าจะเป็น ISO ๑๔๐๐๐, ISO ๙๐๐๑  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรื่อง Responsible Care ที่มี
การประชุมครั้งล่าสุดที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปร่วมด้วย ซึ่งก็มีตัวช้ีวัด อยากให้
มองทั้ง ๒ ภาพเป็นภาพเดียวกัน ไม่ใช่ภาคเอกชนทําตัวช้ีวัดหนึ่ง ภาครัฐใช้ตัวช้ีวัดหนึ่ง จะส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
นํามาปรับใช้ร่วมกันได้ จะได้เสริมการทํางาน (synergy) ให้เกิดขึ้นได้ 



 ๑๖ 

ประธานฯ  ให้ความเห็นว่า ข้อมูลที่ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย เป็นข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้กล่าวไว้ในข้อที่ ๔ : ตัวช้ีวัดของแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการที่จะได้ตัวช้ีวัด
สุดท้าย ฝ่ายเลขานุการฯ จะเอาตัวช้ีวัดของแผนฯ ฉบับที่ ๓ มาพิจารณา เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
รวมทั้งต้องดูแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ ด้วย และเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ก็ต้องไปดูตัวช้ีวัดของ
แผนอื่น ๆ ด้วย เพื่อนํามาทําตัวช้ีวัดของแผนฯ ฉบับที่ ๔   

รองประธาน ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่นําเสนอในวันนี้ เป็นแค่เริ่มต้น อยากให้ครั้งต่อไปฝ่ายเลขานุการฯ ต้องช่วย classify 
ตัวช้ีวัดของแผนฯ ฉบับที่ ๓  ว่ามีอะไรบ้าง  ส่วนแผนฯ ฉบับที่ ๔ อาจมีตัวช้ีวัดที่ซ้ํากันกับแผนฯ ฉบับที่ ๓ ได้ 
เพราะยุทธศาสตร์ซ้ํากัน คือ ยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี  ส่วนการบริหารจัดการในแผนฯ ฉบับ
ที่ ๔  ได้แตกเป็น ๒ ส่วน คือ เรื่อง ฐานข้อมูล เรื่องการบริหารจัดการ แต่ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของแผนฯ ฉบับที่ ๓ 
เน้นเรื่องความปลอดภัยของภาคประชาชน  ยุทธศาสตร์ของแผนฯ ฉบับที่ ๔ ต้องมีการ classify ว่าตัวช้ีวัด อาจมี
มากกว่า ๑๘ ตัวหรือน้อยกว่า  ในขณะเดียวกัน ควรนําตัวช้ีวัดของแผนที่เกี่ยวข้องมาประเมินด้วย จากนั้นก็
กําหนดตัวช้ีวัดของแผนฯ ฉบับที่ ๔ ว่าตัวช้ีวัดใด จะเป็นตัวกําหนดการประเมินระยะเริ่มต้น ระยะกลาง ระยะ
ปลาย จะทําให้ที่ประชุมเห็นภาพชัดว่าตัวช้ีวัดต่าง ๆ ที่จะต้องประเมิน ต้องเร่งดําเนินการ อีกประเด็นหนึ่ง ควร
จะต้องดูว่าในช่วงที่ทําแผนฯ ฉบับที่ ๓  ได้ประสบผลสําเร็จดีเยี่ยม มีตัวช้ีวัดอะไร จะขยายผลต่อได้หรือไม่หรือที่
ไม่ได้ทําหรือต้องปรับปรุง  สาเหตุไม่ได้รับงบประมาณหรือมีการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ต้องให้
ความสําคัญในแผนฯ ฉบับที่ ๔ กรณีไม่ได้ต้ังงบประมาณต้องหาวิธีการ 

ประธานฯ  สนับสนุนข้อเสนอของรองประธาน เพราะปัจจุบันยังเป็นพัฒนาการ ยังไม่สมบรูณ์  
เมื่อก่อนมีคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยด้านสารเคมี ประธาน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  ฝ่ายเลขานุการฯ คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปัจจุบันเปลี่ยนใหม่เป็นคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี  ประธาน คือ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายเลขานุการฯ คือ ๔ 
กระทรวง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว ใน ๔ กระทรวงนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังแสดง
บทบาทมากอยู่ กระทรวงอื่น ๆ ต้องแสดงบทบาทให้มากขึ้น เพื่อเป็นฝ่ายเลขานุการร่วม (co-secretariat) จริง ๆ 
ต้องมีการประชุมฝ่ายเลขานุการร่วมบ่อย ๆ  ถ้าเป็นไปตามที่ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษกล่าวไว้ แสดงว่าเป็นแสดง
สัญญาณที่ดี 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ความคืบหน้าการประเมินความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการสารเคมี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)  

 
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความคืบหน้าการประเมินความสําเร็จการดําเนินงานตามแผน 

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) สรุปดังนี้ 
การประเมินความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 

๒๕๕๐-๒๕๕๔) ครั้งนี้  เป็นการนําเสนอรายงานความคืบหน้าของการประเมินของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓   



 ๑๗ 

ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึ่งจะประเมิน ๓ รูปแบบ คือ ๑) การประเมินความสําเร็จของ
แผนงานโครงการ ๒) การประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัด  และ ๓) การประเมินความสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์  ใน
การประชุมครั้งนี้ จะนําเสนอการประเมินความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) เท่านั้น ส่วนการประเมินอีก ๒ รูปแบบ จะนําเสนอในครั้ง
ต่อไป ทั้งนี้ได้สรุปแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ว่าเป็นแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๕๐  เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข กรอบโครงสร้างของแผนฯ ฉบับที่ ๓ กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“สังคมปลอดภัยจากอันตรายด้านสารเคมี สู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและก็แข่งขันได้ในระดับสากล” ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในการดําเนินงานมี ๓ ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารการจัดการสารเคมี  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีทั้ง
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมความปลอดภัยและบทบาทของประชาชนในการ
จัดการสารเคมี ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีมาตรการการดําเนินงาน ๕ ด้าน ที่เรียกว่า มาตรการ ๕E  แผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ประกอบด้วย  ๑๒ โครงการ/แผนงานหลัก ๑๔๒ โครงการย่อย กรอบวงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรี ๑,๑๘๑.๘๐ ล้านบาท รายละเอียด ๑๒ แผนงาน/โครงการหลักของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ตามเอกสารการประชุม แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ มีตัวช้ีวัด ๑๘ ตัวช้ีวัดหลัก ๕๔ 
ตัวช้ีวัดย่อย ในปี ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทําการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓  ช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒  โดยประเมิน ๔ รูปแบบ คือ  ๑) ประเมินความสําเร็จของ
แผนงานโครงการ ๓ ปีที่ผ่านมา ๒) ประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัด ๓) ประเมินความสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์ และ 
๔) ประมินความสําเร็จในการใช้งบประมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม การประสานงาน 
และการประชุมต่างๆ  เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับปกติ และ
ระดับที่ควรปรับปรุง  ผลการประเมินปรากฏว่า ทั้ง ๓ รูปแบบ ปรากกว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  ส่วนงบประมาณ
ที่ใช้ เพียงร้อยละ ๓๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  

สําหรับการประเมินความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๔) ตลอดช่วง ๕ ปี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๐-๒๕๕๔) ตลอดช่วงเวลา ๕ ปี  ๒) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผ่าน
มาแล้ว นําไปทบทวนการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๔ (๒๕๕๔-๒๕๖๔)  โดยเฉพาะช่วงระยะ
ต้นของแผน เพื่อให้มีการดําเนินงานเป็นไปได้ในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อจัดทํารายงานเสนอ
คณะกรรมการแห่งชาติฯ และสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจอื่น ๆ รับทราบ จะทําการประเมิน ๓ 
รูปแบบ คือ ๑) ประเมินความสําเร็จของแผนงานโครงการตลอด ๕ ปี  ๒) ประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดตลอด 
๕ ปี  และ๓) ประเมินความสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์ตลอด ๕ ปี  เครื่องมือที่ใช้เช่นเดียวกับการประเมินความสําเร็จ
ในช่วงครึ่งแผน  เกณฑ์การประเมินความสําเร็จ แบ่งเป็น ๔ ระดับเช่นเดียวกับการประเมินความสําเร็จในช่วงครึ่ง
แผน  ในการประเมินครั้งนี้หลังจากที่รวบรวมข้อมูลจาก ๒๕ หน่วยงานหลักแล้ว  ได้ทําการขยาย ๑๒ แผนงาน
โครงการหลัก ๑๔๒ โครงการ เป็น ๗๓ แผนงานหลัก เพื่อให้ครอบคลุมทุกแผนงานโครงการภายใต้แผนฯ  ส่วน
โครงการย่อยที่รวบรวมได้มีทั้งหมด ๑๓๕ โครงการ เป็นโครงการภายใต้แผนฯ ๑๒๔ โครงการ และโครงการ
สนับสนุน ๑๑ โครงการ ผลการประเมินความสําเร็จ ๑๓๕ โครงการ ปรากกว่า ระดับดีเยี่ยม ๑๘ โครงการ (ร้อย
ละ ๑๓) ระดับดี ๖๕ โครงการ (ร้อยละ ๔๘)  ระดับปกติ ๒๗ โครงการ (ร้อยละ ๒๐ ) ระดับที่ต้องปรับปรุง ๒ 



 ๑๘ 

โครงการ ( ร้อยละ ๒ ) และที่ไม่ได้ดําเนินงาน/ไม่ได้รับงบประมาณ ๒๓ โครงการ (ร้อยละ ๑๗ ) รายละเอียดผล
การประเมินทั้ง ๔ ระดับ ตามเอกสารการประชุม สรุปผลและประเด็นท้าทายดังนี้ 

๑.   สําหรับโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ/ไม่ได้รับงบประมาณ ๒๓ โครงการ (ร้อยละ ๑๗) เสนอ
ประเด็นท้าทาย คือ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้แผนฯ ฉบับที่ ๔  ควรเป็นแผนที่มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ 
(Rolling plan) เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในการดําเนินโครงการที่เคยวางไว้เดิม และที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงใหม่ เพื่อให้การวางแผนงานโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ 

๒.  สําหรับผลการดําเนินแผนงานโครงการที่ได้ระดับดีเยี่ยม ๑๘ โครงการ (ร้อยละ ๑๓) เสนอ
ประเด็นท้าทาย คือการดําเนินงานของแผนฯ ฉบับที่ ๔ ต้องสนับสนุนให้ความสําเร็จที่เกิดจากโครงการเหล่านี้ 
เกิดความย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการขยายผลในระดับที่ดีย่ิงขึ้น 

๓.  สําหรับผลการดําเนินแผนงานโครงการที่ได้ระดับดี ๖๕ โครงการ (ร้อยละ ๔๘)  เสนอ 
ประเด็นท้าทาย คือ การดําเนินงานของแผนฯ ฉบับที่ ๔  ต้องนําผลความสําเร็จเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ โดยวางแผน
และกําหนดแผนงานโครงการรองรับที่เหมาะสมเพื่อนําไปสู่ผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรม 

๔.  เรื่อง การจัดการข้อมูลสารเคมี เสนอประเด็นท้าทาย คือ การดําเนินงานของแผนฯ ฉบับที่ 
๔  ต้องบูรณาการการจัดการฐานข้อมลูสารเคมีให้เชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลกลาง 

๕.  สําหรับผลการดําเนินแผนงานโครงการที่ได้รับระดับปกติ  เสนอประเด็นท้าทาย คือ การ
เร่งรัดการดําเนินโครงการเหล่านั้น ให้สําเร็จต่อไปในช่วงแผนระยะต้นของแผน ฯ ฉบับที่ ๔ เพื่อไม่ให้งานนั้นต้อง
สะดุดลง และเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการทํางาน 

๖.  สําหรับแผนงานโครงการที่ต้องปรับปรุง/ที่ไม่ได้ดําเนินการ เสนอประเด็นท้าทาย คือ ต้อง
วางยุทธศาสตร์ภาคการขนส่งในแผนฯ ฉบับที่ ๔ ให้เด่นชัด  มีแผนงานโครงการรองรับ ผลักดันให้ได้รับ
งบประมาณ และเร่งรัดให้ดําเนินการให้สําเร็จในช่วงแผนระยะต้นของแผน ฯ ฉบับที่ ๔   

๗.  เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่ผลการประเมินความสําเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  
เสนอประเด็นท้าทาย คือ การดําเนินงานของแผนฯ ฉบับที่ ๔  ต้องผลักดันประเด็นจากภาคประชาชนไป
ดําเนินการต่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งขยายบทบาทการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนให้มากขึ้น 

๘. เรื่อง การดําเนินงานตามอนุสัญญา/ข้อตกลงระหว่างประเทศ/กระแสการจัดการสารเคมี
ระหว่างประเทศ  เสนอประเด็นท้าทาย คือ ต้องปรับเปลี่ยนการดําเนินให้เป็นลักษณะเชิงรุก เช่น การวิเคราะห์
ทิศทางและการวางแผนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศในอนาคตไว้ล่วงหน้า เตรียมความพร้อม เตรียม
ทีมงาน/บุคลากรให้เพียงพอ  เพราะความเคลื่อนไหวด้านสารเคมีในเวทีระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค ระดับ
โลก เริ่มมีบทบาทและสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลถึงการจัดการสารเคมีในประเทศ  
รายละเอียดตามเอกสารการประชุมวาระที่ ๔.๑ 
   

ความเหน็ทีป่ระชุม 
  ผู้แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย
ให้ความเห็นว่า ขอชมเชยผู้ทําการประเมินความสําเร็จการดําเนินตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ครั้งนี้ในการ



 ๑๙ 

รวบรวมและวิเคราะห์  อยากสอบถามว่า ที่ประเมินได้ระดับดีเยี่ยม หรือระดับดีเป็นอย่างไร วิธีการประเมิน
เหมือนนักเรียนให้คะแนนตัวเอง คือ เจ้าของโครงการตอบแบบสอบถามเป็นหลัก ซึ่งก็คงไม่ผิด เพราะไม่มีวิธีอ่ืนที่
ดีกว่านี้  ในส่วนโครงการที่ได้รับการประเมินว่าดีเยี่ยม ๑๘ โครงการ ตามเกณฑ์การประเมินคือต้องนําไปปรับปรุง
ได้ต่อยอดต่อไป แต่ยังมองไม่เห็น ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่ที่สามารถจะไปดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง  เพื่อจะได้ใช้
ประโยชน์ต่อในแผนฯ ฉบับที่ ๔ ไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนนี้ผู้ประเมินเห็นแล้วเก็บไว้ หรือดูในแบบสอบถาม ขอ
สนับสนุนว่าวิธีที่ดําเนินการถูกทิศทางแล้ว แต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาอาจจะยังไม่ชัดเจน 
  ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ถ้าสามารถดูลงลึกได้ในรายละเอียดของ ๑๘ โครงการที่สําเร็จระดับดี
เยี่ยม และเรียนรู้ได้ว่าโครงการดีเพราะอะไร อย่างไร จะได้เรียนรู้กันต่อไป ส่วนที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ๒๓ 
โครงการ ก็จะได้เรียนรู้เหมือนกันว่า ไม่มีเงินดําเนินการเป็นยังไง ไม่มีเงินแต่ทําอะไรไปบ้าง สรุปได้ว่าในเชิง
ประมาณดีแล้ว ที่ทํามาชัดเจนมาก  แต่ขอให้ไปช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงคุณภาพด้วย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ทําต่อไป 
  ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้ความเห็นว่า การจัดวาระการประชุม อาจทําให้
อนุกรรมการฯ สับสน วาระนี้ควรนําเสนอก่อนวาระที่ ๓.๒ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ นําเสนอว่าจะมีการประเมิน
ความสําเร็จ  ๓ รูปแบบ  การประชุมครั้งนี้จะนําเสนอผลการประเมินความสําเร็จตามแผนงานโครงการ ส่วนการ
ประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัด ยังไม่ได้ดําเนินการ แต่ไปสังเคราะห์วิเคราะห์ ตัวช้ีวัดแผนฯ ฉบับที่ ๓  มาเพื่อ
กําหนดแผนฯ ฉบับที่ ๔ ทําให้สับสน ประเด็น คือว่าจะนําเสนอแค่ผลการประเมินแผนงานโครงการจึงไม่เชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด ทําให้มองไม่เห็นภาพรวม ส่วนการประเมินแผนฯ ฉบับที่ ๓ ทั้งหมดที่จะประเมินทั้ง ๑๘ ตัวช้ีวัด
เหมือนกับจะรายงานว่าผลผลิตเสร็จแล้ว แต่ผลลัพธ์ยังไม่ได้ ซึ่งประธานก็ทราบว่า ต้องทําการประเมินก่อนจึงทํา
แผนฯ ฉบับที่ ๔ แต่เนื่องด้วยเวลา ทําให้ทุกคนเกิดคําถามว่าแผนฯ ฉบับที่ ๔ ที่กําหนดขึ้นถูกทิศทางหรือไม่  
เพราะปัจจุบันมีแผน ฯ ฉบับที่ ๔ แล้ว แต่ยังมีการประเมินแผนฯ ฉบับที่ ๓ แล้วมีประเด็นต่างๆ ออกมา ทําให้ทุก
คนคิดว่าจะมีการ Rolling plan ได้ หรือจะ Rolling plan ในปี ๒๕๕๖ หรือไม่  ส่วนการประเมินยังไม่มีการ
ประเมินเชิงคุณภาพให้ชัดเจน แล้วจะเสนอว่าผลประเมินโครงการที่ได้ระดับดี จะต้องดําเนินต่อในแผนฯ ฉบับที่ 
๔ ทําให้หลายคนมีคําถามว่า ตัวช้ีวัดแผนฯ ฉบับที่ ๓ ใช้ได้อยู่หรือไม่  
  ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การประเมินเชิงปริมาณน่าจะใช้ได้  ที่สงสัยคือผลความสําเร็จดีเยี่ยม 
๑๘ โครงการ ยกตัวอย่างเช่น การที่จะได้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ๓๕ โครงการ อาจมีเพียง ๒๐ โครงการที่
จะต้องทํา ไม่ใช่ควรจะทํา เพราะเป็นโครงการสําคัญๆ และ contribute กับความสําเร็จ ๘๐% ส่วนที่เหลือ ๑๕ 
โครงการ contribute เพียง ๒๐%  ถ้าเป็นอย่างที่ประเมินจะดีมาก ต้องมีระบบการทํา priority/prioritization   
โครงการ ๒๐% ที่ contribute กับ ๘๐% ของความสําเร็จ  ถ้าผู้ประเมินสามารถประเมินได้ว่าเป็นอย่างไรได้ก็จะ
ดี  เป็นการบ้านต่อไป เพราะผู้ประเมินต้องเรียนรู้เหมือนกัน ขอให้ผู้ประเมิน ผู้ทําแผน และผู้ปฏิบัติเรียนรู้ไป
ด้วยกัน เป็นการสะสมทุนทางปัญญาของทุกฝ่ายไปเรื่อยๆ จะดีขึ้นเรื่อยๆ  
  ประธานสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลต่อเนื่องจากประธานฯว่า
หน้า ๔, ๕ ตารางข้อมูลว่าโครงการไหนไม่ได้งบประมาณ/ไม่ได้ดําเนินงาน มี ๕ โครงการจาก ๒๓ โครงการที่ไม่ได้ 
ทํา ซึ่งเป็นโครงการสําคัญทั้งสิ้น เช่น โครงการศึกษาและดําเนินการป้องกันขนย้ายสารพิษและวัตถุอันตรายที่ผิด
กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีผลมากต่อผลความสําเร็จของการจัดการสารเคมี ในแง่ที่ว่าผลการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้  ซึ่งผลต่อเนื่องต่อไปคือ จะแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่ไม่ได้ทําวันนี้เชื่อมโยงกับแผนฯ ฉบับที่ ๔ 



 ๒๐ 

ซึ่งมีไว้แล้วอย่างไร  ถ้าได้เนื้อหาของการประเมินในเชิงคุณภาพ ที่บอกว่า ทําไมถึงไม่ได้งบประมาณ ทําไมถึงไม่ได้
ทํา  อันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลักดันให้แผนฯ ฉบับที่ ๔ ให้เกิดความสําเร็จ ขอขยายประเด็นใน 
โครงการทบทวนติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ไม่ได้
ดําเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งในความเห็น แต่ดูแล้วอยู่ในแผนฯ ฉบับที่ ๔ ที่ว่าต้องทําต่อเนื่อง ซึ่งจะไป
เชื่อมโยงกับประเด็นที่ ๓.๑ ข้อ ๘๕ ของ zero draft  ที่ปรากฏบ้างใน Rio Plus ๒๐ Earth summit ๒๐๑๒ ที่
กําหนดกว้างๆ  ฉะนั้นที่บอกว่าให้มีการประสานความร่วมมือ (coordination) ให้มากระหว่างอนุสัญญาบาเซลฯ 
อนุสัญญา รอตเตอร์ดัมฯ  อนุสัญญาสต็อกโฮล์มฯ  แต่ไม่ได้บอกว่า coordination ต้องการอะไร แต่ถ้าประเทศ
ไทย จะมี contribution ที่มาจากผลการประเมินครั้งนี้ไปที่ Rio Plus ๒๐ Earth summit  ๒๐๑๒ ต้องให้ทัน
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ว่าการ coordination ระหว่าง ๓ อนุสัญญาดังกล่าวปัญหาคืออะไร จะเป็น
ประโยชน์ต่อเนื่องจากการประเมินการอนุวัตรแผนฯ ฉบับที่ ๔ แล้วนําไปใช้ประโยชน์ต่อการเจรจาที่กําลังจะ
เกิดขึ้น 
            ผู้แทนสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอแก้ไขตารางที่ ๓  โครงการที่ ๖๓ : โครงการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพราะได้งบดําเนินงานทุกปี 
ปีละประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา สอบถามว่า เป็นผลการประเมินความสําเร็จตาม
เป้าหมายและตัวช้ีวัด ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของการประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับที่ ๓ หรือเป็นการ
ประเมินตามเป้าหมายที่กําหนดว่าบรรลุหรือไม่  ได้มีการประเมินความสําเร็จแผนงานโครงการภายใต้แผนฯ และ
โครงการสนับสนุน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ไม่  เพราะแผนงานโครงการจะสะท้อนว่าจะนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายที่ต้ังหรือไม่ ฉะนั้นการประเมินตัวช้ีวัด อาจจะต้องประเมินว่าสอดคล้องกันหรือไม่กับแผนงานโครงการ
แต่ละยุทธศาสตร์  อีกประเด็นหนึ่งการประเมินแผนงานโครงการ  ถ้าสามารถจัดระดับความสําเร็จที่ดีเยี่ยมว่ามี
โครงการอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯอะไรบ้างสัดส่วนเท่าไหร่ เช่น มี ๓ ยุทธศาสตร์ ผลความสําเร็จของแผนงาน
โครงการมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ไหนมากเป็นพิเศษ หรือว่ากระจายกันหรืออย่างไร อาจจะได้เห็นภาพอีกส่วนหนึ่ง 
ประเด็นสุดท้ายคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี โดยเฉพาะภาคการเกษตร โครงการ
สําคัญๆ ไม่ได้ดําเนินการ เช่น โครงการที่ ๘๖  เรื่อง การลดสารเคมีส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ และเรื่องการใช้
สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นแผนงานโครงการที่สําคัญ แต่ไม่ได้
ดําเนินการ บ่งชี้ให้เห็นว่าอย่างที่เราตั้งเป้าไว้  นอกจากนี้เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่กําหนดว่า จะลดพื้นที่ 
หรือเพิ่มพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐  มองแล้วเหมือนจะไปตอบเป้าหมายหลัก อย่างนั้นได้อย่างไร ตรง
นี้อาจเป็นจุดที่ต้องพิจารณาว่าประเมินแล้วดูภาพทั้งหมด จะเห็นว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อน เพื่อจะไป strengthen 
แผนฯ ฉบับที่ ๔  ซึ่งถ้ามีในแผนฯ ฉบับที่ ๔ มีแล้วอย่างที่ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยว่า การประเมินผล
ควรต้องเสร็จก่อน ก่อนที่จะทําแผนฯ ฉบับที่ ๔ แต่เนื่องจากระยะเวลาไม่ไปด้วยกัน จะหยุดเรา เห็นว่าอาจต้อง 
strengthen ตอนวางแผนปฏิบัติการเป็นระยะๆ ว่าระยะต้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อเข้าไปเสริมว่า แผนงาน
โครงการหรือ Flagship project ภายใต้แผนฯ ฉบับที่ ๔ ในแต่ละระยะ ควรจะเป็นโครงการประเภทไหนบ้าง 

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะไว้ ต้องทําเข้าใจว่าอนุกรรมการที่มาประชุม
ต้องการแสดงความคิดเห็น สุดยอดของการทําแผน ไม่เคยมีใครที่รอการประเมินของแผนฯ ฉบับที่แล้ว เรียกว่า
เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ  แม้กระทั่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ไม่เคยรอ



 ๒๑ 

ประเมินผลทุกอย่าง แล้วค่อยเริ่มต้นทําแผนฯ ฉบับต่อไป อย่างมากก็ preliminary evaluation พอครึ่งแผนก็
ต้องเตรียมทําแผนฯต่อไป  เพราะการรอจนประเมินเสร็จแล้วค่อยทําแผนใหม่ในทางปฏิบัติ ทํากันไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นการทําแผนใหม่ ก็ต้องเริ่มไปก่อน แต่ไม่ใช่ว่าการประเมินผลแผนเดิมไม่มีประโยชน์ นํามาใช้ในการ
ปรับแผนได้  เพราะนั้นการทําแผนฯ ฉบับที่ ๔ เสร็จ ต้องไม่นิ่ง  พอได้ผลการประเมินแผนฯ ฉบับที่  ๓ ออกมาว่า
มีอะไรต่อแผนฯ ฉบับที่ ๔ ก็ทําไป ความรู้ที่ได้จากแผนฯ ฉบับที่ ๓  ก็ปรับได้ ทุกอย่างมีชีวิต ชีวิตมันคือการเรียนรู้ 
เรียนรู้จนวันสุดท้ายของชีวิต ก็คือเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่รู้วันจบ 
  ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ขอแก้ไข
ข้อมูลในตาราง ก-๓  โครงการที่ ๓  โครงการพัฒนากฎหมายการขนสินค้าอันตรายสําหรับทุกภาคส่วนการขนส่ง
ของประเทศ ที่ดําเนินการกับสํานักงานกฎหมายของสํานักปลัดกระทรวงคมนาคม ว่าได้ลงนามโครงการไปแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔  แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ รายละเอียดจะส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ  
  รองประธาน ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ให้
ข้อมูลว่า เป้าประสงค์ของแผนฯ ฉบับที่ ๓  ที่เกี่ยวกับ SAICM กําหนดเป้าประสงค์ไว้ว่า “ลดการใช้สารเคมีในทาง
ที่นําไปสู่การลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพอนามัย ภายในปี ๒๕๖๓” เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ ฉบับ
ที่ ๔  ที่กําหนดไว้ว่า “ภายในปี ๒๕๖๔ สังคมและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย บนพื้นฐานของการจัดการสารเคมีที่มี
ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ” ควรนําเป้าประสงค์ทั้ง ๒ แผน มาดูว่า
จะทําเมื่อไหร่ และผลของ SAICM มีประโยชน์ต่อการดําเนินงานของแผนฯ ฉบับที่ ๔ อย่างไร สําหรับเรื่อง
ประเด็นท้าทายที่ว่า ผลการประเมินที่ประสบผลสําเร็จเหล่านี้ ต้องทําให้เกิดความย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง หรือเพื่อให้
เกิดกลไกระดับที่ดีต่อไปนั้น เช่น ตัวอย่างที่ประสบผลสําเร็จหน้า ๘  โครงการศึกษาปัญหาและความรุนแรงของ
ผลกระทบจากการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช  โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจําหน่ายสินค้าผลิตผลของ
เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนที่เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ หน้า ๑๐ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทั้ง ๓ โครงการควรได้รับการดําเนินการต่อไป  แต่โครงการเหล่านี้ยังได้รับความสนใจ
ในการนําไปปฏิบัติในพื้นที่เกษตรกรรมไม่มากนัก ซึ่งเป็นโครงการที่ทําแล้วประสบผลสําเร็จ แต่เป็นการที่นําไปใช้
ต่อยอดเพื่อให้กลไกพ้ืนที่การเกษตรลดการใช้สารเคมี   จะสอดคล้องกับ SAICM ในปี ๒๕๖๓ จะทําอย่างไรให้
ประเด็นท้าทาย เกิดผลสําเร็จที่ย่ังยืนและขยายผลระดับที่ดีต่อไปได้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องดูว่าโครงการที่แล้ว
เสร็จ  ใครควรจะขยายผลอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไหร่ เพราะที่ทําสําเร็จสามารถขยายผลทั่วประเทศได้  
ประเด็นเรื่องท้าทายข้อที่ ๖ สําหรับโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ และเป็นโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ ส่วนใหญ่
เป็นโครงการเรื่องการขนส่งสินค้าอันตรายขนส่งสินค้าอันตราย รวมท้ังกระบวนการเกี่ยวกับกฎหมาย การทํา
โครงการเหล่านี้ไม่ได้ดําเนินการตามแผนฯ ฉบับที่  ๓ แต่ข้อเสนอแนะความท้าทายคือ ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับ
ที่ ๔ ต้องผลักดันให้แผนงานโครงการเหล่านี้ได้รับงบประมาณ เร่งรัดให้เกิดการดําเนินการให้สําเร็จในช่วงระยะต้น
ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔  รวมทั้งกําหนดแผนงานโครงการที่ต้องทําต่อเนื่อง เรื่องการลดความเสี่ยง
อันตรายจากสารเคมีภาคการขนส่งต่อไป ขอเสนอเพิ่มเติมว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูล หรือ
วิเคราะห์ความจําเป็นของโครงการว่า ถ้าทําแล้วจะได้อะไร ถ้าไม่ทําจะเกิดผลเสียอย่างไร จะทําให้โครงการที่ยัง
ไม่ได้ทําในแผนฯ ฉบับที่ ๓ ได้รับการดําเนินงาน  ประเด็นสุดท้ายที่เชื่อมโยงกับแผน เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ทํา แต่
เป็นโครงการเกี่ยวข้องในภาคการเกษตร หน้า ๑๑ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ทําการเกษตร
อินทรีย์/เกษตรปลอดสารเคมี  แผนงานส่งเสริมการผลิตและใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรที่
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ถูกต้องแก่เกษตรกร  ช่ือโครงการเมื่อเทียบกับโครงการข้างต้น คล้ายกันมากกับ ๓ โครงการที่ไม่ได้ทํา ทําให้
มองเห็นภาพว่า  การจะนําไปปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนหรือเกษตรกรได้นําไปใช้ในการทําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งยังไป
ไม่ถึง  ดังนั้นถ้าจะมีการดําเนินการประเด็นท้าทายโครงการที่จะทําในแผนฯ ฉบับที่ ๔ ต้องมีการวิเคราะห์ความ
จําเป็นของโครงการ ทําแล้วได้อะไร ถ้าไม่ทําต่อแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไร รวมทั้งการต้องการใช้สารเคมีทาง
ภาคอุตสาหกรรม ก็ต้องวิเคราะห์โครงการด้วย 
  ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ข้อมูลว่า ครั้งแรกเข้าใจเป็นเรื่องของ self evaluation 
แต่ประธานบอกว่า มีนักวิชาการอิสระ เข้ามาอยู่ในกระบวนการน่าจะเป็นจุดแข็งของการประเมินครั้งนี้ ว่าไม่ได้
ประเมินกันด้วยตัวเองว่า ของตัวเองดี ควรระบุว่าทีมประเมินมีใครบ้าง ส่วนอันที่ ๒ ลักษณะโครงการย่อยที่
ประธานเสนอ ที่จริงแล้ว impact ของแต่ละโครงการ มีขนาดไม่เท่ากัน น่าจะเป็นบทเรียนในแผนฯ ๔ หรือไม่กับ
การประเมินผลกระทบที่ควรจะมีตลอดความสําเร็จในภาพรวม  เพราะจะเชื่อมโยงไปสู่ในส่วนที่ต้องร่วมกัน
ผลักดัน โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการฯ นี้ มิฉะนั้นการประเมินแผนฯ ฉบับที่  ๓  ในบางโครงการ ที่หลายท่านบอก
ว่าสําคัญ แต่ทําไมไม่ได้รับงบประมาณ  เหมือนกลับให้ไปช่วยเหลือตัวเองหรือไม่  ลักษณะของกระบวนการ การ
สนับสนุน ไม่ได้มีลักษณะของแผนชาติอย่างแท้จริง  เพราะว่าถ้าให้ต้องไปหาเงินเอง ก็อยู่ที่ศักยภาพของ
หน่วยงาน นอกจากศักยภาพแล้วยังอยู่ที่ concern หรือการให้ความสําคัญของหน่วยงานนั้นด้วย เพราะถ้าคิด
แล้วถ้าไม่ทําจะสบายกว่าอาจเป็นไปได้  ทําให้มองว่า ถ้าในแผนฯ ฉบับที่ ๔ มีความเป็นไปได้ก็น่าจะต้องให้
น้ําหนักความสําคัญ กระบวนอะไรที่จะไปเป็นแรงผลักดัน ไม่ว่าเป็น positive, negative ก็เหมือนกัน จะทํา
อย่างไรให้หน่วยงานนั้นเดินต่อไปร่วมกันได้  ไม่อยากเห็นภาพที่ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เพราะไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
จริงๆ ขอชื่นชมว่าหลายยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการชัดเจน ไม่แน่ใจว่าวาระที่ ๓.๒ เรื่อง การจัดทําตัวช้ีวัด โดย
กระบวนการ จะมีการทําร่วมกันหรือไม่ เหมือนกับว่าฝ่ายเลขานุการฯ จะไปจัดทํากันเอง เพราะไม่มีการอธิบาย 
จะเป็นประโยชน์มาก ถ้าพูดกันถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมต้ังแต่ในคณะอนุกรรมการฯ  อย่างน้อย ๆ จากการมีส่วน
ร่วมแล้วก็ยังผสมผสานกับเรื่อง commitment ด้วยว่า การแสดงความเห็นในที่ประชุม ไม่ว่าเรื่องตัวช้ีวัดหรือ
โครงการก็ต้องมีพลังที่จะร่วมดําเนินงาน และขับเคลื่อนไปด้วยกัน ขอให้ถือว่าเป็น response ของผู้ที่เพิ่งเข้ามา 
  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อมูลว่า ในฐานะที่มีช่ืออยู่โครงการที่ได้รับการ
ประเมินในระดับดีเยี่ยม ซึ่งกรมฯ มีหลายโครงการมีการประเมินทั้งระดับดี ระดับปกติ สําหรับโครงการที่ได้รับ
การประเมินว่าดีเยี่ยม คือ โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อม ตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี/วัตถุอันตรายและ
โครงการการฝึกซ้อมการบริหารจัดการสาธารณภัย : การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากภัยการ
ก่อวินาศกรรมด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย (รังสี) ที่มีผลกระทบรุนแรง ซึ่งใช้ code ว่า NBC ดําเนินการมาแล้ว 
๒-๓ ปี ได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง  ปี ๒๕๕๕ ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการระยะต้นของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ฉบับที่ ๔ และได้รับงบประมาณแล้ว ส่วนปี ๒๕๕๖ จะขอแผนงานโครงการเพิ่มเติมเรื่องการประเมินผลแผนและ
การฝึกซ้อมแผน  ฉะนั้นจะเร่งดําเนินการต่อยอดจากแผนฯ ฉบับที่ ๓ จากการดําเนินการที่ผ่านมา ประเด็นหนึ่ง 
เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีเหตุการณ์นําไปสู่ความเสี่ยงเรื่องนี้มากขึ้น กรมฯ ให้ความสําคัญมาก รวมทั้งได้
ต้ังงบประมาณไว้ทุกปีไว้ในแผนปฏิบัติการระยะต้น มีหลายท่านมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมของกรมฯ  
ซึ่งดําเนินการทั้งระดับ table top exercise และระดับ  full scale exercise 
  รองประธาน ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ข้อมูล ๓ 
ประเด็น ประเด็นที่ ๑  เสนอให้เปลี่ยนระดับความสําเร็จที่ควรปรับปรุง เป็น ระดับความสําเร็จที่ไม่สอดคล้องกับ
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แผนยุทธศาสตร์ฯ เพราะต้องอธิบายว่าการดําเนินโครงการนี้ต้องปรับปรุง  ประเด็นที่ ๒ โครงการไม่ได้ดําเนินการ 
๒๓ โครงการ ให้รวมกับ ๒ โครงการนี้ด้วย  ควรวิเคราะห์ต่อไปว่ามีผลกระทบของแผนฯ ฉบับที่ ๓ มากน้อย
อย่างไร  บางโครงการที่ไม่ได้ทําในแผนฯ ฉบับที่ ๓ ควรจะไปทําต่อในแผนฯ ฉบับที่ ๔ รวมทั้งวิเคราะห์ใน
ภาพรวมด้วย ประเด็นที่ ๓  ข้อมูลที่หน่วยงานส่งมาเป็นข้อมูลระดับไหน เช่น โครงการระดับดีเยี่ยม ระดับดี เช่น
เรื่องการแก้ไขกฎหมายวัตถุอันตรายให้สอดคล้องกับฉลากตามระบบ GHS ถ้ารายงานว่าทําตามระยะเวลาที่
กําหนด จะได้ระดับดี หรือไม่ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ สุ่มโครงการต่างๆ ดู โดยเฉพาะ ๑๘ โครงการที่ได้ระดับดี
เยี่ยม มีผลกระทบต่อเป้าหมายหรือไม่  เช่น เรื่องการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง GHS ที่ได้ระดับดีเยี่ยม เพราะ
เสร็จเร็วกว่าเวลาที่กําหนด แต่เนื้อหาของประกาศฯ มีแค่ข้อเดียว ทั้งที่ควรมี ๑๐ ข้อ ขอให้พิจารณาเชิงคุณภาพ
ด้วย 

 รองประธาน ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ให้
ความเห็นว่า ขอเสริมประเด็นท้าทายที่ประธานฯ ให้ข้อมูลไว้ ซึ่งเป็นประเด็นยาก ที่แผนฯ ฉบับที่ ๔ จะต้อง
หาทางแก้ให้ได้ ประเด็นที่ ๑ เรื่อง การเกษตร จะทําอย่างไรให้เกษตรกรเชื่อข้อมูลหรือนําคําแนะนําของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ไปปฏิบัติจริง ไม่เชื่อคําโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเรื่องการขายและโฆษณาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ส่วนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์วัตถุ
อันตรายของภาคเอกชน  ยังเป็นลักษณะเชิญชวนมากกว่าที่จะเสนอถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  อาจมีบ้างแต่พูดเร็ว
มาก ตัวอักษรเล็กมาก  ฟังไม่รู้เรื่อง ประเด็นที่ ๒ เรื่องภาคอุตสาหกรรม ทําอย่างไรให้ภาคอุตสาหกรรม
รับผิดชอบ และสมทบเงินต้ังกองทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงขึ้นมา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐที่
ควบคุม  ถ้าไม่ปฏิบัติจะโดนยึดใบอนุญาตจะดีมาก  เพราะเป็นเรื่องที่ทราบและมีความถนัดใช้สารเคมีให้ถูกต้อง
เหมาะสม จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย  ประเด็นที่ ๓ ภาคอุตสาหกรรม ต้องรับผิดชอบเรื่องมาตรการ
เศรษฐศาสตร์ที่ภาครัฐกําหนดขึ้นมาและนําไปปฏิบัติ  มาตรการเศรษฐศาสตร์ที่ภาครัฐ กําหนดส่วนหนึ่งเป็น
มาตรฐานพิเศษ  ส่วนมาตรการอื่นๆ เช่น มาตรการทางภาษี  ค่าปรับ เป็นต้น ไม่ค่อยมีปัญหาในทางระบบ  
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ยังเป็นกระบวนการเชิงสมัครใจ จะทําอย่างไรให้เป็นมาตรการเชิงบังคับ มีโอกาสไปรับ
ฟังความคิดเห็นเรื่องมาตรการเชิงภาษี  ภาคอุตสาหกรรมเมื่อฟังเสร็จปฏิเสธทันที จึงไม่สามารถจะออกมาได้  ทํา
ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการ
ดังกล่าวไม่ได้  อีกประเด็นหนึ่ง เรื่อง กลไกทางการตลาด ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากสารเคมี  ภาครัฐมีหน้าที่ไปแนะนําแต่หน่วยงานได้นําไปดําเนินงาน ซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่ายกย่อง  มาตรการนี้ไม่ได้เป็นมาตรการบังคับทางราชการ แต่เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ดําเนินการ 
แต่ไม่ได้บอกรายละเอียด แต่ทําอย่างไรให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่ตัวเองสามารถรับผิดชอบมากได้ เป็นประเด็นท้าทายที่เกี่ยวข้องในแผนฯ ฉบับที่ ๔  มีหลาย
โรงพยาบาลในต่างจังหวัด รับซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรที่ประชาชนปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ราแพงก็จริง แต่ก็ซื้อ 
เพราะผักที่โรงพยาบาลนําเอาไปให้คนไข้รับประทาน  ซื้อมาจากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่นั้น  มาตรการนี้ไม่ได้เป็น
มาตรการบังคับทางราชการ เป็นต้น  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าประเด็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทําตัวช้ีวัดนั้น
มีแน่นอน แต่จะทยอยทําเป็นกลุ่ม จนครบทั้ง ๕ กลุ่มตามที่นําเสนอในวาระที่ ๓.๒ แต่ละกลุ่มจะเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาประชุมหารือร่วมกัน ประเด็นหนึ่งที่ผู้แทนหลายหน่วยงาน ต้ังข้อสังเกตว่าควรสังเคราะห์และ



 ๒๔ 

วิเคราะห์ ๑๘ แผนงานโครงการที่ประเมินความสําเร็จได้ในระดับดีเยี่ยม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ /ประชาชน 
สามารถนําไปต่อยอดได้ นั้น ขอรับไว้พิจารณา เพราะเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการบริหารแผนปฏิบัติการ
ภายใต้แผนฯ ฉบับที่ ๔ ที่ต้องมีการสื่อสารความสําเร็จจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจทราบ  
  ประธานฯ  ให้ความเห็นว่า คณะอนุกรรมการฯ ทั้งคณะไม่ได้มีหน้าที่ทั้งหมด ต้องติดตามความ
คืบหน้าการประเมินผล และกําลังทําเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมาก อย่างที่รองประธาน กรมควบคุมมลพิษให้
ความเห็นว่า จะออกภาษี ก็มีคนคัดค้าน เมื่อออกไม่ได้ จะบอกชาวบ้านเลิกใช้สารเคมี หรือใช้สารเคมีด้วยความ
ปลอดภัยได้อย่างไร เพราะโฆษณาประชาสัมพันธ์มีเยอะมาก ให้ซื้อเยอะจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศ นั้นคือความ
สลับซับซ้อน  ขอยกตัวอย่าง กรณีที่เกิดขึ้นที่ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ชาวบ้านรวมตัวกันที่มัสยิด แล้วระดมทุน
คล้ายสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อนําทุนไปช่วยคนยากคนจนในหมู่บ้านที่นําที่ดินไปจํานองไว้  โดยไปไถ่ที่ดินกลับมา 
แล้วเอาที่ดินมาขายคืน/จัดสรรใหม่ ขายให้คนที่เป็นหนี้เค้าค่อย ๆ ผ่อนใช้คืน ท้ายสุดสามารถผ่อนคืนได้  แต่ไม่ได้
ที่ดินไปทั้งหมด ไปไถ่จํานอง ๑๐๐ ไร่ ได้คืนมา ๓๐-๔๐ ไร่  ทุกท่านจะทําอย่างนี้ได้อย่างไร มันซับซ้อนมาก 
อิทธิพลมาก ทุนนิยมมาก  ซึ่งต้องชี้เป้าหมายให้ชัด ว่าเป้าหมายจริง ๆ ที่จะสําเร็จอยู่ตรงไหน  หลักการคือ หนึ่ง ช้ี
เป้าให้ชัด สอง กัดไม่ปล่อย  สาม รุมกันกัด  นั่นคือความสําเร็จของการทํางานร่วมกันในการแก้ปัญหายากๆ คณะ
อนุกรรมการฯ คณะนี้ต้องช่วยกําหนดเป้าหมายให้ชัด แต่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง   

ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นต่อเนื่องจากรอง
ประธานฯ  ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ว่าจะทําอย่างไรให้ผู้ประกอบการมีความ
รับผิดชอบ กรณีมาตรการทางการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีกลับมา บอกว่าในการ
ใช้กองทุนยังไม่ชัดเจน  ที่บอกว่าทําอย่างไรให้ภาคอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบนั้น กรณีมาบตาพุด ได้
งบประมาณไม่ เท่ากับที่ เก็บได้  เพราะฉะนั้นในการวางผังเมืองต่าง  ๆ  ถึงไ ด้มี ปัญหา  สิ่ งที่จะพูดคือ 
ภาคอุตสาหกรรมทําแล้ว แต่กลไกภาครัฐในการจัดสรรงบลงไปในพื้นที่เพื่อให้มีการป้องกันไมเพียงพอ ไม่ทันการ
แก้ปัญหา อยากจะบอกว่าผู้ประกอบการทําทุกอย่างเท่าที่สามารถทําได้ และเห็นด้วยในหลักการว่าใครที่เป็นผู้ก่อ
ก็ต้องจ่ายภาษี  

ประธานฯ  ได้ยกตัวอย่างกรณีเรื่องบุหรี่ ที่สามารถเอาภาษี ๒ เปอร์เซ็นต์จากภาษีสรรพสามิต
สุราและบุหรี่ได้ และเอาไปตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ มีหลายปัจจัยที่ทําได้สําเร็จ คือ (๑) ต้องทํางานหนัก ผู้ที่
ทําเรื่องนี้ คือ ศ. นายแพทย์ประกิต วาทีสาธก และ นายแพทย์ศุภกร บัวสาย เพราะเขาตั้งเป้าหมายชัด  เกาะติด
สถานการณ์ และหาแนวร่วม และทํางานกับกระทรวงการคลัง ถึง ๗ ปี  จนกระทั่งกระทรวงการคลังเห็นด้วย และ
เป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสภาเอง ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข ให้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก ๒ เปอร์เซ็นต์
ของสรรพสามิต เข้ากองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (๒) ต้องมี Champion งานอะไรที่ยาก ถ้าไม่มี champion 
ปล่อยให้ข้าราชการประจําซึ่งเปลี่ยนทุก ๒-๓ ปี ทําไปเรื่อย ๆ ไม่มีทางเสร็จ สารเคมีก็ต้องมี champion ที่ทํางาน
เชิงรุก แต่ทุกคนต้องช่วย ความสําเร็จระดับดีเยี่ยม ๑๘ โครงการ คือสิ่งที่ควรเรียนรู้ น่าจะมาเล่าสู่กันฟัง  

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูลว่าที่เสนอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรนั้น ภาครัฐ
ทํากันมาก แต่ค่อนข้างทํายาก เพราะสารเคมีหาซื้อได้ง่าย และประสิทธิภาพเห็นผลเร็ว แต่สิ่งตกค้างเกษตรกร
มองไม่เห็น ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้ทําให้เกิดโรงเรียนเกษตรกร โรงเรียนชาวนา ในฐานะที่ทํางาน
ร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุข ถ้าได้งบประมาณมาก จะทําเรื่องการโฆษณา จะโฆษณาถึงเรื่องพิษภัยจาก



 ๒๕ 

สารเคมีทางโทรทัศน์ กรณีเรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล บางทีต้องไปไถกลบต้องเสียงบประมาณมากในการซื้อยา
รักษา ขอให้ทุก ๆ หน่วยงาน ช่วยให้ความรู้เรื่องความเป็นพิษสารเคมีในการนําไปประกอบอาหาร เช่น ประเทศ
เวียตนามเนื่องจากเป็นประเทศสังคมนิยม เกษตรกรจะใช้สารเคมี ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน แต่
ประเทศไทยทําไม่ได้ เราสามารถซื้อสารเคมีที่ขึ้นทะเบียน แล้วนําไปใช้ผิดประเภทก็มี  ที่ห้ามไปแล้วก็ยังมีใช้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกร แต่ค่อนข้างยาก  

 รองประธาน ผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ให้
ความเห็นว่าต้องร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ การประกันราคาสินค้า การรับซื้อสินค้าของเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมี 
ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าพ้ืนที่ใดมีการใช้สารเคมีที่เหมาะสมตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ จะรับซื้อในราคาดีหรือที่
ยุติธรรม  

ประธานฯ  ให้ความเห็นว่าปัจจุบันทํากันเยอะ แต่กระแสยังไม่แรงพอเป็นกระแสหลักที่ประสบ
ความสําเร็จ ไม่ใช่เรื่องง่าย ควรมีเวทีสําหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ แล้วต้องไปทําจริง  

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การจัดการสารเคมี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) : การประเมินความสําเร็จในการดําเนินแผนงานโครงการ
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ขอให้นําข้อคิดเห็น และข้อแก้ไขจากผู้แทนหน่วยงานไปปรับแก้ไข (ร่าง) 
รายงานดังกล่าวให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  

 
๔.๒ โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาต ิ 
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอขอเลื่อนวาระนี้ไปเป็นการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 

 
วาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ 

๕.๑ การประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
ฝ่ายเลขานุการฯ  เสนอขอนัดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 

๒/๒๕๕๕ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  
 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 
 
๕.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ แจ้งที่ประชุมว่าแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ 



 ๒๖ 

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมีของทุก
ภาคส่วน กลวิธีที่ ๒ (๓) ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศนั้น จะมีการจัดอบรมทักษะการเข้าร่วม
ประชุมและเจรจาความตกลงด้านการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ  ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  ระยะเวลา ๑ 
สัปดาห์ กรมองค์การระหว่างประเทศ ได้รับงบประมาณสําหรับโครงการนี้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และสถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จะสนับสนุนงบประมาณอีกล้านกว่าบาท จะจัดจ้าง UNITAR มาฝึกอบรม ซึ่งกรม
ฯ จะมีหนังสือเรียนเชิญคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องมารับการฝึกอบรม  นอกจากนั้นได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า
ได้รับแต่งต้ังให้เป็นอัครราชทูตประจํากรุงพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕  

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ และขอให้ฝ่าย
เลขานุการฯ  จัดต้ังคณะทํางานตามมติที่ประชุมวาระที่ ๓.๑ เพื่อกําหนดว่าบุคคลใดจะเป็น lead บุคคลใดจะเป็น 
co-editor สําหรับ lead กับ co-editor ต้องไปอบรมก่อน โดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษ ศูนย์ประสานแห่งชาติ
ของการประชุม ICCM  เพราะมีแนวโน้มจะต้องไปประชุมในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ รวมทั้งผู้ที่จะต้องไปประชุม 
Rio Plus ๒๐ Earth summit  ๒๐๑๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ด้วย ฉะนั้นหนังสือเชิญที่ไปยังหน่วยงาน หากระบุ
ช่ือชัดให้ได้ จะทํางานง่ายขึ้น  แต่ถ้าทําหนังสือแจ้งไปที่หน่วยงาน ควรประสานตัวบุคคลด้วยเพื่อคนที่เข้าอบรม
เรื่อง negotiation skill จะได้ไปเจรจาได้จริง 

 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 
 
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุม และปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
 
       นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์      นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล 
          ผู้จดรายงานการประชุม                                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 


