
 
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินการว่าด้วยการจัดการสารเคมี 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖   

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร ๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางสุณี ปิยพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  

อนุกรรมการ 

๓. นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้อํานวยการสํานักควบคุมวัตถุอันตราย  
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 

๔. พลตรี เฉลิมพล เต็งศิริ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ฝ่ายวิชาการ 
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

อนุกรรมการ 

๕. นายบํารุง คงดี ผู้อํานวยการสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย  
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๖. นางอรทัย  ศุกรียพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

อนุกรรมการ 

๗. นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านสังคม ๒ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

อนุกรรมการ 

๘. นางสาวอัมพร ธาตบุษยมาศ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

อนุกรรมการ 

๙. นางสาวชชฎาภร บุญพีระณัช ผู้อํานวยการส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ 
สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

๑๐. นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อํานวยการส่วนบริหารศัตรูพืช  
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๑๑. นางพัชรี ประทุมราช หัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย 
กองบริหารงานท่ัวไป  
ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ  
แทนผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๒. นางพรทิพย์ จิรศรีสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการสาธารณสุข 
แทนอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อนุกรรมการ 

๑๓. นายศรัณย์ วัฒนธาดา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๑๔. นางสุดารัตน์ เคยเหล่า นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อนุกรรมการ 

๑๕. นางชุลีพร บุณยมาลิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 



๒ 
 

๑๖. นางสาววรวรรณ เอ่ียมโชติวฒัน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
  แทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

อนุกรรมการ 

๑๗. นางสุชาดา อติวานิชยพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
  แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

๑๘. นายจอมเจตน์ ด้วงสุข วิศวกร ๗  
แทนผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๙. นายอนุชิต พราวพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ  
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

๒๐. นางสาวณัฐพร ศรีภิญโญ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๒๑. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

๒๒. นางสาวปราวีณา มณีสุต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๒๓. นางสาวพรรณพิลาส สายแก้ว นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ  
แทนผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๔. นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ ผู้ชํานาญการ  
สํานักธรรมนูญสุขภาพและนโยบายสาธารณะ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๕. นางสาวสุปรียา จรทะผา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

๒๖. นางสาวศิรินารถ เทียมไธสง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักอนามัย 

อนุกรรมการ 

๒๗. นายวิชมัย โสมจันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
แทนอธิบดีกรมประมง 

อนุกรรมการ 

๒๘. นางสาวพนิดา นวสัมฤทธิ์ นักวิจัย แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศ 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 

อนุกรรมการ 

๒๙. นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 
แทนนายเสรี อติภัทธะ 

อนุกรรมการ 

๓๐. นายสายัณห์ สว่างเดือน   ผู้จัดการสมาคมอารักขาพืชไทย อนุกรรมการ 
๓๑. นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานโครงการ มูลนิธิชีววิถี อนุกรรมการ 
๓๒. นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๓. นางสาวออรัศ คงพานิช เภสัชกรชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 



๓ 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืน ๆ  
๑. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. อธิบดีกรมสวสัดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงาน 
๓. อธิบดีกรมการแพทย์ 
๔. ผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
๕. ผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๖. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
๗. ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย 
๘. ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๙. นายศิริธัญญ์ ไพโรจนบริบูรณ์   
๑๐. นายกิติชัย รัตนะ 
๑๑. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๑๒. ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๑๓. ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๑๔. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๑๕. ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
๑๖. ประธานมูลนิธิเพ่ือสันติภาพเขียว 
๑๗. ประธานมูลนิธิบูรณะนิเวศ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางยุวรี อินนา   นักวิชาการอิสระ 
๒. นายดามพ์ เศรษฐจันทร  นักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
๓. นางอาภรณ์ ขวัญสุด  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ  
      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
๔. นางจันทร์จิรา โพธิ์ทองนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. นางสาวปรางค์เนตร เฟ้ืองฟุ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.         นางสําราญ สินสงวนวงษ์  นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการ สํานักงบประมาณ 
๗. นางพัชรกานต์ สุทธิวรยานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ กรมการค้าต่างประเทศ 
๘. นางสาววราวรรณ เฉลิมโอฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ 
๙. นางสาวกษิรา สุดา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๐. ร.อ. สมหมาย มีชูเสพ  กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
๑๑. นางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมวิชาการเกษตร 
๑๒. นางสาวพีรนุช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สมาคมอารักขาพืชไทย 
๑๓. นางสาวใจพร พุ่มคํา  เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๔. นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย

การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 
ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่า
ด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ  
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ และได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ แล้ว ตาม
หนังสือเชิญประชุม ท่ี สธ ๑๐๐๔.๐๙/ว ๐๒๗ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม 
คือ  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนศูนย์ความเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซ่ึง           
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย

การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓     เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดทําตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔)                  
  ฝ่ายเลขานุการฯ  รายงานความก้าวหน้าการจัดทําตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ให้ท่ีประชุมทราบ สรุปดังนี้ 
  ตามท่ีท่ีประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี      

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบในหลักการ ๑๒ ตัวชี้วัดหลัก และ ๒๔ ตัวชี้วัดย่อย ของแผนยุทธศาสตร์      
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดภายใต้กลุ่มสังคมปลอดภัย             
กลุ่มสิ่งแวดล้อมปลอดภัย และกลุ่มการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังนี้ท่ีประชุมเห็นชอบ
ให้แต่งต้ังคณะทํางานด้านวิชาการพัฒนาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระบบข้อมูลการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ท่ีมี        
นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ เป็นประธาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นฝ่ายเลขานุการฯ จัดทําตัวชี้วัด 
กําหนดค่าเป้าหมาย และระบบข้อมูล ให้มีความชัดเจนข้ึนเพ่ือนําไปใช้ในการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ  ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) นั้น คณะทํางานด้านวิชาการฯ ได้มีการประชุม
พิจารณาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระบบข้อมูล รวมท้ังสิ้น ๘ ครั้ง ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ มิถุนายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
โดยยึดแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัด ๓ แนวทาง ดังนี้ (๑) พิจารณาจากตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๓        
(๒) พิจารณายึดโยงกับหลักความสําเร็จและเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔  และ (๓) พิจารณาจาก
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีได้จากการประชุมระดมสมอง ผลการประชุมของคณะทํางานฯ ได้ข้อสรุปตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ รวมท้ังสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัดหลัก ๒๐ ตัวชี้วัดย่อย ซ่ึงจะเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งต่อไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑ 

ท่ีประชุม     รับทราบ 
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  ๓.๒ SAICM QSP: Electronic Distance Learning Tool on Risk Assessment and 
Risk Management of Chemicals 

ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้นําเสนอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลด้านการประเมิน
และจัดการความเสี่ยงด้านสารเคมี (Electronic distance learning tool on risk assessment and risk 
management of chemicals: eDLT) ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก SAICM ภายใต้กองทุน Quick Start Programme 
Project : Development of course materials & a DLT for the assessment of risk from the use of 
chemicals to support SAICM’s capacity building efforts in development countries การดําเนินโครงการ
ได้รับความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลก/IPCS, University of Ottawa และ Utrecht University เป้าหมายของ
โครงการ คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทําการประเมินความเสี่ยงสารเคมีด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปแบบการเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษ พัฒนาข้ึนโดยโปรแกรม 
Learning Management System (LMS) ประกอบด้วย ๘ บท ได้แก่ Introduction, Problem Formulation, Hazard 
Assessment, Exposure Assessment, Human Risk Characterization, Ecological Risk Characterization, Risk 
Management และ Risk Communication สําหรับ eDLT เปิดใช้อย่างเป็นทางการเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖        
ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าไปใช้ได้ท่ี http://www.chemDLT.com รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๒ 
หลังจากนั้นได้นําเสนอวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลด้านการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านสารเคมี 
(eDLT) ให้ท่ีประชุมทราบ 

ความเห็นท่ีประชุม  ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 

๑.  ผู้แทนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หากมีการฝึกอบรมไม่ว่าจะในประเทศหรือ
ต่างประเทศจะประชาสัมพันธ์แนะนําสื่อการสอนนี้ให้ผู้ท่ีมาฝึกอบรมทราบ นับต้ังแต่เปิดให้บริการใช้ eDLT มีผู้ผ่าน     
การฝึกอบรมประมาณ ๑๐๐ คน โดยเป็นผู้ท่ีติดต่อเข้ามาเองประมาณ ๒๐ คน ปัจจุบันสถาบันฯ ยังไม่มีนโยบายท่ีจะแปล
เป็นภาษาอ่ืน ท้ังท่ีมีความต้องการมาก เช่น อินโดนีเซีย บรูไนดารูซาเลม เนื่องจากต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีสามารถใช้ภาษานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี สําหรับเนื้อหาท่ีนําเสนอในสื่อการสอนนี้ เป็นเนื้อหาพ้ืนฐาน แต่ต้องมี
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จึงจะเข้าใจได้ง่าย เช่น บทเรื่อง hazardous assessment ต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานด้านพิษวิทยา    
เป็นต้น สื่อการสอนนี้เน้นเฉพาะเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารเคมี ถ้ามหาวิทยาลัย
ใดมีหลักสูตรเก่ียวกับเรื่องนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้ งานประจําของสถาบันฯ คือการจัดอบรมเรื่องการประเมินความเสี่ยงและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารเคมี สําหรับสิ่งท่ีจะไม่พบในสื่อการเรียนการสอนนี้คือ กรณีศึกษา ซ่ึงมีความสําคัญ
มากเพราะนอกจากจะเรียนรู้จากเนื้อหาแล้ว ต้องนําความเข้าใจนั้นมาทําแบบฝึกหัดได้ด้วย ค่าลงทะเบียน ๑๐๐ เหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐนั้น ส่วนหนึ่งจะต้องจ่ายให้กับบริษัทท่ีรับผิดชอบโปรแกรม ปัจจุบันผู้เรียนสามารถเข้าใช้โปรแกรมพร้อมกัน
ได้จํานวน ๕๐ ท่ี โดยจํากัดระยะเวลาเข้าใช้และเรียนให้จบภายใน ๔ สัปดาห์ สําหรับโปรแกรมท่ีให้เข้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จะมีโปรแกรมท่ีใช้งานได้ฟรี (Open source) คือ โปรแกรม Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) แต่ทางสถาบันฯ กําลังพิจารณาว่าจะใช้โปรแกรม Moodle แทน LMS นี้ได้หรือไม่ ซ่ึงจะต้องใช้ระยะเวลา 
เนื่องจาก open source นี้มีเครื่องมือต้องเรียนรู้มากว่าจะใช้อย่างไรและสามารถปรับให้เข้ากับ eDLT ได้อย่างไร ปัจจุบัน
สถาบันฯ ยังไม่สามารถออกประกาศนียบัตรให้ผู้เรียนได้ เพราะจะต้องใช้ข้อสอบมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับท่ัวโลก แต่
สามารถออกประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมหัวข้อนี้ได้ 

๒.  ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์ eDLT ให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย และ
ให้ข้อมูลว่าท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลท่ีเรียกว่า Massive Open Online 
Course: MOOC เรื่อง ระบาดวิทยาพ้ืนฐาน มีผู้สนใจเข้ามาเรียนพร้อมกันเกือบหนึ่งแสนคน ผลการสอบออกมา
ปรากฏว่าสองในสามของผู้เรียนสอบผ่านและได้รับใบประกาศนียบัตรถ้าสอบผ่าน การเรียนลักษณะนี้ ผู้เรียนและ
ผู้สอนต้องจัดเวลาให้มาเรียนพร้อมกันหน้าจอเพ่ือซักถามข้อสงสัย วงการแพทย์และสาธารณสุขกําลังต่ืนตัว เช่น 



๖ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจสื่อการสอนนี้ มีผู้สอนบางท่านนําไปใช้ สื่อการเรียนการสอน eDLT มีผู้เรียนน้อย ไม่คุ้ม
ทุน ควรประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน จะเป็นอุปสรรคหรือไม่สําหรับค่าลงทะเบียนจํานวน ๑๐๐ เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
มีช่องทางใดท่ีจะยกเว้นค่าลงทะเบียนได้ สําหรับ eDLT เพ่ิงเริ่มใช้ยังเป็นการทดสอบระบบ ในอนาคตต้องนําไปคิด
ต่อเพราะการเรียนลักษณะนี้จะมีมากข้ึน ต้องขอบคุณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพราะสื่อลักษณะนี้ในต่างประเทศจะ
ดําเนินการโดยองค์กรระหว่างประเทศหรือมหาวิทยาลัย แต่สถาบันฯ สามารถทําได้ แสดงถึงขีดความสามารถ ต้อง
ช่วยกันเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากผลผลิตนี้ เพราะจะสามารถพัฒนาศักยภาพของเราให้เพ่ิมข้ึน   

ท่ีประชุม      รับทราบ 

๓.๓  (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด... 

ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นําเสนอ (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด... ว่าสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อนุมัติใน
หลักการแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗  ต่อมารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗  และพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ เพ่ือใช้เป็นกรอบกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เสริมกําลังและบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ซ่ึงยุทธศาสตร์ท่ี ๓ กลวิธีท่ี ๓ 
ได้กําหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี และการฝึกซ้อมแผนในแต่ละระดับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้
ดําเนินการจัดทํา (ตัวอย่าง) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด... ข้ึน โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้อํานวยการจังหวัด เพ่ือประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว แผนปฏิบัติการฯ มี
สาระสําคัญประกอบด้วย ๗ หัวข้อ ได้แก่ สถานการณ์ท่ัวไป วัตถุประสงค์ องค์กรปฏิบัติ นิยามศัพท์ ความรุนแรง
ของสาธารณภัย ข้ันตอนการปฏิบัติ (ข้ันเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ข้ันการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน และการ
ปฏิบัติหลังเกิดภัย) และการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท้ังหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานสนับสนุนในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติ ท้ังก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยไว้อย่างชัดเจน ท้ังนี้ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จักได้นําเรียนคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมี และคณะรัฐมนตรี เพ่ือโปรดทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๓ 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็น ดังนี้ 
๑.  ประธานฯ ให้ความเห็นว่าตัวอย่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้เป็นสิ่งท่ีดีมาก จังหวัดสามารถ

นําไปทําได้ง่ายข้ึน ประเด็นสําคัญคือกลไก กระบวนการ และการมีส่วนร่วม หากมาช่วยกันเป็นแผนของจังหวัด     
จะทําให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถติดตามแผนได้  

๒.  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ข้อมูลว่าพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๗  กําหนดให้จังหวัดจัดต้ังคณะกรรมการชุดหนึ่งจัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไข
ปัญหาจากสารเคมีและวัตถุอันตรายของจังหวัด...ท่ีประกอบด้วยทุกภาคส่วน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ 
สําหรับตัวอย่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย สั่งการลงไปทางจังหวัด ให้ดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องผ่านคณะกรรมการจังหวัดตามท่ี
พระราชบัญญัติกําหนดไว้ ซ่ึงระบุชัดเจนว่าจะต้องเป็นแผนฯ ท่ีได้มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เม่ือจังหวัด
ดําเนินเสร็จแล้วจะส่งกลับมาท่ีส่วนกลาง คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงจะต้องนํามาตรวจสอบอีกครั้ง
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ว่ามีความสอดคล้อง และเป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือไม่ เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท่ีต้องเร่งดําเนินการในส่วนนี้หรือไม่  
จากนั้นจะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการกลับไปท่ีจังหวัด เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศใช้ 

ท่ีประชุม     รับทราบ 

                        ๓.๔  ผลงานความสําเร็จดีเด่นจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
                       ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลงานความสําเร็จดีเด่นจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ ให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๐ เห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) พร้อมแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๓ มีกรอบ
ระยะเวลาการดําเนินงาน ๕ ปี ประกอบด้วย ๑๒ แผนงาน ๑๔๒ โครงการ ภายใต้ความรับผิดชอบของ             
๒๕ หน่วยงาน เม่ือการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ครบวาระการดําเนินงาน ๕ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ทําการประเมินความสําเร็จของแผนฯ ท้ังการ
ประเมินตามแผนงานโครงการ และการประเมินตามตัวชี้วัด ในส่วนของการประเมินตามแผนงานโครงการตามเกณฑ์
ท่ีกําหนด ปรากฏว่ามีแผนงานโครงการ ท่ีมีผลการดําเนินงานในระดับดีเยี่ยม ๑๒ เรื่อง ในการประชุม
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงมีมติให้จัดทําเป็น
เอกสารเผยแพร่แผนงานโครงการดีเด่นดังกล่าวให้สังคมและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องทราบ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จึงได้จัดทําเอกสารดังกล่าวข้ึน เป็นหนังสือเรื่อง “ผลงานความสําเร็จดีเด่นตามแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) หรือเรื่องเล่าความสําเร็จ Success Story” รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๔ 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็น ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานระดับดีเยี่ยม ๑๒ เรื่องนี้ ดําเนินการโดย กรมวิชาการเกษตร กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ว่าผลสําเร็จดีเด่นท้ัง        
๑๒ โครงการได้ควรต้องมีข้อมูลหน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได้ รวมท้ังผู้รับผิดชอบและ E-mail address  

  ท่ีประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  ๔.๑ รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินโครงการนําขับเคล่ือน (Flagship) ภายใต้
แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

  ฝ่ายเลขานุการฯ  สรุปความเป็นมาของการดําเนินโครงการนําขับเคลื่อนภายใต้แผนยุทธศาสตร์  การ

จัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๔) ว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๔) เพ่ือการจัดการสารเคมีของประเทศในระยะ ๑๐ ปี ข้างหน้า 
ในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี            
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบให้แบ่งช่วงเวลาการดําเนินงานตามแผน เป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงระยะต้น         
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) ช่วงระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และช่วงระยะปลาย (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) พร้อม
กําหนดหลักความสําเร็จหลักของแผน รวมท้ังแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ   
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๖๔) เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ว่า “ภายในปี ๒๕๖๔ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศปลอดภัยจากสารเคมี บนพ้ืนฐานของการจัดการสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
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สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ” แผนปฏิบัติการระยะต้นฯ ประกอบด้วย ๑๒๑ แผนงานโครงการ งบประมาณรวม 
๒,๑๐๘.๒๔๑๘๙๕ ล้านบาท  ในจํานวนแผนงานโครงการท้ังหมด มีแผนงานโครงการนําขับเคลื่อน ๗ โครงการ งบประมาณ
รวม ๔๔.๑ ล้านบาท ได้แก่ โครงการจัดทําฐานข้อมูลกลางสารเคมีของประเทศ, โครงการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ           
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, โครงการศึกษาความเหมาะสม     
การจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ, โครงการต้นแบบเครือข่ายการจัดการผักผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมี, 
โครงการนําร่องการพัฒนากลไกการสื่อสารเพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษระหว่างชุมชนและแหล่งกําเนิดมลพิษ, 
โครงการพัฒนาแนวทางและต้นแบบการจัดทําแผนท่ีความเสี่ยงสารเคมีของชุมชน (Community Risk Mapping) รอบนิคม
อุตสาหกรรม และโครงการบริหารแผนปฏิบัติการระยะต้น พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๖๔) เนื่องจากยุทธศาสตร์ ท่ี  ๑ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔                  
(พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๖๔) ระบุไว้ว่า “ให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมาย โดยให้มีการพิจารณาความเหมาะสมของการ
เปลี่ยนแปลงการควบคุมการนําเข้าสารเคมีจากท่ีเป็นแบบ negative list มาเป็นแบบ positive list ให้มีการศึกษาความ
เหมาะสมของการจัดทําฐานข้อมูลกลางสารเคมี และให้มีการจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ เพ่ือการ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการสารเคมีให้เป็นระบบท่ีบูรณาการครบวงจร ดังนั้นในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ท่ีผ่านมา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ดําเนินงานโครงการสําคัญ ๓ โครงการ คือ  โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทํา
ฐานข้อมูลกลางสารเคมี,  โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ และ
โครงการศึกษาการควบคุมและจัดการสารเคมีของประเทศไทยเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี ในการนี้นางยุวรี อินนา 
นักวิชาการอิสระ ได้รายงานผลจากการดําเนินโครงการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๑ 
ท้ังนี้ผลการศึกษา มีข้อเสนอเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาดังนี้ 

 ๑. รับทราบการดําเนินโครงการนําร่องการจัดทํา ทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ (National 
Chemical Inventory) ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นโครงการขับเคลื่อนสําคัญภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้นฯ 
ขอบเขตการดําเนินงานโครงการฯ คือ รวบรวมข้อมูลสารเคมีท่ีมีอยู่ของการนําเข้า และท่ีผลิตสารเคมีตามพิกัด
ศุลกากรตอนท่ี ๒๕-๔๐ ของกรมศุลกากร และข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เพ่ือ
เริ่มต้นการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ 

 ๒. รับทราบการดําเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายการจัดการสารเคมี
ของประเทศตามแนวทาง REACH (Thai REACH) เป็นโครงการขับเคลื่อนสําคัญภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้นฯ ขอบเขต
การดําเนินงานโครงการฯ คือ การคงอยู่ของ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ สําหรับวัตถุอันตรายท่ีมีอยู่เดิม และออก พรบ.
Thai REACH สําหรับสารเคมีใหม่ และออก พรบ. Thai REACH แทน พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕  

 ๓.  รับทราบการดําเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมเพ่ิมเติมศักยภาพหน่วยงานหรือการจัดต้ัง
องค์กรกลาง ท่ีจะมารับผิดชอบการจัดการสารเคมีกรณีท่ีมี พรบ.Thai REACH ขอบเขตการดําเนินงานตามกรอบ
ทางเลือกท่ีเสนอท้ัง ๑๔ ข้อ  

 ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
 ๑.  เนื่องจากท้ัง ๓ โครงการได้แก่ โครงการนําร่องการจัดทํา ทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ 

(National Chemical Inventory) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายการจัดการสารเคมีของ
ประเทศตามแนวทาง REACH (Thai REACH) และโครงการศึกษาความเหมาะสมเพ่ิมเติมศักยภาพหน่วยงานหรือ
การจัดต้ังองค์กรกลางท่ีจะมารับผิดชอบการจัดการสารเคมีกรณีท่ีมี พรบ.Thai REACH เป็นส่วนหนึ่งในเจ็ดโครงการ
นําขับเคลื่อนสําคัญของ ๑๒๑ แผนงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ซ่ึงคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงไม่จําเป็นต้องอนุมัติอีก ดังนั้นในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งนี้ จะเป็นการรับทราบสิ่งท่ีฝ่ายเลขานุการฯ จะไปดําเนินการ และไม่ควรพิจารณา
รายละเอียดในการดําเนินงาน 



๙ 
 

 ๒. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๔ ในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงาน ๑๒๑ แผนงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติ
การระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) รวมท้ังโครงการนําขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใช้วิธีการจัดประชุม การมี
หนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบแผนงานโครงการ ผลปรากฏว่าประมาณร้อยละ ๘๐ มีการดําเนินงานตามแผน        
ในปี ๒๕๕๗ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการจัดประชุมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี ๔ โดยการมีส่วนร่วม โดยจะเชิญผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาชน มานําเสนองานท่ีหน่วยงานดําเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวกับการจัดการสารเคมี  

 ๓.  ตาม พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕  จะมีข้ันตอนการจดทะเบียน การให้แจ้งข้อมูล และการขอ
อนุญาต จนกระท่ังเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ (ห้ามผลิต นําเข้า ส่งออก ใช้ หรือมีไว้ในครอบครอง)  สําหรับวัตถุอันตราย
ชนิดท่ี ๑-๓ เม่ือมีการควบคุมแล้วสามารถจะออกประกาศ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การประเมินความเสี่ยง การเก็บรักษา 
หรือการกําหนดให้มีบุคลากรดูแล ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามความจําเป็นของแต่ละ
หน่วยงาน สําหรับบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีควบคุมท้ัง ๖ หน่วยงาน มีท้ังท่ีควบคุมตามรายชื่อซ่ึงมีจํานวนมากกว่าหนึ่ง
พันรายการ และยังมีบัญชีท่ีควบคุมตามกลุ่มสาร โดยควบคุมตามวัตถุประสงค์ท่ีนําสารไปใช้ จึงทําให้ควบคุมได้กว้างขวาง
กว่าการควบคุมตามรายชื่อ ในส่วนนี้จึงเป็นบัญชีท่ีเป็น Positive list ในส่วนรายการสารเคมีท่ีประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนา
กฎหมายนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกประกาศควบคุมให้ครอบคลุมท้ังหมดตามกลุ่มคุณสมบัติ ซ่ึงแบ่งตามระบบ
สากล GHS (Globally Harmonized System for Classification and labeling of Chemicals) การคุมลักษณะนี้ จะออก
ประกาศให้เป็นวัตถุอันตราย ให้ผู้ประกอบการแจ้งฝ่ายเดียวผ่านระบบ ไม่ให้เป็นภาระผู้ประกอบการ แต่ต้องพัฒนาระบบ
ข้ึนมารองรับ จากนั้นจะนําข้อมูลท่ีรวบรวมมาพิจารณาว่ามีความเป็นอันตรายและมีการใช้อย่างไรนําเสนอคณะกรรมการ
วัตถุอันตราย และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไปควบคุมต่อไป ในเบ้ืองต้นสามารถท่ีจะรวบรวมปริมาณ ชนิด และ
คุณสมบัติของสารท่ีมีการนําเข้ามาใช้ในประเทศ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ยกร่างประกาศ และอยู่ระหว่างการนําเสนอ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซ่ึงจะมีการประชุมในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นี้ 

 ๔. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่าในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๓ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีโครงการการพัฒนากลไกและสร้างเครื่องมือการควบคุมวัตถุอันตราย โดยว่าจ้างให้สถาบัน
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศึกษา ในช่วงการรับฟังความคิดเห็น มีผู้เสนอให้เริ่ม
ควบคุมสารเคมีทุกตัว เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการนําเข้ามาโดยไม่ทราบว่าเป็นสารเคมีควบคุมหรือไม่ รวมท้ัง
ปัญหาการถูกจับ ปรับ ตาม พรบ.ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ ข้อเสนอดังกล่าวกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะออกประกาศ
ควบคุมสารเคมีตามคุณสมบัติให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑ โดยจะกําหนดให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลพร้อมเอกสาร    
ความปลอดภัยตามระบบ GHS ซ่ึงจะเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย ในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 ๕. ประธานฯ ให้ความเห็นว่า จากข้อเท็จจริงมีการใช้สารเคมีในการผลิต หรือในกระบวนการต่าง ๆ 
เป็นหม่ืนชนิดในโลกแต่สารเคมีท่ีทราบคุณสมบัติและทราบพิษภัยในประเทศมีเพียงพันกว่าชนิด หากนําเข้าหรือมี     
การผลิตจะต้องเข้าข่ายใน ๙ กลุ่มตามระบบสากล GHS ท้ังนี้ได้เสนอให้จัดต้ังคณะทํางานด้านวิชาการท่ีมีแต่ละโครงการ 
โดยมีองค์ประกอบมาจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ เพ่ือสนับสนุนฝ่ายเลขานุการฯ และนักวิจัยได้ทํางานต่อไปได้ 

 ๖. ในการปรับปรุงทางเลือกขององค์กร กรณีคงพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายไว้ แล้วออก
พรบ.Thai REACH ใหม่ มี ๒ ทางเลือก ในส่วนท่ีออก พรบ.Thai REACH ท้ังท่ีเป็นแบบภายใต้หน่วยงานราชการ
และ/หรือองค์กรมหาชน มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้แทนหน่วยงานต้ังข้อสังเกตว่าไม่มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักร่วมกับ ๔ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยชี้แจงว่า เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบวัตถุ
อันตรายท่ีมีอยู่ภายใต้ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ไม่รวมถึงสารเคมีใหม่หรือสารเคมีท่ีไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย กรณีท่ีออกพรบ.Thai REACH แทน พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕  เสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
ผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม จะรับข้อสังเกตดังกล่าว ไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ประธานฯ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า เป็น



๑๐ 
 

เพียงทางเลือก ขอให้คณะทํางานด้านวิชาการรับไปพิจารณา แต่อย่างไรก็ตามจากท่ีวิเคราะห์ในระดับสากลมีท้ังหลาย
หน่วยงานดูแล และหน่วยงานเดียวดูแล คล้ายกับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ มี ๓ องค์กร กรมบัญชีกลาง 
สํานักงานประกันสังคม สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท้ัง ๓ ระบบ ไม่เหมือนกัน ในหลายประเทศก็รวมกัน เช่น 
ไต้หวัน อินโดนีเซีย แต่ก็มีหลายประเทศท่ีไม่ได้รวม เช่น ญ่ีปุ่น แต่จะมีองค์กรกลางท่ีทําหน้าท่ี harmonized system มี
หลายกระทรวงดูแล แต่ต้องอยู่ในระบบเดียวกัน เสนอให้คณะทํางานด้านวิชาการและฝ่ายเลขานุการฯไปศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบ แต่ควรมีการจัดลําดับ (prioritization) เสนอรูปแบบท่ีเป็นไปได้จริงและมีกฎเกณฑ์ การทํางานจะง่ายข้ึน   

 ๗. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่าเป็นเพียงแนวคิดของผู้ศึกษา จะนําแนวคิดนี้ไป
พิจารณาขีดความสามารถของกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะท่ีผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่เคยได้รับการติดต่อ
หรือสอบถาม ทําให้ข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน  

 ๘.  ประธานฯ เสนอให้ต้ังคณะทํางานด้านวิชาการ และคณะทบทวนกลไก กระบวนการในการ
ทํางานและผลงาน เพ่ือดูกระบวนการด้วยว่าข้อมูลนั้นมาอย่างไร การจัดรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานต่าง ๆ เข้า
มาร่วมแล้วหรือไม่ ผู้ท่ีรับผิดชอบจะต้องม่ันใจว่าทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมครบถ้วน ต้องทํางานเชิงรุกโดยความ
บริสุทธิ์ใจและทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันพิจารณาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศของประชาชนคนไทย ท้ังนี้ได้เสนอว่า
การจัดต้ังคณะทํางานด้านวิชาการ ต้องมีหน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้องกับ ๓ โครงการ ไม่เกิน ๕ คน เพ่ือตรวจสอบและ
สนับสนุนทางวิชาการแต่ละโครงการให้แก่นักวิจัย ภายหลังคําสั่งคณะทํางานฯ มีผลบังคับ ให้ส่งคําสั่งให้
คณะอนุกรรมการฯ ทราบ และให้คณะทํางานฯ มารายงานความคืบหน้าให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ  

 ๙.  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า 
โครงการนําร่องการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ ควรพิจารณาเสนอแผนการทํางาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานให้
ชัดเจน (Road map) เช่นตัวอย่างของประเทศมาเลเซีย เช่น ในข้ันตอนแรกเป็นการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ 
ในข้ันถัดไปเป็นเรื่องการประเมินความเสี่ยง การกําหนดมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีประเภทต่าง ๆ และ
การออกกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

๑๐.  ผู้แทนสมาคมอารักขาพืชไทย ให้ความเห็นว่าการวิเคราะห์ช่องว่างวงจรชีวิตสารเคมี: การบําบัด
และกําจัดทําลายในส่วนของภาชนะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วของสารเคมีทางการเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย ร่วมกับกรม
ส่งเสริมการเกษตร ได้เริ่มดําเนินการเม่ือปี ๒๕๕๖ วิธีเดิมแนะนําให้เกษตรกรใช้วิธีฝังกลบ ต่อมาจากผลการศึกษาใน
ต่างประเทศ ได้แนะนําให้ล้างบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว ๓ ครั้งจะทําให้สารเคมีท่ีปนเป้ือนลดลงมาจนเป็นของเสียท่ีไม่อันตราย 
(non-hazardous waste) หากภาชนะบรรจุท่ีเป็นแก้วสามารถนําไปใช้ซํ้า (recycle) หรือนํากลับไปใช้ใหม่ (reuse) ได้ 
ปัจจุบันเริ่มทดลองท่ีจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร สํานักงานคณะกรรมการ     
อาหารและยาก็ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 

มติท่ีประชุม 
๑. รับทราบการดําเนินโครงการนําร่องการจัดทําทําเนียบสารเคมีแห่งชาติ (National Chemical 

Inventory) โครงการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายการจัดการสารเคมีของประเทศตามแนวทาง 
REACH (Thai REACH) และโครงการการศึกษาความเหมาะสมเพ่ิมเติมในการพิจารณาทางเลือกของการพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานท่ีมีอยู่ หรือการจัดต้ังองค์กรกลางท่ีจะมารับผิดชอบการดําเนินงานต่าง ๆ ในการจัดการ
สารเคมี หากมี Thai REACH   

๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แต่งต้ังคณะทํางานวิชาการเพ่ือตรวจสอบและสนับสนุนทาง
วิชาการท้ัง ๓ โครงการตามข้อท่ี ๑ องค์ประกอบคณะทํางานฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้อง 
ไม่เกิน ๕ คน เพ่ือสนับสนุนการทํางานของนักวิจัย พร้อมส่งคําสั่งคณะทํางานฯ ให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ 

๓.  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความก้าวหน้าให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบในการประชุม   
 
 



๑๑ 
 

๔.๒ การประชุม Strategic Approach to International Chemicals Management 
(SAICM) - Asia Pacific Regional Meetings 

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษแจ้งต่อท่ีประชุมว่า กรมควบคุมมลพิษในฐานะศูนย์ประสานงานยุทธศาสตร์
การดําเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมีของประเทศไทย ได้รับแจ้งจากโครงการสิ่งแวดล้อม              
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program, UNEP) ในฐานะสํานักเลขาธิการยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (Strategic Approach to International Chemicals Management: SAICM) 
ได้กําหนดจะจัดให้มีการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี ๔ ในช่วงประมาณเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ 
เพ่ือร่วมพิจารณาประเด็นต่าง ๆ คือ ๑) ความคืบหน้าในการดําเนินงานตามประเด็นด้านนโยบายเร่งด่วนของภูมิภาค 
๒) การจัดลําดับความสําคัญและปรับปรุงแผนปฏิบัติการของภูมิภาคและอนุภูมิภาค ๓) การให้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนให้
บรรลุเป้าหมายของ SAICM ในปี ๒๕๖๓ (2020 Goal of sound chemicals management) ๔) การแลกเปลี่ยนข้อมูล   
ด้านเทคนิควิชาการและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการดําเนินกิจกรรมระดับชาติและระดับภูมิภาค ๕) การพิจารณาประเด็น
ท่ีมีความสําคัญเพ่ือนําเสนอในการประชุม The Second Meeting of the Open-ended Working Group of the 
International Conference on Chemicals Management (OEWG-2) และการประชุม International 
Conference on Chemicals Management สมัยท่ี ๔ (ICCM-4) และ ๖) การกําหนดประเด็นความร่วมมือและการ
สร้างพันธมิตรภายในภูมิภาครวมท้ังความร่วมมือกับหน่วยงานระดับภูมิภาค โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสืบค้นได้
ท่ี www.saicm.org 

ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของประเทศไทย 
อาทิ ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม SAICM ของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมเติมภายหลังจากการประชุม International 
Conference on Chemicals Management สมัยท่ี ๓ (ICCM-3) เม่ือวันท่ี ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕  ณ กรุงไนโรบี 
สาธารณรัฐเคนยา ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษได้สรุปผลการประชุม ICCM-3 ในประเด็นความคืบหน้าของการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ SAICM และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการสารเคมีจากประเทศต่าง ๆ ให้คณะอนุกรรมการฯ 
รับทราบแล้วในคราวการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยเฉพาะประเด็นด้านนโยบาย
เร่งด่วน ท้ัง ๖ ประเด็น คือ (๑) สารตะก่ัวในสี (lead in paints) (๒) สารเคมีในผลิตภัณฑ์ (chemicals in 
products) (๓) สารอันตรายในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Hazardous substances in the 
life cycle of electrical and electronic products) (๔) นาโนเทคโนโลยี และการผลิตวัสดุนาโน (nanotechnology 
and manufactured nanomaterials) (๕) การจัดการสารในกลุ่ม Perfluorinated Chemicals (PFCs) และ
ทางเลือกท่ีปลอดภัยกว่า (๖) สารท่ีขัดขวางการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine-disrupting chemicals) 
รวมท้ังยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ตลอดจนแผนงาน/กิจกรรมท่ีประเทศไทยประสงค์จะเสนอเป็น
โครงการของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๒ก และขอให้
หน่วยงานแจ้งข้อมูลรายละเอียดความคืบหน้าในแบบฟอร์มการดําเนินงานตาม SAICM รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๒ ข 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
๑. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ประเด็นเรื่อง สารอันตรายในวงจรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนท่ีจะมีการประชุม ICCM-๓ เป็นประเด็นเรื่อง electronic waste เม่ือมีการ
ประชุมผ่านไปแล้ว ประเด็นนี้ได้เปลี่ยนไปเป็น Hazardous substances in the life cycle of electrical and 
electronic products เรื่องตะก่ัวในสี ต้องสอบถามข้อมูลจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
ว่ามีความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานสมัครใจเป็นมาตรฐานบังคับแล้วหรือไม่ เพราะปัจจุบัน สมอ.
กําหนดปริมาณสารตะก่ัวในผลิตภัณฑ์สีเป็นมาตรฐานสมัครใจ นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิบูรณะนิเวศ องค์กรสาธารณะท่ี
ไม่แสวงผลประโยชน์ ได้ดําเนินการเรื่องตะก่ัวในสีเช่นกัน เนื่องจากหลักการของ SAICM คือ การจัดการสารเคมีท่ีมา
จากหลายภาคส่วน ท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หากมีการดําเนินการ สามารถรายงานมาได้ ส่วนเรื่อง



๑๒ 
 

นาโนเทคโนโลยีและการผลิตวัสดุนาโน ปัจจุบันศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านปลอดภัยและจริยธรรมนาโน
เทคโนโลยี  (พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙)   

๒. ประธานฯ เสนอให้กรมควบคุมมลพิษ ขอข้อมูลไปยังหน่วยงานหลักท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ท่ีมีการดําเนินการตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนท้ัง ๖ ประเด็นโดยตรง เพ่ือกรมควบคุมมลพิษ จะได้มีข้อมูลสําหรับ
การเตรียมการประชุม Asia Pacific Regional Meetings 

มติท่ีประชุม 
๑. รับทราบข้อมูลการประชุม Strategic Approach to International Chemicals Management 

(SAICM) - Asia Pacific Regional Meeting ครั้งท่ี ๔ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงเทพมหานคร 
๒. มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความคืบหน้าในการปฏิบัติตาม SAICM 

ส่งให้กรมควบคุมมลพิษ ตามแบบฟอร์มท่ีแจ้งในท่ีประชุม ภายในวันพุธท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๗  
๓. มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์ประสานงานยุทธศาสตร์การดําเนินการระหว่างประเทศว่า

ด้วยการจัดการสารเคมี ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานหลักท้ังภาครัฐและเอกชนให้ส่งข้อมูลความ
คืบหน้าในการปฏิบัติตาม SAICM เพ่ือดําเนินการต่อไป 

๔.๓ การประชุม The Second Meeting of the Open-ended Working Group of the 
International Conference on Chemicals Management (OEWG-2) 

ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษแจ้งต่อท่ีประชุมว่า หน่วยงาน UNEP ในฐานะสํานักเลขาธิการยุทธศาสตร์
การดําเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (SAICM) ได้กําหนดจัดการประชุมเตรียมการสําหรับการ
ประชุมระหว่างประเทศเก่ียวกับการจัดการสารเคมี สมัยท่ี ๔ (The fourth Session of the International 
Conference on Chemicals Management: ICCM-4) หรือ การประชุม The Second Meeting of the Open-
ended Working Group of the International Conference on Chemicals Management (OEWG-2) ใน
ระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเตรียมการหารือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และประเทศท่ีให้การรับรอง
ปฏิญญาดูไบเก่ียวกับ SAICM (Dubai Declaration on SAICM) ในด้านเทคนิควิชาการ และข้อมูลต่าง ๆ สําหรับการ
บริหารยุทธศาสตร์ฯ และการประชุม ICCM-4  ในระหว่างวันท่ี ๒๗ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิส ท้ังนี้ กําหนดเวลาและสถานท่ีจัดการประชุมท้ัง ๒ การประชุม หน่วยงาน UNEP แจ้งให้แต่ละประเทศทราบ
เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการเตรียมการในเบ้ืองต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษจึงเสนอให้มีการพิจารณาจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องสําหรับใช้
ประกอบการกําหนดท่าทีของประเทศไทย ดังมีรายละเอียดในวาระท่ี ๔.๒ อาทิ การดําเนินกิจกรรมตามประเด็นด้าน
นโยบายเร่งด่วน ๖ ประเด็น การดําเนินยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เป็นต้น และให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องท้ังภาครัฐ สถาบันการศึกษา/วิจัย องค์กรภาคประชาสังคม พิจารณาความจําเป็นในการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
ในคณะผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมการประชุม OEWG-2 และการประชุม ICCM-4 โดยใช้งบประมาณ
ประจําปี ๒๕๕๘ ของแต่ละหน่วยงาน อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา     
กรมวิชาการเกษตร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมการแพทย์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมองค์การระหว่างประเทศ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
มูลนิธิบูรณะนิเวศ เป็นต้น 

 

 



๑๓ 
 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
๑. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า UNEP ในฐานะสํานักเลขาธิการฯ SAICM 

ได้แจ้งกําหนดการประชุมระดับภูมิภาคมาในเบ้ืองต้นว่าอยู่ระหว่างหาประเทศเจ้าภาพ คาดว่าจะเป็นประเทศไทย 
สถานท่ีจัดประชุม คือ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร สําหรับกําหนดการประชุมเบ้ืองต้นของ       
การประชุม OEWG-2 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากประชุมระดับภูมิภาคครบทุกภูมิภาคแล้ว ข้อกังวลของ  
กรมควบคุมมลพิษ คือ การประชุม ICCM-3 ครั้งท่ีผ่านมา มีหลายหน่วยงานท่ีไม่สามารถไปเข้าร่วมการประชุมได้ 
เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ แต่สําหรับการประชุม ICCM-4 จัดข้ึนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จึงเป็นโอกาสดี
เพราะอยู่ระหว่างการเสนอคําของบประมาณปี ๒๕๕๘  

๒. ประธานฯ เสนอให้กรมควบคุมมลพิษ วิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือจะได้ทราบว่าจะ
มีหน่วยงานใดบ้างท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งท่ีต้องไปเข้าร่วมประชุม แล้วทําหนังสือไปเป็นทางการถึงหัวหน้า        
ส่วนราชการนั้นให้พิจารณาต้ังงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุม เพราะเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญสูง
ในประเด็นท่ีกําหนดอยู่ระเบียบวาระการประชุม ก่อนประชุม ICCM-4 เสนอให้กรมควบคุมมลพิษ เชิญหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องมาหารือ เพ่ือกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น และท่าทีของประเทศไทย จะทําให้การทํางานเป็นไป
อย่างใกล้ชิดและขีดความสามารถในการจัดการสารเคมีจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ขอให้กรมควบคุมมลพิษ รายงาน 
ความคืบหน้าของการประชุมระดับภูมิภาค และ การประชุม OEWG-2 ในการประชุมฯ ครั้งต่อไป 

มติท่ีประชุม 
๑. รับทราบข้อมูลการจัดประชุมระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การดําเนินงานระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี (ICCM-4) กําหนดจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒๗ กันยายน–๓ ตุลาคม ๒๕๕๘              
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และการประชุม OEWG-2 กําหนดจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  

๒. มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ วิเคราะห์เพ่ือกําหนดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม 
ICCM-4 และการประชุม OEWG-2 แล้วให้ทําหนังสือแจ้งหน่วยงานนั้นทราบเพ่ือจัดต้ังงบประมาณและกําหนด
เจ้าหน้าท่ีเข้าประชุม OEWG-2 และการประชุม ICCM-4   

๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกรมควบคุมมลพิษรายงานความก้าวหน้าใน         
การเตรียมการประชุม OEWG-2 และการประชุม ICCM-4 อย่างต่อเนื่อง 

เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่ีประชุม และปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ประธานฯ กําหนดวันประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงาน 

ว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งต่อไป เป็นวันพุธท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐ น. 

ท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น. 
 
 
  นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์   นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล 
      ผู้จดรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


