
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนนิการว่าด้วยการจดัการสารเคมี 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗   
วันศุกร์ท่ี ๑๙ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ช้ัน ๑ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวิทย ์วิบลุผลประเสรฐิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
ประธานอนุกรรมการ 
 

๒. นายชาพล รัตนพันธุ ์ ผู้อํานวยการกองแผนงานและวชิาการ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

รองประธานอนุกรรมการ 
 

๓. พลตรีอาวุธ แสงตะวัน รองเจ้ากรมอุตสาหกรรมทหาร                                  อนุกรรมการ 
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๔. นายสมชาย แสงกิจพร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อนุกรรมการ 

๕. นายประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ 

๖. นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดิน
และปุ๋ย แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๗. นางสาวคัทลียา ศิลารัตน ์ ผู้อํานวยการกองสิ่งแวดล้อม  
แทนผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๘. นางสาวนลินี ศรีพวง ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาวชิาการอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

อนุกรรมการ 

๙. นางสวุดี ทวีสุข ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัย
แรงงาน 
แทนอธิบดีกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงาน 

อนุกรรมการ 

๑๐. นางสาวจินตนา บุญทองชว่ย หัวหน้ากลุ่มงานวิจยัสิ่งแวดล้อมทางการประมงน้ําจืด 
แทนอธิบดีกรมประมง 

อนุกรรมการ 

๑๑. นางพัชรี ประทุมราช หัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย 
แทนผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๒. นางสาวจุฑารัตน ์คํานึงนิจ หัวหน้าศูนย์รบัรองมาตรฐานสนิค้า       อนุกรรมการ 
แทน ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท่ีดิน  
กรมพัฒนาท่ีดิน 

๑๓. นางสาวธรีาพร วิริวุฒิกร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย  
แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อนุกรรมการ 

๑๔. นางจริยา มิตรอุปถัมภ ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 
สํานักควบคุมวัตถุอันตราย 
แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อนุกรรมการ 



๒ 
 

๑๕. นายศรัณย์ วัธนธาดา นักวิชาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมวชิาการเกษตร 

อนุกรรมการ 

๑๖. นางสาวสภุาพันธุ ์บุนนาค ผู้จัดการงานความปลอดภยันาโนเทคโนโลยีเพ่ือ
อุตสาหกรรม 
แทนผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๗. นางสาวจุฬาพร ศรีหนา นายสัตว์แพทย์ชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ์

อนุกรรมการ 

๑๘. นางชุลีพร บุณยมาลิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ   
แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๑๙. นางอินทิรา เอ้ือมลฉัตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการ 

๒๐. นางสุดา พงษ์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

อนุกรรมการ 

๒๑. นางมนทิชา บุญอําพล นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร  
และอาหารแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๒. นางปรียานุช บูรณะภักดี  
 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมอนามัย 

อนุกรรมการ 

๒๓. นายอนุชิต พราวพันธุ ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ  
แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

อนุกรรมการ 

๒๔. นายวิสิษฐ์ สตุสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ 
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อนุกรรมการ 

๒๕. นางสาวปรางค์เนตร เฟ่ืองฟุ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 
แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อนุกรรมการ 

๒๖. นางสาวจรีพา บุญญคง นักมาตรวิทยา 
แทนผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

อนุกรรมการ 

๒๗. นางสาวอรพรรณ ชยัมณี นายแพทย์ปฏิบัติการ 
แทนอธิบดีกรมการแพทย ์

อนุกรรมการ 

๒๘. ผศ.ดร. สมพร กมลศิริพิชัยพร ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการ 
สารเคมีและของเสียอันตราย 

อนุกรรมการ 

๒๙. รศ.ดร.จุฑามาศ สตัยววิัฒน ์ รองผู้อํานวยการ 
แทนผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 

อนุกรรมการ 

๓๐. นายศิริธัญญ์  ไพโรจน์บริบรูณ์        ผู้ทรงคุณวุฒ ิ อนุกรรมการ 

๓๑. นายมหาบีร ์โกเดอร ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 



๓ 
 

๓๒. นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อํานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ อนุกรรมการ 

๓๓. นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงาน 
แทนประธานมูลนิธชิีววิถี 

อนุกรรมการ 

๓๔. นายชาพล รัตนพันธุ ์ ผู้อํานวยการกองแผนงานและวชิาการ  
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
เลขานุการ 

๓๕. นางอมรรัตน ์ลีนะนิธิกุล เภสชักรชาํนาญการพิเศษ 
กองแผนงานและวชิาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๖. นางสาวออรัศ คงพานชิ  เภสชักรชาํนาญการ 
กองแผนงานและวชิาการ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอ่ืน ๆ  
1. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
3. เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
4. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
5. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
7. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
8. ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
9. นายกิติชัย รัตนะ 
10. นายเสรี  อติภัทธะ 
11. นายกสมาคมอารักขาพืชไทย 
12. ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรฐัเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
13. ประธานมูลนิธิเพ่ือสันติภาพเขียว 
14. ประธานมูลนิธสิาธารณสุขเพ่ือการพัฒนา 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวณัฏฐ์เอก ดุษฎีประเสรฐิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๒. นางสาวชลาลัย รุ่งเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ 
๓. นางสาวพรรณพิลาศ สายแก้ว นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการ 

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๔. นางสาวสินนัต์ธร ศฤงฆารวัฒน ์ นักวิชาการเกษตรชาํนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
๕. นางสาวใจพร พุ่มคํา เภสชักรชาํนาญการ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๖. นางสาววราภรณ์ บุญภักดี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัย 
๗. นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ เภสชักรปฏิบัติการ  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๘. นางยุวร ีอินนา   นักวิชาการอิสระ 
๙. นายวิทยา วิชยารังสฤษด์ิ กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
๑๐. นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย 



๔ 
 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๔๐ น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย    

การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ ตามวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย
การจัดการสารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี       
๑/๒๕๕๗ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรอง ตามหนังสือท่ี สธ ๑๐๐๔.๐๙/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
ปรากฏว่ามีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ๖ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทน     
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ผู้แทนสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
พิษวิทยา และผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการแก้ไขรายงานการประชุมฯ 
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ อีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระท่ี ๒ 

มติท่ีประชุม 
เม่ือไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ท่ีประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

ประสานนโยบายและแผนฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ ความพร้อมของประเทศไทยกับการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัติอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้สรุปความเป็นมาและสาระสําคัญของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ตามเอกสาร

ประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑  

 ๓.๑.๑  ความพร้อมของหน่วยงานระดับชาติท่ีรับผิดชอบอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ได้รายงาน  

ผลการดําเนินโครงการศึกษาความพร้อมของประเทศไทย ในการปฏิบัติตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ซ่ึงดําเนินการ
ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเม่ือปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ผลการศึกษาประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลดีและผลเสียจาก   
การเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ความเห็นจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง และสิ่งท่ีประเทศไทยต้องดําเนินการก่อนการเข้าร่วม
เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ และเม่ือเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ
ท่ี ๓.๑.๑  

ท่ีประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางสรุปดังนี้ 
๑. ปัจจุบันประเทศไทยไม่สามารถจะให้สัตยาบัน (Ratification) อนุสัญญามินาตะว่าด้วยปรอทได้ เพราะ

ล่วงเลยระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ หากต้องจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกต้องให้ภาคยานุวัติ (Accession) เพียงอย่างเดียว การให้
สัตยาบันและภาคยานุวัติ ประเทศสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน เพราะการให้สัตยาบันประเทศจะต้องลงนาม 
การได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และสถานะทางการเมืองระหว่างประเทศ ท่ีประชุมได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ไป
ศึกษาข้อมูลความแตกต่างระหว่างการให้สัตยาบันและภาคยานุวัติ 



๕ 
 

๒. จากการประชุมเวทีสาธารณะการเตรียมความพร้อมของประเทศรองรับอนุสัญญามินามาตะว่าด้วย
ปรอท เม่ือเดือนกันยายน ๒๕๕๗ พ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ได้ข้อสรุปว่าประเทศไทยควรเข้าร่วมเป็น
ภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ เพราะมีผลดีมากกว่าผลเสีย และทําให้มีการจัดการปรอทอย่างเป็นรูปธรรม มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบชัดเจน และได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ผลการศึกษายังมีข้อเสนอแนะการดําเนินการก่อน      
เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ และเม่ือเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓.๑.๒  ความพร้อมจากภาคสาธารณสุข  
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานนโยบาย

และแผนฯ ได้รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการบริหารจัดการความปลอดภัยของสารปรอทในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ซ่ึงดําเนินการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือปี ๒๕๕๖ ผลการศึกษาประกอบด้วย การวิเคราะห์
สถานการณ์สารปรอทในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาสําหรับมนุษย์และสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างการควบคุมของประเทศไทยในปัจจุบันกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่า
ด้วยสารปรอท และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือเตรียมความพร้อมของภาคสาธารณสุขรองรับอนุสัญญาฯ รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๑.๒ 

ผู้แทนกรมอนามัย รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาระบบลดการใช้อุปกรณ์ท่ีมีสารปรอทและ     
การจัดการของเสียท่ีมีการปนเป้ือนสารปรอทในสถานบริการสาธารณสุข ผลการศึกษาประกอบด้วย แนวทางการบริหาร
จัดการอุปกรณ์ท่ีมีสารปรอทในสถานบริการสาธารณสุข  และการจัดการของเสียท่ีมีการปนเป้ือนสารปรอทท่ีปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ความเป็นไปได้ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทดแทนอุปกรณ์ท่ีมี   
สารปรอทเป็นส่วนประกอบในสถานบริการสาธารณสุข  

 
ท่ีประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางสรุปดังนี้ 
๑. กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าท่ีควบคุมสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือพาหนะท่ีใช้ปรอท หากประเทศไทยได้เข้า

ร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ จะมีข้อผูกพันอย่างไร เช่น การจํากัด/ห้ามนําเข้าสินค้าท่ีมีสารปรอท เพราะกระทรวง
พาณิชย์จะต้องไปออกมาตรการห้ามนําเข้าหรือส่งออกสินค้าท่ีมีสารปรอทต่อไป 

๒. เนื่องจากผลการศึกษาจะเป็นการนําเสนอของภาคสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีมี
ปรอท ซ่ึงภาคสาธารณสุขจะต้องไปกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายเครื่องมือแพทย์ กฎหมายยา กฎหมาย
เครื่องสําอาง ว่าผลิตภัณฑ์ใดสมควรเลิกใช้ในอนาคต 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓.๑.๓  ความเห็นจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ  
ท่ีประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางสรุปดังนี้ 
๑. ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีความพร้อมสําหรับการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัตร

อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ท่ีผ่านมาปรอทถูกนํามาใช้ในการผลิตโซดาไฟ แต่หลังจากเหตุการณ์มินามาตะปี ๒๕๐๙ 
ได้มีการปรับปรุงและลดการใช้ปรอทลง โดยนําเทคโนโลยีอ่ืนทดแทน สําหรับบริษัทไทยอาซาฮี จํากัด เลิกใช้ปรอทเม่ือ ๕-๖ 
ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบันโรงงานผลิตโซดาไฟ และกรดเกลือในประเทศเลิกใช้ปรอทแล้ว รวมท้ังการใช้ปรอทในผลิตภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม เช่น อาหาร สิ่งทอ เป็นต้น  ส่วนกากตะกอนท่ีเหลือได้นําไปผสมเป็น mercuric sulphide ก่อนนําไปฝังหรือ
ทําเป็นแผ่นคอนกรีต และทําความสะอาดบ่อคอนกรีตตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด ประเด็นท่ีต้องกังวล คือปรอท
จากถ่านหินในโรงไฟฟ้า หรือ boiler ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม เพราะมีโอกาสปลดปล่อยปรอทออกสู่บรรยากาศ  จากข้อมูลของ 



๖ 
 

UN รายงานว่าประเทศไทยพบปรอทน้อยมาก อีกประเด็นหนึ่งท่ีน่ากังวล คือ โซดาไฟท่ีนําเข้ามา ควรต้องกําหนดให้ไม่มี
สารปรอทด้วยเพราะในประเทศไม่มีการใช้ปรอทแล้ว ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมกําลังศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องถ่านหินเพราะ
ต้องการถ่านหินท่ีมีคุณภาพมาใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน และ boiler  

๒.  ตามข้อกําหนดในอนุสัญญาฯ มีการจํากัด/เลิกผลิตภัณฑ์ท่ีจะมีปรอทใน ๙ ประเภท ภายในปี ๒๕๖๓ 
คือ (๑) แบตเตอรี่ ยกเว้นแบตเตอรี่กระดุมแบบสังกะสีออกไซด์ ต้องมีปริมาณปรอทน้อยกว่า ๒% (๒) สวิตซ์ไฟฟ้าและรีเลย์  
(๓) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดคอมแพกต์ (๔) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง (๕) หลอดไอปรอทความดันสูง (๖) หลอด 
Cold-Cathode Fluorescent Lamps (CCFL) และหลอด External Electrode Fluorescent Lamp (EEFL) ในจอภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ (๗) เครื่องสําอางผิวขาว ท่ีเติมปรอทมากกว่า ๑ ppm (๘) สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช สารฆ่าชีวภาพ 
และยาฆ่าเชื้อ (๙) เครื่องมือวัดท่ีไม่ใช่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ บาโรมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์  มาโนมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์และ
เครื่องมือวัดความดันโลหิต ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรม มีอยู่ ๕ ประเภท คือ กระบวนการผลิตคลออัลคาไลน์ 
(Chor-Alkali) กระบวนการผลิตอะซีตัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ซ่ึงประเทศไทยไม่ใช้แล้ว ส่วนกระบวนการผลิตไวนิลคลอ
ไรด์โมโนเมอร์ กระบวนการผลิตโซเดียมหรือโพแทสเซียมเมธิลเลต และกระบวนการผลิตโพลียูรีเทน จะต้องศึกษา
รายละเอียดเพ่ือเตรียมความพร้อม  ผลิตภัณฑ์ท้ัง ๙ ประเภท จะมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แม้จะไม่เป็น
ภาคบังคับ แต่ผู้ผลิตก็ต้องการ มอก. จากผลการศึกษามีเฉพาะบางผลิตภัณฑ์ท่ีจําเป็นต้องใช้และต้องขอยกเว้น เช่น 
เครื่องมือวัดต่าง ๆ  ส่วนแบตเตอรี่ หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ใช้ปรอทในปริมาณท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓.๑.๔  ความเห็นจากภาคประชาสังคม 
ผู้แทนมูลนิธิบูรณะนิเวศ ได้นําเสนอปัญหามลพิษสารปรอทในประเทศไทย ผลจากนโยบายและ        

การจัดการของภาครัฐ รวมท้ังการแถลงข่าวของมูลนิธิฯ เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่ีเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทํา
ภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ โดยเร่งด่วน เนื่องจากภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมค่อนข้างมาก 

ท่ีประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางสรุปดังนี้ 
                        ๑.  กรมควบคุมมลพิษ  ได้ขอความเห็นชอบร่างอนุสัญญาฯ และเจตนารมณ์ของประเทศต่อข้อบทต่าง ๆ  
ของอนุสัญญาฯ ท่ีได้จากการประชุม Intergovernment Negotiating Committee on Minamata Convention on 
Mercury ครั้งท่ี ๕ : INC-5  ต่อคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษ ได้เข ้าไปมีส่วนร่วม

ในการร่างอนุสัญญาฯ มาโดยตลอด  สําหรับสถานการณ์ของประเทศมีความพร้อม ส่วนท่ีขาดอยู่คือต้องทําเง่ือนไขการ
นําเข้า-ส่งออกเพ่ิมเติมตามท่ีอนุสัญญาฯ กําหนด เพราะปัจจุบันมีปรอทบางตัว/บางกลุ่มท่ีไม่จัดเป็นวัตถุอันตราย และยัง
ไม่ถูกควบคุมซ่ึงต้องใช้เวลาจึงจะเสนอให้รัฐบาลให้ภาคยานุวัติอนุสัญญาฯ ได้ ท้ังนี้คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบและมี
มติว่า ก่อนจะไปลงนามอนุสัญญาฯ จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ต้องเตรียมความพร้อมด้าน
กฎหมายและด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๒. เนื่องจากปรอทมีข้อดีและข้อเสีย แต่ส่วนใหญ่เป็นข้อเสีย จากรายงานมีเพียง ๘ ประเทศท่ีให้
สัตยาบัน นําโดยสหรัฐอเมริกา ท่ีเหลือเป็นประเทศเล็กๆ ส่วนสหภาพยุโรปอยู่ระหว่างเตรียมนําเสนอสภาให้ความเห็นชอบ 
หากผ่าน คาดว่าจะมีประเทศให้สัตยาบันเพ่ิมมากกว่า ๓๐ ประเทศ สําหรับประเทศไทยโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จะต้อง
ดําเนินการเตรียมพร้อมทุกด้าน และดูท่าทีประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือ จีน  และเม่ือใดท่ีมีประเทศให้
สัตยาบัน/ภาคยานุวัติเกือบครบ ๕๐ ประเทศ ประเทศไทยจึงค่อยยื่น ส่วนการทําทําเนียบสารปรอทหรือแผนจัดการปรอท
ระดับชาติ ข้อกําหนดของอนุสัญญาฯ ให้เวลาไว้ ๓ ปีหลังจากท่ีเข้าเป็นภาคีสมาชิก ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษจะจัดทําแผนการ
เข้าร่วมและเสนอกิจกรรมท่ีจําเป็นต้องดําเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และระยะเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน และจะ
ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
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๓.. ผลการศึกษาความพร้อมของประเทศไทย ในการปฏิบัติตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ได้สรุป
แผนการดําเนินงานไว้อย่างละเอียดหากต้องให้ภาคยานุวัติ เช่น การปรับแก้กฎหมาย เป็นต้น ในการควบคุมปรอทภายใต้
อนุสัญญาฯ จะต้องทําใบแจ้งเพ่ิมเติม (notification) และใบยินยอม (consent) เพ่ิมเติมจากแบบฟอร์มท่ีใช้อยู่ ซ่ึงจะต้อง
ออกประกาศภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือใช้ในการนําเข้า-ส่งออกสารปรอทระหว่างประเทศ  
ประเด็นเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการ คือ การควบคุมปรอทบางสารให้เป็นวัตถุอันตราย เช่น mercury nitrate และ mercury 
sulfide เพราะถ้าอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้ จะไม่สามารถค้าขายสารปรอทได้ เว้นแต่ตามวัตถุประสงค์ท่ีอนุสัญญาฯ 
กําหนด ส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเติมปรอท ไม่น่ากังวลเพราะผู้ผลิตในประเทศได้ทําตามมาตรฐาน มอก. แม้นว่าจะ
เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจก็ตาม แต่ก็เป็นมาตรฐานเดียวกับท่ีสหภาพยุโรปใช้ คือ Directive Restriction of the use of 
certain hazardous substances: RoHS หรือการจํากัดการใช้สารอันตรายบางสารในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  

๔.  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ อยู่ระหว่างการออกประกาศให้มีการควบคุมสารเคมีท่ี
นําเข้าตามคุณสมบัติโดยการจดแจ้ง ซ่ึงสารประกอบปรอทท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีประกาศควบคุมจะต้องจดแจ้งการนําเข้าด้วย
ปัจจุบันประกาศดังกล่าวอยู่ในข้ันตอนการลงนาม 

๕. มีการเสนอให้ความรู้ความตระหนักเรื่องปรอทให้แก่ผู้บริโภค ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา 
๖. มีการเสนอให้ใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องพิษจากปรอทท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน มาประกอบการพิจารณาความเสี่ยงและความเป็นอันตราย โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์แล้วมา
จัดการ ถ้ามีหลักฐานชัดเจน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมควบคุมโรค โดยสํานักระบาดวิทยา 
และกรมอนามัย ร่วมกับภาคประชาชน จะต้องไปศึกษาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (Health impact assessment) จาก
สารปรอทอย่างจริงจัง  

มติท่ีประชุม  
รับทราบ  

๓.๒  ความก้าวหน้าการดําเนินงานแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

 ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปความก้าวหน้าการดําเนินงานแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) โดยเฉพาะโครงการนําขับเคลื่อน (Flagships) ท่ี
มีการดําเนินการช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ รวม ๕ โครงการ เอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๓.๒ 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 

โครงการจัดทํากรอบกฎหมายเพ่ือการพัฒนาการจัดการสารเคมีของประเทศไทยสู่ระดับสากล 
(ปรับเปล่ียนช่ือจากโครงการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ) 

๑. ข้อเสนอผลการศึกษาการจัดทํากรอบกฎหมายเพ่ือการพัฒนาการจัดการสารเคมีของประเทศไทยสู่
ระดับสากล เสนอไว้ ๓ ทางเลือก คือ การปรับปรุงกฎหมายเดิมพร้อมมีกฎหมายใหม่ การออกกฎหมายใหม่ และการ
ปรับแก้กฎหมายเดิม  แต่ไม่มีข้อเสนอเชิงนโยบายชัดเจนว่าจะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งท่ีจะเสนอให้คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการจัดการสารเคมีพิจารณาตัดสินใจ  

๒. ท่ีผ่านมาผลการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุม แลกเปลี่ยน/ถกเถียง/เสนอแนะ แต่ข้อเสนอแนะ
นั้นไม่ได้สะท้อนถึงความเห็นร่วมจากท่ีประชุม การพิจารณาตัดสินใจเป็นหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะกรรมการ
แห่งชาติฯ  
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๓. การจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม หรือการยก
ร่างกฎหมายใหม่ จะต้องพิจารณาเนื้อหาสาระของกฎหมายใหม่และกฎหมายเดิมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร จึงจะ
ตัดสินใจเลือกได้ โครงการนี้เป็นการศึกษากฎหมายการจัดการสารเคมีในต่างประเทศ และกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดการ
สารเคมีในประเทศ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงเป็นกฎหมายหลัก แต่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียด
ว่ามีช่องว่างอะไรบ้างท่ีควรดําเนินการอย่างไร เพ่ือให้การจัดการสารเคมีของประเทศมีความครอบคลุม จึงยังไม่มีข้อมูล
เพียงพอท่ีจะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งได้ จากเวทีรับฟังความเห็นท่ีผ่านมา ผู้แทนหน่วยงานส่วนใหญ่จากภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีความเห็นท่ีจะปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครอบคลุม แต่ผู้แทนภาคประชาชน      
มีความเห็นว่าเม่ือพระราชบัญญัติเดิมไม่ครอบคลุม/ไม่เพียงพอ จึงเสนอให้ออกพระราชบัญญัติใหม่  

๔. เนื่องจากผลการศึกษาจัดทํากรอบกฎหมายเพ่ือการพัฒนาการจัดการสารเคมีของประเทศไทย       
สู่ระดับสากล ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดแต่ละทางเลือก จึงเสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปศึกษารายละเอียดแต่ละทางเลือก
ก่อนแล้วนําเสนอในการประชุม  

มติท่ีประชุม  
รับทราบ 

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบในการบริหารจัดการอาหารปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
สู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี (ปรับเปล่ียนช่ือจากโครงการต้นแบบเครือข่ายการจัดการผักผลไม้
ปลอดภัยจากสารเคมี) 

 

ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
๑. รูปแบบการศึกษาโครงการมีความครอบคลุมมากน้อยเพียงใด เนื่องจากกระบวนการเก่ียวข้องกับ

ผู้ผลิต คือ เกษตรกรท่ีปลูกผักผลไม้ การดูแลรักษา การใช้สารเคมี การเก็บเก่ียว พ่อค้าคนกลาง และผู้ประกอบอาหารใน
โรงพยาบาลเพ่ือเป็นอาหารท่ีปลอดภัย  

๒. โครงการนี้ดําเนินการตามท่ีได้รับอนุมัติ คือเป็นโครงการต้นแบบ ไปศึกษาท่ีโรงพยาบาล มีการเสนอ
ให้ไปศึกษาการดําเนินโครงการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโรงแรมสวนสามพราน    
ริเวอร์ไซด์ เรื่อง ผักผลไม้ปลอดสารเคมีในอําเภอสามพราน และโรงพยาบาลปทุมธานี และเสนอให้เชิญผู้แทน สสส. มาให้
ความรู้ในเรื่องดังกล่าว 

๓. กระบวนการในการดําเนินโครงการ จะมีการประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องสารเคมี รวมท้ังการสาธิต
การทดลองใช้ชุดทดสอบสารเคมีให้ท้ังเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล ๔ แห่งในจังหวัดราชบุรี และผู้แทนเกษตรกรบางกลุ่มใน
จังหวัดราชบุรี (โครงการหลวง) ท่ีส่งผักให้กับโรงพยาบาล ผู้แทนตลาดค้าส่ง เพ่ือให้มีความรู้และนําชุดทดสอบสารเคมี
กําจัดแมลง   ๔ กลุ่มของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ทดสอบเบ้ืองต้นก่อนกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค  

๔. นอกจากสามพรานโมเดลและโรงพยาบาลปทุมธานีแล้ว ยังมีเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่าย
ความม่ันคงทางอาหารของมูลนิธิชีววิถีท่ีพยายามให้ศูนย์เด็กเล็กรับผักผลไม้ปลอดภัยจากในชุมชน เริ่มต้นท่ีจังหวัดยโสธร
ก่อนเนื่องจากเป็นจังหวัดท่ีมีเกษตรอินทรีย์เข้มแข็งมานานกว่า ๒๐ ปี และมีชุมชนต้นแบบค่อนข้างเยอะและกระจาย 
จากนั้นจะขยายไปเรื่องเนื้อสัตว์ 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑ ข้อเสนอการควบคุมสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีอันตรายร้ายแรง (Highly Hazardous 

Pesticides : HHPs) 
ผู้แทนเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รายงานความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนสารเคมีป้องกัน

กําจัดศัตรูพืชท่ีมีอันตรายร้ายแรงในประเทศ และเสนอเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีควรห้ามข้ึน
ทะเบียนในประเทศ โดยยึดหลักเกณฑ์สําคัญ คือ ๑) มีความเป็นพิษสูง (High toxicity)  ๒) มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะ
ยาวหรือก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง (Leaching Potential)  ๓) มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสะสมในสิ่งแวดล้อมได้ยาวนาน 
(Persistent)  และได้เสนอ (ร่าง) รายชื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีควรห้ามใช้ และจํากัดการใช้อย่างเข้มงวด ให้ท่ีประชุม
พิจารณา ประกอบด้วย 

• สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีต้องเสนอให้ยกเลิกการใช้โดยทันที ๑๐ ชนิด ได้แก่ carbofuran, methyl 
bromide, dichlorvos, lambda-cyhalothrin, methidathion, methomyl, omethoate, zeta-cypermethrin, 
paraquat, glyphosate 

• สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีต้องดําเนินการให้มีการยกเลิกภายใน ๕ ปีข้างหน้า โดยในระยะสั้น เสนอให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศให้สารเหล่านี้เป็นสารท่ีต้องจํากัดการใช้อย่างเข้มงวด 18 ชนิด ได้แก่ acephate, 
bifenthrin, carbaryl, diazinon, dicofol, dimethoate, fenvalerate, fipronil, propoxur, amitraz, carbendazim, 
chlorpyrifos, cypermethrin, methoxychlor, procymidone, thiacloprid, triadimefon และ triforine  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี ๔.๑ 

 
ความเห็นท่ีประชุม ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 

๑. สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีอันตรายร้ายแรง เป็นประเด็นท่ีอยู่ใน SAICM เกณฑ์ท่ีเสนอของ 
glyphosate ยังไม่เข้าข่าย เกณฑ์ glyphosate ขององค์การอนามัยโลกจัดอยู่ในระดับท่ีไม่อันตรายซ่ึงต่างจาก paraquat ท่ี
มีผลการวิจัยในสัตว์พบว่าสัมพันธ์กับโรคพาร์กินสัน จากข้อมูลพบว่า glyphosate นําเข้ามากกว่า paraquat และจากงาน
ระบาดวิทยาของสหรัฐอเมริกาพบว่า glyphosate ทําให้เกิดการแท้ง (abortion) และเป็นสารยับยั้งการทํางานของ      
ต่อมไร้ท่อ (Endocrine disruptor) ปัจจุบันท่ัวโลกมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ โดยการแจ้งเตือน ประเทศศรีลังกาเริ่มห้ามใช้
เพราะพบว่าสัมพันธ์กับไตวายเฉียบพลัน ประเทศบราซิลมีความเคลื่อนไหวให้จํากัดการใช้หรือห้ามใช้ มีข้อเสนอแนะให้
พิจารณาว่าประเทศไทยมีการใช้มาก ปริมาณการนําเข้าเพ่ิมข้ึนทุกปี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาว่าปัญหาเกิดจาก
การใช้หรือไม่ มีแนวทางลดปัญหาอย่างไร โดยต้องมองรอบด้าน และคํานึงว่าหากห้ามใช้ เกษตรกรจะมีสารทดแทนหรือไม่ 

๒. มีการถกเถียงช่องทางท่ีเหมาะสมในการเสนอการควบคุมสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีอันตราย
ร้ายแรงเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าควรต้องเสนอผ่านกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือไม่ และถ้าต้องการเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาควรดําเนินการอย่างไร  เนื่องจากปัจจุบัน
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเกณฑ์ cut-off สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีอันตรายร้ายแรง 
หรือจะเสนอผ่านคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ  ซ่ึงเป็นหน่วยประสานงาน เพราะถ้าส่งไปยังหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง อาจไม่มีการดําเนินการต่อดังเช่นท่ีผ่านมาท่ีมีการส่งข้อมูลและผลงานวิจัยเก่ียวกับสารหนูในน้ําด่ืมให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทบทวนมาตรฐานสารหนูในน้ําด่ืมในประเทศให้เป็น ๑๐ ไมโครกรัมต่อลิตร แทนมาตรฐานเดิมท่ี
กําหนดไว้ท่ี ๕๐ ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ก็ไม่มีการตอบสนอง ฉะนั้นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
ควรร่วมกันพิจารณาหารือช่องทางท่ีเหมาะสมเพ่ือหาตัวกลางประสานส่งข้อมูลไป  

๓.  มีการถกเถียงบทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ เพราะท่ีผ่านมามี
หลายประเด็นยังไม่มีความเปลี่ยนแปลง  เวทีคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ได้เปิด
โอกาสให้เข้ามาร่วมประชุม รับทราบ หารือ และให้ข้อคิดเห็น ฉะนั้นต้องมีมติจากท่ีประชุม ท่ีสามารถขยับไปแต่ละประเด็น
ได้ ท้ังอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท และสารเคมีภาคเกษตรท่ีมีความเป็นอันตรายร้ายแรง หากมีการศึกษาในระดับหนึ่ง 



๑๐ 
 

ก็ควรจัดทําข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นจากท่ีประชุม ส่งไปยังคณะกรรมการแห่งชาติฯ หรือคณะกรรมการวัตถุอันตราย หรือ
คณะทํางานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง เพ่ือให้การประชุมมีความคืบหน้า บางเรื่องถ้ามีน้ําหนักพอหรือเป็นประเด็นท่ีเร่งด่วนสําคัญ 
ต้องหยิบประเด็นนั้นมาอภิปรายกันในคณะอนุกรรมการฯ ถ้าการอภิปรายไม่สิ้นสุดต้องมีคณะทํางานรับไปทําหน้าท่ีต่อ 
ความเห็นต่ออนุสัญญามินามาตะฯ ถ้ามีความเห็นหรือข้อเสนออย่างไร ต้องทําเป็นวาระพิเศษ และให้ผู้แทนของแต่ละ
หน่วยงานให้ความเห็น เช่น ถ้าเห็นว่าต้องยกเลิกก็ต้องเสนอไปท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มติแต่ละครั้งอาจเป็นเอกฉันท์ไม่
เป็นเอกฉันท์ก็ได้ ถ้าไม่เสร็จในการประชุมก็อาจจะมีคณะรับไปทําหน้าท่ีต่อ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องทําความเห็น
เพ่ิมเติมกับเรื่องนี้ก่อนท่ีจะสรุปและนําเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๔. บทบาทหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ไม่มีอํานาจหน้าท่ีตัดสินใจ 
(decision making body) ท่ีชัดเจน แต่เป็นคณะประสานงาน (coordination body) เพ่ือให้หน่วยงานมาทํางานร่วมกัน 
แต่ก็ต้องตัดสินใจระดับหนึ่ง คือ จัดทําข้อเสนอเชิงประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ การประชุมจะมีวาระเพ่ือทราบและ
วาระเพ่ือพิจารณา โดยเฉพาะวาระเพ่ือพิจารณา ผู้นําเสนอกับฝ่ายเลขานุการฯ ต้องทํางานร่วมกันก่อนหรือผ่านคณะทํางาน
มาแล้ว  

๕. มีการเสนอว่าแม้นคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนฯ ไม่ได้อยู่ภายใต้คณะกรรมการวัตถุ
อันตราย แต่สามารถส่งมติการประชุมท่ีเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ท้ังเรื่องอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท และข้อเสนอ
การควบคุมสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีอันตรายร้ายแรง ไปยังคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้ จะมีน้ําหนักมากกว่าท่ีจะ
ให้เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ส่งข้อมูลให้กรมวิชาการเกษตรไปดําเนินการ เทียบเคียงกับสิ่งท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดําเนินการในคณะกรรมการระดับชาติท่ีคณะไม่มีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีรองรับ เช่น คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

๖. ความเสี่ยงต่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ถูกกําหนดเป็นนโยบายของกรมควบคุมโรค และ
บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพปี ๒๕๕๘  ท่ีผ่านมาได้เข้าไปร่วมทํางานกับ
มูลนิธิ ชีววิถี ทําให้ได้เครือข่ายระดับพ้ืนท่ีมากข้ึน ได้ดําเนินการคือการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชน พัฒนาเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น ชุดทดสอบและพัฒนาค่าดัชนีวัดสุขภาพจากการได้รับ /สัมผัสสารเคมีทางชีวภาพใน
ประเทศไทย (THAI Biological Exposure Indices: Thai BEI) ตามท่ีได้มานําเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เม่ือ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซ่ึงเป็น   BEI สารเคมี ๒๖ ตัว ท่ีใช้ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ปัจจุบันได้ออกเป็นประกาศ
กรมควบคุมโรค เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้ึนบนเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
ระยอง สําหรับปี ๒๕๕๘ จะทํา BEI สารเคมี ๓๒ ตัว เน้นท่ีเกษตรกร 
                          ๗. มีการเสนอให้ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบในหลักการท่ีกําหนดให้มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีควรห้ามใช้
และจํากัดการใช้อย่างเข้มงวด โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวบรวมข้อมูลส่งให้     
กรมวิชาการเกษตร นําเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา  รวมท้ัง ๓ หน่วยงานร่วมกันพิจารณากลไก กระบวนการ 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ การเฝ้าระวังความปลอดภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรืออาจดําเนินการในลักษณะงานวิจัย การศึกษาให้
ครอบคลุมถึงความถ่ีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย และคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง   

๘. เม่ือปี ๒๕๕๖ กรมวิชาการเกษตร ได้รับข้อมูลรายชื่อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีควรห้ามใช้ ๔ สาร จาก
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และได้เสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา ปรากฏว่าคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย มีมติเห็นชอบให้ห้ามใช้ ๒ สาร สําหรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีจะส่งมาใหม่ ขอให้ส่งข้อมูลทางวิชาการด้วย เพราะ
การเสนอเข้าคณะกรรมการวัตถุอันตราย จะต้องมีข้อมูลต้องเพียงพอ และได้ต้ังข้อสังเกตว่ากรมวิชาการเกษตรมีหน้าท่ี
ควบคุม ดูประโยชน์ของการใช้ วิธีใช้ การจัดทําฉลาก และยังเห็นว่าสารเคมีเหล่านี้มีประโยชน์มาก มีคนใช้มาก ปริมาณ
นําเข้ามาก ส่วนความเป็นอันตรายร้ายแรงข้ึนกับการใช้ ถ้าผู้ใช้ใช้อย่างถูกต้องก็ไม่เกิดปัญหา  

๙. ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แบ่งการควบคุมวัตถุอันตรายออกเป็น ๔ ชนิด        
ชนิดท่ี ๔ คือ ห้ามผลิต นําเข้าส่งออก ใช้ และมีไว้ในครอบครอง ข้อเสนอของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช       
ท่ีเสนอให้ห้ามใช้/ยกเลิกสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ๑๐ ชนิดจะเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๔ แต่ถ้าจํากัดการใช้อย่าง



๑๑ 
 

เข้มงวด จะเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๓ ต้องขออนุญาตการจะนํามาใช้ มีการข้ึนทะเบียนและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ท้ัง             
๒ ประเภท มีความชัดเจน และเป็นสิ่งท่ีดีถ้านําเกณฑ์ท้ัง ๓ ข้อท่ีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเสนอเข้ามารวมกับ
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการวัตถุอันตรายอยู่ระหว่างการปรับแก้ไข ในเบ้ืองต้นสนับสนุนให้คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบใน
หลักการและส่งมอบให้กับกรมวิชาการเกษตร รับนําไปเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาท้ังเกณฑ์และสารท้ัง      
๒ กลุ่ม ส่วนกลไกการทํางานของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซ่ึงเป็นคณะกรรมการใหญ่ จะต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา
ข้อมูลทางด้านเทคนิควิชาการ คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลและกลั่นกรองความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย 
กําหนดเกณฑ์การพิจารณาประเภทวัตถุอันตรายว่าเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดท่ี ๑, ๒, ๓, ๔ นั้นสามารถปรับให้ชัดเจน
ข้ึนได้ ปัจจุบันคณะกรรมการวัตถุอันตรายอยู่ระหว่างการทบทวนเกณฑ์ และเนื่องจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายเป็นอนุกรรมการฯ ในคณะนี้จึงมีการขอให้อนุเคราะห์ข้อมูล เช่น ตัวเลขนําเข้าสารเคมี ข้อมูลการกระจายสารเคมี
ให้แก่ภาคประชาชนเพ่ือนําไปใช้ในการศึกษาวิจัย มีการเสนอว่าถ้ายังไม่สามารถยกเลิกสารเคมีบางตัวได้เพราะภาคเกษตร
ยังจําเป็นต้องใช้ ควรจะมีหน่วยงานวิชาการไปศึกษาวิจัยหาสารทดแทนท่ีจะนํามาใช้ในอนาคต  

มติท่ีประชุม 
๑. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวบรวมข้อมูล

ข้อเสนอการควบคุมสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีอันตรายร้ายแรง (Highly Hazardous Pesticides : HHPs) ส่งให้  
กรมวิชาการเกษตรเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา 

๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และกรมวิชาการ
เกษตร พิจารณากลไก กระบวนการดําเนินงาน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในส่วนท่ีเก่ียวกับ  
การจัดการสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แล้วนํามาเสนอในท่ีประชุม 

๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ว่าด้วยการจัดการสารเคมี ๒-๓ เดือน/ครั้ง 

เนื่องจากหมดเวลาการประชุม ประธานฯ จึงเสนอเลื่อนเรื่องเพ่ือพิจารณาวาระท่ี ๔.๒ ไปพิจารณา     
ในการประชุมครั้งต่อไป ประธานกล่าวขอบคุณท่ีประชุม และปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
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