
 ๑ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพฒันายุทธศาสตร์การจัดการสารเคม ี

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 
วันพฤหสับดีที ่๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชมุ ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรฐับาล 
 
กรรมการผู้มาประชุม 
 
๑ พลเอกยุทธศักด์ิ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี  ประธานกรรมการ 
๒ นายยุคล ลิม้แหลมทอง ที่ปรึกษา 

แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รองประธาน 

๓ นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ช่วยรัฐมนตร ี 
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

รองประธาน 

๔ นางสุณี ปิยะพันธ์ุพงศ์    รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

รองประธาน 

๕ รศ.ดร.คุณหญงิมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๖ นายสมชัย นิจพานิช  รองปลัดกระทรวง แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๗ นายชุมพล ชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรรมการ 

๘ นางวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ  อธิบดีกรมการแพทย ์ กรรมการ 
๙ นายนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 
๑๐ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก 

แทนปลัดกระทรวงคมนาคม 
กรรมการ 

๑๑ นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิร ิ ที่ปรึกษา สํานกังบประมาณ กรรมการ 
๑๒ ว่าที่ ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต  รองอธิบดี แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 
๑๓ พลตรีวิษณุศักด์ิ กลั่นเสนาะ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ฝ่ายวิชาการ ศูนย์การ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

กรรมการ 

๑๔ นางสาวลดาวัลย์ คําภา รองเลขาธิการ 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

กรรมการ 

๑๕ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร ์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้
พืช แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรรมการ 



 ๒ 

 
 
๑๖ 

 
 
นางหรรษา ไชยวานิช 

 
 
ผู้อํานวยการสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

 
 
กรรมการ 

๑๗ นายเฉลิมชนม ์แน่นหนา  ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ 
แทนเลขาธิการสภาการศึกษา 

กรรมการ 

๑๘ นายไพศาล ผดุงศิริกุล รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 
แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กรรมการ 

๑๙ นางสุมาลี ชนะชาญมงคล รักษาการผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยแรงงาน 
แทนอธบิดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กรรมการ 

๒๐ นางสาวคัทลียา ศิลารัตน์ ผู้อํานวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

๒๑ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์  ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม 
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กรรมการ 

๒๒ พันเอกหญิงเบญญาภรณ ์
สมบัติเปี่ยม 

นายทหารปฏิบัติการประจํา  
แทนเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

กรรมการ 

๒๓ นายธัชพล อภิมนต์บุตร นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

กรรมการ 

๒๔ นายไพฑูรย์ งามมุข  นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ 
แทนรองปลัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายสาธารณสุข 

กรรมการ 

๒๕ นางรัชนีกร ชมสวน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

๒๖ นางเอื้อนพร ภู่เพ็ชร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑๒ ท่าเรือกรุงเทพฯ 
แทนผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

๒๗ นางวารุณี ทิพางค์กุล นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ  แทนอธิบดีกรมศุลกากร กรรมการ 
๒๘ นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  แทนอธิบดีกรมอนามัย กรรมการ 
๒๙ นางสาวมนศร แช่มชูกุล เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญการ  แทนอธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 
๓๐ 
 

นางสาววรมน สินสุวรรณ นักการทูตชํานาญการ  
แทนอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 

กรรมการ 

๓๑ นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสรฐิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค กระทรวงสาธารณสุข) 

กรรมการ 

 



 ๓ 

 
๓๒ 

 
นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ที่ปรึกษาองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 

 
กรรมการ 

๓๓ นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ผู้อํานวยการสํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม) 

กรรมการ 

๓๔ รศ.ดร.ทรงศักด์ิ ศรีอนุชาต  นายกสมาคมพษิวิทยาแห่งประเทศไทย กรรมการ 
๓๕ นางขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรรมการ 
๓๖ นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมการ 

๓๗ ผศ.สําลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา กรรมการ 
๓๘ นายสายัณห์ สว่างเดือน ผู้จัดการ แทนนายกสมาคมอารักขาพืชไทย กรรมการ 
๓๙ นางณัญจนา ลอืตระกูล ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลติทางการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

๔๐ นายนรังสันต์  พีรกิจ รองเลขาธิการ แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๑ นางสาวพรพิมล เจรญิส่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ 
แทนผู้อํานวยการสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
กรมควบคุมมลพิษ 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๒ นางสาววรรณา รอดรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ  
แทนผู้อํานวยการสํานักควบคุมวัตถุอันตราย  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการสาํคญั 
๑   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
๒   ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๓   ผู้อํานวยการสถาบันวิจับระบบสาธารณสุข  
๔   ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

๕   นายกิติชัย รัตนะ 
 



 ๔ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑ พลเอกชายชาญ ตาตะนันท์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตร ี(พลเอกยุทธศักด์ิ ศศิประภา) ด้านสาธารณสุข 
๒ พลตรีสุทธิพงษ์ จันทรัตน์  สํานักงานรองนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ยุทธศักด์ิ ศศิประภา) 
๓ รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ผู้ช่วยประธาน ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   
๔ นางอังคนา แก้ววิเศษ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม 
๕ นางสาวดวงพร บุญยศ  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม 
๖ นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ  ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๗ นางสาวขนิษฐา มินวงษ์  เลขานุการกรม กรมการแพทย์ 
๘ นายศิรศักด์ิ เทพาคํา รองผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๙ นายภากุละ อาวัชนาการ  ผู้อํานวยการส่วนนโยบายภัยจากมนุษย์ สํานักนโยบายป้องกันและบรรเทา   

สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๐ นายสุรชัย ตันชัชวาล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๑๑ นางชุลีพร บุณยมาลิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๒ นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล เภสัชกรชํานาญการพิเศษ  สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๓ ร.ท.สุดารัตน์ ทองจัตุ นายทหารประจําการแผนกควบคุมการส่งออก กองควบคุมยุทธภัณฑ์  

กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
พลังงานทหาร 

๑๔ นางสําราญ สอนสงวนวงษ์  นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการ สํานกังบประมาณ 
๑๕ นางสาวออรัศ คงพานิช เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๖ นางสาววราวรรณ เฉลมิโอฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๗ นายฤกษ์ชัย ปิยจิตต์ไพโรจน์  วิศวกร ๗  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๑๘ นางสาวณัฐพร ศรีภิญโญ  นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ กรมการค้าต่างประเทศ 
๑๙ นางสาวชลันดา มูลม ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
๒๐ นางอารยา ประดับวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กรมอนามัย 
๒๑ นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๒ นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์  เภสัชกรปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   

 



 ๕ 

 
 เริ่มประชุมเวลา ๑๔. ๓๕ น.  
 
 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ 

   ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การ 
จัดการสารเคมี และแจ้งที่ประชุมว่า เป็นการประชุมครั้งแรกของปี ๒๕๕๕  ขอความร่วมมือคณะกรรมการทุกท่าน
ร่วมกันทํางาน เพื่อผลักดันให้การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีของประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสําคัญ เพราะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ และให้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ในการจัดการสารเคมีของประเทศในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า และ
พิจารณา (ร่าง) คําสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี เรื่องแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพฒันายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 

 
   มติที่ประชุม 
   รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ 

๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  และได้จัดส่งรายงานการประชุม 
ให้กรรมการทุกท่านพิจารณา ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ ๑๐๐๗/ว.๑๔๑๘๓ เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๒ 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ขอแก้ไขรายงานหน้าที่ ๑๓ ย่อหน้าสุดท้าย จาก
เดิมเป็น “…แต่โดยสถานการณ์ ยังไม่มีความชัดเจน” 

 
มติที่ประชุม 
เมื่อไม่มีกรรมการท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก ที่ประชุม จึงมีมติรับรองรายงาน

การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓  

 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพื่อทราบ 



 ๖ 

 
๓.๑   สรุปสาระสําคัญแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.

๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 

๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ให้ที่ประชุมทราบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑ และ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)) 

 
ความเหน็ทีป่ระชุม  ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม : รองประธาน ได้แสดงความเห็นว่า ในนาม

ของกระทรวงอุตสาหกรรม  จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๓  ต่อเนื่องถึง
แผนยุทธศาสตร์ฯฉบับที่ ๔ และปัญหาในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาฐานข้อมูล กลไก และเครื่องมือในการจัดการ
สารเคมีอย่างเป็นระบบครบวงจร ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ รายงานนั้น ต้องยอมรับว่าขณะนี้เราอยู่ท่ามกลางวงล้อม
ของสารเคมี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กําลังแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่ในหลายกระทรวง  ปัญหาสารเคมีจาก
ภาคอุตสาหกรรมส่วนหนึ่ง ภาคการเกษตรส่วนหนึ่ง และภาคการบริโภคส่วนหนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรม เคยเสนอ
ว่า ควรจะมีองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ เป็นหน่วยงานใหม่ขึ้นมา ช่ือ สํานักงานคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย แยกออกมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพราะเดิมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารพิษ  สาร
อันตราย สารเคมีอยู่ภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ้ามีหน่วยงานกลางนี้ขึ้นภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม จะทําให้
การทํางานกระชับขึ้น และในระยะยาว ยังเสนอว่าหน่วยงานกลาง ควรจะออกจากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วย
กลางที่จะบูรณาการฐานข้อมูลทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กําลังศึกษาอยู่ว่า รูปแบบ
จะออกมาเป็นอย่างไร  ฉะนั้น เรียนท่านประธานว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ลดสารเคมีใน
โรงงานอุตสาหกรรม  มีความเห็นว่าฐานข้อมูลสารเคมีเป็นประโยชน์ ถ้ามีหน่วยงานกลางนี้ เกิดขึ้นก็จะเป็น
ประโยชน์ รายละเอียดขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสมศรี สุวรรณจรัส) อธิบายถึงรูปแบบหน่วยงานว่าถ้ามีขึ้นมา จะเป็น
ประโยชน์ ในการดําเนินการการจัดการสารเคมีแห่งชาติอย่างไร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสมศรี สุวรรณจรัส) ได้รายงานว่า นับต้ังแต่ กพร. มีแนวคิดที่จะให้
หน่วยงานต่าง ๆ ปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ มี
หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบอยู่หลายหน่วยงาน ในการควบคุมจะควบคุมเฉพาะสารเคมี ที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อ
เท่านั้น  แต่จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ว่าภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ควรจะคุมสารเคมีที่เข้ามาในประเทศตั้งแต่ต้นน้ํา คือ ควบคุม
ทุกสาร ภาระหน้าที่การควบคุมหนักเบาแล้วแต่ความเป็นอันตราย ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีแนวคิดว่า ถ้ากรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จะควบคุมสารเคมีทั้งหมด คงไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการปฏิบัติหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพราะดูแลเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นแนวคิดที่ว่า ควรจะมีหน่วยงานกลาง คือ สํานักงาน
คณะกรรมการวัตถุอันตราย ดูสารเคมีทุกสารที่จะเข้ามาในประเทศก่อน  โดยการจดแจ้ง  ศึกษาจากทาง EU ที่ทํา 

 



 ๗ 

 
เรื่อง REACH คือ ให้มีการจดแจ้งก่อนว่า จะมีสารเคมีอะไรที่จะนําเข้ามาในประเทศ จากนั้นจะใช้กลไกของศูนย์
ข้อมูลวัตถุอันตรายที่มีข้อมูลชัดเจน ในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นหน่วยงาน
กลางที่จะเป็นตัวเชื่อม คล้ายๆ จะเป็น Single window ของสารเคมีและวัตถุอันตรายของประเทศ ว่าสารเคมีที่เข้า
มาจดแจ้งกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีวัตถุประสงค์จะนําไปใช้ทางไหน ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย จะเชื่อมโยง
ข้อมูล แจ้งวัตถุประสงค์ และแจ้งรายชื่อ พร้อมกับ application ที่ผู้ประกอบการยื่นมา จะทําให้ควบคุมสารเคมีที่
เข้ามาในประเทศตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและก็มีทั้งระบบ 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า ช่วงที่ทุกหน่วยงานร่วมกันทํา
แผนยุทธศาสตร์ฯ ต้ังแต่เมษายน ๒๕๕๔ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ๑ คือ โครงการจัดทําฐานข้อมูล
สารเคมีของประเทศ  โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ  ส่วน
องค์กรกลางที่ผู้ทรงคุณวุฒินําเสนอ ไม่ควรจะอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม เพราะดูเฉพาะในโรงงาน  ส่วนผลกระทบ
ที่ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวถึงผลกระทบต่อภาคประชาชนนั้น  ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔  
จะมีองค์กรภาคประชาชนอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะเป็นอย่างไร  สําหรับโครงการภายใต้แผนปฎิบัติการระยะต้นของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นโครงการ Flagship เป็นประเด็นสําคัญ ที่จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังองค์กรกลาง
สารเคมี ที่จะเป็นภาพใหญ่ของประเทศอย่างครบวงจร เป็นเรื่องที่คณะกรรมการฯ จะต้องให้ความเห็นชอบใน
แผนปฏิบัติการ ขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้นึกถึงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นหลักรับผิดชอบเรื่องฐานข้อมูลวัตถุอันตราย ต้ังแต่มีพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ.๒๕๓๕ แต่
จนถึงปัจจุบันที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ยังไม่เห็น เพราะที่ทําอยู่ ต่างคนต่างทํา อยู่กันคนละหน่วยงาน 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ เป็นตัวเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของกระทรวงต่าง ๆ สิ่งนี้เป็นแนวคิด ถ้าจะมีองค์กร
กลางจัดการเรื่องนี้  โดยมีนโยบายและหลักการนับเป็นเรื่องดี  โดยวิธีการ สถานการณ์ หรือกระบวนการที่พวกเรา
จะต้องดูเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอีก คิดว่าไม่น่าที่จะอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม น่าจะอยู่ที่องค์การมหาชนอิสระตามที่ผู้ช่วย
รัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ในฐานะที่เคยเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการวัตถุอันตรายมาหลายสมัย ที่จะต้องหยุดไปเพราะได้รับการสถาปนาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ๓ ปี เห็นด้วย
ตามท่ีผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีการวิเคราะห์เรื่องการจัดการวัตถุอันตรายใน
ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าประกาศควบคุมเป็นตัว ๆ หรือเป็นกลุ่ม และ
เฉพาะสารที่คิดว่าเป็นวัตถุอันตราย แต่ยังมีสารเคมีอีกมากมายที่เข้ามาในประเทศ ที่ไม่ได้ประกาศควบคุม 
เพราะฉะนั้น ถ้าหากไม่มีองค์กรกลางที่คล้าย ๆ จะเป็น gate way  ดูว่าสารเคมีอะไรในโลกที่จะเข้ามาในประเทศ
ทั้งหมดจะต้องมา register ที่องค์กรกลางนี้ สารเคมีชนิดไหนที่อันตรายมาก จะต้องมีการควบคุมตามลําดับช้ันไป
อันตรายมาก ให้ควบคุมเข้มงวด ส่วนที่เป็นสารเคมีทั่ว ๆ ไป เช่น เกลือ น้ําส้ม กรดน้ําส้ม พวกนี้ไม่ได้เป็นสารเคมี
อันตราย แต่ต้องมาจดทะเบียน ว่านําเข้ามาในประเทศมากน้อยแค่ไหน ใช้ทําอะไร ส่งไปที่ไหน ตรงนี้ก็จะโยงไปถึง
เรื่องฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในประเทศ  ถามว่ามีสารเคมีตัวหนึ่ง ถ้าไม่ได้ประกาศควบคุมเป็น
วัตถุอันตราย แล้วไปเกิดปัญหาขึ้นที่ใดที่หนึ่งในประเทศ  จะไม่รู้สาเหตุว่ามาจากไหน การจัดการค่อนข้างยาก การ
จัดการได้เฉพาะจุดที่เกิดเหตุ แต่เหลืออีกมากไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ขอสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย หรือจะร่างขึ้นมาใหม่ให้มีความเหมาะสมสถานการณ์มากขึ้น สําหรับส่วนหนึ่งคือจะต้องมีองค์กรกลาง 



 ๘ 

 
ที่เป็นสํานักงานคณะกรรมการ อาจเปลี่ยนชื่อจากวัตถุอันตราย เป็นคณะกรรมการจัดการสารเคมีก็ได้ แล้ววัตถุ
อันตรายก็อยู่ในส่วนนั้น ขอสนับสนุน 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  : รองประธาน ให้ความเห็นว่า เรื่อง
ฐานข้อมูลสารเคมีอย่างเดียวไม่เพียงพอ  เพราะว่าสารเคมีบางตัว ในตัวของมันไม่อันตรายมาก แต่เมื่อนํามาใช้มาก 
อันตรายก็มาก เวลานี้ผัก ผลไม้หลายชนิดที่เราไม่กล้ากิน   เพราะว่าเราใช้สารเคมีมากเกินไป   อาหารสดก็แช่
ฟอร์มาลีนมากเกินไป สารเคมีเหล่านั้นอันตรายไม่มาก นําเข้ามาได้ แต่ว่าใช้มาก ปัญหาก็คือว่า จะแก้กฎหมาย
อย่างไร ทําอย่างไรที่จะไม่ใช้มากเกินไป ทําไมสตรอเบอร์รีไม่ฉีดมากเกินไป ทําอย่างไรแตงโมไม่ฉีดมากเกินไป     ทํา 
อย่างไรถั่วฝักยาวไม่ฉีดมากเกินไปเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ช่ือ สารป้องกันการเป็นมะเร็ง อ่านจบแล้วไม่กล้ากินอะไร
เลย เพราะว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนและตกค้างทั้งนั้น ประเด็นอาจจะไม่อยู่ในวาระ แต่ทําอย่างไรที่แก้
กฎหมายว่าใช้มากเกินไปคุมได้ไหม ใช้แค่ไหนที่จะไม่เป็นอันตราย ใช้แค่ไหนไม่ตกค้าง ใช้แค่ไหนไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพคนบริโภค ขอตั้งประเด็นไว้เท่านี้ 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: รองประธาน ให้
ความเห็นว่า ปัจจุบันมีการต้ังหน่วยงานตั้งขึ้นใหม่มาก  ขณะที่หน่วยงานเดิมก็มีบทบาทการดําเนินงานมากขึ้น  เรื่อง
การแจ้งสารเคมีก็มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบแต่ละด้านอยู่แล้ว  เพียงแต่ว่ากลไกการเชื่อมโยงข้อมูลที่จะนํามาบูรณา
การอย่างใกล้ชิดยังไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก  หากต้ังหน่วยงานขึ้นมาใหม่ ในความเห็นคิดว่าหน่วยงานใหม่
ที่เกิดขึ้น คงจะไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่แน่นอน  ถ้าในแผนปฏิบัติการระยะต้นนี้ จะมีการศึกษาประเด็น
เรื่องนี้ ไม่อยากจะให้มีการตั้งธงไว้ว่า ผลสุดท้ายจะต้องหน่วยงานใหม่ขึ้นมา  แต่อยากจะให้วิเคราะห์ด้วยรูปแบบ
ปัจจุบัน ว่าปัญหาอยู่ที่ใด อาจจะอยู่ที่กลไกเล็ก ๆ เท่านั้น  ถ้าแก้กลไกตรงนั้นแล้ว สามารถทําให้งานเดินไปได้ ก็คง
ไม่จําเป็นไปต้ังหน่วยงานใหม่ 

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า จาก
ประสบการณ์ที่อยู่ในวงการสารเคมีมา ๓๐-๔๐ ปี ทุกอย่างที่เสนอเห็นด้วยทั้งการควบคุมและการดูแล ที่สําคัญที่สุด 
คือ ภาคเอกชน เวลานี้ ถ้าจะติดต่อเรื่องใดก็ตาม จะต้องมีหลายแห่ง เรื่องนี้หน่วยงานนี้ควบคุม  เรื่องโน้นหน่วยงาน
นั้นควบคุม ทําให้เกิดปัญหาตลอดเวลา  ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมขนส่งวัตถุอันตรายด้วย มีความเห็นว่าควรจะต้อง
มี center  ตามท่ีนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยเสนอ และเห็นด้วยที่จะต้องแยกออกมา  จากเหตุการณ์ที่
น้ําท่วม จะรู้ได้เลยว่ามีสารเคมีเยอะมากที่ไม่รู้อยู่ในโรงงาน การนําเข้าต้องติดต่อกับกรมศุลกากร รวมทั้งติดต่อกับ
หน่วยงานอีกหลายแห่ง  ภาคเอกชนมีความรู้สึกว่าซับซ้อนมาก ถ้ามี center ที่เดียวที่จะแจ้ง แยกออกไป จะเป็น
วัตถุอันตราย หรือเป็นอะไร แต่ละหน่วยงานค่อยไปหารือกันต่อไป  เห็นด้วยและสนับสนุน แต่ไม่ลงรายละเอียด 
เพราะรายละเอียด จะต้องมีวิชาการอีกมา รวมทั้งด้านกฎหมายซึ่งไม่สันทัด เพราะจบมาทางด้านสารเคมีอยากจะ
เห็นสิ่งนี้มานานแล้ว  จะทํางานได้คล่องขึ้น ภาคเอกชนพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกอย่างตามท่ีกฎกติกาออกมาและ
ปฏิบัติได้ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณา ในการประชุมคราวหน้า
ให้นําเรื่องนี้เข้ามาเป็นวาระเพื่อการพิจารณา เพราะจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติ  

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า เรื่องการศึกษาการจัดต้ัง NCA บรรจุในแผนปฏิบัติการระยะต้น 
ที่จะดําเนินการในปี ๒๕๕๕ จะมีการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมทั้งหมด  โดยที่ไม่ได้ต้ังธงไว้แต่อย่างใด แต่ 



 ๙ 

 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการศึกษาข้อมูลตรงนี้อยู่ จะเป็น input อย่างหนึ่ง ที่จะ
นําเข้ามาร่วมในการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมที่สามารถดูแลความปลอดภัยสารเคมีในประเทศได้ รายละเอียด
การศึกษาจะมีการนําเสนอในวาระต่อไป 

ประธานฯ เห็นด้วย และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ลดความเสี่ยงอันตราย
จากสารเคมี กลวิธีที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและการรักษาเยียวยา ในการ
ดําเนินงานจะมีขั้นตอนมาก เพราะว่าสารเคมีบางอย่าง เช่น ก๊าซพิษ เกิดขึ้นเร็ว ถ้ามีขั้นตอนมาก จะแก้ปัญหาไม่ทัน
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝากประเด็นให้ที่ประชุมไปพิจารณาต่อด้วย 

 
มติที่ประชุม 

    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

     ๔.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

  
 ฝ่ายเลขานุการฯ นําเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะต้น  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) พร้อมโครงการนําขับเคลื่อนสําคัญ ๗ 
โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการจัดทําฐานข้อมูลกลางสารเคมีของประเทศ (๒) โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๓) โครงการศึกษาความเหมาะสม
การจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ (๔) โครงการต้นแบบเครือข่ายการจัดการผักผลไม้ปลอดภัย
สารเคมี (๕) โครงการนําร่องการพัฒนากลไกการสื่อสารเพื่อควบคุมและแก่ไชปัญหามลพิษระหว่างชุมชนและ
แหล่งกําเนิดมลพิษ (๖) โครงการพัฒนาแนวทางและต้นแบบการจัดทําแผนที่ความเสี่ยงสารเคมีชุมชน 
(Community Risk mapping) รอบนิคมอุตสาหกรรม และ (๗) โครงการบริหารแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ให้ที่ประชุม
พิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑) 

 
ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 

     ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม : รองประธาน ให้ความเห็นว่า ตามท่ีฝ่าย
เลขานุการฯ นําเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๖๔) แล้วดูดีมาก ขอถามฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อเป็นการตั้งข้อสังเกตโครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพราะไม่แน่ใจว่า กฎหมายที่จะ
ปรับปรุงใหม่ ต้ังโครงไว้ยังไง ขอข้อสังเกตว่า จะปรับปรุงกฎหมายให้เข้มอย่างไรก็ตามแต่  แต่ถ้ายังมีปัญหาเรื่องการ
บังคับใช้กฎหมาย ตามท่ียกตัวอย่างไว้ข้างต้น จะทําอย่างไรไม่ให้ชาวสวนฉีดยาฆ่าแมลงมากเกินไป มากจนอันตราย 
ยาฆ่าแมลง ไม่อันตรายถ้าฉีดในระยะพอดี แต่ว่าฉีดมากเกินไป โดยอ้างฉีดน้อยเอาไม่อยู่ ทําอย่างไรให้คนทําปลาเค็ม 



 ๑๐ 

 
  ปลาแห้ง ไม่ฉีดสาร DDT มากเกินไปจนกลายเป็นสารตกค้าง จะไปควบคุมอย่างไร รวมท้ังชาวประมงที่ฉีดสาร
ฟอร์มาลีนในกุ้ง ปลา ที่เข้มข้นเกินไปเพื่อให้สด การบังคับใช้กฎหมายนี้จะทําอย่างไร สิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นเรื่อง
ปลีกย่อย แต่ก็สําคัญเพราะเกี่ยวกับเรื่องปากท้อง สุดท้ายจะมาบอกว่าต้องให้ข้อมูลกับผู้บริโภค ประชาชน ให้ระวัง
อย่าซื้อสินค้าเหล่านี้  เคยมีโอกาสไปคุยกับคนเลี้ยงหมูที่จังหวัดนครปฐม  เพราะตอนนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กําลังรณรงค์ไม่ให้กินหมูเนื้อแดงที่ฉีด
สารเร่งเนื้อแดง ได้ไปถามว่าทําไมต้องฉีดสารเร่งเนื้อแดง ได้คําตอบว่าถ้าไม่ฉีด เนื้อมันซีด ๆ ขาว ๆ  ขายไม่ได้ คนไม่
ซื้อ พ่อค้าที่ไปชําแหละก็ไม่ซื้อ คนที่มาซื้อเป็นกิโลก็ไม่ซื้อเพราะคิดว่าหมูซีดหมูเน่า  จําเป็นต้องฉีดสารเร่งเนื้อแดง 
ทั้งที่ต้องเพิ่มต้นทุนต้องใช้เงินมากกว่าคนที่ไม่ฉีด  ภาครัฐบอกว่าต้องรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจว่าสารเร่งเนื้อแดง
เหล่านั้นเป็นอันตราย ควรซื้อหมูที่ไม่แดงจนเกินไป สุดท้ายก็ควบคุมไม่ได้  ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นเรื่องปลีกย่อย จึง
ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะทําอย่างไรเรื่องปลีกย่อยเหล่านี้ ถึงจะควบคุมได้โดยตัวกฎหมาย และทํา
อย่างไรกฎหมายถึงได้มีผลบังคับใช้  หน่วยงานใดจะไปคุมชาวสวนชาวไร่ชาวนาว่าอย่าฉีดมากเกินไป  แค่ไหนมาก
เกินไป ขอหารือกับประธานเพียงเท่านี้เพื่อที่จะถามฝ่ายเลขานุการฯ ว่าผลการศึกษาที่ได้ทําต่อเนื่องจากแผน ๓ มาสู่
แผน ๔  จะมีกฎหมายอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ ที่จะมาป้องกันแก้ไขเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมนี้ได้ 

  ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : รองประธาน  ให้ความเห็นต่อเนื่อง
จากผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ยกประเด็นขึ้นใน Flagship ๗ โครงการ โดยจะขอเพิ่มเติม
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านประมงและปศุสัตว์ที่มีการใช้สารเคมีบางอย่างทั้งในโรงฆ่า
สัตว์และในฟาร์ม และระบบปศุสัตว์ด้วย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบอํานาจในการดูแลสารเคมีอยู่แล้ว จึง
อยากจะขอให้มาร่วมในโครงการ Flagship  โครงการการจัดทําฐานข้อมูลกลางสารเคมีของประเทศ ขอเพิ่มกรม
ประมง กรมปศุสัตว์  โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี และขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ  
โครงการต้นแบบเครือข่ายการจัดการผักผลไม้ปลอดภัยสารเคมี ขอเพิ่มกรมวิชาการเกษตร เพราะดูแลเรื่องผักผลไม้ 
โครงการนําร่องการพัฒนากลไกการสื่อสารเพื่อควบคุมและแก่ไชปัญหามลพิษระหว่างชุมชนและแหล่งกําเนิดมลพิษ 
ขอเพิ่มกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมส่งเสริมการเกษตร เพราะเป็นหน่วยงานที่ทํางานใกล้ชิดกับชุมชนและ
เกษตรกร  ส่วนโครงการบริหารแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  ขอเพิ่มกรมประมงและกรมปศุสัตว์  เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้
เป็นหน่วยปฏิบัติและได้รับมอบอํานาจทางกฎหมาย เช่นเดียวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุม
มลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีช่ืออยู่แล้ว  

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่าจะรับข้อเสนอทั้งหมดที่เสนอ ถ้าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด จะ
นําเข้ามาอยู่ร่วมด้วยเพื่อให้ครอบคลุม  โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คงจะต้องวิเคราะห์ส่วนของกฎหมายที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันและปัญหา 
รวมทั้งในกรณีที่กฎหมายมีอยู่แล้ว การบังคับใช้กฎหมายทําอย่างไร ถ้าไม่สามารถบรรลุตรงนั้นได้  ถ้ากฎหมายมีอยู่
แล้ว มีมาตรการหรือกลไกอย่างไร ที่จะเสริมเข้าไปที่จะให้บังคับใช้กฎหมายได้ ถ้ามีความจําเป็นจริง ๆ ที่จะต้อง
เสริมเพิ่มในกฎหมายที่มีอยู่แล้ว หรือจะต้องมีการยกร่างใหม่ ก็คงต้องเป็นข้อเสนอขึ้นมาเพื่อที่จะให้ควบคุมกํากับ
ดูแลจัดการสารเคมีตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับประชาชน 



 ๑๑ 

 
ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็นว่า เบื้องต้นขอหารือกับประธานและ

คณะกรรมการว่า ควรจะพิจารณาทีละโครงการหรือว่าพูดรวม ๆ ไปว่ามีความเห็นในแต่ละโครงการอย่างไร เพื่อ
ไม่ให้ฝ่ายเลขานุการฯ สับสนว่าเป็นโครงการไหน 

ประธานฯ  ช้ี แจงว่ าที่ ฝ่ าย เลขานุ การฯ  นํ า เสนอมา  ผ่ านการกลั่ นกรองจาก
คณะอนุกรรมการมาแล้ว 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ต้ังข้อสังเกตว่า โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ค่อนข้างกว้างเกินไป ตอนนี้ทุก
หน่วยงานที่มีการบังคับใช้กฎหมาย  ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลตามกฎหมายอยู่แล้วว่าให้ทุกหน่วยงานไปทบทวน 
กฎหมายที่ใช้อยู่ ว่าต้องปรับปรุงอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือปรับปรุงเพื่อลดภาระที่ไม่จําเป็นต่อประชาชน 
ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการทบทวนทุกปี  ในส่วนของแผนพัฒนากฎหมาย  จะมีคณะกรรมการของ 
กระทรวงพิจารณากฎหมายทุกฉบับที่กระทรวงใช้อยู่ รวมทั้งหน่วยงานระดับกรมด้วย ว่ามีการพัฒนาอย่างไร  ใน
เมื่อมีหน่วยงานระดับกรม ทําอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องสารเคมี วัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแผนที่จะ
พัฒนาปรับปรุงอยู่แล้ว  และจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนการศึกษาว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีข้อด้อยในเรื่อง
ประสิทธิภาพอย่างไร มีข้อด้อยในเรื่องการสร้างภาระให้ประชาชนอย่างไร จะได้ไปปรับปรุง  ถ้าฝ่ายเลขานุการฯ จะ
ทําอาจจะซ้ําซ้อน  จะขัดกันหรือไม่ว่าหน่วยงานใดควรจะทํา  แต่ถ้าจะทํา ขอให้ผลออกมาเป็นข้อเสนอแนะมากกว่า 
ไปศึกษา อย่าเพิ่งปรับปรุง  การปรับปรุงอย่างไรขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องไปทําต่อ  อย่าไปทําให้เขาเลย แต่ละ
หน่วยงานมีความเช่ียวชาญกว่า  จึงขอให้เป็นข้อเสนอแนะ ส่วนโครงการจัดทําฐานข้อมูลกลางสารเคมีของประเทศ 
และโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ มีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างองค์กรกลางของการจัดการสารเคมี กับศูนย์กลางข้อมูล ในเรื่องการเป็นศูนย์กลางข้อมูล กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มีศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย จัดต้ังขึ้นเพื่อรองรับวัตถุอันตราย ถ้าจะทําก็ขยายผลออกมาได้ว่าจะเป็น
ศูนย์กลางวัตถุอันตรายขยายไปถึงสารเคมี จะง่ายขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรกลาง ถ้าจะศึกษาความเหมาะสม
ขององค์กรกลาง ขอให้มีการหารือกัน คงต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งคงจะต้องหารือกับ กพร. ด้วยเพราะ
ดูแลกรอบใหญ่ของประเทศ ว่าความเห็นตรงกันหรือไม่  ควรจะทําคู่ขนานกันไป   โครงการนําร่องการพัฒนากลไก
การสื่อสารเพื่อควบคุมและแก่ไชปัญหามลพิษระหว่างชุมชนและแหล่งกําเนิดมลพิษ พิจารณาแล้วน่าจะเป็นเรื่อง
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษ หรือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นคนทํามากกว่าที่จะไปแก้ไขปัญหาระหว่างชุมชน  ส่วนโครงการพัฒนาแนวทางและต้นแบบการ
จัดทําแผนที่ความเสี่ยงสารเคมีชุมชน (Community Risk mapping) รอบนิคมอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทําอยู่แล้ว และกําลังทําเรื่อง Pollutant Release and Transfer Registers : PRTRs  กับ
องค์กร JICA (Japan international Coopernation Agency) ประมาณ ๔ ปี ซึ่งจะคล้ายกัน ใครทํากันแน่ เกรง
จะสับสน 

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า การดําเนินการโครงการ ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
ตรงนี้ ซึ่งมีทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา รายละเอียดโครงการ และหน่วยงานใดมีข้อมูลน่าจะเอามาแลกเปลี่ยนกัน และเป็น input เมื่อทําโครงการ 
การดําเนินการจะได้มุ่งตรงประเด็น ถ้ามีข้อมูล มาวิเคราะห์ จะทําให้การต่อยอดสามารถทําได้ง่ายขึ้น  



 ๑๒ 

 
ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปเพราะมีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไข 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการจัดทําฐานข้อมูลกลางสารเคมีของประเทศ  และโครงการศึกษา
ความเหมาะสมการจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ ว่าเมื่อ ๔-๕ ปีที่ผ่านมา กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในฐานะที่ดูแลศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย มีความพยายามจะทําโครงการการเชื่อมโยงข้อมูลสารเคมี วัตถุ
อันตรายระหว่างหน่วยงานที่ควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕  มีประมาณ ๖ หน่วยงาน ใน
เวลานั้น การออกใบอนุญาตต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน บางหน่วยงานใช้ระบบ IT บางหน่วยงานใช้
เป็นกระดาษ ทําให้เชื่อมกันไม่ได้  แต่มีข้อมูลและมีโปรแกรมที่สร้างขึ้นมา  จากนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรม   นําไป 
พัฒนาไปถึงการออกใบอนุญาต ผ่านระบบ IT ได้ ในขณะที่หน่วยงานอื่นยังทําไม่ได้ เมื่อพัฒนาระบบที่จะเชื่อมกัน
ไม่ได้  จึงทําระบบรองรับไม่ได้  จนปี ๒๕๔๘  ที่ประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน       รัฐบาลจึงได้ต้ัง 
คณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการนําเข้าส่งออกสินค้า และ logistic มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกรมศุลกากรเป็น
หน่วยงานหลัก  ร่วมกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตนําเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศ ประมาณ ๔๐ 
หน่วยงาน วัตถุอันตรายเป็นสินค้าหนึ่งที่ต้องมีการออกใบอนุญาต  หน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ.๒๕๓๕ ทั้งหมดเข้าร่วมโครงการนี้ จัดต้ังโครงการ National Single Window : NSW เพื่อให้เกิดการขอ
อนุญาตหรือทําทุกอย่างในหน้าต่างเดียว ผู้ประกอบการยื่นข้อมูลขอใบอนุญาต หรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ 
NSW กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เชื่อมโยงข้อมูลผ่านพิกัดและผ่านระบบ internet  ปัจจุบันพัฒนาจนสู่ระบบ 
internet แล้ว ปัจจุบันนี้ มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ควบคุมให้ทุกหน่วยงานต้องดําเนินการโดยจะมี
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาควบคุม และต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรผ่านระบบ 
NSW รัฐบาลต้ังเป้าไว้ว่า สิ้นปี ๒๕๕๖ ทุกหน่วยงานต้องทําแล้วเสร็จ  ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม วัตถุ
อันตรายทางภาคอุตสาหกรรมที่ขออนุญาตทั้งหมด ได้กําหนดพิกัดแล้วเสร็จ ได้ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรม
ศุลกากรมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๒  พบว่าสิ่งที่ได้อนุญาตตามบัญชีวัตถุอันตรายที่ควบคุม ๕๒๕ รายการ ปรากฏว่าสารเคมี
ที่นําเข้าสู่ประเทศไทยจริง ๆ มีประมาณแค่ ๒๐๐ รายการ มีทั้งเป็นสารเดี่ยวและสารผสม บางส่วนอยู่ในสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นประเด็นปัญหาของหน่วยงานท่ีอนุญาตทั้งหมดเหมือนกัน เป็นปัญหาที่เรา
จะต้องแก้ไขหรือต้องมีการตรวจสอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานควบคุมทั้งหมด เมื่อเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลสมบูรณ์
แบบ ตอนนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทําเสร็จแล้วเชื่อมโยงกับกรมศุลกากรแล้ว ตอนนี้เรากําลังรอ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ เพราะสารเคมีบางส่วนใช้กับยุทธภัณฑ์ 
ทุกอย่างกําลังเคลื่อนไปสู่จุดศูนย์กลาง ข้อมูลที่เราได้รับ ถามว่า ณ เวลานี้สามารถหาข้อมูลการนําเข้าสารเคมีที่
นําเข้าสู่ประเทศไทยได้ เพียงแต่ปรับกฎหมายเพียงแต่เพิ่มเติมบัญชีวัตถุอันตรายเพิ่มขึ้น แต่ก่อนที่จะเพิ่มได้ศึกษา
และปรึกษากับกรมศุลกากรเพราะเป็นหน้าด่าน ระบบข้อมูลนั้นมีศูนย์กลางอยู่แล้ว ระบบนี้รัฐบาลใช้งบประมาณไป
แล้วพันกว่าล้านบาท และมีงบบางส่วนที่ให้หน่วยงานผ่านโครงการเหล่านี้ตอนนี้กําลังดําเนินโครงการอยู่ จึงมองว่า
การพัฒนาข้อมูลกลางไม่จําเป็นต้องศึกษาถ้าในเชิงของเทคนิคแล้ว เพียงแต่ท่านบอกว่าท่านต้องการจะควบคุมอะไร 
ทําอย่างไร มาต่อยอด จะทําได้ง่ายเพราะทุกหน่วยงานเมื่อมีข้อมูลเชื่อมต่อกันแล้ว ต่อไปนี้จะเห็นทันทีจากระบบ
ข้อมูลในระบบตอบกลับจากกรมศุลกากรว่าใครนําเข้าสารเคมีจากหน่วยงานใดผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่ง 
 



 ๑๓ 

 
กรมโรงงานอุตาสาหกรรมทําจนเกือบสําเร็จแล้ว เห็นว่าสิ่งที่ท่านต้องการ ยังเห็นภาพไม่ชัดเจน  ถามว่าต้นทางการ
นําเข้าสู่ประเทศสามารถหาข้อมูลได้โดยผ่านพิกัดผ่านการเชื่อมโยงนี้ โดยไม่ต้องลงทุนเพราะหน่วยงานเขาลงทุนแล้ว  
แต่หลังจากนั้น ที่นําเอาไปใช้ขึ้นกับกฎหมายของแต่ละหน่วยงานว่ามีการควบคุมอย่างไร ยกตัวอย่างของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม การนําวัตถุอันตรายไปใช้  มีการควบคุมส่วนหนึ่ง คือ การแจ้งตาม วอ/อก.๗  ตามสารเคมีที่ระบุ 
ขณะนี้ควบคุมเฉพาะสารเคมีที่ใช้ภายใต้อนุสัญญามอนทรีออล อนุสัญญาบาเซลฯ และอนุสัญญาสต็อกโฮล์มฯ  และ
จะมีการติดตามการนําไปใช้ว่าที่ผู้ประกอบการแจ้งมีการขายต่อไปไหน อย่างไร การปรับปรุงกฎหมายตรงนี้ 
ค่อนข้างง่ายเพราะมีกฎหมายแล้ว ดังนั้นเห็นว่าการปรับปรุงกฎหมาย เช่นเดียวกัน เพราะถ้าเสนอกฎหมายใหม่
ขึ้นมา จะซ้ําซ้อนกัน  มีกฎหมายวัตถุอันตราย กฏหมายมลพิษ  ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเยอะมาก  หากลด
กฎหมายลงเพียงแต่เพิ่มการควบคุม จะเป็นประโยชน์มากกว่า ประชาชนจะไม่สับสน 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า ข้อมูลทั้งหมดที่เข้ามาเป็น
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)      คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วต้ังแต่ปี ๒๕๔๔  
คณะกรรมการชุดนี้ประชุมประมาณ ๓ ปี/ครั้ง  ปีนี้เร็ว ๒ ปี/ครั้ง  งานทั้งหมดที่เขียนว่าปี ๒๕๕๕ หน่วยงานที่ทํา มี
เม็ดเงินอยู่แล้วใช่หรือไม่ หรือมาขอเงินตรงนี้อันนี้โจทย์ที่ ๑ ที่จะพิจารณา ทั้ง ๗ โครงการที่คิดกันที่บอกเป็นภาพที่
อยู่ในสภาพปัญหา วันนี้ดีใจที่หลายท่านจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม บอกว่ามีแล้วแต่เผอิญยังไม่เห็นก็ตาม เรื่องนี้
ตามมาตลอด  โจทย์ที่เสนอที่ทํามาหลายปีตรงนี้คือ ควรจะมี Positive list ประเทศไทยควรจะให้สารเคมีเข้ามากี่ตัว
ก่ีรายการ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าคุม ๕๒๕ สาร แล้วที่ไม่คุมมีก่ีหมื่นตํารับในประเทศ ขนาด 
pseudoephedrine ที่ว่าคุมแล้ว ก็ไปออกพิกัดที่กรมศุลกากรได้ว่าเป็นสารเคมี ไม่เข้าใจว่าอะไรที่มันเชื่อมกันได้ 
ประเด็นข้อเท็จจริง ประเด็นข้อกฎหมาย และประเด็นที่นําเสนอว่าทําได้แล้ว สงสัยว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น 
หมายความว่า เรามีจุดอ่อนหรือมีช่องโหว่ตรงไหน ประเด็นแก้ปัญหาระยะสั้น ถ้ามี positive list ว่ามีสารเคมีก่ีตัว 
มียาก่ีตัวในประเทศ จะชัดเจน เมื่อจะไปตาม จะทําชุดทดสอบไปเตรียมตรงไหนให้ความรู้ตรงไหน จะชัดเจนยิ่งขึ้น 
ตอนนี้มีหน่วยงานเต็มไปหมด กฎหมายฉบับเดียวมีผู้ดูแล ๖ หน่วยงาน  การจะพูดกันให้รู้เรื่องก็ลําบากแล้ว ทั้ง ๆ ที่
เหตุการณ์ที่เกิดอันตรายจากสารเคมีไม่ว่าจะก๊าซระเบิด ผ่านมากี่ปีแล้ว และตลอดเวลามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น จึง
เกิดแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ แต่มันก็ร่องแร่ง กรอบที่นําเสนอว่าน่าจะมีองค์กรกลาง  กฎหมายกลาง หรือที่จริง
กฎหมายใหม่ หรือกฎหมายหลักที่จะเกิด ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายหลาย ๆ ฉบับที่มีอยู่ ประเด็นนี้ ควรมอง
ภาพรวม ว่าทําอย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวไว้ชัดว่ามีกฎหมาย
หลายฉบับ มีหลายหน่วยงานดูแล ต่างคนต่างทํา เพราะถือกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ก็ใช้กฎหมายที่มีอยู่  
มองเห็นภาพรวมแล้วก็ทํา มันไม่รู้ไก่กับไข่ออกจากกันอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นในภาวะสับสนและซับซ้อนของ
ประเทศไทย ต้ังแต่แผน ๑ เป็นแผน ๔ แล้ว กระบวนการที่เราพูด ยังเหมือนเดิม ทุกองค์กรก็ intensive ตัวเอง ถ้า
มองภาพรวม ว่าปัญหาแบบนี้ จะมีระบบหรือมีกระบวนการอย่างไรให้เร็ว และกระทัดรัดทันกับปัญหาและ
ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติการเตรียมอะไรที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามา ประเทศ
ไทย ทันต่อสถานการณ์หรือไม่  หากพิจารณาทั้ง ๗ โครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดต้ังองค์กรกลาง
ในการจัดการสารเคมีระดับชาติ ที่จะมีหน่วยงานกลางหรือองค์กรกลางขอใหร้ีบทําโดยเร็ว จะต้องแก้กฎหมายต่าง ๆ 
อีก คิดว่าทุกหน่วยงานที่ดูแลกฎหมาย จะต้องใจกว้างพอ ว่ามีจุดอ่อนตรงไหนหรือไม่ เวลามอง จะไปมองคนอื่น 
 



 ๑๔ 

 
ทั้งหมดคงไม่ได้  ต้องมองที่เราทําอยู่  ถ้าเราทําดี เข้มแข็ง แล้วทําไมประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่อย่างนี้ มีสารเคมีก่ีตัว
ในประเทศนี้ ไม่มีใครตอบได้ ท่านก็บอกว่าดูเท่าที่คุม ที่ไม่คุมก็ตอบไม่ได้แต่อยู่ในประเทศนี้  เห็นว่าทั้ง ๗  โครงการ 
ส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการ  แต่ครั้งนี้เสนอรายละเอียดเข้ามาค่อนข้างเยอะ ในลักษณะนี้ โอกาสถกเถียงก็เยอะ 
ทําอย่างไรให้การประชุมวันนี้มีประสิทธิภาพ ในแง่แผนปฏิบัติการ ภาพที่ขอวันนี้ คือขอให้ endorse แผนปฏิบัติการ
ระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
ใช่หรือไหม แล้วมาดูกิจกรรมที่จะทํา ภาพใหญ่ถ้าเสนอในประเด็นยุทธศาสตร์อาจจะเห็นภาพกว้างขึ้น การนํา
โครงการมาเสนอ ไม่ใช่เวทีที่คณะกรรมการแห่งชาติ ต้องมาพิจารณาโครงการล้านสองล้าน ต้องทําอะไรให้
กระฉับกระเฉงกว่านี้ อย่างแผนปฏิบัติการ ๓-๔ ปีที่จะถึงนี้ จะต้องมีกรอบใหญ่ และอะไรที่จะลงไปที่
คณะอนุกรรมการ จะต้ังในวาระถัดไป  คิดว่าทาํอย่างไรให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ให้ความเห็นว่า รายละเอียดควรหารือในคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี  มีทุกหน่วยงานในคณะกรรมการฯนี้ มั่นใจว่าวันนี้คณะกรรมการฯ จะเห็นชอบ 
เห็นชอบในกรอบแผนปฏิบัติการระยะต้น ๔ ปี  ข้อสังเกตต่างๆ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปปรับแก้ใน
คณะอนุกรรมการฯ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ให้ความเห็นว่า ข้อเสนอเพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนปฏิบัติการระยะต้น 
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) คือ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) พร้อมแผนงานโครงการ ๑๒๓ แผนงานโครงการ งบประมาณ 
๒,๑๑๒ ล้านบาท โดยมีโครงการ Flagship ๗ โครงการ งบประมาณ ๔๔.๑ ล้านบาท ที่จะเสนอขอสนับสนุน
งบประมาณไปดําเนินการ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า อนุมัติเห็นชอบในหลักการท่ีจะต้องนําเข้าไปเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ข้อเสนอแนะว่า แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ฝ่ายเลขานุการฯ 
นําโครงการ Flagship มาพูดในเชิงรายละเอียด เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านควบคุมป้องกันโรค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ที่ว่าควรจะให้ความเห็นชอบในหลักการสําหรับ
แผนปฏิบัติการ ๔ ปี ในกรอบใหญ่ ๆ เพราะหน่วยงานแต่ละโครงการที่รับผิดชอบกลั่นกรองกันมาแล้ว แต่อาจไม่
ทันสมัยเพราะทํากันมาเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว ถ้าเห็นชอบในหลักการตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ เพื่อให้ดําเนินการต่อไปได้  
เริ่มต้นว่ามีงบประมาณแล้วหรือยัง  ถ้าในแต่ละองค์กรมีอยู่แล้ว ให้รีบทําให้เสร็จ  แต่ถ้ายังไม่มี มีความจําเป็นอัน
ไหนที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน จําเป็นที่จะต้องใช้เงิน ประธานอาจจะต้องหาเงินให้ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ให้ความเห็นว่า ในส่วนของ ๑๒๓ แผนงานโครงการ มีงบประมาณของ
หน่วยงานตั้งไว้แล้ว แต่ส่วนที่ยังไม่มีคือโครงการ Flagship  ๔๔.๑ ล้านบาท คงจะต้องเสนอ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ถา้
มีการอนุมัติในหลักการแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ  จะนํารายละเอียดและข้อสังเกตในวันนี้ เข้าเสนอพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องฯ ในรายละเอียดจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร คงไปถกกันอีกครั้ง 



 ๑๕ 

 
 ประธานฯ  ให้ความเห็นว่า เห็นชอบตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสุวิทย์ วิบุลผล
ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  เพื่อให้แผนปฏิบัติการระยะต้น  
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ดําเนินการ
ต่อไปได้ และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นําข้อเสนอจากที่ประชุมไปดําเนินการต่อไป 

 
   มติที่ประชุม 
   เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔)  สําหรับรายละเอียดโครงการนําขับเคลื่อน  
(Flagship) ทั้ง ๗ โครงการ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นําไปหารือในคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและ
แผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี   

 
๔.๒ (ร่าง) คําสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมี เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมี 

 
ฝ่ายเลขานุการฯ นําเสนอ (ร่าง) คําสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี รวม ๓ คณะ คือ คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วย
การจัดการสารเคมี  คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมี และ
คณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี ให้ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒) 

 
ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
ประธานฯ  ต้ังข้อสังเกตว่า คณะอนุกรรมการคณะที่ ๒ และ คณะที่ ๓ ช่ือไม่ตรงกัน 

เพราะอะไร ขอบเขตอํานาจหน้าที่เหมือนกันหรือไม่ ถ้าไม่ต่างกันทําไมไม่ใช่ช่ือเดิม 
ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่าช่ือคณะอนุกรรมการที่อยู่ในวาระเพื่อพิจารณาหน้า ๑๐ เป็น ช่ือ

คณะอนุกรรมการที่ต้ังขึ้นในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ได้มีการหารือในคณะอนุกรรมการฯ 
แล้วเห็นว่าควรที่เปลี่ยนชื่อของคณะอนุกรรมการฯ ให้ตรงแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ 

ประธานฯ สอบถามว่าขอบเขตอํานาจหน้าที่ ภารกิจบทบาท และอื่นๆเปลี่ยนไปหรือไม่ 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ช้ีแจงว่า คณะอนุกรรมการชุดเดิมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ที่แต่งต้ังเพื่อ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๓ ได้สิ้นสุดแล้วเมื่อปี ๒๕๕๔ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๔ มี ๓ ยุทธศาสตร์เช่นเดียวกับแผน
ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓  แต่ว่ายุทธศาสตร์ที่ ๒ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จะสลับกัน  คณะอนุกรรมการที่จะแต่งต้ังใหม่จะ
แต่งต้ังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔  โดยที่คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑ ยังคงใช้ช่ือเดิม 



 ๑๖ 

 
คือ คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูล กลไก และเครื่องมือในการจัดการสารเคมีอย่าง
เป็นระบบครบวงจร คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดสารเคมี มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการ
สารเคมีของทุกภาคส่วน และคณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมี ทําให้หน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่าง
กัน  

ประธานฯ ต้ังข้อสังเกตว่า คณะอนุกรรมการคณะใหม่และคณะเดิมมีการปรับปรุงใหม่ 
หรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ  ชี้แจงว่าองค์ประกอบในแต่ละคณะอนุกรรมการแตกต่างกัน หลักการก็
คือ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะจะมาจากหน่วยงานที่มีแผนงานโครงการที่นํามาบูรณาการ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีส่วนขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอเพิ่มผู้แทนกรมประมง กรม
ปศุสัตว์ ทั้ง ๓ คณะ เพื่อจะได้ดูแลเรื่องการใช้สารเคมีครอบคลุมทั้งพืชและสัตว์ 

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย เสนอขอเพิ่มสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ใน
คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดสารเคมี  และเสนอขอเพิ่ม ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการบริการจัดการสารเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่า
ด้วยการจัดการสารเคมี และคณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี 

ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคม ขอแก้ไขอนุกรรมการลําดับที่ ๒๑ ในคณะอนุกรรมการ
ประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี  เป็นผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ขอแก้ไขอนุกรรมการลําดับที่ (๒๒) ในคณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี เป็นผู้อํานวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการลําดับที่ (๒๓) เป็นกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศ
ยานไทย จํากัด มหาชน และลําดับที่ (๒๔) เป็นผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  

นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย เสนอขอเพิ่ม นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศ
ไทย เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี  เพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการ
ประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแนวทางในการลดความเสี่ยงอันตราย 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ต้ังข้อสังเกตว่า อนุกรรมการลําดับที่ (๓๑) 
ในคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมี มีผู้แทนหนังสือพิมพ์มติชน คําถามคือ
ทําไมเป็นมติชนฉบับเดียว  ถ้าตอบคําถามลําบาก  ควรเปลี่ยน นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ 
ไทย หรือผู้แทน เห็นด้วยที่หนังสือพิมพ์มติชนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ ควรต้ังในนามสถาบันดีกว่า  

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา  ต้ังข้อสังเกตว่าควรดูเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในเชิงยุทธศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ มี ๓ ยุทธศาสตร์ แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนในแต่ละคณะอนุกรรมการ 



 ๑๗ 

 
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ในหลักการคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการ
จัดการสารเคมี จะทํานโยบายและประสานงาน ดูภาพรวมทั้งหมด ฉะนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องเขียนให้กว้าง
กว่านี้ ต้องปรับเล็กน้อย และไม่ควรนํามาพิจารณาในคณะนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและบทบาทในการ 
บริหารจัดการสารเคมี เห็นด้วยตามท่ีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งข้อสังเกต รวมทั้งลําดับที่ ๒๔ 
มีคณบดีคณะนิเทศศาสตร์แห่งเดียว ควรเชิญองค์กรในภาพกว้าง รวมทั้งคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ด้านสารเคมี 
น่าจะเข้ามาช่วยได้และเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี   

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ต้ังข้อสังเกตว่า ลําดับที่ (๓) ในคณะอนุกรรมการลด
ความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี ทําไมแต่งต้ัง รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หรือผู้แทน  

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย ช้ีแจงว่าเป็นไปตามที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แจ้ง
มา บางครั้งโดยตําแหน่งรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   อาจติดราชการไม่สามารถจะมาได้  ขอแต่งต้ังผู้แทนมา 
แทน เพราะฉะนั้นผู้แทนในที่นี้ อาจจะมีการเปลี่ยนผู้แทนมาในแต่ละครั้ง แต่โดยตําแหน่งแล้วรองประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะเป็นผู้แทนในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 

ประธานฯ  สอบถามว่าให้คงไว้แบบนี้ใช่หรอืไหม 
  รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย ช้ีแจงว่า ถ้าจะระบุว่าเป็นผู้แทนของ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ขั้นตอนต้องผ่านไปยังองค์ประธานทุกครั้ง ซึ่งในทางปฏิบัติ สถาบันฯไม่อยากทําถึงขนาด
รบกวนเบื้องพระยุคลบาทองค์ประธาน 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็นว่า องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
ภายใต้แผน จุดมุ่งหมายจะเสนอให้ประธานแต่ละชุดเป็นระดับอธิบดี เพราะฉะนั้นในระดับหน่วยงานที่เป็น
คณะอนุกรรมการฯ น่าจะใช้คําว่าผู้แทน เช่น ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมควบคุมโรค เป็นต้น 
ถ้าระบุเป็นอธิบดี ตัวอย่างคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมี มีอธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษเป็นประธาน เพราะฉะนั้นอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ  ในระดับกรม น่าจะเป็นผู้แทน ส่วน
คณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี  ลําดับที่ (๑๘) ทําไมเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้มีผู้แทน  

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า แล้วแต่ที่ประชุมจะมีความเห็น ถ้าประธานเป็นระดับอธิบดี 
ส่วนอนุกรรมการฯ จะแต่งต้ังเป็นผู้แทนหน่วยงานก็ได้   

ผู้แทนรองปลัดกรุงเทพมหานคร เสนอขอเพิ่ม ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
ในคณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี  

ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เสนอขอเพิ่ม นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ในคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจดัการสารเคมี   

ผู้ อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ต้ังข้อสังเกตว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี (๒) ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ปีผิด
หรือไม่  เสนอให้ตัดวงเล็บออก และสอบถามว่าประธานคณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี มี ๒ 
ท่าน ลําดับที่ (๑) และ (๒) ต้ังใจให้เป็น ๒ ท่านเพื่อไว้แทนกันหรือไม่ 

 



 ๑๘ 

 
ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็นว่า ช่ือคณะอนุกรรมการประสานนโยบาย

และแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี มีคําว่าประสาน คือ ประสานหลาย ๆ หน่วยงาน ยกตัวอย่าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงอุตสาหกรรมประสานกัน คณะอนุกรรมการประสาน
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม   จะมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         และรองปลัดกระทรวง 
อุตสาหกรรม เป็นประธานร่วม จึงอยากจะเสนอว่า ควรจะเป็นระดับหัวหน้ากระทรวงหรือว่ารองหัวหน้ากระทรวง 
เป็นประธานร่วม  แต่จะเสนอก็เห็นว่าองค์ประกอบอีกหลายหน่วยงานแล้ว เพียงแต่อาจมีบางท่านต้ังข้อเกตทําไม
คณะนี้ ทําไมกระทรวงสาธารณสุข ถึง dominate เป็นทั้งประธาน และเป็นฝ่ายเลขานุการฯ  

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า จากการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ ใน
หลักการเห็นด้วยทั้ง ๓ คณะ ที่แต่ละกระทรวงจะมีรับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง ๓ 
คณะ ระบุไว้ชัดเจนว่า จะต้องประสานความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การจัดการจัดการสารเคมี เพื่อให้มีการทํางานที่สัมพันธ์และบูรณาการร่วมกัน  

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า ที่เขียนไว้ยังไม่ครอบคลุม ช่ือ
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี หน้าที่ข้อแรก ต้องประสาน
นโยบายและแผนการดําเนินงานที่ต้องหารือและเชื่อมโยงต่อกัน ต้องทําภาพใหญ่ก่อนที่จะมานําเสนอ และ
กลั่นกรอง  และมีความจําเป็นที่จะต้องให้ประธานคณะนี้ ทํางานต่อเพราะมีความเชี่ยวชาญ 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ให้ความเห็นว่า ฝ่ายเลขานุการฯ บอกว่า แต่ละคณะ
ทําหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒, ๓ ทําไมไม่ต้ังชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ จะได้ชัด 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยที่จะแยกขับเคลื่อน  
น่าจะทํางานร่วมกัน การต้ังลักษณะนี้ เหมือนแบ่งเค้ก ไม่เชื่อมกัน ถ้าคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและ
แผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี  มีหน้าที่ลักษณะนี้ แล้วมาเชื่อมต่อ ส่วนรายละเอียดคณะที่เกี่ยวข้อง
ไปลงมือทํา ถ้าแบ่งเดี่ยวไปหมด จะเป็นภาระให้ประธานกรรมการฯ ควรทําอะไรในภาพใหญ่ในเชิงหลักการ เชิง
นโยบาย มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ มอบไปให้ไปเชื่อมประสาน  

ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอย้ายลําดับที่ (๑๘) ใน 
คณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี  ไปอยู่ในคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี เพราะเกี่ยวข้องกับนโยบายและแผน 

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปแก้ไข 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ช้ีแจงว่าจะรับข้อคิดเห็นทั้งหมดทั้งที่เพิ่มเติมและแก้ไขไปปรับปรุง 

รวมท้ังทบทวนอนุกรรมการด้วย  ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสาร จะรับไปปรับตามที่ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาให้ข้อเสนอแนะ 

นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สอบถามว่าคณะอนุกรรมการประสานนโยบาย
และแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี มีอนุกรรมการที่เป็นชื่อบุคคลหลายคนเพื่อประโยชน์อะไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า คณะอนุกรรมการต่างๆที่แต่งต้ังเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ก็แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องหลายท่านในลักษณะเดียวกันเพราะบุคคล
เหล่านี้มีส่วนร่วมกับฝ่ายเลขานุการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ ความรู้ความ 



 ๑๙ 

 
ชํานาญของท่าน  จึงเห็นจะประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔  จึงเสนอให้คงไว้ รวมทั้ง
ลําดับที่ (๓๕) นายเสรี อติภัทธะ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลวัตถุอันตราย ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
จะมีการดําเนินงานเรื่องฐานข้อมูลกลางสารเคมี  ประสบการณ์ของท่านจะเป็นประโยชน์ที่จะทํางานให้สําเร็จ 

ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สอบถามว่าคณะอนุกรรมการประสานนโยบาย
และแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี อนุกรรมการลําดับที่ (๒๙)  ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอสอบถามว่า สกว. มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะอนุกรรมการฯ เรื่องประสานนโยบายและแผน
อย่างไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ ช้ีแจงว่า การเสนอรายชื่ออนุกรรมการที่จะแต่งต้ังพิจารณาข้อมูลอย่าง
รอบด้าน ผู้แทน สกว. มีส่วนร่วมในการทําแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะแผนแม่บทความปลอดภัย 
ด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๒  สกว. เป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาวิจัยและพัฒนา และเห็นว่า
องค์กรนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ต่อไป  

ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแก้ไขอนุกรรมการฯ ลําดับที่ (๑๑) ใน
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา สอบถามว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เกี่ยวกับ อปท.ทั้งหมดหรือไม่ เพราะในการที่จะจัดการในชุมชน ไม่ทราบว่าจะเรียกอะไร  อบจ. อบต. เทศบาล เป็น
นิติบุคคลเดียวกัน หรือแยกกัน 

ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ช้ีแจงว่า ที่ถามจะเป็นสมาคม ทั้งเทศบาล 
อบจ. และอบต. มีหัวหน้าเรียกว่านายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  นายกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย จะมีคณะกรรมการบริหาร ไม่
ทราบว่าฝ่ายเลขานุการฯจะเชิญผู้แทนหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาร่วมด้วยหรือไม่ 

ผู้แทนสภาการศึกษา ให้ความเห็นว่าคณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี 
มีเรื่องการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ขอเสนอให้มีผู้แทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  เพราะถ้ามีเรื่องขึ้นมา เรื่องการ
สอบสวน พนักงานสอบสวนจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้  แต่ถ้าเรามีกระบวนการที่เรียนรู้ด้วยต้ังแต่ต้น จะได้ไปทํา
ความเข้าใจพนักงานสอบสวน จะเป็นประโยชน์สําหรับการทํางาน 

ผู้แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พลังงาน
ทหาร ให้ความเห็นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคณะอนุกรรมการฯ ควรมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดต้ังคณะทํางาน
เพื่อดูรายละเอียดในบางเรื่อง จะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือได้ 

ฝ่ายเลขานุการฯ  เห็นด้วยเพราะถ้าเปิดช่องไว้ จะทําให้การบริหารจัดการคล่องตัว จะขอ
เพิ่มให้คณะอนุกรรมการทุกคณะ มีอํานาจหน้าที่ให้แต่งต้ังคณะทํางานฯ ได้ตามความเหมาะสม 

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอขอเปลี่ยน
อนุกรรมการ ลําดับที่ (๒๘) เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายหรือผู้แทน  

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปแก้ไข และมีมติเห็นชอบตามที่ได้แก้ไขไว้ทั้งหมด 
และให้นํามติที่ประชุมไปดําเนินการต่อไป 



 ๒๐ 

 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี รวม ๓ คณะ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ คือ คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและ
แผนการดําเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี  คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการ
สารเคมี  และคณะอนุกรรมการลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น เมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการต่อไป 
 
ประธาน กล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
              นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล               นายนรังสันต์ พีรกิจ 
             เภสชักรชํานาญการพิเศษ   รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
              กองแผนงานและวิชาการ              สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
      สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
             นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ 

    ผู้อํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 
   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
            ผู้จดรายงานการประชุม 

           
 


