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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 

------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑.  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย     รองนายกรฐัมนตร ี ประธานกรรมการ 

๒.  นายธนิตย์ เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ 

  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓.  นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ  

  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

๔.  นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รองประธานกรรมการ 

  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

๕.  นายปณิธาน จินดาภ ู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานกรรมการ          

  แทนรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    

๖.  นางสาวจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรรมการ  

  แทนรองประธานสถาบันวิจัยจฬุาภรณ์ 

๗.  นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

๘.  นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงคมนาคม   

๙.  นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐. นางสาวกรรณิการ์ ศรีแสนตอ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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๑๑. นางสาววรรณา รอดรัตน์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

๑๒. นายสันติ โกมลหทัย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

๑๓. นายสุจิโรจน์ คงเมือง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายพิเศษ กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมการปกครอง 
๑๔. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๕. นางวราภรณ์ ชาญธวัชชัย นักวิชาการแรงงานช านาญการ กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

๑๖. นายวิสิษฐ สุตสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรรมการ 

แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

๑๗. นายพิชิต บุญสุด ผู้อ านวยการกองกิจการเพ่ือการพัฒนา กรรมการ 

  แทนอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 

๑๘. พันเอกหญิง สาลินี พัศดุ นายทหารปฏิบัติการ ประจ ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก   กรรมการ 

  แทนเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 

๑๙. พลตรี กิติ ปัทมานนท์ เสนาธิการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรรมการ 

  แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 

  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

๒๐. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

                                           แทนอธิบดีกรมอนามัย 

๒๑. นายกิติพงษ์ พนมยงค์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

๒๒. นางสาวนลินี ศรีพวง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพ  กรรมการ 

  และสิ่งแวดล้อม  

  แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค  

๒๓. นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 

  แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
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๒๔. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 

  แทนเลขาธิการสภาการศึกษา 

๒๕. นางสาวลดาวัลย์ ค าภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  กรรมการ 

  และสังคมแห่งชาติ  

  แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  

  และสังคมแห่งชาติ  

๒๖. พลต ารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวฒุิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 

๒๗. นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

  แทนรองปลัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายสาธารณสุข 

๒๘. นายน้อง เจริญนาค นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๒๙. นางพัชรี ประทุมราช ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองความปลอดภัย อาชีวอนามัย กรรมการ 

  และสิ่งแวดล้อม 

  แทนผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๓๐. นางสุวลี รักพาณิชสิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

  แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๓๑. นางสาวกิตติกานต์ กุแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ กรรมการ 

  แทนผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

๓๒. นางสาวจุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย กรรมการ 

  แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

๓๓. นายทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย กรรมการ 

๓๔. นางสาววัชรีภรณ์ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย กรรมการ 

๓๕. นางสาวส าลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา กรรมการ 

๓๖. นางสาวจันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กรรมการ 

๓๗. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรรมการและ 

    เลขานุการ 

๓๘. นายชาพล รัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ กรรมการและ 

  แทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓๙. นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรรมการและ 

  แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๐. นายศรัณย์ วัธนธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรรมการและ 

  แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอ่ืน 

๑. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 

๒. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   กรรมการ 

๓. ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  กรรมการ 

๔. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๕. นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๖. นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๗. นายกิตติชัย รัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. นายชัชวาล หินซุย ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒. นางสาวสุกัญญา มีสมบัติ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓. นางมณีรัตน์ อดุลยประภากร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๔. นายนิรุทธ์ สาธุวงษ์ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

๕. นางสาวลลิตา ประนุตติกร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๖. นายอธิ ดิษฐอ านาจ กรมองค์การระหว่างประเทศ 

๗. พันตรีหญิง สุดารัตน์ ทองจตุ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศและพลังงานทหาร 

๘. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ กรมอนามัย 

๙. นางสาววิสสุตา บุญมี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๐. นางสาวณัฏฐเอก ดุษฎีประเสริฐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๑. นายศราวุธ ปิ่นมุข การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๑๒. นายสุเมธา วิเชียรเพชร กรมควบคุมมลพิษ 



๕ 

๑๓. นางสาวธีราพร วิรวิุฒิกร กรมควบคุมมลพิษ 

๑๔. นางสาวประไพศรี อาสนรัตนจินดา กรมควบคุมมลพิษ 

๑๕. นางสาววาสนา แจ้งประจักษ์ กรมควบคุมมลพิษ 

๑๖. นางสาวนภาพร ตั้งถิ่นไท กรมควบคุมมลพิษ 

๑๗. นายปรมินทร์ แสนทรงศักดิ์ กรมควบคุมมลพิษ 

๑๘. นางสาววิจิตรา ประสมทอง กรมควบคุมมลพิษ 

๑๙. นางสาวสุชาดา สังวรวงษ์พนา กรมควบคุมมลพิษ 

๒๐. นางสาวมานิดา เฟื่องชูนุช กรมควบคุมมลพิษ 

๒๑. นางสาวสุปราณี อบเทียน กรมควบคุมมลพิษ 

๒๒. นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๓. นางสาวออรัศ คงพานิช ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๔. นางสาวพิชญา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๕. นางสาวกิรณา รุณภัย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๖. นางสาวพิยุดี เอี่ยมสนธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๗. นายทวชา เพชรบุญบัง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๘. นายธรรมรัตน์ ทองมี กรมวิชาการเกษตร 

๒๙. นาวาโท สายชล ช้างน้อย ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 

๓๐. นายชนวีร์ กรีมละ ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 

๓๑. นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชมุทราบ 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม และขอให้คณะกรรมการฯ ได้ 
แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป  

มติที่ประชุม 
รับทราบ 



๖ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ 

ว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ และได้แจ้งเวียน
รายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยก าหนดให้แจ้ง 
การแก้ไขรายงานการประชุมฯ ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเมื่อครบก าหนดดังกล่าวมีกรรมการฯ แจ้ง 
ขอแก้ไข รวม ๒ หน่วยงาน คือ 
 ๑. ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอแก้ไข ดังนี้ 
  - หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๒๑-๒๓ แก้ไขเป็น “ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อสังเกตนั้น เป็นประเด็นของการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับ
รายงานการประชุมที่ได้มีการรับรองไปแล้ว และขอหารือถึงความเป็นไปได้ในการปรับแก้รายงานการประชุมฯให้
สอดคล้องกับการตั้งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ” 
  - หน้าที่ ๒๐บรรทัดที่ ๑๓-๑๔ แก้ไขเป็น “ที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ น่าจะเป็นข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งหลักการควบคุมสารเคมีของหลาย ๆ ประเทศ สารที่มีการน าเข้ามาใช้และมีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว
จะจัดเป็นสารที่มีอยู่แล้ว สารที่ไม่มีอยู่ในท าเนียบจะจัดเป็นสารใหม่ จึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนน ามาใช้ 
หรือก่อนการขึ้นทะเบียนและอนุญาต...” 
  - หน้าที่ ๒๐ บรรทัดที่ ๒๓ แก้ไขจาก “เพราะฉะนั้น”เป็น “จึง” 
  - หน้าที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๔-๖ แก้ไขเป็น“ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่าในอดีตการประกาศรายชื่อวัตถุอันตรายใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ต่อมามีการร้องต่อศาลปกครองว่าการใช้  
ชื่อภาษาอังกฤษท าให้เกิดความไม่เข้าใจ และศาลปกครองได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนประกาศรายชื่อดังกล่าว และ
ให้ใช้ชื่อภาษาไทย...” 
  ๒. ผู้แทนเลขาธิการสภาการศึกษา ขอแก้ไข ดังนี้ 
  - หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๙ แก้ไขเป็น “ไม่ต้องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพิ่ม” 

- หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๑๑ แก้ไขจาก “ผู้แทนส านักงบประมาณ” เป็น “ผู้แทนเลขาธิการ
สภาการศึกษา” 

- หน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๒๗ แก้ไขเป็น “ทั้งท่ีผลิตผลทางการเกษตร” 
- หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขจาก “ได้มีออกมาตรฐานในเรื่อง...” เป็น “ได้ออกมาตรฐาน

ในเรื่อง...” 
  ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่มีผู้ขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๒ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ  
อีกครั้งหนึ่ง 



๗ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ สอบถามว่า มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่ได้ 

มีการแก้ไขแล้ว หากไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขเพ่ิมเติมถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที ่๒/๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมี ครั้งที ่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี เรื่อง 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมี 
ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานว่าสืบเนื่องจากในการประชุม

คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายสารเคมีของประเทศ ภายใต้คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ซ่ึงที่ประชุมฯ มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ น า (ร่าง) ค าสั่งดังกล่าว
กลับไปพิจารณาทบทวน ทั้งในเรื่องของชื่อคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ และให้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ซ่ึงฝ่ายเลขานุการฯ โดย ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร  
กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการประชุมหารือ
พิจารณาทบทวน (ร่าง) ค าสั่งดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไมด้าโฮเทล งามวงศ์วาน 
จังหวัดนนทบุรี และได้ข้อสรุปร่วมกันในเรื่องของชื่อคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑ 

ความเห็นที่ประชุม 
ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สอบถามว่า ในช่วงแผนปฏิบัติการระยะต้นได้มี

การศึกษาเรื่องกฎหมายในการควบคุมสารเคมี ซึ่งผลการศึกษาได้เสนอทางเลือกไว้ ๓ ทางเลือก คือ ทางเลือกแรก
ออกพระราชบัญญัติสารเคมีฉบับใหม่ ทางเลือกที่สองให้ขยายขอบข่ายของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และทางเลือกที่สามให้ใช้ทั้งสองพระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติสารเคมีฉบับใหม่ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ควบคู่กันไป และจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเห็นพ้องกับทางเลือกที่สอง ดังนั้น การตั้ง
คณะอนุกรรมการชุดนี้จะซ้ ากันหรือไม่ หรือจะต่อยอดจากที่มีการศึกษาไว้อย่างไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า จะเป็นการต่อยอดจาก
ทีไ่ดม้ีการศึกษาไว้ โดยจะน าผลการศึกษามาทบทวนอีกครั้งว่าควรจะมีการด าเนินการอย่างไร 

 



๘ 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอหารือใน ๒ ประเด็น 
คือ ประเด็นเรื่องของการปรับแก้อ านาจหน้าที่ในข้อ ๒.๒ ที่ระบุว่า “ให้ความเห็นและข้อเสนอในการร่างกฎหมาย
สารเคมีและกฎหมายล าดับรอง” ซึ่งตีความได้ว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้ต้องไปร่างกฎหมายฉบับใหม่ แต่จาก
รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมายังไม่ได้ข้อยุติว่า ควรจะร่างกฎหมายฉบับใหมห่รอืควรปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู่ 
และประเด็นที่สอง เรื่องการเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ซึ่งองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นผู้แทน
ของผู้บังคับใช้กฎหมาย แต่ยังขาดผู้แทนของผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย คือ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องใช้สารเคมี ซึ่งจะ
เป็นผู้ทีส่ะท้องให้เห็นถึงปัญหาหรือข้อจ ากัดของการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยที่จะมีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้ครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์ และจะต้องมีการจัดท า
กฎหมายสารเคมีฉบับใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาได้จริงในสังคม และเห็นด้วยว่าองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ  
ควรจะมีผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาชน 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การทบทวนกฎหมายเก่าหรือร่างกฎหมายใหม่เป็นหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการที่จะต้องน าไปพิจารณา และขอให้ที่ประชุมพิจารณาองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการว่า 
ควรจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยหรือไม่ เพราะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และขณะนี้ฉบับปรับปรุงดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งปรากฏตามเอกสารการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑ ส าหรับใน
เรื่องของการจะมีพระราชบัญญัติสารเคมีฉบับใหม่ก็ควรเป็นการเสริมกฎหมายที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับ
ประชาชน 

นายกสมาคมอารักขาพืชไทย ให้ความเห็นว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ โดยกฎหมายที่น ามาบังคับใช้กับผู้ประกอบการในเรื่องของวัตถุอันตรายจะอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับปรุงกฎหมายได้อย่าง
ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการสารเคมีและเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
สารเคมีของสหภาพยุโรป (EU-REACH) แต่อย่างไรก็ตาม หากจะมีการออกกฎหมายใหม่ขอให้แจ้งให้
ผู้ประกอบการทราบ และขอให้ท าประชาพิจารณ์ หรือรับฟังความเห็นทั้งจากผู้ประกอบการและภาคประชาชน
ก่อน เนื่องจากเป็นผู้ไดร้ับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า จากการประชุมของ
ฝ่ายเลขานุการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาลดจ านวนอนุกรรมการลงเหลือ ๑๘ ท่าน และเห็นว่า
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาพิจารณ์ได้ 
แต่ถ้าที่ประชุมเห็นว่าควรมีภาคส่วนดังกล่าวเข้ามาร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้น ก็ขอเสนอเพ่ิมผู้แทนจาก
ภาคเอกชน ๒ ท่านและภาคประชาสังคม ๒ ท่าน 



๙ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ให้ข้อสังเกตใน ๒ ประเด็น คือ ในองค์ประกอบ
ล าดับที่ ๑.๑๗ ผู้อ านวยการส านักควบคุมวัตถุอันตราย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วมนั้น ขอเป็นเพียง
อนุกรรมการต าแหน่งเดียว เนื่องจากเห็นว่าเป็นฝ่ายเลขานุการร่วมในคณะกรรมการชุดนี้แล้ว อาจจะไม่มีความจ าเป็น
ในชั้นคณะอนุกรรมการ และประเด็นที่สอง ในเรื่องของความไม่สอดคล้องกันของอารัมภบทเหตุผลความจ าเป็น 
ในการตั้งคณะอนุกรรมการ และอ านาจหน้าที่ของอนุกรรมการ กล่าวคือ เหตุผลความจ าเป็นของการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการก าหนดไว้ ๔ ประเด็น คือ ๑) ไม่มีกฎหมายควบคุม ก ากับ ดูแลการจัดการสารเคมีในภาพรวม  
๒) ไม่มีคณะกรรมการระดับชาติ ๓) ขาดองค์กรกลางการจัดการสารเคมีระดับชาติ และ ๔) กระบวนการบริหารจัดการ
สารเคมี แต่ในอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการมีเพียงประเด็นเดียว คือ เรื่องของการพิจารณาร่างกฎหมาย  
ในเรื่องของสารเคม ี

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า ในส่วนของอารัมภบท 
คือ สาเหตุและเหตุผลที่มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ ซึ่งในกระบวนการพิจารณาทบทวนกฎหมายจะได้ทั้ง
กฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรอง รวมถึงระบบการบริหารจัดการตามนัยของกฎหมาย เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาแล้ว
ก็จะเห็นว่าหน้าที่หลักของคณะอนุกรรมการก็จะมีเท่านี้ แต่ก็จะสามารถสนับสนุนในส่วนของอารัมภบท อาทิ ในเรื่อง
ของการจัดตั้งองค์กรกลาง หากมีการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีการจัดตั้งองค์กรกลาง ตัวกฎหมายก็ น่าจะมีการ
ก าหนดได้ว่าควรจะมีองค์กรกลางหรืออะไร และอย่างไร 

ประธานฯ ได้สรุปว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้ แต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาทบทวนกฎหมายที่
จะไปแก้ไขท้ังหมดที่อารัมภบทไว้ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภก.ภักดี โพธิศิริ เป็นประธาน 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลเพ่ิมว่า ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.ภก.ภักดี โพธิศิริ มีประสบการณ์และมุมมองในด้านการก ากับดูแลสารเคมีและเป็นนักกฎหมาย ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้ประสานเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังได้มีการเพ่ิมนักกฎหมายอีก ๓ ท่านเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดนี้ 

ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ให้ความเห็นว่า องค์ประกอบในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
ยังขาดอีกหนึ่งหน่วยงาน คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยินดีร่วมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ 
ประธานฯ ได้สรุปว่า มีการเสนอเพ่ิมอนุกรรมการรวม ๕ ท่าน คือ ผู้แทนภาคเอกชน ๒ ท่าน 

ผู้แทนภาคประชาสังคม ๒ ท่าน และผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่รับเป็น
เลขานุการร่วม 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า เหตุผลที่เสนอให้
ผู้อ านวยการส านักควบคุมวัตถุอันตรายเป็นเลขานุการร่วม เนื่องจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก ากับดูแลสารเคมีที่ค่อนข้างครอบคลุมในขอบเขตต่าง ๆ รวมทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นฝ่ายเลขานุการอยู่แล้ว 

 
 



๑๐ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) สรุปจ านวนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนา
กฎหมายสารเคมี รวม ๒๓ ท่าน โดยฝ่ายเลขานุการฯ เสนอมา ๑๘ ท่าน และที่ประชุมเพ่ิมอีก ๕ ท่าน คือ ผู้แทน
ภาคประชาสังคม ๒ ท่าน ผู้แทนภาคเอกชน ๒ ท่าน และผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ ท่าน ส่วนอ านาจหน้าที่
คงเดิมตามท่ีเสนอไว้  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ในอ านาจหน้าที่ข้อ ๒.๒ ควรปรับแก้จากค าว่า “ร่างกฎหมาย” 
เป็น “พิจารณากฎหมาย” เพราะอาจจะไม่ได้ร่างกฎหมายใหม่แต่อาจจะเป็นการปรับกฎหมายเก่า 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายสารเคมีตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุมไปปรับแก้ไข ดังนี้ 

๑. เพ่ิมองค์ประกอบของอนุกรรมการฯ อีก ๕ ท่าน คือ ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ๒ ท่าน 
ผู้แทนภาคเอกชน ๒ ท่าน และผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑ ท่าน 

๒. แก้ไขอ านาจหน้าที่ข้อ ๒.๒ เป็น “ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการพิจารณากฎหมาย
สารเคมีและกฎหมายล าดับรอง” 

ทั้งนี้ เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการเสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม
ในค าสั่งแตง่ตั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ การด าเนินงานควบคุมวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) รายงานความเป็นมา และการด าเนินการในการ
บริหารจัดการวัตถุอันตรายภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ๒๕๓๕ รวมถึงแนวทางการจัดการวัตถุอันตราย
ในอนาคต อาทิ การพัฒนาระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (Hazardous Substance Single Submission: HSSS) 
และการจัดท าเนียบข้อมูลสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น (Preliminary of Thailand Existing 
Chemicals Inventory) ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า แนวความคิดที่จะด าเนินการจัดการวัตถุอันตรายในอนาคต 

ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอในที่ประชุม  ก็จะเป็นประโยชน์ และสะดวกกับทั้ง
หน่วยงานที่ต้องควบคุมดูแล และผู้ประกอบการที่จะต้องมีการน าเข้า-ส่งออกวัตถุอันตราย และสอบถามว่า การจัดท า
ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว (Hazardous Substance Single Submission: HSSS) จะด าเนินการ 
แล้วเสร็จเมื่อไร 



๑๑ 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ได้ขอตั้งงบประมาณส าหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
อีก ๕ หน่วยงาน เพ่ือด าเนินการในการจัดท าระบบ HSSS รวมทั้งสิ้น ๕๐ ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเฉพาะในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน ๒๐ ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ฐานข้อมูล (database) และจัดซื้อเครื่องมือ ในส่วนของหน่วยงานอ่ืนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอความ
อนุเคราะห์จากส านักงบประมาณช่วยผลักดันการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวด้วย และเนื่องจากสินค้าวัตถุอันตราย
เป็นสินค้ายุทธศาสตร์อันดับที่ ๕ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างานของหน่วยงานอนุญาต 
เพ่ือให้เกิดการค้าขายที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถจัดท าระบบ 
HSSS ได้ทั้งระบบก็จะเกิดปัญหาและอุปสรรคกับการด าเนินงานดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นได้มีการ
น าเสนอปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานให้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศ (กบส.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับทราบแล้ว และจะมีการประชุมคณะกรรมการ กบส. อีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือติดตามผล 

ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีความชัดเจนที่จะให้
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เห็นว่า หากระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานหลายหน่วยงานท างานร่วมกันก็เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญ และหากที่ประชุมเห็นชอบ
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ก็จะมีน้ าหนักมากขึ้น จะขอรับประเด็นนี้กลับไปพิจารณา 

ประธานฯ สอบถามว่า งบประมาณประจ าปี พ.ศ ๒๕๖๐ ได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว 
ในส่วนของงบประมาณท่ีเหลืออีก ๓๐ ล้าน จะมีการด าเนินการอย่างไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ความเห็นว่า ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
ข้อ ๓ ระบุไว้ชัดเจนว่า “สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิง
นโยบาย งบประมาณ และการด าเนินงานเพ่ือให้ระบบการจัดการสารเคมีในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ” 
เพราะฉะนั้นเห็นว่าสามารถใช้งบกลางได้ แต่ต้องสอบถามแต่ละหน่วยงานว่า มีศักยภาพที่จะรองรับได้หรือไม่ หรือ
มีระบบข้อมูล หรือศูนย์ข้อมูลที่ด าเนินการอยู่แล้วหรือไม่ 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็นว่า ระบบ HSSS จะเป็นประโยชน์กับทั้ง
ส่วนที่ควบคุมการอนุญาตวัตถุอันตรายและส่วนของผู้ประกอบการ ส าหรับการของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน 
หากไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงาน การที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะยาก จึงขอความกรุณาคณะกรรมการ
ชุดนี้ช่วยผลักดันเพื่อให้ทุกหน่วยงานเดินไปด้วยกัน 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ระบบ HSSS มีประโยชน์ที่เห็นชัดอยู่แล้ว ซึ่งหากระบบสมบูรณ์ 
ในการควบคุมการครอบครองสารเคมีต่าง ๆ เหล่านี้จะท าได้ง่ายขึ้น ส าหรับปัญหาเรื่องของงบประมาณนั้น  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการหารือกับอีก ๕ หน่วยงานว่ามีงบประมาณสนับสนุนในส่วนของงบประมาณที่ 
ยังขาดอยู่หรือไม่ หรือมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์อยู่แล้วที่สามารถน ามาเชื่อมต่อได้เลยหรือไม่ แล้วจึงมาพิจารณาถึง
แหล่งของงบประมาณ 



๑๒ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับ
การบูรณาการข้อมูลสารเคมีในภาพรวม และเห็นด้วยว่าควรจะดูว่าแต่ละหน่วยงานมีอะไรอยู่แล้วบ้าง อย่างเช่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการยื่นค าขอของ
ผู้ประกอบการอยู่แล้ว ซ่ึงหากต้องให้ยื่นผ่านกรมโรงงานอุตสาหกรรม อาจจะเกิดการซ้ าซ้อนหรือเพ่ิมขั้นตอน และ
หากระบบขัดข้อง ข้อมูลก็จะไม่ส่งไปถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ จะเป็นอย่างไร รวมทั้งการจัดท าระบบศูนย์ข้อมูลกลาง 
ถ้าท าเป็นระบบขนาดใหญ่จะใช้เงินมาก ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่จะท าแบบที่แต่ละหน่วยงานท าเอง แต่จุดประสงค์ 
ที่น าเสนอในวันนี้ คือ ต้องการให้ข้อมูลรวมไว้ที่หน่วยงานเดียวคือที่ศูนย์ข้อมูลของกรมโรงงานอุตสากรรม ก็ควรจะ
ก าหนดว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างเท่าที่จ าเป็น และหากหน่วยงานมีข้อมูลนี้อยู่แล้วก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้เลย
โดยไม่ต้องลงทุน หรือจะให้ส่งข้อมูลอย่างไร ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากระบบ Single submission ของระบบ National 
single window (NSW) ของกรมศุลกากร ซึ่งจะเป็นการกรอกข้อมูลที่จุดเดียวที่กรมศุลกากรซึ่งจะเป็นการ 
ลดภาระ และสะดวก 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า ระบบ NSW เป็นการแจ้งข้อเท็จจริง คือ  
แต่ละหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตจะมีการแจ้งข้อมูลการอนุญาตให้กรมศุลกากรผ่านระบบ NSW ก่อนจะมีการ
น าเข้าวัตถุอันตราย และเมื่อมีการน าเข้าระบบ NSW ก็จะตรวจสอบข้อมูล ถ้าข้อมูลตรงกันก็จะแจ้งกลับมาให้
หน่วยงานต่าง ๆ ออกใบอนุญาต และกรมศุลกากรก็จะออกใบขนสินค้าให้ผู้ประกอบการ เพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป แตร่ะบบ HSSS จะเป็นระบบของการออกใบอนุญาต ซึ่งหน่วยงานทั้ง ๖ หน่วยงานจะเห็นข้อมูลของ
การอนุญาตที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้การอนุญาตไว้ และผู้ประกอบการก็สามารถติดตามการอนุญาตผ่านระบบนี้ ซึ่ง
จะเป็นช่องทางบริการอีกช่องทางหนึ่งส าหรับเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือกันให้จบกระบวนการว่า
จะด าเนินการต่ออย่างไร ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเข้าใจตรงกัน และถ้าจะท าจะต้องค านึงถึงเรื่องของการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ และการส ารองข้อมูลป้องกันระบบล่มด้วย 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา สอบถามว่า ในสไลด์ที่ ๓ ค านิยามของ 
“วัตถุอันตรายอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใด” จะหมายรวมถึงสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
(Bio-control) ด้วยใช่หรือไม่ และขอค าชี้แจงเกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายตามท่ีระบุในสไลด์ที่ ๔ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ชี้แจงว่า slide ที่ ๔ เขียนไว้ชัดเจนว่า  
การผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนด ซึ่งการมีไว้ในครอบครอง หมายรวมถึงการเก็บรักษา การทิ้งไว้ การครอบครองเพ่ือการขนส่ง การมีไว้
เพ่ือขาย เพียงแต่ไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาต แต่ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ
ก าหนด ยกตัวอย่างเช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ อยู่ ๑๐๐ รายการ ผู้ประกอบการ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศก าหนด ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูล  
 
 



๑๓ 

ทุกครั้งก่อนน าเข้า แจ้ง stock ทุก ๖ เดือน การจัดเก็บต้องมีบุคลากรเฉพาะดูแล จ าแนกความเป็นอันตรายและ 
ติดฉลาก หรือการขึ้นทะเบียนแท็งก์ที่ใช้ขนส่ง เป็นต้น ส่วนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ให้แจ้งด าเนินการก่อน
ประกอบการ และชนิดที่ ๓ ให้ขออนุญาตก่อนประกอบการ และด้านล่างของ slide ได้อธิบายว่า การผลิต หรือ
การน าเข้าวัตถุอันตรายทั้งชนิดที่ ๒ และชนิดที่ ๓ ต้องขึ้นทะเบียนก่อนจึงจะแจ้งหรือขออนุญาตได้ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ถ้าตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก็อาจจะมีโทษหรือ
ความผิด แต่ว่าครอบครองหรืออะไรก็ไม่ต้องแจ้งไม่ต้องขออนุญาต และสอบถามว่า วัตถุอันตรายชนิ ดที่ ๔ เป็น
วัตถุอันตรายที่ห้ามไม่ให้มีการผลิต น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ยกเว้น การน ามาใช้เป็นสารมาตรฐาน  
ในการวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ซึ่งหากมีการน าเข้ามาเป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ 
ต้องมีการด าเนินการอย่างไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ให้ข้อมูลว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ เดิมเป็น
การห้ามเด็ดขาด แต่พบปัญหาในการตรวจจับแล้วต้องวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์ทราบว่าสิ่งที่จับมาเป็นวัตถุอันตราย  
ชนิดที่ ๔ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีสารมาตรฐานที่จะน ามาใช้เปรียบเทียบ ในการแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
เมื่อปี ๒๕๕๑ จึงก าหนดให้มีข้อยกเว้นส าหรับการน าเข้าเพ่ือใช้เป็นสารมาตรฐาน แต่การน าเข้าจะต้องส่งหลักฐาน 
เช่น วิธีการวิเคราะห์ สถานที่ใช้ และปริมาณที่ต้องใช้จริง และ specification ของสารนั้นที่จะน ามาใช้เป็น 
สารมาตรฐาน  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการน าเข้าก็ต้องขออนุญาตก่อน ส่วนในเรื่อง
ของท าเนียบสารเคมีที่สืบเนื่องจากที่มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา ขอให้จัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะข้อมูลสารเคมีที่ยังมีการครอบครองอยู่ก่อนที่จะมีการจัดท าท าเนียบสารเคมี 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ชี้แจงว่า ท าเนียบสารเคมีที่ท่านประธานฯ 
กล่าวถึงน่าจะเป็นท าเนียบสารเคมีที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการอยู่ ซึ่งเป็นข้อมูลสารเคมีของ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จัดท าเป็นฉบับแรกจะรวมถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะปรับ 
ให้เป็นปัจจบุันในปีนี ้

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า ส าหรับการจัดท า
ท าเนียบสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ตามที่ได้น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมานั้น ซึ่งในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงท าเนียบสารเคมีโดยใช้ข้อมูล
สารเคมีของปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีทั้งสารเดี่ยว และสารผสม 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ความเห็นว่า เพ่ือให้เกิดการมีประสิทธิภาพ 
ในเรื่องของการจัดท าระบบข้อมูล จะขออนุญาตเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือว่าแต่ละหน่วยงานมีข้อมูล 
ระบบข้อมลู หรือศูนย์ข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้าง จะเชื่อมต่อกันได้อย่างไร ใครจะเป็นเจ้าภาพ รวมถึงความต้องการใช้
งบประมาณ เพ่ือจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานในภาพรวมให้ท่านประธานฯ ได้เห็นภาพ โดยจะขอเชิญส านัก
งบประมาณ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมในการประชุมด้วย 



๑๔ 

มติที่ประชุม 
รับทราบการด าเนินงานควบคุมวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการ (กรมควบคุมมลพิษ) จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลวัตถุอันตราย เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานการจัดท าระบบฐานข้อมูลวัตถุอันตรายในภาพรวม และน าเสนอ
ให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 ๔.๒ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมต่อการให้ภาคยานุวัติอนุสัญญามินามาตะว่าด้วย
ปรอท 
ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) รายงานความเป็นมาของอนุสัญญามินามาตะและ

ผลการด าเนินงานของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วย
ปรอท รวมทั้งการเตรียมการต่อการให้ภาคยานุวัติอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
รายงานการด าเนินงานของกรมควบคุมมลพิษในฐานะผู้ประสานงานอนุสัญญามินามาตะฯ ให้ที่ประชุมทราบด้วย  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ภายหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ปรอทจะไม่ได้รับการยกเว้น 
ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค สอบถามว่า สารที่ท าให้ผิวขาว และครีมผิวขาวได้รับการ

ยกเว้นหรือไม ่
ประธานฯ สอบถามว่า โรคมินามาตะมีอาการอย่างไร 
ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า สารที่ท าให้ผิวขาว และครีมผิวขาวไม่ได้

รับการยกเว้น ส าหรับอาการของโรคมินามาตะ คือ อาการจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางท าให้ควบคุมแขนขา
ไม่ได้ มีอาการสั่น ตาอาจจะบอด หรือพูดไม่ชัด พูดติดอ่าง และบางครั้งเหมือนมีอาการจิตประสาทอ่อน ๆ กรีดร้อง 
โวยวาย เนื่องจากประสาทส่วนกลางถูกท าลาย 

ผู้แทนรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สอบถามว่า ในอนุสัญญานี้มีการควบคุมปริมาณของ
ปรอทในถ่านหินจากแหล่งก าเนิดในธรรมชาติหรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า ในถ่านหินไม่ได้ควบคุมโดยตรง แต่จะ
ควบคุมโรงไฟฟ้าถ่านหินในเรื่องของการปลดปล่อยสู่อากาศ 

ประธานฯ สอบถามว่า จะให้ภาคยานุวัติอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทเม่ือไร 
ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า เป้าหมายคือภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 



๑๕ 

มติที่ประชุม 
รับทราบความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมต่อการให้ภาคยานุวัติอนุสัญญามินามาตะว่า

ด้วยปรอท 

 ๔.๓ สรุปการเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ 
(The First National Conference on Chemicals Management หรือ NCCM - 2017) 
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 
ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ๔ หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
เพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ (The First National Conference on Chemicals Management หรือ 
NCCM - 2017) ภายใต้หัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Moving 
Forwards Sound Chemicals Management for Sustainable Development)” ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีเป็นประธานเปิดการประชุม  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพ่ือ  
๑) เป็นเวทีส าหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีของประเทศได้มาน าเสนอผลงานวิชาการ 
ผลงานวิจัย และ Best Practice ๒) รวบรวมข้อเสนอแนะจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการสารเคมี และ
๓) รวบรวมองค์ความรู้และจัดท าเป็นท าเนียบผู้เชี่ยวชาญสารเคมีเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ สอบถามว่า ก าหนดจัดประชุมในวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แต่พิธีเปิด

เป็นวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ใช่หรือไม ่
ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า จะมีการเปิดการ

ประชุมวิชาการฯ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส าหรับในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ 
เรื่องการเชื่อมโยงการจัดการสารเคมีของประเทศสู่ SDGs และ SAICM โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ประธานฯ ขอเชิญคณะกรรมการทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี ้
 
 
 



๑๖ 

มติที่ประชุม 
รับทราบการเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ 

(The First National Conference on Chemicals Management หรือ NCCM - 2017) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมริาเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 ๔.๔ สรุปผลการประชุม The Fourth Ministerial Regional Forum on Environmental 
and Health in Asia and Pacific Countries ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะศูนย์ประสานงานระดับชาติของ Regional Forum on 

Environmental and Health รายงานความเป็นมาและผลการประชุม The Fourth Ministerial Regional 
Forum on Environmental and Health in Asia and Pacific Countries ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ 

มติที่ประชุม 
รับทราบผลการประชุม The Fourth Ministerial Regional Forum on Environmental 

and Health in Asia and Pacific Countries ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

 ๔.๕ (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช พ.ศ. .... 
ผู้แทนมูลนิธิชีววิถี รายงานว่า การจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้ 

สารป้องกนัก าจัดศัตรูพืช พ.ศ. .... เป็นด าเนินงานภายใต้คณะท างานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มประเด็น
เกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่งคณะท างานฯ ชุดนี้ ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มกฎกติกา โดยได้
เสนอให้มีการปรับปรุงพระราชบัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้มีการยก (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยจาก
การใช้สารป้องกนัก าจัดศัตรูพืช พ.ศ. .... ๒) กลุ่มการบังคับใช้กฎกติกา โดยส่งเสริมให้มีการควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย 
และ ๓) กลุ่มก่อการดี โดยค้นหาต้นแบบและขยายผลบทเรียนต้นแบบ ซึ่งที่ส าคัญคือต้นแบบในการท าเกษตรที่ปลอดภัยและ
ต้นแบบระบบการจัดการอาหารที่ปลอดภัย 

ส าหรับการยก (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
พ.ศ... สืบเนื่องมาจากปัจจุบันมีการน าสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชมาใช้ในกิจการประเภทต่าง ๆ จ านวนมาก สารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชบางชนิดก่อให้เกิดมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม และมีการ 
ตรวจพบการตกค้างของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผัก และผลไม้ ประกอบกับในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายสารเคมีทางการเกษตรให้ทันสมัย และควบคุม



๑๗ 

การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นอันตรายอย่างเคร่งครัด จึงท าให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้น โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๕.๑ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ สอบถามว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หรือไม ่และยกร่างโดยหน่วยงานใด 
ผู้แทนมูลนิธิชีววิถี ชี้แจงว่า หลังจากกระบวนการยกร่างเสร็จสิ้น และรับฟังความคิดเห็นแล้ว

จะน าเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป ซึ่งในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้คณะท างานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติมอบให้มูลนิธิชีววิถีเป็นฝ่ายเลขานุการ และมีอาจารย์ศราภา ศุทรินทร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ยกร่าง โดย
ขั้นตอนการจัดท ากรอบการยกร่างได้มีการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมวิเคราะห์ข้อจ ากัดและสิ่งที่ต้องการ 
ในการควบคุมสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด ๑๑๕ มาตรา ค่อนข้างละเอียด และ
ต้องมีการออกกฎกระทรวงและกฎหมายล าดับรองอีกพอสมควร และขอให้คณะกรรมการฯ น าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไปศึกษา เพราะอาจจะน ามาเสนอเป็นวาระเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ซึ่งการด าเนินการในเรื่องนี้ถือว่าเป็น
เป็นวัตถุประสงคห์รือความตั้งใจดีของผู้เสนอที่จะให้มีการควบคุมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชส าหรับพืชต่าง ๆ 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมายสารเคมีจะต้องน าไปพิจารณา 

ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค สอบถามว่า ในการลดการใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ยังมี
ทางเลือกอ่ืนที่อยู่ตรงกลาง เช่น การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และการเลือกใช้สารชีวภัณฑ์ที่จะมีความปลอดภัย
มากกว่า ซึ่งทางเลือกต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้หรือไม่ และหน่วยงานใดจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีงานวิจัยที่รองรับในเรื่องอยู่พอสมควร แต่ยังขาดการส่งเสริมเพ่ือให้ไปถึงตัว
เกษตรกร ซึ่งทางมูลนิธิฯ ก็ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยว่าจะท าอย่างไรที่จะส่งเสริมให้น างานวิจัยไปใช้ได้จริง อย่างกว้างขวาง
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จะเป็นภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้หรือไม ่

ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อมูลว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรบนพ้ืนฐานอาหารปลอดภัย เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตเส้น
ศูนย์สูตร มีพื้นท่ีทางการเกษตร ๑๔๙ ล้านไร่ มีพืชเศรษฐกิจมากมาย ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะมีศัตรูพืชหลากหลายชนิด 
เพราะฉะนั้นการผลิตอาหารปลอดภัยจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะภาคการผลิตทางการเกษตร ซึ่งภารกิจหลักที่ก าลังด าเนินการอยู่ คือ การยกระดับสินค้า
ทางการเกษตรให้มีการปนเปื้อนสารเคมีน้อยที่สุด สู่กระบวนการในเรื่องของการแนะน าให้เกษตรกรใช้อย่างถูกต้อง 
ซึ่งอาหารปลอดภัย (food safety) หมายถึง การใช้สารเคมีได้แต่ต้องใช้อย่างปลอดภัย ใช้สารที่ได้รับอนุญาตใน
อัตราหรือปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิตของพืช และเว้นระยะการเก็บเกี่ยวหลังใช้สารเคมี และตามที่ผู้แทน



๑๘ 

มูลนิธิชีววิถีได้น าเสนอถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่จะมีการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ของสารเคมี คือ ตั้งแต่การน าเข้า  
การควบคุมโรงงานผลิต การขาย การน าไปใช้ จนกระทั่งการสุ่มตรวจสินค้าเพ่ือจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

นายกสมาคมอารักขาพืชไทย ให้ความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่แตกต่างจาก
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งในเรื่องของการโฆษณา การประกันความเสียหายจากการขนส่ง
สินค้าสารเคมี ซึ่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือว่าเป็นกฎหมายที่ดีมากส าหรับการควบคุมสารเคมี
ทางการเกษตร เพียงแต่อาจจะต้องปรับข้อก าหนดหรือกฎระเบียบเพ่ือให้ครอบคลุมในเรื่องของการปกป้องสุขภาพ
ของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายการขึ้นทะเบียนของกรมวิชาการเกษตรก็เป็นกฎหมายที่ดีมาก แต่
อย่างไรก็ตาม หากจะมีการออกกฎหมายฉบับใหม่ขอให้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ และควรรับฟังจากเกษตรกรที่
ใช้สารเคมีด้วย 

ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ตามที่ผู้แทนมูลนิธิชีววิถีน าเสนอข้อมูลการ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรว่าร้อยละ ๓๔ ของเกษตรกรมีความเสี่ยง
จากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชนั้น เป็นการทดสอบโดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษ Reactive paper ซ่ึงเป็นการ
ทดสอบอย่างง่ายส าหรับเฉพาะการตรวจหาสารกลุ่ม organophosphate และ carbamate ส่วนสารกลุ่มอื่น 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ ส่วนประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั้น ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้ยกร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีเจตนารมณ์
เพ่ือดูแลผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประธานฯ สอบถามว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะสารเคมีที่ใช้กับพืช หากใน
ประเด็นที่ต้องใช้ร่วมกันระหว่างพืชและสัตว์ จะต้องมีกฎหมายอ่ืนออกมาให้ครอบคลุมอีกหรือไม่ และในส่วนของการท า
ประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น เกษตรกร และผู้ประกอบการ ควรพิจารณาถึง
ผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยแค่ไหน และอย่างไร เช่น กรณีการก าหนดให้พนักงานขายในร้านต้องจบอย่างต่ า
ปริญญาตรีด้านการเกษตรซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ รวมทั้งขอให้พิจารณาว่ากฎหมายที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
ครอบคลุมแล้วหรือยัง ซึ่งหากออกกฎหมายใหม่อาจจะไปกระทบกับกฎหมายฉบับอ่ืนอีกหลายฉบับ ดังนั้น ขอฝากให้
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช พ.ศ. .... 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การทบทวนและพัฒนาแผนพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) รายงานว่า สืบเนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นกรอบแนวนโยบายหลักของประเทศในการขับเคลื่อน
การบริหารราชการแผ่นดิน ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ



๑๙ 

สังคมแห่งชาติ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็น
แผนปฏิบัติการของประเทศในการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในช่วง ๕ ปีแรก รวมทั้งในเวทีการจัดการสารเคมี
ระดับโลก โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นส านักเลขาธิการยุทธศาสตร์การด าเนินการระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการจัดการสารเคมี อยู่ระหว่างการทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์การด าเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการ
สารเคมี (Strategic Approach to International Chemicals Management: SAICM) ภายหลังปี ๒๐๒๐ เพ่ือให้
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒๐๓๐ (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ดังนั้นเพ่ือให้
การจัดการสารเคมีของประเทศสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ท้ังในประเทศและระดับโลก ทั้งเรื่องกรอบเวลาและ
แนวนโยบายการจัดการสารเคมี จึงเห็นควรทบทวนแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีของประเทศ โดยมีการจัดตั้ง
คณะท างานทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ภายใต้คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและ
แผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี เพ่ือรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว โดยมีกรอบเวลาการท างานตามเอกสาร
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๕ 

ความเห็นที่ประชุม  
ประธานฯ สอบถามว่า เป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ฉบับที่ ๕ ใช่หรือไม่ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ จะสิ้นสุดวาระการด าเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการ
วางยุทธศาสตร์ที่ก าหนดช่วงระยะเวลานานนั้น ถ้ามีปัจจัยมากระทบต่อการก าหนดยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องน ามา
ทบทวนและปรับแผน 

ฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วง
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ ซึ่ง
ช่วงเวลาไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงเห็นควร
ปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้สอดรับกัน 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ความเห็นว่า มีสองแนวทาง คือ แนวทางแรก จะน า
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ มาปรับใหม่โดยระยะเวลาเท่าเดิม และแนวทางที่สอง จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ 
โดยเริ่มใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
และ SDGs 

ประธานฯ เสนอให้ปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๕ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ควรปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ผู้แทนรัฐมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นว่า ถ้าจะปรับ
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ควรปรับเป็นยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี โดยเริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องเป็นแผน ๒๐ ปี เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติจะมองใน
ภาพกว้าง แต่แผนยุทธศาสตร์สารเคมีจะมีตัวแปรค่อนข้างเยอะ ดังนั้น อาจจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี โดยจะมีการ
ทบทวนทุก ๕ ปี หรืออาจจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีก็ได้ 



๒๐ 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ปรับวาระนี้เป็น
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เพ่ือที่ประชุมจะได้เห็นชอบให้มีการทบทวนแผน และปรับกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ซึ่งใน
ส่วนของการแต่งตั้งคณะท างานฯ ให้เสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยให้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ โดยให้จัดท าเป็น
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปด าเนินการให้สามารถที่จะ
ออกแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา สอบถามว่า เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ 
ก าหนดระยะเวลาไว้ ๑๐ ปี โดยจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการเสนอปรับแผนยุทธศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการปรับ
แผนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่ยังคงเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับเดิม หรือจะ
ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับเดิมแล้วพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่ ซึ่งหากยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับเดิม
จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธานฯ เสนอให้จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่ โดยให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี 
และให้มีการทบทวนทุก ๕ ปี และเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) สรุปว่าระเบียบวาระนี้จะปรับเป็นเรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา และที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ มีระยะเวลา ๑๐ ปี 
และมีการทบทวนแผนทุก ๕ ปี 

มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบให้ปรับระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
๒. เห็นชอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ 

โดยให้จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี และมีการทบทวนแผนทุก ๕ ปี เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ 
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

๓. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติ ภายใต้คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนว่าด้วยการจัดการสารเคมี เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

 
 



๒๑ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานฯ เสนอให้ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยทุก ๓ เดือน เพ่ือ

จะได้รับทราบสถานการณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างาน
ต่อไป ซึ่งหากการประชุมแต่ละครั้งห่างกันเกินไปก็จะไม่เกิดประโยชน์และไม่มีประสิทธิภาพ และในวันนี้ 
ขอขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มาให้ข้อคิดเห็น หน่วยงานใดมีประเด็นที่จะเสนอคณะกรรมการฯ 
สามารถเสนอมาท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจะได้จัดเป็นวาระประชุมต่อไป ขอบคุณและปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

                   นายสุเมธา วิเชียรเพชร 
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                   ผู้จดรายงานการประชุม 
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                    อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

  กรมควบคุมมลพิษ 
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