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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 

ครั้งที ่๒/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

ผู้มาประชุม 

๑.  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย     รองนายกรฐัมนตร ี ประธานกรรมการ 

๒.  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ 

  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓.  นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองประธานกรรมการ  

  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

๔.  นายธวชั สุนทราจารย ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 

  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

๕.  นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองประธานกรรมการ          

  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    

๖.  นางสาวจุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรรมการ  

  แทนรองประธานสถาบันวิจัยจฬุาภรณ์ 

๗.  นายยงยุทธ ไผ่แก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

๘.  นายกฤชเทพ สิมลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงคมนาคม   

๙.  นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐. นายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

๑๑. นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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๑๒. นายสันติ โกมลหทัย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมศุลกากร 

๑๓. นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๑๔. นายสุจิโรจน์ คงเมือง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายพิเศษ กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมการปกครอง 
๑๕. นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑๖. นายวิสิษฐ สุตสุนทร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรรมการ 

แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

๑๗. นายอธิ ดิษฐอ านาจ นักการทูตปฏิบัติการ กรรมการ 

  แทนอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 

๑๘. พันเอกหญิง สาลินี พัศดุ แทนเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก                      กรรมการ 

๑๙. พลตรี เอกชัย หาญพูนวิทยา เสนาธิการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรรมการ 

  แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 

  ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร 

๒๐. นางสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

                                           แทนอธิบดีกรมอนามัย 

๒๑. นางอัญชลี สงวนรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

๒๒. นางสาวนลินี ศรีพวง ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพ  กรรมการ 

  และสิ่งแวดล้อม  

  แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค  

๒๓. นางอังคณา หิรัญสาลี ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 

  แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

๒๔. นางสาวสอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  แทนเลขาธิการสภาการศึกษา 
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๒๕. นายไพฑูรย์ งามมุข หัวหน้ากลุ่มจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย กรรมการ 

  แทนรองปลัดกรุงเทพมหานคร ฝุายสาธารณสุข 

๒๖. นางมนธิดา เจียรไพศาลเจริญ ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ กรรมการ 

  แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

๒๗. นางพัชรี ประทุมราช หัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย กรรมการ 

  แทนผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๒๘. นางสุวลี รักพาณิชสิริ ผู้อ านวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

  แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๒๙. นางสาวกิตติกานต์ กุแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ กรรมการ 

  แทนผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๓๐. นางธนภร ชัยจิต ผู้ประสานงานวิชาการ กรรมการ 

  แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

๓๑. นายทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย กรรมการ 

๓๒. นางสาววัชรีภรณ์ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ นายกสมาคมอารักขาพืชไทย กรรมการ 

๓๓. นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กรรมการ 

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๓๔. นางสาวส าลี ใจดี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา กรรมการ 

๓๕. นางสาวจันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค กรรมการ 

๓๖. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๓๗. นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๓๘. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร ผู้อ านวยการส่วนสารอันตราย กรรมการและ 

  ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  เลขานุการ 

๓๙. นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อ านวยการส านักด่านอาหารและยา กรรมการและ 

  รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔๐. นายปิยะพัฒน์ สุนทรศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรรมการและ 

  ผู้แทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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๔๑. นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรรมการและ 

  กรมวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอ่ืน 

๑. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรรมการ 

๒. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   กรรมการ 

๓. เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 

๔. ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  กรรมการ 

๕. นางสมศรี สุวรรณจรัส ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

๖. นายกิตติชัย รัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒. นางสาวชลันดา มูลมี ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

๓. นางเพชรพราว ลาภไพศาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๔. นายสมศักดิ์ ดียิ่ง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๕. นายมงคล เกษสุนทร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๖. นางสาววิยดา โสภณ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๗. นางสาวลลิตา ปนุตติกร กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๘. ร้อยโท พิสิฐ บูรณะพิมพ์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกัน

ประเทศและพลังงานทหาร 

๙. นางกิตติพร นาคเสน ศูนย์อนามัยที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 

๑๐. นางสาววีณา มงคลพร ศูนย์อนามัยที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

๑๑. นางสาววราภรณ์ บุญภักด ี กรมอนามัย 

๑๒. นายกาจ พุทธสถิต ส านักงบประมาณ 

๑๓. นางสาวประไพศรี อาสนรัตนจินดา กรมควบคุมมลพิษ 

๑๔. นางนุชนารถ ลีลาคหกิจ กรมควบคุมมลพิษ 
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๑๕. นางสาววาสนา แจ้งประจักษ์ กรมควบคุมมลพิษ 

๑๖. นางสาวสุชาดา สังวรวงษ์พนา กรมควบคุมมลพิษ 

๑๗. นายสุเมธ น้ าพราย กรมควบคุมมลพิษ 

๑๘. นางสาวสุปราณี อบเทียน กรมควบคุมมลพิษ 

๑๙. นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๐. นางสาวกิรณา รุณภัย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๑. นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๒. นางสาวพิยุดี เอี่ยมสนธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๓. นายทวชา เพชรบุญบัง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๒๔. นาวาโทหญิง อรอนงค์ แก้วจงประสิทธิ์ ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 

๒๕. นายชนวีร์ กรีมละ ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 

๒๖. นายยุทธนา คงระเรื่อย ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 

๒๗. นายสุพจน์ ชลอแสง ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 

๒๘. นายนิวัฒน์ แก้วจุนันท์ ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี  

๒๙. นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

๓๐. นายนาวิน สุรศักดิ์ก าจร บริษัท ควอลิตี้พลัส ครีเอชั่น จ ากัด  

๓๑. นางสาวนันทิตา อยู่ถนอม บริษัท ควอลิตี้พลัส ครีเอชั่น จ ากัด  

๓๒. นางสาวปรางทอง จิตรเจริญกุล ส านักพิมพ์บางกอกโพสต์  

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชมุทราบ 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม และขอให้คณะกรรมการฯ ได้ 
แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป  

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ 

ว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รวม ๑๖ หน้า 
ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงาน รวม ๒ เรื่อง คือ ๑) แผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท และ ๒) ผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี  สมัยที่ ๔ 
ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน-๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และได้มีมติเห็นชอบกับเรื่องเสนอ
เพ่ือพิจารณา รวม ๒ เรื่อง คือ ๑) (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) และ ๒) (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและ
แผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ทั้งนี้ ฝุายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
ให้กรรมการฯ พิจารณารับรองแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีกรรมการฯ แจ้งขอแก้ไข รวม ๒ หน่วยงาน 
และฝุายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๒ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ สอบถามว่า มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม นอกเหนือจากที่ได้ 

มีการแก้ไขแล้ว 
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อสังเกตว่า ในวาระที่ ๔.๒ ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมีตามที่เสนอ 
โดยให้ฝุายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ ซึ่งในการประชุมฯ 
ดังกล่าว ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอขอเพ่ิมผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมใน
คณะอนุกรรมการฯ และฝุายเลขานุการฯ แต่ค าสั่งที่ออกมาปรากฏว่า ไม่มีรายชื่อผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อยู่ในคณะอนุกรรมการฯ และฝุายเลขานุการฯ จึงขอเสนอเป็นข้อสังเกตให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า วาระที่ ๔.๒ ในส่วนของ
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี  เนื่องจาก  
มีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมด ารงต าแหน่งรองประธานอนุกรรมการอยู่แล้ว จึงไม่มีผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นอนุกรรมการ เช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยาเป็นรองประธานอนุกรรมการ ก็ไม่มีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นอนุกรรมการ 
อย่างไรก็ตามหากที่ประชุมเห็นว่าควรเพ่ิมผู้แทนของหน่วยงานนอกเหนือจากอธิบดี หรือเลขาธิการก็สามารถ
เพ่ิมเติมเข้าไปได ้



๗ 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
ผ่านมา มีข้อเสนอแนะว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้ไม่ควรมีขนาดใหญ่ ผู้แทนจากหน่วยงานควรจะมีเพียงคนเดียว 
ทั้งนีเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามท่ีผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ได้ให้ข้อสังเกตนั้น เป็นประเด็นของการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับรายงานการประชุมที่ได้มีการรับรองไปแล้ว  
และขอหารือถึงความเป็นไปได้ในการปรับแก้รายงานการประชุมฯ ให้สอดคล้องกับการตั้งองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการฯ 

ประธานฯ ขอให้ฝุายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตไปพิจารณาปรับแก้รายงานการประชุมฯ โดย 
ไม่ต้องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพิ่ม 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ)  ขอรับข้อสังเกตไปปรับแก้รายงานการประชุมฯ 
ผู้แทนเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ความเห็นว่า รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในรายงานการประชุม

หน้า ๔ ล าดับที่ ๑๒ ซ้ ากับรายชื่อผู้มาประชุมหน้า ๒ ล าดับที่ ๒๖  
ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ)  ขอรับข้อสังเกตไปปรับแก้ไข โดยขออนุญาตตัดล าดับที่ ๑๒ 

ในหน้า ๔ ออก เนื่องจากมีรายชื่อผู้แทนส านักงบประมาณอยู่ในรายชื่อผู้มาประชุมแล้ว 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า หากไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขเพ่ิมเติมถือว่ารับรองรายงานการประชุมฯ 

และขอให้ฝุายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตไปพิจารณาปรับแก้รายงานการประชุมฯ 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมี ครั้งที ่๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยให้ฝุายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตไปพิจารณาปรับแก้
รายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ สรุปผลการประชุม The Seventh Session of the Intergovernmental Negotiating 

Committee (INC) to prepare a global legally binding instrument on mercury 
ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุม the King Hussein Bin Talal 
Convention Centre ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 
ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) รายงานความเป็นมาและผลการประชุม The 

Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to prepare a global legally binding instrument on mercury 
สมัยที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุม the King Hussein Bin Talal Convention Centre 
ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ทั้งนี้ ฝุายเลขานุการฯ ได้รายงานการด าเนินงานของกรมควบคุมมลพิษในฐานะ 



๘ 

ผู้ประสานงานอนุสัญญามินามาตะฯ ให้ที่ประชุมทราบด้วย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ สอบถามว่า ประเทศไทยจะให้สัตยาบันหรือว่าภาคยานุวัติเมื่อไร 
ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า จะให้ภาคยานุวัติภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยการให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัติมีข้อก าหนดระยะเวลาการบังคับใช้ว่า ประเทศที่ให้สัตยาบัน/ภาคยานุวัตินั้นจะ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาตามข้อก าหนดต่าง ๆ เมื่อใด ไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติตามทันที อาทิ ให้แต่ละภาคีอนุญาตให้ท า
เหมืองแร่ปรอทปฐมภูมิที่ก าลังด าเนินการอยู่ ณ วันที่อนุสัญญามีผลบังคับใช้ เป็นเวลาสูงสุด ๑๕ ปี อย่างไรก็ตาม
ทางกระทรวงการต่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ห่วงในแง่ของรัฐธรรมนูญที่ประเทศไทยต้องมีความพร้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อย่างในกรณีของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ที่ก าหนดว่าต้องควบคุมปริมาณปรอทในกระบวนการผลิต ซ่ึงในส่วนนี้ไดม้ีการหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ข้อสังเกตว่า ถ้าประเทศไทยยิ่งให้ภาคยานุวัติช้า 
ก็จะยิ่งอันตรายต่อประชาชนมากขึ้นในแง่ของการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้
ควรมีส่วนช่วยเหลือในการจัดการเรื่องนี้อย่างไร เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องนี้เร็วขึ้น 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า รายชื่อประเทศที่ให้สัตยาบันทั้ง ๓๐ ประเทศบนจอภาพที่
น าเสนออยู่ขณะนี้ ไม่มีประเทศในอาเซียนแม้แต่ประเทศเดียว ส่วนประเทศในเอเชียจะมีเพียงประเทศญี่ปุุน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในตะวันออกกลาง 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า รายชื่อประเทศที่
น าเสนออยู่ขณะนี้เป็นรายชื่อที่ได้จากเว็บไซต์ของอนุสัญญามินามาตะ ประเทศที่เข้าร่วมล่าสุดคือ สมาพันธรัฐสวิส 
แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่จะให้สัตยาบัน ยกเว้น ๓ ประเทศ 
คือ ประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ยังไม่มีแผนที่จะ
ให้สัตยาบัน ทั้งนีเ้นื่องจาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะ เพราะฉะนั้น แต่ละประเทศ
จึงพยายามท่ีจะให้สัตยาบันภายในกรอบระยะเวลา คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประธานฯ สอบถามว่า ในกรอบระยะเวลาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีประเทศที่ให้สัตยาบัน
ครบทั้ง ๕๐ ประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมี ๓๐ ประเทศ แต่ท าไมจึงไม่มีประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเข้าร่วมใน
อนุสัญญา เพราะเหตุใด 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า ในส่วนของสหภาพยุโรปอยู่ในระหว่าง
การเตรียมออกกฎระเบียบภายในสหภาพยุโรป ดังนั้นจึงยังไม่ได้ให้สัตยาบัน แต่ได้มีการลงนามรับรองอนุสัญญาไว้แล้ว 
ในส่วนของการให้สัตยาบันจะต้องมีกฎหมายพร้อมก่อนจึงจะสามารถให้สัตยาบันได้ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่ทาง
กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ก าหนดไว้ว่า ควรจะมีอนุบัญญัติที่รองรับการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
เมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีแล้ว จะท าให้สามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาได้ โดยไม่มีข้อติดขัด 



๙ 

ประธานฯ สอบถามว่า จะต้องออกกฎหมายก่อนถูกต้องหรือไม ่
ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า ได้มีการพิจารณาข้อกฎหมายแล้ว ซึ่งต้อง

มีข้อกฎหมายว่าด้วยปรอท อย่างกรณีของกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพียงแต่ออกประกาศว่าจะควบคุมการใช้ปรอทอย่างไร ซึ่งได้มีการหารือกับรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า
ในกระบวนการอุตสาหกรรมไม่น่าจะมีปัญหา  เพียงแต่อยู่ ในระหว่างการจัดท าร่างที่จะน าไปประกอบ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีความเป็นห่วงในเรื่องของ
การวิเคราะห์ทางเคมีบางตัวที่ยังคงใช้ปรอทอยู่ ซึ่งหลายส่วนก็ได้ปรับวิธีวิเคราะห์อย่างกรณีของการวิเคราะห์ซีโอดี 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ขอทราบขั้นตอนการให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯ  
ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ข้อมูลว่า ขั้นตอนการด าเนินงานอนุสัญญา คือ 

เมื่อได้มีการจัดท าร่างอนุสัญญามินามาตะโดยคณะกรรมการเจรจาระหว่างรัฐบาลในการพัฒนามาตรการทาง
กฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการปรอทแล้วเสร็จ ก็ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือให้การรับรองความถูกต้องของ
ตัวบทเนื้อหาของอนุสัญญาฯ เป็นรายมาตรา รวมทั้งเปิดให้มีการลงนามรับรองอนุสัญญาฯ ซึ่งประเทศที่ได้ร่วมลงนาม
รับรองอนุสัญญาฯ จะต้องให้สัตยาบันตามมา ในส่วนของประเทศไทย ณ วันที่เปิดให้มีการลงนามนั้น เนื่องจาก 
เรายังไมม่ีความพร้อมในแง่ของการเตรียมแผนและข้อมูลต่างๆ ที่ครบถ้วน ท าให้ไม่ได้ลงนามในระยะเวลาที่เปิดให้
มีการลงนามได ้จึงไม่สามารถให้สัตยาบันได้ แต่วิธีการเข้าร่วมอนุสัญญายังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ การภาคยานุวัติ ซึ่งเป็น
การแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอนุสัญญา นอกเหนือระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการลงนาม 
เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศจะมีวิธีในการเข้าร่วมอนุสัญญาในลักษณะนี้ คือ ประเทศใดที่ลงนามในอนุสัญญา 
จะต้องให้สัตยาบัน แต่ถ้าประเทศใดที่ยังไม่ได้ลงนามและต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอนุสัญญาสามารถท าได้
โดยการภาคยานุวัติ ตามแต่กฎหมายภายในหรือรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นก าหนดไว้ว่าอย่างไร 

ประธานฯ สอบถามว่า ต้องออกอนุบัญญัติก่อนใช่หรือไม่ คือประกาศของกระทรวง
อุตสาหกรรมใช่หรือไม่ และ ณ ปัจจุบันก าลังท าอยู่หรือไม่ อย่างไร 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า จากมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะ
ว่าด้วยปรอท ในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กรมควบคุมมลพิษ 
ในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ประสานไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เร่งรัดกรณีการออกประกาศ 
ที่เป็นอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติที่มีอยู่ คือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งได้มีการน าเสนอร่างประกาศในเรื่องของปรอทเข้าสู่การพิจารณา และ 
ที่ประชุมได้มีมติให้คณะอนุกรรมการเร่งรัดการพิจารณาร่างประกาศฯ ดังกล่าว 

ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเคม ีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า 
ที่ผ่านมาโรงงานคลอแอลคาไลน์เป็นโรงงานที่ใช้ปรอทมากที่สุดในประเทศไทย แต่ในเวลานี้ไม่มีโรงงานใดในประเทศไทย
ที่ผลิตคลอแอลคาไลน์โดยใช้ปรอท ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นการใช้เซลแบบเมมเบรนหมดแล้ว นอกจากนี้กระทรวง



๑๐ 

อุตสาหกรรมได้ส่งหนังสือเพ่ือสอบถามว่ามีโรงงานใดบ้างที่มีการใช้ปรอท ซึ่งได้ตอบกลับไปแล้วว่าในภาคอุตสาหกรรม
ไม่มีการใช้ปรอทแล้ว และหยุดการใช้มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันกระบวนการผลิต
ทางภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ปรอท เนื่องจากเป็นการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก ฉะนั้นผู้ประกอบการจะไม่ใช้
สารเหล่านี้ ในส่วนที่มีการใช้อยู่ในประเทศจะใช้เพ่ือกระบวนการวิเคราะห์ทางเคมี ซึ่งหลายส่วนก็ได้พยายามที่จะ
ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีวิเคราะห์ที่ไม่ใช้ปรอท  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า หากไม่มีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรม ก็ควรออกประกาศ
ไปได้เลย เพราะไม่มีผลกระทบกับส่วนใด แต่ถ้าหากกล่าวว่ามีผลกระทบเฉพาะกับเหมืองขนาดเล็ก ซึ่งไม่ทราบว่า
ในประเทศไทยมีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีก็สามารถออกประกาศไปได้เลย 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญา
มินามาตะฯ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมี้ข้อกังวลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ ซึ่งจากการประชุมฯ ชัดเจนว่า 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการแจ้งเวียนหนังสือเพ่ือขอความเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือจะน า
ความเห็นดังกล่าวไปใช้ประกอบในการออกอนุบัญญัติต่อไป 

นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลว่า เมื่อสักครู่ตัวเลข ๓๐ คือ จ านวน
ของประเทศที่ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ แต่จ านวนของผู้ที่ลงนามแสดงความจ านง คือ ๑๒๖ ประเทศ ส่วน 
ประเทศในอาเซียนมี ๗ ประเทศที่มีการลงนาม แต่ทั้งหมดยังไม่ได้ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ และมีประเทศ 
ที่ไม่ได้ลงนามเหมือนกับประเทศไทย แต่ให้ภาคยานุวัติแล้ว ๒ ประเทศ คือ ราชอาณาจักรเลโซโท และสาธารณรัฐ
บอตสวานา 

ผู้แทนรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สอบถามว่า ส าหรับปรอทนอกจากใช้ใน
อุตสาหกรรมแล้ว อันหนึ่งที่ทราบกันดีคือโรงงานไฟฟูาที่ใช้ถ่านหิน ดังนั้นก่อนที่จะให้ภาคยานุวัติ กรมควบคุม
มลพิษมีแนวทางที่จะด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับโรงไฟฟูาถ่านหินที่มีอยู่เดิมและที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
จะต้องวางแผนก่อนที่จะลงนาม 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า ในส่วนของปรอททางกรมควบคุมมลพิษก็มี
มาตรฐานควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอระเหยหลังจากการเผาถ่านหิน ซึ่งก าหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อเผาออกมาก็จะต้องมีมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
ซ่ึงปรอทก็เป็นสารหนึ่งที่ต้องถูกควบคุม 

ประธานฯ สอบถามว่า อนุสัญญาตัวนี้ไม่ได้ห้ามใช้ใช่หรือไม่ หมายความว่าใช้ได้แต่ต้องมี
การควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์หรือมาตรฐานใช่หรือไม ่

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า บางส่วนก็ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ บางส่วนก็
ต้องมีการยกเลิกการใช้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของเครื่องวัดความดันที่ใช้ปรอท ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีเครื่องวัด
แบบดิจิตอล แต่ความน่าเชื่อถือก็ยังไม่เท่าระบบเดิม อีกส่วนหนึ่ง คือ อะมัลกัมที่ใช้ทางทันตกรรมถึงตอนนี้จะมี
วัสดุมาทดแทนแต่ความยืดหยุนหรือความคงทนอาจจะไม่เท่าของเดิม ดังนั้นอะไรที่ยังไม่รีบเร่งก็สามารถที่จะ



๑๑ 

ยกเว้นไปได้แต่อะไรที่เป็นหลัก ๆ สามารถที่จะควบคุมได้ก็ควบคุมไปก่อน ไม่ได้บังคับทุกอย่างภายในทันที ซึ่งใน
อนุสัญญามินามาตะฯ จะมรีายการของสิ่งที่จะต้องควบคุมดูแล แต่ก็จะให้เวลาในการด าเนินการลดหรือเลิกใช้ปรอท 

ประธานฯ สอบถามว่า บางอย่างที่ยังคงใช้อยู่หรือมีความจ าเป็นต้องใช้ในด้านการแพทย์ 
และยังไม่มีสารอ่ืนมาทดแทน แล้วส าหรับประเทศที่ให้การรับรองหรือให้สัตยาบันไปแล้วต้องมั่นใจว่ามีอะไรมา
ทดแทนแล้วใช่หรือไม่ 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า มีวัสดุที่มาทดแทนแต่จะมีราคาค่อนข้างสูง 
หรืออย่างกรณีของเครื่องวัดความดันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมาทดแทน ซึ่งยังพิสูจน์อยู่และคาดว่าน่าจะน ามา
ทดแทน ในกรณีอะมัลกัม ก็เช่นเดียวกันมีวัสดุมาทดแทน แต่ความยืดหยุ่นหรือความทนทานอาจจะไม่ดี ซึ่งตาม
อนุสัญญาฯ ก าหนดให้แต่ละประเทศที่ยังมีการใช้อะมัลกัมในการอุดฟันจัดท ามาตรการในการลดการใช้อะมัลกัม  
รวมถึงสนับสนุนการใช้แนวทางปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในสถานทันตกรรม เพ่ือลดการปลดปล่อยปรอทออกสู่
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นอะไรที่ยังจ าเป็นต้องใช้ก็ต้องส่งมาตรการที่ต้องด าเนินการในการลดการใช้ให้ส านักเลขาธิการ  
ซึ่งก็ต้องติดตามสถานการณต์่อไปว่าประเทศท่ีให้สัตยาบันแล้วมีการใช้เทคโนโลยีอะไรมาทดแทน 

นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลว่า เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 
ที่ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ได้ท าการสอบเทียบเครื่องมือ (calibrate) เมื่อไม่ได้สอบเทียบก็จะไม่แม่นย าแน่นอน ซึ่ง
มาตรฐานในการศึกษาโรคที่เกี่ยวกับความดันโลหิตทั้งหลายจะใช้น้ าหนักปรอทวัดความดันว่ากี่มิลลิเมตรปรอท 
เพราะฉะนั้นการวัดความดันด้วยปรอทถือว่าเป็นมาตรฐาน ซึ่งเครื่องดิจิตอลทั้งหลายที่เราใช้วัดเองไม่มีความ
น่าเชื่อถือ เพราะไม่ได้สอบเทียบเครื่องมือ ถ้าจะให้น่าเชื่อถือต้องไปวัดในโรงพยาบาลที่มีการสอบเทียบเครื่องมือ
ตลอดเวลา 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า กรณกีารใช้ปรอทส าหรับการวัด
ความดันอยากขอให้เป็นข้อยกเว้น เนื่องจากจ าเป็นและตัวปรอทไม่ได้ออกมาสู่ภายนอกเพราะอยู่ในเครื่องมือ
เรียบร้อย ดังนั้นทั้งเครื่องมือวัดความดันแบบใช้ปรอทและอะมัลกัม คิดว่าควรเป็นข้อยกเว้นได้ แต่อย่างอ่ืนควรเร่ง
ควบคุม 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเล็ก ๆ 
ทั้งนั้น มีประเทศใหญ่ ๆ อยู่ไม่กี่ประเทศ ซึ่งน่าสงสัย แต่โดยสรุปแล้วประเทศไทยยังล้าหลังที่สุด เพราะยังไม่ได้ 
ยื่นหนังสือแสดงเจตจ านง ในขณะที่ร้อยกว่าประเทศยื่นหนังสือแล้ว ดังนั้นควรเร่งมือในการออกประกาศของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาตฝากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องทีร่ับผิดชอบช่วยเร่งมือในการด าเนินการเรื่องนีด้้วย 

มติที่ประชุม 
รับทราบผลการประชุม The Seventh Session of the Intergovernmental Negotiating 

Committee (INC) to prepare a global legally binding instrument on mercury ในระหว่างวันที่  
๑๐ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุม the King Hussein Bin Talal Convention Centre ราชอาณาจักร 



๑๒ 

ฮัชไมต์จอร์แดน และเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการออกอนุบัญญัติภายใต้ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน เพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทโดยเร็วต่อไป 

 ๓.๒ สรุปผลการประชุมคณะท างานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย ครั้งที่ ๑ 
(1st ASEAN Working Group on Chemicals and Waste: AWGCW) เม่ือวันที่  
๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ ) รายงานความเป็นมาและผลการประชุม

คณะท างานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย ครั้งที่ ๑ (1st ASEAN Working Group on Chemicals 
and Waste: AWGCW) ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ 
ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๒ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ สอบถามว่า เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อคณะท างานอาเซียนด้านข้อตกลงพหุภาคีด้าน

สิ่งแวดล้อม เป็น คณะท างานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย จะต้องเปลี่ยนภารกิจ หน้าที่ หรือ
ขอบเขตของความรับผิดชอบหรือไม่ 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า คณะท างานชื่อเดิมส่วนใหญ่ท าเรื่องสารเคมี
และของเสียอยู่แล้ว เนื่องจากพหุภาคีนั้นมีหลายด้าน ได้แก่ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ด้านหมอกควันและปัญหามลพิษข้ามแดน ซึ่งตรงนี้ คือ การก าหนดขอบเขตภารกิจให้ชัดเจนและ 
สอดรับกับสหประชาชาติที่ให้ความส าคัญกับเรื่องสารเคมีและของเสีย 

ประธานฯ สอบถามว่า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาเซียน ที่ประกอบไปด้วย ๗ ด้าน 
รวมเรื่องการปูองกันไฟปุาหรือไม่ 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า เรื่องไฟปุาไม่รวมอยู่ในส่วนนี้ เนื่องจาก
เรื่องไฟปุาจะเป็นอีกคณะหนึ่ง ซ่ึงเป็นกรอบอยู่ในรัฐมนตรีอาเซียน จะมีรัฐมนตรีเรื่องไฟปุาซึ่งมีการประชุมกันทุกปี 
รัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน ก็แบ่งออก ๒ ส่วน คือ อนุภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ 
ประกอบด้วย ๕ ประเทศ และอนุภูมิภาคแม่โขง ประกอบด้วย ๕ ประเทศ ประเทศไทยในฐานะที่อยู่ตรงกลาง และ
ได้รับผลกระทบจากหมอกควันและไฟปุาจะอยู่ทั้งสองส่วน รวมทั้งประเทศไทยยังได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก
ของอนุภูมิภาคแม่โขงในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ 

ประธานฯ สอบถามว่า ประเทศไทยยังเป็นประธานคณะท างานอาเซียนด้านการจัดการ
สารเคมีและของเสียอยู่หรือไม ่

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า ประเทศไทยยังเป็นประธานคณะท างาน
ชุดนี้ต่อ เนื่องจากยังไม่มีประเทศใดแจ้งความจ านงรับเป็นประธานคณะท างาน ที่ประชุมจึงขอให้ประเทศไทยรับ
ต าแหน่งไปอีกวาระหนึ่ง 



๑๓ 

มติที่ประชุม 
รับทราบผลการประชุมคณะท างานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย ครั้งที่ ๑ 

(1st ASEAN Working Group on Chemicals and Waste: AWGCW) เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 ๓.๓ ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรจังหวัดน่าน 
ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) รายงานความเป็นมาและผลการด าเนินงานของ

จังหวัดน่าน และของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๓ 

ความเห็นที่ประชุม 
ผู้แทนรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้ข้อมูลว่า ส าหรับเรื่องโครงการที่จังหวัดน่าน 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ลงพ้ืนที่เมื่อ ๕-๖ ปีที่แล้ว เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันฯ ได้เสด็จฯ ที่บ้านหลวง ราษฎรที่บ้านหลวงขอให้สถาบันวิจัจุฬาภรณ์ลงไปช่วย 
ซึ่งองค์ประธานสถาบันฯ ขอให้นักวิจัยและโรงพยาบาลเข้าไปช่วย ซึ่งในเบื้องต้นได้เข้าไปตรวจคัดกรองเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งท่อน้ าดีโดยไปตั้งหน่วยคัดกรองในพ้ืนที่ ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อม ทางทีมของสถาบันฯ ได้ท าการตรวจวัด
โลหะหนักซึ่งพบว่าปกติ ส่วนสารก าจัดศัตรูพืชหรือสารก าจัดวัชพืช พบปัญหาที่ส าคัญคือ ไกลโฟเซตที่ปนเปื้อนใน
แหล่งน้ า ซึ่งหากน าน้ าใต้ดินมากรองผ่านหม้อกรองของหมู่บ้านปริมาณของไกลโฟเซตก็จะลดลง  และพบว่ามีการ
ชะล้างลงไปที่ล าห้วย ซึ่งทางสถาบันฯ ได้แนะน าให้ประชาชนที่บ้านหลวงปลูกหญ้าแฝกเพ่ือกันการชะล้าง 
เพราะฉะนั้นตามที่เห็นในภาพข่าวทางสถานีโทรทัศน์ พบว่า ที่บ้านหลวงซึ่งทีมงานของสถาบันฯ ลงไปให้ค าแนะน า
กับชาวบ้าน ชาวบ้านจะเป็นชาวบ้านที่มีความรู้ดีมาก เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ได้ลดการใช้สารก าจัดแมลง สารก าจัด
ศัตรูพืช นอกจากนั้นถึงจะหาสาเหตุไม่ได้ชัดเจนแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดมะเร็งท่อน้ าดีซึ่งมี
ปัจจัยหลายปัจจัย และจากการที่ทางสถาบันฯ ได้เข้าไปท าเป็นเวลานานแล้ว สิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีก็คือ
ควรจะเข้าไปในพ้ืนที่สม่ าเสมอ ซึ่งหลังจากที่สถาบันฯ ได้เข้าไปในพ้ืนที่ประมาณ ๕-๖ ปีแล้ว พบว่าชาวบ้านมีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น และทุกอย่างต้องพูดอย่างเปิดเผยและชี้ให้ เห็นว่าโทษคืออะไรเป็นอย่างไร ทั้งนี้  
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทางสถาบันฯ ก็ได้เข้าไปตรวจสอบว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดมะเร็งท่อน้ าดี 

ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค สอบถามว่า ในอดีตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยตั้งเปูาว่า 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค จะตั้งเปูาการลดจ านวนการใช้สารก าจัดศัตรูพืชปีละก่ีเปอร์เซ็นต์ แต่หลังจากนั้นก็
เงียบหายไปไม่ทราบว่าเรื่องนี้ยังด าเนินการต่อไปหรือไม่ นั่นคือว่ามีการน าเข้าสารก าจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืช
ของประเทศไทยในปริมาณที่สูงมาก คือประเทศไทยน าเข้าสารเคมีเป็นอันดับ ๕ ของโลก ทั้งที่ผลิตผลทางการเกษตร
ของเราไม่ได้อยู่ในอันดับนั้น ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางที่ก าลังจะด าเนินการอยู่ ก็ไม่ได้มีเปูาหมายในการลด
ปริมาณการใช้สารก าจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืช ประเด็นที่ต่อเนื่องกันไปก็คือ ในเมื่อมีมาตรการในการลด ซึ่งจะ  
ไปควบคุมอะไรก็ตาม แต่จากการที่เคยท าวิจัยท าให้ทราบว่าไม่ได้ผลอย่างนั้นอย่างเดียวเพราะต้องมีสิ่งทดแทน ซึ่ง



๑๔ 

ก็ต้องขอชื่นชมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอดีตที่พยายามหาวิธีการปูองกันปราบปรามที่เรียกว่า integrated 
pest management control ที่ใช้หลาย ๆ วิธีในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหรือวัชพืช แต่ว่าในปัจจุบันแทบจะ 
ไม่ค่อยได้ยิน แต่จะได้ยินเรื่องการพยายามจะท า GMO ซึ่งอาจจะน าไปสู่การใช้สารก าจัดวัชพืชอีกตัวหนึ่งเพ่ิมขึ้น 
เพราะฉะนั้นในแผนยุทธศาสตร์ อยากจะเห็นว่าเรามีเปูาหมายในการลดการน าเข้า ลดการใช้สารเคมี และมี
ยุทธศาสตร์ในการทดแทนการใช้สารเคมีเหล่านั้น ซึ่งหลายภาคส่วนพยายามจะท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งอาจจะเป็น
แนวทางหนึ่ง แต่ในฐานะส่วนตัวที่เคยสัมผัสกับเกษตรกรก็คิดว่าอาจจะไม่เพียงพอ อาจจะต้องคิดให้รอบด้านและ
ครอบคลุมมากกว่านี้ เช่น การใช้ IMP การใช้สารชีวินทรีย์เพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพืช ซึ่งทราบว่าทางโครงการหลวง
ก็ใช้กันอย่างค่อนข้างได้ผล เนื่องจากโครงการหลวงมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะไม่ใช้
สารเคมีเพราะถ้าใช้แล้วผลิตภัณฑ์จะไม่เข้าสู่โครงการ อันนั้นก็เป็นต้นทางที่เข้ามาสู่ปลายทางคือผู้บริโภคก็จะ
ปลอดภัยมากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงอยากจะเห็นแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมไปมากกว่าที่น าเสนอ 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อมูลว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมถึงการควบคุมหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ออกมาตรฐานในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน GAP ค่อนข้างมาก ส่วนในเรื่องของการออกไปส่งเสริมเกษตรกร ซึ่งในทางปฏิบัติ
ค่อนข้างจะยากเพราะว่าบางทีเกษตรกรขาดความรู้ เรื่องของความยากจน และจะมีเรื่องของการขายตรง (Direct 
Sale) ต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีคณะกรรมการที่ติดตามเรื่องนี้ คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์มาตรฐาน
ความปลอดภัยสินค้าเกษตร ซ่ึงมีการร่วมกันหลาย ๆ หน่วยงาน และมีตัวชี้วัดต่างๆ มากมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ซึ่งในส่วนของการเฝูาระวัง เห็นว่าในเรื่องของการมีส่ วนร่วมของ
เกษตรกรในพ้ืนที่เป็นส่วนส าคัญมาก จังหวัดน่านมีจุดแข็งในเรื่องของชุมชนต่าง ๆ /ประชาคมพอสมควร  
ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านสามารถพ่ึงพาตนเองหรือไม่ เช่น เรื่องของการมีชุดทดสอบ
อย่างง่าย (Test kit) ในการตรวจหาการตกค้างของสารเคมีต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งถ้าเราฝึกให้ชาวบ้านสามารถที่จะ
รับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ส าหรับการด าเนินการต่าง ๆ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ 
จะมีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงอยากให้ทางผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตรให้ข้อมูลว่า มีการ
ด าเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมวิชาการเกษตร) ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมวิชาการเกษตรรับ
นโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนให้มีการน าสารธรรมชาติมาเป็น  
สารปูองกันก าจัดศัตรูพืช รวมทั้งมีนโยบายและงานวิจัยที่รองรับเรื่องอ่ืน ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ของกรมวิชาการเกษตร คือ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ใน ๘ ภูมิภาคจะมีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม
เกษตรกรให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย และใช้เท่าที่จ าเป็น ซึ่งตรงนี้เป็น
นโยบายของทางรัฐบาลและของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะฉะนั้นในส่วนของการด าเนินการ
ของกรมวิชาการเกษตร คือ การพยายามให้เกษตรกรใช้สารเคมีเท่าที่จ าเป็น และใช้อย่างไรให้ถูกต้องตาม  



๑๕ 

หลักวิชาการและปลอดภัย รวมทั้งในแผนการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ก็จะมี 
งานวิชาการท่ีรองรับในส่วนนี้อยู่ 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีการออกมาตรฐานมาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทราบกันทั่วไป คือ นโยบายระดับแปลงนา 
หรือมาตรฐาน GAP แต่ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาเหมือนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว คือ ความยากจน และการเข้าสู่
มาตรฐานไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ส าคัญคือเมื่อมีการด าเนินการไปแล้วเกษตรกรจะเรียกร้องว่า ท าแล้วได้อะไร ราคาดีขึ้น
หรือไม่ถ้าท าตามมาตรฐาน GAP ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พยายามที่จะด าเนินงานร่วมกับตลาดสดในแต่ละจังหวัด 
รวมทั้ง Modern Trade ต่าง ๆ ว่า สินค้าที่น าเข้าไปขายในตลาดจะต้องเป็นสินค้าที่มาจากแปลงที่ได้รับมาตรฐาน 
GAP หรือมาจากโรงคัดบรรจุที่ผ่านมาตรฐาน GAP มาแล้ว ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ท ามาแล้ว
ในช่วงหลายปี แต่อย่างไรก็ตามในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร ที่มีจากทุก 
ภาคส่วน และจากหลาย ๆ กระทรวงร่วมอยู่ด้วยก็พยายามที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด  
ที่ด าเนินการอยู่ แต่คงต้องใช้เวลาพอสมควร 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ข้อคิดเห็นว่า สิ่งที่มีการน าเสนออยู่ขณะนี้
เป็นการด าเนินงานของกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เห็นว่าทุกหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีทางการเกษตรควรมีการระบุบทบาทที่ชัดเจนว่าจะมีการด าเนินการในเรื่องนี้
อย่างไร เนื่องจากประเทศไทยชูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์มาเป็นเวลานานเกินสิบปี  และทุก
หน่วยงานก็ได้มีการด าเนินการอยู่แล้ว จึงคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะปูพรมได้ว่าจะท าอะไร ส าหรับประเด็นส าคัญ
ต่อเนื่องจากเรื่องนี้ ซึ่งจากรายงานของจังหวัดน่านจะเห็นว่าจังหวัดน่านได้มีการจัดการไปแล้ว ที่นี้หน่วยงานใน
ส่วนกลางจะมีบทบาทอย่างไรที่จะมีส่วนช่วยจัดการในเรื่องนี้ 

นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า ขอบคุณท่านประธานที่เลือก
วาระนี้เข้ามา เพราะเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องของประเทศไม่ใช่เรื่องของจังหวัดน่าน จังหวัดน่านคล้ายเป็นตัวจุดประกาย
ขึ้นมา ตามที่ได้ค้นจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พบว่า ข้อมูล ปี ค.ศ. ๒๐๐๐- ๒๐๑๐ ในระยะเวลา ๑๐ ปี 
ปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มจาก ๓๐,๐๐๐ ตัน เป็น ๑๒๐,๐๐๐ ตัน ส่วนใหญ่แล้วคือสารก าจัดวัชพืช 
เช่น ไกลโฟเซต ซึ่งสารนี้อันตรายที่สุด เพราะว่า ถ้าใครรับประทานเข้าไปแล้วไม่มีสารท าลายพิษ (Antidotes)  
จะเสียชีวิตค่อนข้างทรมาน และล าดับรองลงมาเป็นสารก าจัดแมลง สุดท้ายเป็นสารก าจัดเชื้อรา ซึ่งขณะนี้สารพิษ
อาจจะมีทั่วทุกตารางนิ้วของประเทศไม่ใช่เฉพาะแค่ที่จังหวัดน่าน แม้ว่าจะมีกระทรวงเกษตรฯ อีกสิบกระทรวงก็  
ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหวังพ่ึงแต่กระทรวงเกษตรฯ อย่างเดียว กระทรวงเกษตรฯ จะกลายเป็นแพะ แล้วเราก็อธิบายกัน
อยู่เรื่อย ๆ ว่าท าอะไรกันบ้าง แต่ปริมาณการใช้สารเคมีก็เพ่ิมมากขึ้น อันนี้เฉพาะทางพืช ในปัจจุบันนี้ทางสัตว์  
ถ้ากินเนื้อก็เจอสารเร่งเนื้อแดง กินกุ้ง ปู ปลาก็เจอยาปฏิชีวนะ กินไก่เจอฮอร์โมน เพราะฉะนั้นจะเป็นปัญหาตลอด 
ไม่ใช่เรื่องสุขภาพเพียงอย่างเดียว รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการส่งออกทั้งหมด คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นวาระ
แห่งชาติ ท่านประธานซึ่งเป็นประธานบอร์ดส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  น่าจะน า
กลไกการมีส่วนร่วมทั้งหมด ทั้งภาคประชาชนและภาคต่าง ๆ เข้ามาช่วยภาคราชการ เพราะปัญหาเกิดจากภาค



๑๖ 

ประชาชน โดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าภาคราชการจะด าเนินการได้ส าเร็จ จากตัวเลขที่เกิดขึ้นชี้แจงยังไง กี่ที่ก็เหมือนกัน 
ไม่ใช่ไม่ท า ท าเต็มท่ีก็ไม่ส าเร็จเพราะมันไม่พอ 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ข้อมูลว่า จากการลงพ้ืนที่พบว่า ส่วนใหญ่
บทบาทของกรมควบคุมมลพิษจะดูตอนท้าย คือใช้อย่างไรอย่าให้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งตอนนี้ได้พิจารณาถึง  
การปนเปื้อนในน้ า ดิน และสิ่งมีชีวิต ซึ่งผลก็บ่งชัดและได้ข้อสรุปตรงกันกับหลายส่วนว่าการใช้สารเคมีของ
เกษตรกร คือใช้เกินศักยภาพ เกินความต้องการใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารก าจัดวัชพืชเหมือนอย่างที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้เรียนแล้ว และการลงสู่แม่น้ าล าคลองซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาหลัก อย่างกรณีของที่บ้านหลวงซึ่งเป็นโครงการน าร่อง 
เกษตรอ าเภอบ้านหลวงบอกว่า ท ามานานแต่การขยายผลค่อนข้างจ ากัด แต่ในปัจจุบันชาวบ้านใช้สารก าจัดวัชพืช 
ในสัดส่วนที่น้อย เนื่องจากใช้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพที่ท าเองจากเศษวัสดุ เศษผลไม้ที่เน่าก็สามารถใช้ได้ผล และจะ
เป็นการลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิต ซึ่งมีตัวเลขชัดเจนว่าผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง ฝากทางหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องว่าลักษณะอย่างนี้จะไปขยายผลอย่างไร ซึ่งจะดีต่อสุขภาพของผู้ใช้และเรื่องการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
ด้วยเช่นเดียวกัน 

นายกสมาคมอารักขาพืชไทย ให้ข้อมูลว่า ในฐานะผู้ประกอบการด้านสารเคมี อยากจะ
ให้ข้อมูลของจังหวัดน่าน ซ่ึงมีหลายคนพูดว่าท าไมต้องใช้สารก าจัดวัชพืชเพ่ิมมากข้ึน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพฤติกรรม
การเพาะปลูกเปลี่ยนไป จากเดิมมีระบบการปลูกข้าวโพดสองระบบ คือ ระบบไถกับระบบไม่ไถ ซึ่งระบบที่ไถจะใช้
รถขึ้นไปไถเพ่ือเตรียมพื้นท่ีก่อนปลูกข้าวโพด แต่ปัจจุบันพฤติกรรมการเพาะปลูกเปลี่ยนมาใช้ยาคุมหญ้ามากขึ้น ซึ่ง
นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการใช้สารก าจัดวัชพืชมากขึ้นในระบบการปลูก ในส่วนของสมาคมฯ ได้หารือกับกรมส่งเสริม
การเกษตร ว่าจะมีมาตรการหรือวิธีการอย่างไร ซึ่งได้มีการพิจารณาโมเดลของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาที่มี
การปลูกข้าวโพดเยอะมากและมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก ว่ามีวิธีการอย่างไร โดยในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนว่า 
พ้ืนที่ที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่าน ถ้าเป็นพ้ืนที่ที่มีความชัน (slope) ก็คงจะต้องกลับมาท างานวิจัยหรือศึกษา ซึ่ง
อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรที่จะช่วยดูตรงนี้ ว่าในพ้ืนที่ความชัน (slope) เท่าไรที่จะต้องมีการท า 
contour ซึ่งหมายความว่า เมื่อปลูกข้าวโพดไปแล้วระยะเท่าไร จะต้องมีการปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชอ่ืนที่เป็นตัวกัน
การชะล้างของหน้าดิน การชะล้างของน้ าลงสู่แม่น้ า และอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณา คือ ระยะที่ปลูกต้องห่าง
จากแหล่งน้ าเป็นระยะเท่าไรถึงจะปลอดภัยจากเรื่องของการสะสมของสารก าจัดวัชพืชหรือสารเคมีอ่ืน ๆ อันนี้ 
ก็จะเป็นที่จังหวัดน่าน ในส่วนพ้ืนที่อ่ืนที่มีการใช้สารก าจัดวัชพืชเพ่ิมขึ้นนั้น ในประเทศไทยพืชหลัก ๆ ที่มีการใช้
สารก าจัดวัชพืชมาก ๆ จะเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งนั้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ไม้ผล 
ซึ่งข้อมูลตรงนี้อยากจะให้ทางฝุายเลขานุการฯ กลับไปสอบถามสมาคมวิทยาการวัชพืช ที่ท างานวิจัยเสร็จเมื่อปีที่แล้ว
ว่า เหตุผลที่เกษตรกรใช้สารก าจัดวัชพืชเพ่ิมมากขึ้นเพราะอะไร และจะมีวิธีการช่วยกันได้อย่างไร เพราะงานวิจัย
ตรงนั้นไมไ่ดม้ีการจัดเสวนาขึ้นมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่เกษตรกรจะมีวิธีร่วมอย่างไร 

ประธานฯ สอบถามว่า ที่ท างานกันยังไม่ได้ค าตอบใช่หรือไม่ 



๑๗ 

นายกสมาคมอารักขาพืชไทย ชี้แจงว่า เนื่องจากสมาคมวิทยาการวัชพืช ไม่ได้เป็น
หน่วยงานราชการ วันนั้นมีสรุปประเด็นหลาย ๆ ประเด็น และเห็นว่าจะน าเสนอมาที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่ได้ติดตามว่าเสนอมาแล้วหรือยัง 

ผู้แทนรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้ข้อมูลว่า ตอนที่ลงพ้ืนที่รู้สึกว่าสงสารเจ้าหน้าที่
ของกรมวิชาการเกษตรมาก เพราะว่าถึงอธิบายยังไงก็มีปัจจัยหนึ่งที่เราไม่ได้นึกถึงก็คือ คนที่น าสารเคมีไปจ าหน่าย
ให้เกษตรกรเป็นผู้น าชุมชนเอง ถึงจะให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเกษตรไปอธิบายอย่างไรแต่ผู้น าชุมชนไม่เห็นด้วย
และยังเป็นผู้มีอิทธิพลที่ให้เกษตรกรน าสารเคมีไปใช้ก่อน ดังนั้นการที่จะให้กรมวิชาการเกษตรไปอธิบายเหตุผล 
จึงเป็นเรื่องค่อนข้างยาก 

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า พ้ืนที่การเกษตรที่จังหวัดน่าน
เป็นพื้นที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าหากเราไปควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตรเหมือนไปส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่
ผิดกฎหมาย บางประเทศในอาเซียนเริ่มมีกฎหมายที่ใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain) มาจับ หมายความว่า
พ้ืนที่ใดผิดกฎหมาย ใครไปรับซื้อผลิตผลถือว่าผิดกฎหมายเหมือนการรับซื้อของโจร ซึ่งเราจะกล้าท าเช่นนั้นหรือไม่ 
เรื่องนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง คือให้ดูพ้ืนที่การเกษตรถ้าผิดกฎหมาย ก็ให้เอากฎหมายมาบังคับใช้ 

ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค ให้ข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมมือกัน
ในการแก้ไขปัญหา และอยากเห็นมาตรการหรือยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาระยะยาว เพราะเมื่อพิจารณาจากสถิติ
การใช้สารเคมีทางการเกษตร พบว่า มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นและมีมูลค่ามหาศาล สารบางชนิดมีความเป็นพิษสูง และ
ไม่มีสารท าลายพิษ (Antidotes) ดังนั้นจึงควรมีการจ ากัดชนิดสารเคมีที่มีการน าเข้าตั้งแต่ต้นทาง คือ การขึ้น
ทะเบียนวัตถุมีพิษทางการเกษตร ในส่วนของการใช้ จะท าอย่างไรที่จะให้มีการทดแทนหรือมีการเพาะปลูกที่
พอเพียงหรือมีทางเลือกอ่ืนที่ไม่ต้องใช้สารเหล่านี้ ซึ่งมองว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายระดับชาติแล้วในปัจจุบัน ส าหรับ
ประเด็นของการจัดท ายุทธศาสตร์ ควรมีการตั้งเกณฑ์ของการลด ละ หรือการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด เพราะถ้า
ไมใ่ห้ใช้เลยคงเป็นไปไม่ได้ และใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ยังยาก ซึ่งเรื่องนี้ควรเป็นนโยบายระดับชาติ 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ข้อคิดเห็นว่า พอพูดถึงต้นน้ าเมื่อพิจารณา
สารเคมีทางการเกษตรที่เราใช้ประมาณ ๔๐๐ ชนิด มี ๑๕๕ ชนิดที่ท าให้เกิดอันตราย ซ่ึงจะจัดการต้นน้ าได้อย่างไร 
ทุกวันนี้ไม่ได้มีการห้ามหรือจ ากัดการน าเข้า ซึ่งเคยเสนอในหลายเวทีว่าในกระบวนการทางกฎหมายอาจจะต้องมี
การแก้ไขต่อไป ว่าจะมีรายการสารเคมีทางการเกษตรที่จะให้มีการน าเข้าได้กี่รายการ คือ การท า Positive List 
และอะไรที่ควรจะจ ากัดการน าเข้าหรือยกเลิก ยกตัวอย่างเช่น ไกลโฟเซต พาราคอต คลอร์ไพริฟอส อาทราซีน  
ที่เป็นปัญหาอยู่ ซึ่งไม่มีมาตรการเหล่านี้ในพ้ืนที่ต้นน้ าว่าอะไรห้ามหรือจ ากัดการน าเข้า หรือจัดระบบใหม่ในเชิง
กฎหมายว่ามีอะไรบ้างที่ให้น าเข้า มีแต่น าเข้ามาแต่ไม่เคยน าออกจากประเทศไทยเลย และมีแต่จะเพ่ิมขึ้นทุกวัน 
คิดว่าเป็นประเด็นการแก้ไขทีต่้นน้ า 

ประธานฯ สอบถามว่า ในกรณีที่เราออกกฎระเบียบในการห้ามน าเข้าสารที่เห็นว่าเป็น
อันตรายบางชนิดจะมีผลกระทบกับต่างประเทศหรือไม่ หมายถึงว่าประเทศผู้ผลิต ประเทศผู้จ าหน่าย สามารถ
ร้องเรียนที่ไหนได้หรือไม่ ว่าท าไมเรากดีกันสินค้าของเขาว่าไม่ให้น าเข้า 



๑๘ 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นว่าจะห้ามตัวไหน
อย่างไร ส าหรับประเทศไทยจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่จะดูเรื่องนี้ก็คือคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งวัตถุอันตราย
จะมีอยู่สามส่วน คือ วัตถุอันตรายที่ใช้ในอาหารและยา วัตถุอันตรายที่ใช้ในอุตสาหกรรม วัตถุอันตรายที่ใช้ใน
การเกษตร ซึ่งมีทั้งสามหน่วยงานรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยเลขานุการในชุดนั้น ถ้าจะห้ามใช้ตัวไหนก็ต้องเข้า
คณะกรรมการชุดนี้ว่าสารตัวนี้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายที่จะห้ามน าเข้าสู่ประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตรก็เป็น
ฝุายเลขานุการในคณะกรรมการชุดนั้นอยู่แล้ว 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การจะห้าม
ใช้สารตัวใดนั้น จะต้องมีเหตุผลหรือข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนอยู่  ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้แล้ว เวลาที่มีการ
พิจารณาห้ามใช้สารหนึ่งสารใด และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาแล้วในกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ภายในประเทศของเราเอง ซึ่งในบางตัวจริง ๆ แล้วในบางประเทศอาจจะห้ามใช้ไปแล้วก็ได้และบางตัวอาจจะมี
ปัญหาเฉพาะในบ้านเรา เราก็สามารถท่ีจะประกาศห้ามใช้สารนั้น ๆ ได ้

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หากคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เห็นชอบให้เราออกกฎหมายห้ามสารเคมีตัวใดแล้วในฐานะที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกประกาศจะมีการแจ้ง
ล่วงหน้าผ่านองค์การการค้าโลก (WTO)  ซึ่งในกฎเกณฑ์ต้องแจ้งก่อน ๖๐ วันหรือหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนก็
สามารถแจ้งในภายหลังได้ ซึ่งในส่วนนี้จะมีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นผู้ประสานงาน 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เป็นอีกทางหนึ่งในการสกัดจากต้นทางเหมือนที่คณะกรรมการฯ 
หลายท่านให้ข้อคิดเห็น ถ้าพิจารณาแล้วสารใดที่เป็นอันตรายสูงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหรือมีฤทธิ์ตกค้างในพืชผัก
เป็นเวลานาน ถ้าห้ามก็ดีเนื่องจากยังมีตัวให้เลือกอีกเยอะพอสมควร เพราะสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรก็มีมากมาย 
ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานอื่น ๆ ช่วยกันพิจารณา ซึ่ง
เรื่องนี้มีคณะกรรมการดูอยู่แล้วก็เป็นเรื่องดี แต่ทุกคนคงทราบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีเฉพาะจังหวัดน่านจังหวัดเดียว 
เพียงแต่จังหวัดน่านเห็นชัดว่าเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา และพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพียงแต่ว่าการแก้ปัญหาไม่
สามารถใช้กฎหมายท าได้ทันที ซึ่งโดยสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาเมื่อมีการท าไร่ข้าวโพด และมีการใช้สารเคมีค่อนข้าง
เยอะ เมื่อฝนตกลงมาก็มีการชะล้างลงมาสู่แหล่งน้ า เหมือนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ราชอาณาจักรกัมพูชาที่จีนไปเช่าพ้ืนที่ปลูกกล้วยเยอะแยะไปหมด พอฝนตกลงมาก็มีการชะล้างสารเคมีลงสู่แม่น้ า
ล าคลอง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน แตค่งจะแก้ปัญหาอย่างทันทีทันควันไม่ได้ 

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรให้ทั้งสามกระทรวง คือ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขน าเสนอรายการสารเคมีที่ห้ามใช้
หรือจ ากัดการใช้หรือจ ากัดการน าเข้าในส่วนที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ เป็นวาระเพ่ือทราบในการประชุม
คณะกรรมการฯ คราวต่อไป 

ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า ถ้าทั้งสามกระทรวงท าอยู่แล้ว ขอให้เอาข้อมูลมาแสดงให้
คณะกรรมการได้รับทราบ เพ่ือจะได้สบายใจว่าได้มีการด าเนินการอยู่แล้ว อีกมาตรการหนึ่ง คือ การงดการรับซื้อ
ผลิตผลที่มีการปลูกอยู่ในพื้นท่ีนั้น เช่น งดการซื้อข้าวโพดจากแหล่งผลิตที่จังหวัดน่าน เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2


๑๙ 

บริษัทยาง งดการรับซื้อยางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้สารซัลเฟอร์ แต่ว่ามันก็มีผล ถ้ามีการด าเนินการที่
พิสูจน์ได้ว่าเป็นพืชที่ปลูกในบริเวณพ้ืนที่ที่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายก็ต้องใช้มาตรการทางสังคมเข้าไปช่วยด้วย 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า ฝุายเลขานุการฯ ขอรับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ เพ่ือขับเคลื่อนต่อไป และจะน าเสนอการน าเข้าส่งออก การใช้สารเคมีทางการเกษตรในการ
ประชุมคราวต่อไป  

มติที่ประชุม 
รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรจังหวัดน่าน 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ (ร่าง) ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑ ส าหรับสารเดี่ยว 

จัดพิมพ์ ปี ๒๕๕๙ (Thailand Existing Chemicals Inventory) 
ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) น าเสนอความเป็นมาและสาระส าคัญ

ของ (ร่าง) ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑ ส าหรับสารเดี่ยว จัดพิมพ์ปี ๒๕๕๙ 
(Thailand Existing Chemicals Inventory หรือ TECI) ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ เล่ม ๑ เป็นโครงการน าขับเคลื่อนส าคัญ 
หรือโครงการ Flagship ของแผนปฏิบัติการระยะต้น (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๔ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) โดยด าเนินการจัดท าในช่วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ พร้อมกับพัฒนาเว็บไซต์ 
www.thaiteci.com และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วย
การจัดการสารเคม ีในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

(ร่าง) ท าเนียบรายการสารเคมีฯ ประกอบด้วยข้อมูล ๓ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ เป็นค าอธิบาย
สาระของการจัดท าท าเนียบ ข้อมูลที่จะบรรจุในท าเนียบ และแหล่งที่มาของข้อมูล ส่วนที่ ๒ เป็นตารางท าเนียบรายการ
สารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ และส่วนที่ ๓ เป็นดัชนีชื่อสารเคมี ส าหรับ (ร่าง) ท าเนียบรายการ
สารเคมีฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นจากการรวบรวมรายการสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวที่มีการน าเข้าและผลิตในประเทศไทยจาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก ๑๑ หน่วยงาน คือ กรมศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมธุรกิจพลังงาน ส านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรมการอุตสาหกรรม
ทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นข้อมูลในปี ๒๕๕๕ (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) และน าข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งข้อมูลในประเทศและต่างประเทศที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 
คือ Chemicals Abstracts Service of the American Chemical Society และ International Union of Pure and 
Appiled Chemistry รวมทั้งทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ส าหรับตารางรายการสารเคมีที่มีอยูในประเทศไทย จะมีชุด
ข้อมูลส าคัญรวม ๙ ชุด คือ ๑) หมายเลข TECI ๒) หมายเลข CAS ๓) ชื่อสามัญของสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ๔) ชื่อสามัญของ



๒๐ 

สารที่เป็นภาษาไทย ๕) ชื่อ IUPAC ๖) พิกัดศุลกากร (หมวดที่ ๕ และ ๖ ตอนที่ ๒๕ - ๓๘) ๗) กฎหมายและข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่ควบคุม (รวม ๑๐ ฉบับ และ ๔ ข้อตกลง)  ๘) ปริมาณน าเข้า และ ๙) ปริมาณที่ผลิต ทั้งนี้ รายการ
สารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยฉบับนี้ มีจ านวนสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยว รวม ๗,๒๑๒ รายการ นอกจากนี้ได้พัฒนาเว็บไซต์ 
www.thaiteci.com เพ่ือความสะดวกส าหรับทุกภาคส่วนในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน  
ในการนี้จึงขอน าเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบกับ (ร่าง) ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย  
ปี ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑ ส าหรับสารเดี่ยว และเว็บไซต์ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑/๑ และ ๔.๑/๒ 

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 
ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อสังเกตในประเด็นของวัตถุประสงค์ในการจัดท า

ท าเนียบรายการสารเคมฯี ดังนี้ ประเด็นแรก คือ เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของสารเคมี ซึ่งข้อมูล
ที่บรรจุใน (ร่าง) ท าเนียบรายการสารเคมีฯ เป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีการเผยแพร่ใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อมีการน ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งมองว่าข้อมูล 
ที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ น่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งหลักการควบคุมสารเคมีของหลาย ๆ ประเทศ สารที่มี
การน าเข้ามาใช้และมีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วจะจัดเป็นสารที่มีอยู่แล้ว สารที่ไม่มีอยู่ในท าเนียบจะจัดเป็นสารใหม่ 
จึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนน ามาใช้ หรือก่อนการขึ้นทะเบียนและอนุญาต ประเด็นที่สอง คือ ปริมาณการผลิต
ที่มากกว่าความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการควบคุม
การผลิต ซ่ึงก็คือกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตที่แจ้งโดยผู้ประกอบการ ณ วันที่มาขออนุญาต จะ
เป็นการแจ้งปริมาณที่คาดการณ์ว่าจะผลิต เพราะฉะนั้นจะเป็นปริมาณที่มากกว่าที่ประกอบการจริง จึงขอให้
ข้อสังเกตว่าปริมาณตรงนี้อาจจะไม่สะท้อนหรืออาจจะท าให้เกิดการเข้าใจผิดได้ และอีกประเด็นหนึ่ง คือ จ านวน
รายการสารเคมีที่มีการควบคุมตามกฎหมาย ๑๔ ฉบับ ที่ระบุว่ามีการควบคุมอยู่แค่ร้อยละ ๒๕ ของสารที่มีการ
น าเข้า ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะในส่วนของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในท าเนียบระบุว่ามีการ
ควบคุมสารเคมี จ านวน ๓๖๘ รายการ แต่ในความเป็นจริงมีการควบคุมมากกว่านั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตรายควบคุมสารทั้งรายชื่อสารและกลุ่มสาร ซึ่งหนึ่งกลุ่มจะครอบคลุมสารเคมีมากกว่าหนึ่งตัว จึงขอเสนอให้
ทบทวนข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้พิจารณารายการสารเคมีที่อยู่ภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือบรรจุในท าเนียบรายการสารเคมีฯ เนื่องจาก 
ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ประเทศไทยต้องมีกฎหมายควบคุมก๊าซเรือนกระจก 

นายกสมาคมอารักขาพืชไทย สอบถามว่า ปัจจุบันสารเคมีทางการเกษตรถูกควบคุมโดย 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการจัดท าระบบ
การประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการก าหนดให้ต้องไปขึ้นทะเบียน
สารที่เป็นองค์ประกอบอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นในอนาคตจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยใช่หรือไม่ 



๒๑ 

นอกจากนีท้างสมาคมฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นพ้องต้องกันว่า ท าเนียบรายการสารเคมีฯ เป็นจะ
ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล และจะช่วยในการก ากับดูแล แต่ขอให้มีหน่วยงานเดียวที่จะควบคุมสารเคมีในลักษณะ
ของ National Single Agency 

ประธานฯ สอบถามว่า หน่วยงานใดรับผิดชอบ National Single Agency 
ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า ผู้ประกอบการสารเคมี

ทางการเกษตรไม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข และให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานดูแลเรื่อง
สารเคมี และยังไม่มีองค์กรกลางสารเคมีของประเทศ (National Single Agency) แต่มีการศึกษาการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกฎหมายสารเคมีที่ เชื่อมโยงกับองค์กรกลางสารเคมี ผลการศึกษามีข้อเสนอหลายแนวทาง เช่น คง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ส าหรับควบคุมสารเคมีที่มีอยู่เดิมแล้วออกพระราชบัญญัติสารเคมีใหม่ให้
ครอบคลุมการควบคุมสารเคมีทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งจะเสนอข้อมูลในวาระต่อไป 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขเพ่ือการพัฒนา เสนอให้เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับข้อบ่งใช้ สรรพคุณ และ
ความเป็นอันตรายของสารเคมีในท าเนียบรายการสารเคมีฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยลดผลกระทบสารเคมีต่อ
ประชาชนและผู้บริโภค โดยเฉพาะสารเคมีทางการเกษตรและสารเคมีทางอุตสาหกรรม 

ประธานฯ สอบถามว่า ปัจจุบันเว็บไซต์ www.thaiteci.com เปิดใช้งานแล้วหรือไม่ ซึ่ง
เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาเหมาะสมกับผู้ท างานกับสารเคมีโดยเฉพาะ แต่อาจไม่เหมาะกับประชาชนทั่วไป 

ผู้แทนบริษัท ควอลิตี้พลัส ครีเอชั่น จ ากัด ชี้แจงว่า เว็บไซต์ยังไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปใช้งาน 
เพราะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อน 

นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สอบถามวิธีการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ว่า เป็นไป
ไดห้รือไมท่ีเ่มื่อพิมพ์ชื่อสารเคมีตัวใดแล้วจะสามารถแสดงผลว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่มีการควบคุมสารเคมีตัวนั้น รวมทั้ง
ขอทราบความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลในท าเนียบรายการสาเคมฯี ให้เป็นปัจจุบัน 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า ตารางท าเนียบ
รายการสารเคมีฯ จะมีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสารเคมีนั้นถูกควบคุมภายใต้กฎหมายหรืออนุสัญญาฉบับใด ส่วน
ความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ในอนาคตอาจท าได้เร็วขึ้นเนื่องจากกรมศุลกากรมีการจัดท าข้อมูลเป็นระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ (National Single Window หรือ License Invoice) ซ่ึงท าให้การเชื่อมโยงข้อมูลสามารถท าได้เร็ว
ขึ้น และหากที่ประชุมฯ เห็นประโยชน์ของท าเนียบรายการสารเคมีฯ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะได้
วางแผนจัดท าท าเนียบรายการสารเคมีฯ ในปี ๒๕๖๐ โดยใช้ข้อมูลของปี ๒๕๕๙ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ท าเนียบรายการสารเคมีฯ ยังไม่มีการโยงข้อมูลปริมาณสารเคมีที่
เหลือค้างอยู่ในประเทศก่อนปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องท าต่อ ทั้งนี้เพ่ือให้มีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และสิ่งที่
ต้องด าเนินการในอนาคตคือท าอย่างไรให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า ท าเนียบรายการสารเคม ี
จะแสดงให้เห็นภาพรวมสารเคมีที่น าเข้าและผลิตในประเทศ ยังไม่มีปริมาณการใช้ หรือปริมาณท่ีหมดไป เนื่องจาก    
การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวท าได้ยาก เพราะสารเคมีที่มีกฎหมายควบคุมอยู่ก็มีเพียงจ านวนหนึ่งเท่านั้น และกฎหมาย



๒๒ 

สารเคมีบางฉบับก็ไม่ได้ก าหนดว่าต้องให้ผู้ประกอบส่งรายงานการใช้สารเคมี อย่างไรก็ตามในอนาคต หากจัดท า
ท าเนียบรายการสารเคมีฯ  ฉบับต่อไป จะศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบติดตามการใช้สารเคมีที่มีการน าเข้ามาว่า
คงอยู่ หรือใช้หมดไป 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การหาระบบที่ใช้ในการติดตามการใช้สารเคมีเป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อ 
เพราะการรวบรวมข้อมูลปี ๒๕๕๖ เพ่ือน ามาจัดท าท าเนียบรายการสารเคมีฯ โดยไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับปีที่ผ่านมา 
ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร และท าให้ผู้ที่น าข้อมูลไปใช้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาดไปด้วย รวมทั้งควรมีเครื่องมือ
หรือกฎหมายควบคุมการใช้สารเคมี โดยเฉพาะสารเคมีที่มีพิษ ซึ่งก าหนดให้ผู้ที่สั่งสารนั้นเข้ามาต้องมีการด าเนินการอย่างไร 
และต้องแจ้งการใช้ให้กับหน่วยงานใด 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่า ในกรณีการควบคุมสารเคมีที่ไม่มีกฎหมาย
ก ากับดูแล กระทรวงอุตสาหกรรมโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ออกประกาศให้ 
ผู้น าเข้าสารเคมดีังกล่าวรายงานข้อมูลเข้ามาในระบบที่ได้พัฒนาขึ้น ได้แก่ ชนิดของสาร วัตถุประสงค์การใช้ และความเป็น
อันตราย เช่น สารก่อมะเร็ง สารที่ท าอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สารก่อให้เกิดการระคายเคือง เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการ
รายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดท าท าเนียบข้อมูลสารเคมีทั้งข้อมูลสารเคมีที่
ถูกควบคุมเป็นวัตถุอันตราย และสารเคมีที่ไม่มีกฎหมายใดควบคุม ซึ่งทั้งหมดมีประมาณเก้าพันกว่ารายการที่อยู่ใน
ระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการตรวจสอบว่าสารเคมีที่จะน าเข้าเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ และถูกควบคุม
โดยหน่วยงานใด หรือเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่เท่าไร และเพ่ือเตรียมการส าหรับการบริหารจัดการที่จะแบ่งสารเคมี
ออกเป็นกลุ่มสารเคมีเก่า (Existing Chemicals) กับกลุ่มสารเคมีที่เป็นสารใหม่ (New Chemicals) ที่ไม่อยู่ในท าเนียบฯ 
โดยจะมีข้อก าหนดให้ผู้ประกอบการด าเนินการเพ่ิมเติมในกรณีที่เป็นสารเคมีใหม่  และเมื่อมีการน าเข้ามาใน
ประเทศไทยก็มีแนวคิดว่าอาจจะให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลในเรื่องการประเมินความเป็นอันตราย หรือการประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งท าเนียบรายการสารเคมีฯ ดังกล่าวได้เผยแพร่ให้ผู้ประกอบการทดลองใช้แล้ว และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  รวมทั้งเมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ก็จะมีการออกกฎหมายก าหนดให้สารเคมีที่ไม่
อยู่ในท าเนียบรายการสารเคมีฯ เป็นสารเคมีใหม่  ถ้าจะน าเข้าต้องมีการส่งเอกสารเพ่ิมเติม ทั้งนี้ส าหรับข้อมูลที่
ผู้ประกอบการแจ้งผ่านระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะรวมทั้งสารเดี่ยวและสารผสม ส่วนท าเนียบรายการสารเคมีฯ 
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเป็นเฉพาะสารเดี่ยว 

ประธานฯ สอบถามถึงเหตุผลการจัดท าท าเนียบรายการสารเคมีฯ ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพราะกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีท าเนียบรายการสารเคมีฯ ประมาณ ๙ พันกว่ารายการ ซึ่งมีมากกว่าของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งอาจเกิดปัญหาบางสารทีซ่้ ากัน และตัวเลขไม่ตรงกัน 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า ท าเนียบรายการสารเคมีฯ 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการแจ้ง แต่ท าเนียบรายการสารเคมีฯ ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เป็นข้อมูลที่ได้จากการน าเข้าของกรมศุลกากรและจากการผลิตของหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งมา ในอนาคต
สามารถเชื่อมโยงกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 



๒๓ 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า สิ่งส าคัญคือการแบ่งความรับผิดชอบ
สารเคมแีต่ละประเภทให้ชัดเจน เช่น สารเคมีทางการเกษตรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ และสารเคมีทาง
อุตสาหกรรมให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ข้อดีของท าเนียบรายการสารเคมีฯ ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา คือเป็นข้อมูลที่ได้มาจากกรมศุลกากร จึงเป็นข้อมูลที่มีการน าเข้ามาจริง แต่ไม่มีปริมาณส่งออก ส่วนข้อดี
ของท าเนียบรายการสารเคมีฯ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ คือบอกความเป็นอันตรายของสาร แต่เป็นข้อมูลที่แจ้ง
จากผู้ปะกอบการ อาจไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราต้องคดิวิธีการว่าจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนี้ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ควรตรวจสอบข้อมูลท าเนียบรายการสารเคมีฯ ของสองหน่วยงาน 
ถ้าข้อมูลมีความแตกต่างไม่มาก ก็ยอมรับได้ 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่าท าเนียบรายการสารเคมีฯ 
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้ข้อมูลปี ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นปีที่มีการเริ่มฮาร์โมไนซ์พิกัดของศุลกากรโลก 
และวางแผนจะปรับปรุงข้อมูลทุก ๕ ปี ตามกรอบเวลาการปรับปรุงระบบฮาร์โมไนซ์พิกัดของศุลกากรโลก ซึ่ง
ท าเนียบรายการสารเคมฯี ฉบับนี้ จัดท าขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่กว้างกว่า และแตกต่างกับท าเนียบรายการสารเคมีฯ 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ ไม่ได้เน้นเฉพาะสารเคมีที่ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย แต่เป็น
สารเคมีทั้งหมดที่ถูกควบคุมภายใต้กฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยยาเสพย์ติดให้โทษ 
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันการใช้สารระเหย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ กฎหมายว่าด้วยพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นต้น จัดเป็นท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยจริง ไม่ใช่ท าเนียบรายการวัตถุอันตราย
ที่มีอยู่ในประเทศไทย 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่า ท าเนียบรายการสารเคมีฯ ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นวัตถุอันตราย และส่วนของสารเคมีที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสมที่ไม่มี
กฎหมายเฉพาะดูแลที่ผู้ประกอบการรายงานผ่านระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงจะมีทั้งส่วนที่เป็นสารเคมี
ทั่วไป และส่วนที่เป็นวัตถุอันตราย 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ท าเนียบรายการสารเคมีฯ ของสองหน่วยงาน อาจมีข้อมูลบางส่วน
ที่ซ้ ากัน ขอเสนอให้ทั้งสองหน่วยงานน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกัน แต่การปรับปรุงข้อมูลทุก ๕ ปีถือว่าค่อนข้างนาน 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิงจัดท าท าเนียบรายการสารเคมีฯ ดังนั้นในอนาคตอาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และจะน ามาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการน าเข้าจริงของกรมศุลกากร หากข้อมูลมีความสอดคล้องกันอาจใช้ข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่ท าขึ้นมาได้ ส าหรับท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้ท าเฉพาะ
สารเดี่ยว ยังมสีารผสมและผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสารเคมีของสหภาพยุโรป ซึ่งในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  
จะท าให้ครบทั้งสารเดี่ยวและสารผสม 

ผู้แทนอธิบดีกรมศุลกากร ให้ข้อมูลว่า ข้อมูลการน าเข้าสารเคมีของกรมศุลกากรมี 
ความชัดเจนและถูกต้องมากกว่าข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นข้อมูลสารเคมีทั้งสารเดี่ยวและ
สารผสมที่น าเข้ามาจริงและมีปริมาณจริงตามรายใบขนสินค้า ขณะที่ข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นข้อมูล



๒๔ 

น าเข้าตามใบอนุญาตต่อปี ซึ่งบางรายอาจจะขออนุญาตน าเข้า ๑,๐๐๐ ตัน แต่น าเข้าจริงแค่ ๕๐๐ ตัน ฉะนั้น
ตัวเลขตรงนั้นอาจจะไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมบัญชีที่ ๕.๖ ก าหนดให้
ผู้ประกอบการต้องแจ้งนั้น เป็นการแจ้งแบบกลุ่มสินค้ากลุ่มใหญ่ ๆ ไม่ใช่เป็นรายสารเคมี ในขณะที่กรมศุลกากร
เป็นข้อมูลรายสารเคมีจึงมีความชัดเจนถูกต้องมากกว่า และประชาชนก็สามารถขอข้อมูลจากกรมศุลกากรได้ 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า เรื่องปริมาณทั้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
กรมศุลกากรสามารถตรวจสอบกันได้ (Cross Check) เพราะกรมศุลกากรต้องรายงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกครั้ง
ก่อนที่จะไปปล่อยของ 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากระบบการท างานของกรมศุลกากร
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในอนาคตส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็น่าจะมีการพัฒนาระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลกับ
กรมศุลกากร หากกรมศุลกากรมีความพร้อม โดยเริ่มต้นจากสารเดี่ยวก่อน เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลของปี ๒๕๕๕ เป็น
ฐานแล้ว 

ผู้แทนอธิบดีกรมศุลกากร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันกรมศุลกากรก าลังท าระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานราชการที่เรียกว่า National Single Window เป็นระบบใหญ่ที่รวมทุกหน่วยงาน ซึ่ง
เมื่อมกีารน าเข้าสินค้า ระบบก็จะมีการปรับบัญชีการอนุญาตน าเข้า ซึ่งหน่วยงานที่ควบคุมการอนุญาตน าเข้าสามารถ
เห็นได้ในระบบ 

ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอให้รวมชื่อสารเคมีที่มีหลายชื่อให้อยู่ในหมายเลข CAS 
เดียวกัน เพราะสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ท าเนียบรายการสารเคมีฯ อาจไม่จ าเป็นต้องจัดท าชื่อสารเคมี
เป็นภาษาไทยเพราะเป็นการน าชื่อสามัญภาษาอังกฤษมาเขียนทับศัพท์ภาษาไทย ซึ่งชื่อภาษาไทยอาจเขียน 
ไม่เหมือนกัน และสอบถามวิธีการเรียงสารเคมีในตารางท าเนียบรายการเคมีฯ และวิธีการสืบค้นข้อมูล 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า สารเคมีตัวหนึ่งอาจมี
หลายชื่อ แต่มี CAS Number เดียว CAS Number จะเป็นการบ่งบอกว่าเป็นสารตัวเดียวกันหรือไม่ ส่วนการเรียงสารเคมี
ในตารางจะเรียงตาม CAS Number ก่อน จากนั้นถึงมาก าหนดหมายเลข TECI 

ประธานฯ สอบถามว่า การสืบค้นข้อมูลในท าเนียบรายการเคมีฯ สามารถสืบค้นจากอะไรได้บ้าง 
เช่น ชื่อภาษาอังกฤษ CAS Number TECI Number หรือได้ทุกช่อง 

ผู้แทนบริษัท ควอลิตี้พลัส ครีเอชั่น จ ากัด ชี้แจงว่า การสืบค้นข้อมูลสามารถสืบค้นได้ทั้ง 
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษหรือชื่อภาษาไทย หรือสืบค้นจาก CAS Number หรือ TECI Number และได้สาธิตการสืบค้น
ด้วยชื่อ “ปรอท” “เมอร์คิวรี่” และ “Mercury” 

ประธานฯ สรุปผลการสาธิตว่า การสืบค้นข้อมูลด้วยค าว่า “Mercury” จะพบชื่อภาษาไทย 
ที่มีค าว่า “เมอร์คิวรี” ที่เขียนทับศัพท์จากชื่อสามัญภาษาอังกฤษ แต่ไม่สามารถสืบค้นด้วยค าว่า “ปรอท” ได้ ฉะนั้น 
ชื่อภาษาไทยจึงไม่มีความจ าเป็น และมีความยุ่งยากในการจัดท า เพราะหากพิมพ์ตัวสะกดผิดไปเพียงเล็กน้อย ก็ไม่
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ แต่ยอมรับได้ถ้าเป็นชื่อภาษาไทยที่เป็นค าแปล 



๒๕ 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า การก าหนดชื่อภาษาไทย
มีความยุ่งยาก แต่เนื่องจากกฎหมายหลายฉบับ จะมีทั้งชื่อสามัญภาษอังกฤษและชื่อภาษาไทย จึงเป็นที่มาของการ
ก าหนดชื่อภาษาไทย 

ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในอดีตการประกาศรายชื่อวัตถุอันตราย
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ต่อมามีการร้องต่อศาลปกครองว่า การใช้ชื่อภาษาอังกฤษท าให้เกิดความไม่เข้าใจ และศาลปกครอง
ได้มคี าพิพากษาให้เพิกถอนประกาศรายชื่อดังกล่าว และให้ใช้ชื่อภาษาไทย แต่อย่างไรก็ตาม การสืบค้นข้อมูลควรใช้ชื่อ
สามัญภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ความเห็นว่า ชื่อภาษาไทยกรณีของสารเคมียังเป็น
สิ่งจ าเป็น ไม่เฉพาะส าหรับผู้ประกอบการ แต่ยังจ าเป็นส าหรับประชาชนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากสารเคม ี
ในกรณีที่เป็นสารเดี่ยว เช่น “Mercury” ก็ให้ใส่ค าแปลเป็นภาษาไทยว่า “ปรอท” ไปด้วย แต่ในกรณีเป็นสารประกอบ เช่น 
Mercury Oxide, Mercury Acetate ก็ให้เขียนทับศัพท์ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานได้แปลชื่อ
สารเคมีพวกนี้ออกด้วยอยูม่าแล้ว 

ประธานฯ กล่าวชื่นชมส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่พยายามด าเนินการในเรื่องนี้ 
และให้ความเห็นว่า การประชุมวันนี้ท าให้ทราบว่ากระทรวงอุตสาหกรรม และกรมศุลกากรก็มีท าเนียบในเรื่องนี้อยู่ 
เพราะฉะนั้นผู้ที่จะน าไปใช้ต้องพิจารณาว่าจะใช้ท าเนียบรายการสารเคมีฯ ของหน่วยงานใด และขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ ทั้งสองเรื่อง คือ (ร่าง) ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑ ส าหรับ
สารเดี่ยว จัดพิมพ์ปี ๒๕๕๙ และเว็บไซต์ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทยตามที่ฝุายเลขานุการฯ เสนอ โดย
ให้ฝุายเลขานุการฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแก้ไขให้สมบรูณ์ 

มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบกับ (ร่าง) ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ เล่มที่ ๑ 

ส าหรับสารเดี่ยว จัดพิมพ์ปี ๒๕๕๙ (Thailand Existing Chemicals Inventory หรือ TECI) และเว็บไซต์ท าเนียบ
รายการสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศไทย คือ www.thaiteci.com โดยให้ฝุายเลขานุการฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุมไปแก้ไขให้สมบูรณ ์

๒. มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร และส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา บูรณาการฐานข้อมูลรายการสารเคมี รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการควบคุม ก ากับดูแล เฝูาระวัง และติดตามผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้จริง 

 
 



๒๖ 

 ๔.๒ (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 
ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายสารเคมีของประเทศ 
ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ได้สรุปความเป็นมาและความส าคัญ

ในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายสารเคมีของประเทศ เพ่ือเป็น
แกนหลักในการประสานและเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุงหรือออกกฎหมายการควบคุมและจัดการ
สารเคมีให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทันกับการจัดการสารเคมีในระดับสากล รวมทั้งได้น าเสนอ (ร่าง) ค าสั่ง
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประสานการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายสารเคมีของประเทศ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒ (ฉบับแก้ไข) 

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอแก้ไขชื่อหน่วยงาน ล าดับที่ ๑.๒๗ เป็น 

“ผู้แทนมูลนิธิบูรณะนิเวศ” 
ประธานฯ ขอให้ฝุายเลขานุการฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ นายกิติชัย รัตนะ ประธานอนุกรรมการฯ 

ให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เดิมเป็น นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ทั้งนี้มีความห่วงกังวลต่อองค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ เพราะมีนักกฎหมายเพียงสองท่าน คือ 
นายศุมล ศรีสุขวัฒนา และผู้แทนส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นอกนั้นเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน 
ซึ่งไม่ได้ท างานด้านกฎหมายโดยตรง แต่หน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ คือ การด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายเป็นหลัก 
ทั้งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่า นายกิติชัย รัตนะ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติมาหลายฉบับ เป็นเวลามากกว่า ๑๕ ปี 

ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอเพ่ิมผู้แทนกรมควบคุมโรค เป็นอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการชุดนี้ เนื่องจากกรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพ
อย่างครบวงจรจากผลกระทบสารเคมี 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา สอบถามถึงจ านวนที่เหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฏหมายของคณะอนุกรรมการฯ และเหตุผลที่นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ไม่รับเป็นประธานอนุกรรมการฯ และได้เสนอเพ่ิม
ผู้แทนจากมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ 



๒๗ 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า นายศุมล ศรีสุขวัฒนา 
ให้เหตุผลว่าอาจจะไม่มีเวลาท างานให้กับคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการสารเคมี
ไม่มาก เกรงว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ 

ผู้แทนอธิบดีกรมการแพทย์ เสนอขอเพ่ิมผู้แทนกรมการแพทย์ เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ 
เนื่องจากกรมการแพทย์มีบริบทในเรื่องของการดูแลรักษา ฟ้ืนฟู และเฝูาระวังสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสารเคมี  

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ความเห็นว่า หน้าที่ของคณะอนุกรรมการประสาน
การด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายสารเคมีของประเทศ ต้องท าเรื่องการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลาย
ฉบับ เพราะมีความเชื่อมโยงกัน ถ้ามีผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านสารเคมีมาร่วมด้วย ก็จะเป็นประโยชน์กับ
คณะอนุกรรมการชุดนี้ 

ประธานฯ สอบถามความเห็นของฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ว่า 
จะน า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ไปทบทวนใหม่ตามข้อสังเกตจากที่ประชุม หรือคิดว่ายอมรับได้ใน
ขณะนี้ รวมทั้งประเด็นการขอเพ่ิมหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ ตามทีก่รรมการฯ เสนอ 

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ความเห็นว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้
จะไม่ได้ท าหน้าที่ในการยกร่างกฎหมายโดยตรง แต่จะจัดจ้างหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการยกร่างกฎหมาย 
เช่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ให้เป็นผู้ยกร่างกฎหมายขึ้นมา ซึ่งหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ 
คือการพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นว่าต้องมีการยกร่างกฎหมายสารเคมีใหม่หรือไม่ หรือควรมีการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่มีอยู่เดิม อย่างเช่น พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการสารเคมีในระดับสากล 

ประธานฯ มอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ น า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ กลับไป
ทบทวนใหม่ ทั้งในส่วนของชื่อคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ต้องมี 
ความชัดเจน และเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งให้ฝุายเลขานุการฯ น า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และสอบถามเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันมีคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการชุดอ่ืนที่ด าเนินงานเรื่องกฎหมายอีกหรือไม ่

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่า ภายใต้คณะกรรมการฯ 
ยังไม่มี 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้ฝุายเลขานุการฯ น า (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานการด าเนินงานพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายสารเคมีของประเทศ ไปพิจารณาทบทวนใหม่ ทั้งในเรื่องของชื่อคณะอนุกรรมการ องค์ประกอบ 
และอ านาจหน้าที่ และน าเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 



๒๘ 

 ๔.๓ (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 
ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อ
การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ 
ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ได้น าเสนอความเป็นมาและ

สาระส าคัญของการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี (National Conference on Chemicals Management: 
NCCM) ภายใต้แผนงานการเพิ่มพูนความรู้ในการจัดการสารเคมีแก่ทุกภาคส่วน และการจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดการสารเคมี ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นทุก ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีวิชาการส าหรับหน่วยงานและ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีได้มาร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนด้านการจัดการสารเคมี 
และน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)  

การประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ มีก าหนดจะจัดขึ้นในช่วง
ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน และมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ ฝุายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร 
กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการนี้ จึงเสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่ ๓/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๓ 

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี้ 
ประธานฯ ขอให้ฝุายเลขานุการฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ นายกิตติพจน์ เพ่ิมพูน ประธานอนุกรรมการฯ 

รวมทั้งบุคคลในคณะอนุกรรมการฯ ให้ที่ประชุมทราบ 
ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่า นายกิตติพจน์ เพ่ิมพูน 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติหลายฉบับเป็นเวลามากกว่า ๑๕ ปี ส่วนอนุกรรมการล าดับที่ ๑.๙ 
นางสาววรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์ เป็นผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการล าดับที่ ๑.๑๐ นางยุวรี อินนา 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการล าดับที่ ๑.๑๑ นายจรินทร์ วีรโอฬารสิทธิ์ เคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย อนุกรรมการล าดับที่ ๑.๑๒ นางชุติมา รัตนเสถียร เป็นผู้แทนจากสมาคมอารักขาพืชไทย 
อนุกรรมการล าดับที่ ๑.๑๓ นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ เป็นที่ปรึกษาของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ อนุกรรมการล าดับที่ ๑.๑๔ นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ เป็นผู้แทนจากมูลนิธิชีววิถี อนุกรรมการ
ล าดับที่ ๑.๑๕ นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง เป็นประธานของมูลนิธิบูรณะนิเวศ และอนุกรรมการล าดับที่ ๑.๑๖  
นายมารุต จาติเกตุ เป็นประธานของมูลนิธิการศึกษาไทย ซึ่งอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเป็นฝุายเรียนเชิญ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ 



๒๙ 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา สอบถามว่า จะมีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ 
เพียงครั้งเดียวหรือไม ่

ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ชี้แจงว่า คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ 
รับผิดชอบเฉพาะการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ และภายหลังการประชุมฯ 
จะสรุป ประเมินผลและจัดท ารายงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งต่อไป 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ความเห็นว่า หากจะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 
ควรเป็นคณะอนุกรรมการในเชิงวิชาการ ซึ่งคณะอนุกรรมการที่น าเสนอนี้น่าจะเป็นคณะท างานเฉพาะกิจ เนื่องจาก
รับผิดชอบเฉพาะการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๑ รวมทั้งเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธาน 
เนื่องจากใช้งบประมาณของหน่วยงาน และสามารถก าหนดทิศทางได้ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในเรื่องจ านวนผู้ช่วยเลขานุการฯ 
และเรื่องอ านาจหน้าที่ ซึ่งในการก าหนดอ านาจหน้าที่ควรก าหนดเฉพาะประเด็นใหญ่ ๆ เพ่ือให้สามารถยืดหยุ่นได้ และ 
หากจะมีการจัดประชุมวิชาการฯ เป็นประจ าทุกปีก็ไม่ควรระบุเป็นครั้งที่ ๑ ซึ่งถ้าตั้งเป็นครั้งที่ ๑ ก็จะเหมือนเป็นการ
จัดตั้งเป็นคณะท างานเฉพาะกิจมากกว่า และจะต้องมีการตั้งใหม่ในครั้งต่อไป 
 ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นว่า หากเจตนารมณ์เพ่ือจัด
ประชุมวิชาการฯ  เพียงครั้งเดียว ควรจัดตั้งเป็นคณะท างานหรือคณะท างานเฉพาะกิจ ภายใต้คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ไม่ควรตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ เนื่องจากคณะอนุกรรมการ
จะเป็นโครงสร้างถาวร 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับความเห็นของผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข คือ ควรจัดตั้งเป็นคณะท างานเฉพาะกิจ โดยจะสิ้นสุดวาระการท างานเมื่อจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือ
การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อย และควรมีการก าหนดอ านาจหน้าที่คณะท างานเฉพาะกิจให้ชัดเจน ส่วน
รายละเอียดต่าง ๆ มอบให้ฝุายเลขานุการฯ ไปด าเนินการไม่ต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการฯ เพราะจะไม่ทันกาล 
และเมื่อการประชุมเสร็จเรียบร้อย ควรมีการประเมินผลและรายงานผลให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา เสนอให้มอบอ านาจให้ฝุายเลขานุการฯ ไปบริหาร
จัดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ แบบเบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องขอความเห็นจาก 
คณะกรรมการฯ 

มติที่ประชุม 
มอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ไปพิจารณา

แต่งตั้งเป็นคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือการจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑ ภายใต้ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา แทนการจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฯ โดยให้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่
คณะท างานเฉพาะกิจฯ ให้ชัดเจน รวมทั้งให้ท าการประเมินผลการประชุมฯ และจัดท ารายงานผลการประชุมฯ เสนอให้
คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป 



๓๐ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานฯ มอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ จาก ๔ หน่วยงาน คือ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมโรงงานอุตสาหกรรม หารือร่วมกันว่าควรก าหนดให้หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง รับหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการคณะกรรมการฯ หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าการที่มี ๔ หน่วยงานหมุนเวียนกัน
มารับหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ มีผลท าให้การด าเนินงานของฝุายเลขานุการขาดความ
ต่อเนื่อง ซึ่งหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ในส่วนของฝุายเลขานุการฯ  
ก็สามารถเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาได้ 

ฝุายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า จะจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 
ฝุายเลขานุการฯ จาก ๔ หน่วยงานภายใน ๒ เดือน ทั้งนี้จะขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของประธานฯ และของ 
ที่ประชุมฯ ไปพิจารณาในการประชุมดังกล่าวด้วย  

ประธานฯ เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ถี่ขึ้น เพ่ือจะได้รับทราบสถานการณ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในการท างานต่อไป รวมทั้งจะได้เป็นการผลักดันผลงานของ
คณะกรรมการฯ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งหากการประชุมแต่ละครั้งห่างกันเกินไปก็จะไมเ่กิดประโยชน์และไม่มีประสิทธิภาพ 
และในวันนี้  ขอขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มาให้ข้อคิดเห็น หน่วยงานใดมีประเด็นที่จะเสนอ 
คณะกรรมการฯ สามารถเสนอมาที่ฝุายเลขานุการฯ เพ่ือจะได้จัดเป็นวาระประชุมต่อไป ขอบคุณและปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
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