
บทท่ี 5
การวิเคราะหภารกิจของหนวยงานในประเทศท่ีเชื่อมโยงกับ

ผลการประชุม (Rio+20) ในประเด็นสารเคมีและของเสีย
อันตราย

เน้ือหาในบทน้ีนําเสนอขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานในประเทศท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการสารเคมีและของเสียอันตราย ท้ังในสวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนา
เอกชน เพื่อใหเห็นภาพรวมของการดําเนินงานดานการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของ
ประเทศ และในตอนทายของบทน้ีเปนขอวิเคราะหและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจเพิ่มเติมท่ี
เช่ือมโยงกับผลการประชุมสหประชาชาติฯ และยุทธศาสตรของประเทศท่ีเกี่ยวของ

5.1 การวิเคราะหหนวยงาน/องคกรหลักที่เกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีและของ
เสียอันตราย

การจัดการสารเคมีในประเทศไทยมีหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของหลายหนวยงาน ในแตละ
หนวยงานมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมสารเคมีท่ีหนวยงานของตนรับผิดชอบอยู เน่ืองจาก
สารเคมีมีหลากหลายประเภท สามารถนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคตางๆ ไดอยางกวางขวาง สงผลให
หนวยงานตางๆ ออกกฎหมายเพื่อกํากับดูแลและควบคุมการใชสารเคมีท่ีอยูในขอบเขตความ
รับผิดชอบของหนวยงานน้ัน สงผลใหประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสารเคมี
จํานวนมาก ดังจะเห็นไดจากกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซ่ึงเกี่ยวของกับสารเคมีมีถึง 16 ฉบับ
และมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบและรองรับการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของรวม 13 กระทรวง

อยางไรก็ดี หากพิจารณาจากวงจรชีวิตของสารเคมีแลว จะพบวา สารเคมีในประเทศไทย
สวนใหญเร่ิมวงจรชีวิตโดยการนําเขาจากตางประเทศ กรมศุลกากรจึงเปนดานแรกของการควบคุม
การนําเขาสารเคมี และเปนจุดแรกท่ีสําคัญของวงจรสารเคมีซ่ึงควรนํากลไกในการควบคุมสารเคมี
มาใชติดตามสารเคมีอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตตนทาง สําหรับการผลิต การเก็บรักษา การจําหนาย
และการใชประโยชนน้ัน มีหลายหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาควบคุมและกํากับ สําหรับสารเคมีเพียง
1 ตัวมีอาจมีหลายกรม หลายกระทรวง เขามาเกี่ยวของโดยมีหนาท่ีควบคุมการจัดการสารเคมีน้ัน ๆ
เพื่อปองกันและลดผลกระทบท้ังตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ สารเคมีบางรายการมีประโยชนใชสอย
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หลายอยาง ตัวอยางเชนสารกําจัดแมลง ซ่ึงใชไดท้ังในการเกษตรกรรมและในบานเรือน กระทรวง
เกษตรและสหกรณเปนหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการใชสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อการ
เพาะปลูกและเกษตรกรรม ในขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเกี่ยวกับสารกําจัดแมลงท่ีใชใน
บานเรือนและเพื่อการสาธารณสุข ดังน้ัน จึงเห็นไดวาอาจมีความซํ้าซอนหรือเกิดชองวางในอํานาจ
หนาท่ีของกระทรวงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสารเคมี ท้ังน้ีปญหาเร่ืองชองวางของ
การจัดการสารเคมีจะหมดไป เม่ือหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของทํางานรวมกันและแลกเปลี่ยนขอมูล
ซ่ึงกันและกัน

สําหรับข้ันตอนสุดทายในเร่ืองการกําจัดกากของเสียน้ัน กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการกําจัดของเสีย โดยจะตองประสาน
และบูรณาการงาน  จัดการกากของเสียเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
สวนการจัดการกากของเสียเคมีจากชุมชนน้ัน ตองประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข และหนวย
บริหารราชการสวนทองถิ่น  เชน กรุงเทพมหานคร และเทศบาลตาง ๆ ท่ัวประเทศ

ในรายงานฉบับน้ี จะกลาวถึงกฎหมายหลักท่ีใชในการจัดการสารเคมีในประเทศไทย คือ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซ่ึงใหอํานาจแกหนวยงานรัฐ 3 กระทรวงหลัก ไดแก
กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง กรมปศุสัตว) และกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
ครอบคลุมการกํากับดูแลการผลิตและใชสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและครัวเรือน
ตลอดชวงของวงจรชีวิตสารเคมีและผลิตภัณฑ (นอกจากน้ี ยังใหอํานาจกับสํานักงานพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
รวมท้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ) ท่ีใชอํานาจตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 นอกจากหนวยงานกํากับ
ดูแลแลว จะกลาวถึงคณะกรรมการระหวางกระทรวงและหนวยงาน/ภาคสวนอื่นๆ ท่ีมีบทบาทในการ
จัดการสารเคมีและของเสีย ไดแก หนวยงาน/องคกรสนับสนุนการวิจัยและสถาบันการศึกษา
ภาคเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน

5.1.1 หนวยงาน/องคกรรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและกฎหมายที่
เก่ียวของ

ในรายงานฉบับน้ีจะนําเสนอเฉพาะบทบาท/ภารกิจของหนวยงานหลัก (ระดับกรม) ท่ีใช
อํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการ
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เกษตร กรมประมง กรมปศุสัตวรวมท้ังกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รวมท้ังกรมควบคุมมลพิษและกรมศุลกากรซ่ึงแมจะมิไดเปนหนวยงานหลักตามพ.ร.บ. วัตถุอันตราย
แตเปนหนวยงานสําคัญท่ีมีบทบาทในการจัดการสารเคมีเชนกัน

ตารางที่ 5.1 หนวยงานและประเภทสารเคมีท่ีควบคุมภายใตพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535

กระทรวง/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเภทสารเคมี วัตถุประสงค

กระทรวงอุตสาหกรรม สารเคมีสําหรบั
ภาคอุตสาหกรรม

-เพื่อควบคุมการผลิต นําเขา สงออก มีไวในครอบครองกําจัด
และการใชวัตถุอันตรายท่ีใชในภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสขุ สารเคมี/เคมีภัณฑ
สําหรับผูบรโิภคและ
เพื่อการสาธารณสุข

-เพื่อควบคุมการผลิต นําเขา สงออก มีไวในครอบครอง กําจัด
และการใชวัตถุอันตราย เพื่อการสาธารณสุขและสําหรับ
ผูบริโภค

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

สารกําจัดศัตรูพชืท่ีใช
ในภาคเกษตรกรรม

-เพื่อควบคุมการใชสารกําจดัศัตรูพืชตามท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ
-เพื่อเลือกใชสารกําจัดศัตรูพืชตามกระบวนการขึ้นทะเบียนท่ี
ถูกตอง
-เพื่ออนุญาตในการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวใน
ครอบครอง (ขาย เก็บรักษา ขนสง) สารกําจดัศัตรูพืช โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันหรือลดความรุนแรงของอันตรายท่ี
อาจเกิดขึ้นกับมนุษย สัตว พชื ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอม
-เพื่อควบคุมคุณภาพของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีวางขายในตลาด

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

สารกัมมันตภาพรังสี -เพื่อควบคุมการใชสารกัมมันตภาพรังสีตามท่ีหนวยงาน
รับผิดชอบ
-เพื่ออนุญาตในการผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวใน
ครอบครอง (ขาย เก็บรักษา ขนสงและรักษา) สาร
กัมมันตภาพรังสี

กระทรวงพลังงาน กาซธรรมชาติ เฉพาะท่ี
นําไปใชเปนเชื้อเพลิง
ในยานพาหนะขนสง
และโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมท้ัง
กาซปโตรเลียมเหลว

เพื่อควบคุมและจดัการกาชธรรมชาติและกาชปโตรเลียมเหลว
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ตารางที่ 5.2 บทบาท/ภารกิจของหนวยงานหลัก (ระดับกรม) ท่ีใชอํานาจตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535

หนวยงานระดับกรม บทบาทหนาที่
กรมวิชาการเกษตร บทบาทหนาที่ในภาพรวม

-เปนหนวยงานรับตรวจวิเคราะหหาชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ในสารกําจัด
ศัตรูพืช เพื่อการขึ้นทะเบียนนาํเขา และจาํหนาย ตรวจวิเคราะหวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีกอนพืชเกษตร
บทบาทและหนาที่ในการจัดการดานสารเคมี / ความปลอดภัยดานเคมี
-ตรวจวิเคราะหหาชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ในสารกําจัดศัตรูพืช เพื่อการ
ขึ้นทะเบียนนําเขา และจําหนาย ตรวจวิเคราะหวัตถุอันตรายทางการเกษตร
เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีกอนพืชเกษตร

กรมปศุสัตว บทบาทหนาที่ในภาพรวม
ทําหนาท่ีดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว ท้ังดานสุขภาพ การบําบดัโรค การ
บํารุงพันธุ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว สถานพยาบาลสตัว โรคระบาด
สัตว การปศุสัตวอยางครบวงจร ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภณัฑจากสัตว
รวมท้ังควบคุมชีวภัณฑและเวชภัณฑ เพื่อใชในการปองกันและกําจดัโรคสัตว

กรมประมง บทบาทหนาที่ในภาพรวม
ทําหนาท่ีดูแล ศึกษา คนควา วิจัย ทดลอง และดานวิชาการประมงทุกสาขา
รวมท้ังควบคุมสารเคมีและเวชภัณฑ เพื่อใชในการปองกันและกําจัดโรคสัตวน้ํา
หรืออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquaculture)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-สํานักควบคุมวัตถุ
อันตราย

บทบาทหนาที่ในภาพรวม
เปนหนวยงานระดับชาติ (National Authority : NA)ของอนุสัญญาหามอาวุธ
สารเคมีเพื่อเปนศูนยประสานงานแหงชาติ (National Focal Point) ในการ
ประสานงานกับองคการหามอาวุธเคมี (Organization for the Prohibition of
Chemical Weapons : OPCW) และรัฐภาคีอ่ืนๆ และดําเนนิการตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาหามอาวุธเคมี มีหนาท่ีกํากับดูแลใหสถานประกอบการท่ีมีวัตถุ
อันตรายในครอบครองตองจัดใหมีบุคลากรดานความปลอดภัยในการเก็บรักษา
วัตถุอันตรายมีหนาท่ีดังนี้
- จัดทําแผนและการบริหารงานเก่ียวกับการกํากับดูแลวัตถุอันตรายตามพ.ร.บ.
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- ศึกษา จัดทําหลักเกณฑตางๆ เก่ียวกับวัตถุอันตรายเพื่อนํามาใช
ประกอบการ ควบคุมใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
- ดําเนินการกํากับดูแลวัตถุอันตราย ต้ังแตการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต
การตรวจสอบสถานท่ีเก็บ-ผลิตและการติดตามสารท่ีเปนวัตถุอันตราย
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หนวยงานระดับกรม บทบาทหนาที่
บทบาทและหนาที่ในการจัดการดานสารเคมี / ความปลอดภัยดานเคมี
- ควบคุมและตรวจคัดตามการใชสารเคมีท่ีควบคุมตามอนุสัญญาหามอาวุธเคมี
ใหเปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาหามอาวุธเคมีและพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย ดังรายละเอียดคือ
- บริหาร กํากับดแูลการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การอนุญาตนําเขา ผลิต
สงออก ครอบครองวัตถุอันตราย
- การตอบขอหารือสารท่ีเปนวตัถุอันตรายท้ังดานคุณสมบัติ ความปลอดภัย
และการอนุญาตตางๆ
- รวมยกรางกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวธิีการ กํากับดูแลวัตถุอันตราย
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การขึ้นทะเบียน การอนุญาต การเก็บรักษาวัตถุ
อันตราย
- การสรุปการดาํเนินการตางๆ ตามพ.ร.บ. วัตถุอันตรายเชน ทะเบียน
ผูประกอบการ ทะเบียนสาร

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
-ศูนยพัฒนานโยบาย
ดานสารเคมีแหงชาติ

บทบาทหนาที่ในภาพรวม
-เปนหนวยงานมีหนาท่ีในการปกปองและคุมครองสุขภาพประชาชนจากการ
บริโภคผลิตภัณฑสขุภาพ โดยผลิตภัณฑสุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพ
มาตรฐานและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกตองดวยขอมูล
วิชาการท่ีมีหลักฐานเชื่อถือไดและมีความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดบรโิภค
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีปลอดภัยและสมประโยชน
บทบาทและหนาที่ในการจัดการดานสารเคมี / ความปลอดภัยดานเคมี
-เลขานุการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมีโดยศูนยพัฒนานโยบายดานสารเคมีแหงชาติ

กรมควบคุมมลพิษ
-สํานักจัดการกากของ
เสียและสารอันตราย

บทบาทหนาที่ในภาพรวม
- การเสนอความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายดานการควบคุมมลพิษของ
ประเทศ
- การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
- การกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด
- การจัดทําแผนการจดัการคุณภาพสิ่งแวดลอมและมาตรการควบคุมมลพิษ
- การติดตามตรวจสอบสถานการณมลพิษ
- รับเรื่องราวรองทุกขดานมลพิษ และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดานการควบคุมมลพษิ
บทบาทและหนาที่ในการจัดการดานสารเคมี / ความปลอดภัยดานเคมี

- จัดทํานโยบายและแผนหลักการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติในสวนท่ีเก่ียวกับสารอันตราย
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หนวยงานระดับกรม บทบาทหนาที่
- จัดทําแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอมดานมลพิษและสารเคมี ประสานการ
จัดทําแผนปฏบิัติการเพื่อลดขจัดมลพษิและสารอันตราย
- เสนอแนะมาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑและวธิีการจัดการสารอันตราย
- จัดทําแผนปฏบิัติการฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการ ควบคุมแกไข ระงับและ
ฟนฟูสิ่งแวดลอมในบริเวณท่ีมีการปนเปอนกากของเสียและสารอันตราย
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางประเทศและองคการระหวางประเทศใน
การสนับสนุนการจดัการสารอันตราย

กรมศุลกากร บทบาทหนาที่ในภาพรวม
- บังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวกับการนําเขา-สงออกสารเคมี (สารเคมี, สินคา
อันตราย และสินคาท่ีควบคุม ตองหาม ตองสกัด ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
อ่ืนๆ)
บทบาทและหนาที่ในการจัดการดานสารเคมี / ความปลอดภัยดานเคมี
- กํากับดูแล ใหผูประกอบการนําเขา-สงออก สินคาท่ีควบคุม ตองหาม ตอง
กํากับ ปฏิบัติวิธีการนําเขา-สงออก ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด เพื่อการ
จัดเก็บภาษีอากร และการปกปองสังคม สิ่งแวดลอมใหปลอดภัย

พระราชบัญญัติน้ีแบงประเภทวัตถุอันตรายออกเปน 4 ชนิดตามความจําเปนในการควบคุม
ดังน้ี

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1: วตัถุอันตรายท่ีผูผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครองตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด แตไมตองข้ึนทะเบียนและขออนุญาต มีท้ังหมด 128
ชนิด*

วัตถุอันตรายชนิดที่ 2: วตัถุอันตรายท่ีผูผลิต นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองตอง
ขอข้ึนทะเบียนและแจงการดําเนินการใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบกอน มีท้ังหมด 79 ชนิด*

วัตถุอันตรายชนิดที่ 3: วตัถุอันตรายท่ีผูผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวในครอบครอง ตอง
ขอข้ึนทะเบียนและขออนุญาต มีท้ังหมด 1,030 ชนิด*

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4: วตัถุอันตรายท่ีหามมิใหผลิต นําเขา สงออก หรือมีไวใน
ครอบครอง มีวัตถุอันตรายตองหามท้ังหมด 295 ชนิด*

(* หมายเหตุ: ตรวจสอบเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552)
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ตารางที่ 5.3 จํานวนวัตถุอันตราย และหนวยงานท่ีรับผิดชอบประกาศตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535

หนวยงานที่รับผิดชอบ จํานวนวัตถุอันตราย* รวม
ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 114 29 310 73 526
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

9 25 104 117 255

กรมวิชาการเกษตร 0 20 570 102 692
กรมประมง 3 2 13 3 21
กรมปศุสัตว 2 3 31 0 36
กรมธุรกิจพลังงาน 0 0 2 0 2

รวม 128 79 1030 295 1532
*หมายเหตุ: ตรวจสอบ ณ เดือนพฤศจิกายน 2552

5.1.2 คณะกรรมการระหวางกระทรวง

จากท่ีประเทศไทยมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ
ตามกฎหมายท่ีแตละหนวยงานรับผิดชอบ สงผลใหการจัดการสารเคมีเปนไปอยางแยกสวนและมี
ชองโหวในการควบคุมสารเคมีท่ีมีความเสี่ยงสูงบางประเภท นอกจากน้ี การจัดการสารเคมี
จําเปนตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจังจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
รวมถึงไปกลุมองคกรภาคประชาชน ดวยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงไดมีกลไกประสานความรวมมือ
ระหวางกระทรวง อยางไรก็ดี เน่ืองจากคณะกรรมการระหวางกระทรวงมีจํานวนมากในรายงานฉบับ
น้ี จะสรุปเฉพาะกลไกสําคัญสองกลไก คือ 1) คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนายุทธศาสตร
การจัดการสารเคมี (ช่ือเดิม คือ คณะกรรมการแหงชาติวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี) จัดตั้ง
ข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี และ 2) คณะกรรมการวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 โดยคณะกรรมการท้ังสองชุดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการทํางาน
รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 5.4
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ตารางที่ 5.4 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมีและคณะกรรมการวัตถุอันตราย

กระบวนการ หนาที่รับผิดชอบ เลขานุการ องคประกอบ
1. คณะกรรมการ
แหงชาตวิาดวย
การพัฒนา
ยุทธศาสตร
การจัดการ
สารเคมี

- เสนอนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี
แหงชาติ เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี
-พิจารณาใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพฒันาระเบียบ
ขอบังคับ กฎหมายใหเกิดความ
ปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนและส่ิงแวดลอมของ
ประเทศที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และสอดรับกับ
ยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ระหวางประเทศวาดวยการ
จัดการสารเคมี (Strategic
Approach to International
Chemicals Management :
SAICM)
-สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการ
ลักษณะบูรณาการระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของ ในเชิง
นโยบาย งบประมาณ และการ
ดําเนินงานเพื่อใหระบบการ
จัดการสารเคมีในประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพ
-สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการสารเคมขีอง
ประเทศ

(1) กระทรวง
สาธารณสุข
(2) กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ
(3) กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
(4) กระทรวง
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการชุดน้ีมีนายก
รัฐมนตรีเปนประธานกรรมการโดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงอุตสาหกรรมเปนรอง
ประธาน และประกอบดวยผูแทน
ระดับสูงจากหนวยงานภาครัฐที่
เก่ียวของ 28 หนวยงาน องคกรอิสระ
ดานวิทยาศาสตร 1 องคกร องคกร
อิสระดานส่ิงแวดลอม สาธารณสุขและ
สาธารณประโยชน 3 องคกรผูแทน
กลุมอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 2 องคกร
และผูทรงคุณวฒุิ 4 คน รวมทั้งมี
ขาราชการจาก 4 กระทรวง สลับ
เปล่ียนหมุนเวยีนเปนฝายเลขานุการ

1.1
คณะอนุกรรมการ
ประสานนโยบาย
และแผนการ
ดําเนินงานวา
ดวยการจัดการ
สารเคมี

-ประสานความรวมมือกับทุก
หนวยงานที่ เ ก่ียวของบริหาร
จั ด ก า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร พั ฒ น า
ฐานขอมูลกลไกและเคร่ืองมือใน
การจัดการสารเคมีอยางเปน
ระบบครบวงจร ภายใตแผน
ยุทธศาสตรฯ  ฉบับที่ 4 ใหมี
ประ สิทธิภาพและบรร ลุห ลัก

กองแผนงานและ
วิชาการ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

นพ.สุวิทย วบิุลผลประเสริฐ
ผูทรงคุณวฒุิดานควบคมุปองกันโรค
กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน
อนุกรรมการและ
มีผูแทนจากหนวยงานรัฐที่เก่ียวของ
รวม 39 คน ผูทรงคุณวฒุิ ผูแทนกลุม
อุตสาหกรรมและองคกรพัฒนาเอกชน
11 คน รวมทั้งส้ิน 50 คน
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กระบวนการ หนาที่รับผิดชอบ เลขานุการ องคประกอบ
ความสําเร็จตามที่กําหนด รวมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานให
คณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมีทราบ
-พิ จ า ร ณ า ใ ห ข อ คิ ด เ ห็ น ต อ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมีเพื่อพัฒนา ปรับปรุงและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ ใหทัน
ตอสถานการณ
-กํากับ ติดตามและประเมินผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 4

1.2
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
และบทบาทใน
การบริหาร
จัดการสารเคมี

-ประสานความรวมมือกับทุก
หนวยงานที่ เ ก่ียวของบริหาร
จั ด ก า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร พั ฒ น า
ศักยภาพและบทบาทในการ
บริหารจัดการสารเคมีของทุกภาค
สวนใหมีประสิทธิภาพและบรรลุ
หลักความสําเร็จตามที่กําหนด
รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน
ใหคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมีทราบ
-ประสานความรวมมือกับ
คณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมี เพื่อใหการทํางานมี
ความสัมพันธและบูรณาการ
รวมกัน

สํานักจัดการกาก
ของเสียและสาร
อันตราย กรม
ควบคุมมลพิษ

อธิบดีกรมควบคมุมลพิษเปนประธาน
อนุกรรมการและมีผูแทนจากหนวยงาน
รัฐที่เก่ียวของรวม 32 คน ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนกลุมอุตสาหกรรมและองคกร
พัฒนาเอกชน 12 คน รวมทั้งส้ิน 44
คน

1.3
คณะอนุกรรมการ
ลดความเส่ียง
อันตรายจาก
สารเคมี

- ประสานความรวมมือกับทุก
หนวยงานที่เก่ียวของเพื่อบริหาร
จัดการยุทธศาสตรลดความเส่ียง
อั น ต ร า ย จ า ก ส า ร เ ค มี ใ ห มี
ประ สิทธิภาพและบรร ลุห ลัก
ความสําเร็จตามที่กําหนด รวมทั้ง

สํานักควบคุมวตัถุ
อันตราย กรม
โรงงาน
อุตสาหกรรมและ
สํานักควบคุมพชื
และวัสดุ

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปน
ประธานอนุกรรมการและมีผูแทนจาก
หนวยงานรัฐที่เก่ียวของรวม 34 คน
ผูแทนกลุมอุตสาหกรรมและองคกร
พัฒนาเอกชน 12 คน รวมทั้งส้ิน 46
คน
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รายงานผลการดําเนินงานให
คณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมีทราบ
-ประสานความรวมมือกับ
คณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมี เพื่อใหการทํางานมี
ความสัมพันธและบูรณาการ
รวมกัน

การเกษตร กรม
วิชาการเกษตร

2. คณะกรรมการ
วัตถุอันตราย

- พิจารณาและใหขอเสนอแนะใน
การบริหารจัดการวัตถุอันตราย
- แกไขปญหาทีไ่ดรับการ
รองเรียนเร่ืองวัตถุอันตราย
- ใหขอมูลเร่ืองการควบคมุวตัถุ
อันตรายแกประชาชน
- ตรวจสอบและเรงรัดการ
ดําเนินการของเจาหนาที่
หนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลวัตถุอันตราย

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

คณะกรรมการมีปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ
และประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน
ที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย

กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม และกระทรวงกลาโหม
นอกจากน้ัน ใหมีผูทรงคุณวฒุิซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกิน 10 คนจาก
สาขาที่เก่ียวของ ในจํานวนน้ีอยางนอย
5 คน เปนผูทรงคุณวุฒจิากองคการ
สาธารณประโยชนที่เก่ียวกับดานการ
คุมครองสุขภาพอนามัย การคุมครอง
ผูบริโภค  การเกษตรกรรมยั่งยนื และ
การจัดการปญหาวัตถุอันตรายใน
ทองถิ่น หรือดานส่ิงแวดลอม

2.1
คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาการ
ขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตร

- เสนอความเห็นเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวธิีการรวมไปถึง
ขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนสาร
กําจัดศัตรูพชืและการถอน
ทะเบียน
- พิจารณาการวางแผนการ
ทดลอง เพื่อตรวจสอบการทดลอง

สํานักควบคุมพชื
และ
วัสดุการเกษตร/
กรมวิชาการ
เกษตร

คณะอนุกรรมการมีอธิบดีกรมวชิาการ
เกษตรเปนประธาน และ มีอนุกรรมการ
จาก:
- กองกีฎและสัตววิทยา
- กองโรคพืชและจุลชวีวทิยา
- กองพฤกษศาสตรและวัชพืช
- สํานักควบคุมพชืและวัสดุการเกษตร
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และประเมินผลการทดลอง
สําหรับการขึ้นทะเบยีนสารกําจดั
ศัตรูพืช
- พิจารณาฉลากสารกําจัด
ศัตรูพืชสําหรับใชในการเกษตร
กรรม

- สถาบันวิจัยเก่ียวกับพชืสวนและ
พืชผัก

2.2
คณะอนุกรรมการ
ควบคุมการ
โฆษณา  การ
ขายตรง และ
ตลาดแบบตรง
ดานวัตถุอันตราย

- จัดทําหลักเกณฑ วิธีการในการ
โฆษณา การขายตรงและตลาด
แบบตรงดานวัตถุอันตราย
- ติดตาม ตรวจสอบการโฆษณา
การขายตรง และตลาดแบบตรง
ดานวัตถุอันตรายใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และรายงาน
คณะกรรมการวัตถุอันตราย

สํานักควบคุมพชื
และ
วัสดุการเกษตร/
กรมวิชาการ
เกษตร

คณะอนุกรรมการมีอธิบดีกรมวชิาการ
เกษตรเปนประธาน และ มีอนุกรรมการ
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา
กรมประมง กรมปศุสัตว
กรมธุรกิจพลังงาน สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา กรม
โรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอัยการ
สูงสุด สํานักงานคณะ กรรมการสุขภาพ
แหงชาติ และสมาคมธุรกิจโฆษณาแหง
ประเทศไทย

2.3
คณะอนุกรรมการ
ติดตามปญหา
สารพิษตกคางใน
อาหารและ
ผลิตผล
การเกษตร

- เฝาระวังและรายงาน
สถานการณและปญหาที่เก่ียวกับ
สารพิษตกคางในอาหารและ
ผลิตผลทางการเกษตร
- ดําเนินการสํารวจ ศึกษา และ
วิจัยเก่ียวกับปญหาสารพษิ
ตกคางในอาหารและผลิตผล
ทางการเกษตร

สํานักวิจัยพฒันา
ปจจยัการผลิตทาง
การเกษตร /
กรมวิชาการ
เกษตร

คณะอนุกรรมการมีผูอํานวยการ
สํานักวิจัยพฒันาปจจัยการผลิตทาง
การเกษตรเปนประธาน และประกอบ
ดวยผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมวิทยาศาสตรการแพทยสถาบัน
อาหาร / กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม กรมประมง
กรมประศุสัตว สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย และองคกรอิสระ

2.4
คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานและ
การขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายที่ใช
ในบานเรือน หรือ
ทางสาธารณสุข

- เสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับการ
แบงประเภทและชนิดของวตัถุ
อันตรายที่ใชในทางการ
สาธารณสุข ทางการสงเสริมและ
พัฒนาสุขภาพอนามัยหรือใน
บานเรือน
- ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ
นโยบายและงานวจิัยเพื่อการ
คุมครองผูบริโภค

กลุมควบคมุวตัถุ
อันตราย / สํานัก
ควบคุม
เคร่ืองสําอางและ
วัตถุอันตราย/
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(อย.)

คณะอนุกรรมการมีเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปน
ประธาน และประกอบดวย ผูเชีย่วชาญ
และผูแทนจาก หนวยงานที่เก่ียวของ
และองคกรอิสระ
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- เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวธิีการอันจําเปน
รวมไปถงึขั้นตอนในการขึ้น
ทะเบียนวตัถุอันตรายที่ใชใน
ทางการสาธารณสุข ทางการ
สงเสริมและพัฒนาสุขภาพ
อนามัยหรือในบานเรือน รวมไป
ถึงการผลิต การนําเขา การขนสง
การจําหนาย การเก็บรักษา และ
การกําจัด / การทําลาย
- เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เพิกถอนทะเบียนวตัถุอันตรายที่
มีปญหาภายหลังการพจิารณารับ
ขึ้นทะเบียนแลว

2.5
คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานการใช
รับจางการจัดการ
แมลงและสัตวอ่ืน
ในบานเรือนหรือ
ทางสาธารณสุข
และการใชวัตถุ
อันตรายควบคมุ
แมลงพาหะนํา
โรค

- พิจารณากําหนดหลักเกณฑ
และแนวทางการปฏิบตัิที่ดีในการ
ใชรับจางกําจัดแมลงและสัตวอ่ืน
ที่ใชในบานเรือน หรือทาง
สาธารณสุข รวมทัง้การใชวตัถุ
อันตรายควบคมุแมลงพาหะนํา
โรค

กลุมควบคมุวตัถุ
อันตราย / สํานัก
ควบคุม
เคร่ืองสําอางและ
วัตถุอันตราย/ อย.

คณะอนุกรรมการมีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปน
ประธาน และประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ องคกร
ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญภายนอก

2.6
คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานการ
ผลิตวัตถุอันตราย
(GMP) ในความ
รับผิดชอบของ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

- พิจารณากําหนดหลักเกณฑ
วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุ
อันตราย (Good Manufacturing
Practice : GMP) ภายใตการ
ควบคุมของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
- พิจารณาเสนอแนะแนวทางการ

ดําเนินการสงเสริม GMP ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
- เสนอความเห็นตอพนักงาน
เจาหนาทีใ่นการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตตามหลักเกณฑของ
GMP

กลุมควบคมุวตัถุ
อันตราย / สํานัก
ควบคุม
เคร่ืองสําอางและ
วัตถุอันตราย/ อย.

คณะอนุกรรมการมีเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปน
ประธาน และประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยงาน  และสมาคมอุตสาหกรรมที่
เก่ียวของ รวมทั้งผูเชีย่วชาญจาก
ภายนอก
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2.7
คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณา
ขอมูลและ
กล่ันกรองความ
เปนอันตรายของ
วัตถุอันตราย
ชนิดตางๆ

- พิจารณาความเปนพิษและ
ประเมินความเส่ียงของสารเคมี
เพื่อการแบงชนิดและประเภท
ตามพระราชบัญญัติอันตราย
- ตรวจสอบการจดทะเบียนวตัถุ
อันตราย
- ใหคําปรึกษาทางเทคนิคแก
คณะกรรมการวัตถุอันตราย

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

คณะอนุกรรมการมีเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปน
ประธาน และประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ และผูเชี่ยวชาญ
ทางเทคนิค

2.8
คณะอนุกรรมการ
จัดเตรียมยกราง
กฎกระทรวงและ
ประกาศ
กระทรวง ออก
ตามความใน
พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535

- จัดเตรียมรางกําหนด
กฎกระทรวงและประกาศที่ออก
ใชตามพระราชบญัญัตวิัตถุ
อันตราย
- พิจารณาและเสนอแนะปญหา
ทางเทคนิคที่เก่ียวกับการควบคมุ
วัตถุอันตรายตามมาตรฐานสากล

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

คณะอนุกรรมการมีผูทรงคุณวุฒจิาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเปน
ประธานและประกอบไปดวยผูแทนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ  และผูเชีย่วชาญ
ทางกฎหมาย

2.9
คณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาราง
กฎกระทรวงและ
ประกาศ
กระทรวง ออก
ตามความใน
พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย
พ.ศ. 2535

- พิจารณารางกําหนด
กฎกระทรวงและประกาศที่ออก
ใชตามพระราชบญัญัตวิัตถุ
อันตราย
- เสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ
และวิธีการของแผนงานตางๆ
ตามพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

คณะอนุกรรมการมีผูทรงคุณวุฒจิาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเปน
ประธานและประกอบไปดวยผูแทนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ และผูเชี่ยวชาญ
ทางกฎหมาย

2.10
คณะอนุกรรมการ
เพื่อประสาน
เครือขายขอมูล
วัตถุอันตราย

- สงเสริมการจัดทําขอมูลเก่ียวกับ
วัตถุอันตราย โดยหนวยงานที่
รับผิดชอบ
- ประสานเครือขายขอมูลวตัถุ
อันตราย
- สนับสนุนการแลกเปล่ียนขอมูล
และการอบรมที่เก่ียวของ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

คณะอนุกรรมการมีผูอํานวยการสํานัก
ควบคุมวัตถุ อันตราย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนประธาน และประกอบ
ไปดวยผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของ
รวมทั้งจากสมาคมอุตสาหกรรมและ
พิษวิทยา

2.11
คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการในการ

- พิจารณากําหนดและปรับปรุง
หลักเกณฑการจําแนกความเปน
อันตราย  การจัดทําฉลาก และ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

คณะอนุกรรมการมีรองอธบิดี กรม
โรงงานอุตสาหกรรมเปนประธานและ
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่
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กระบวนการ หนาที่รับผิดชอบ เลขานุการ องคประกอบ
จัดกลุม
ผลิตภัณฑเคมี
และการติดฉลาก

เอกสารขอมูลความปลอดภัยใน
การทํางานกับวตัถุอันตราย
(Safety data sheet: SDS) ตาม
ระบบสากล Globally
Harmonized System of
Classification and Labelling of
Chemicals (GHS) เพือ่เสนอตอ
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
- เสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายเก่ียว
การจําแนกความเปนอันตราย
การจัดทําฉลาก และเอกสาร
ขอมูลความปลอดภัยในการ
ทํางานกับวตัถุอันตราย และวธิี
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อันตราย พ.ศ. 2535

เก่ียวของ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรม
วิชาการเกษตร กรมปศุสัตว กรม
ประมง สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค และหนวยงานใน
กระทรวงคมนาคม   รวมทั้งจากสมาคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2.12
คณะอนุกรรมการ
จัดทําหลักเกณฑ
ขอกําหนด
เก่ียวกับการ
ขนสงวัตถุ
อันตราย

- ใหขอเสนอแนะแก
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
เก่ียวกับหลักเกณฑ มาตรการ
การควบคุมและกระบวนการใน
การขนสงวัตถุอันตราย ที่
สอดคลองกับขอกําหนดของ
สหประชาชาติวาดวยการขนสง
สินคาอันตราย (UN
Recommendation for Transport
of Dangerous Goods:
UNRTDG)

สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนสง
และจราจร/
กระทรวงคมนาคม

คณะอนุกรรมการมีผูตรวจการของ
กระทรวงคมนาคมเปนประธาน และ
ประกอบไปดวยผูแทนจากหนวยงานที่
เก่ียวของ  สมาคมผูขนสงที่เก่ียวกับ
สารเคมี รวมทั้งจากบริษัทขนสงทาง
อากาศ / การประกันภัย

2.13
คณะอนุกรรมการ
เพื่อการปฏิบัติให
เปนไปตาม
พันธกรณีแหงพิธี
สารมอนทรีออล

- กําหนดแผนการดําเนินงานของ
ประเทศ เพื่อการลดการใช
สารเคมีที่ทําลายชั้นบรรยากาศ
โอโซน (Ozone Depleting
Substances : ODSs) ตามที่ระบุ
ไวในพธิีสารมอนทรีออล
- จัดทํานโยบายสําหรับการ
ควบคุมการผลิต การนําเขา การ
ใชและการกําจัดสาร ODSs
- ศึกษาปญหาอุปสรรค และเสนอ
แนวทางแกไขปญหาที่ประเทศ

สํานักสนธิสัญญา
และยุทธศาสตร /
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

คณะอนุกรรมการมีอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนประธาน และประกอบ
ไปดวยผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของ
และผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับ ODSs
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กระบวนการ หนาที่รับผิดชอบ เลขานุการ องคประกอบ
ไทยปฏิบตัิตามขอกําหนดของพธิี
สารฯ
- เสนอความคิดเห็นตอ
คณะกรรมการและหนวยงานที่
เก่ียวของในเร่ืองที่เก่ียวกับพธิี
สารมอนทรีออล

ที่มา: ศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2553)

5.1.3 หนวยงาน/องคกรสนับสนุนการวิจัยและสถาบันการศึกษา

ปจจุบัน มีมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอยูหลายแหงท่ีใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับสารเคมี
นับตั้งแตดานเคมีพื้นฐาน เคมีวิเคราะห เคมีสภาวะแวดลอม พิษวิทยาของระบบนิเวศ และอื่นๆ
สถาบันวิจัยท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยดานสารเคมีและการพิทักษสิ่งแวดลอมน้ัน ไดรับทุนสนับสนุน
ท้ังจากในประเทศและตางประเทศ โดยงานวิจัยของแตละสถาบันน้ันข้ึนกับความสนใจและความ
เช่ียวชาญของแตละสถาบัน ในท่ีน้ี จะนําเสนอเฉพาะองคกรหรือสถาบันการศึกษาหลักท่ีศึกษาวิจัย
ความปลอดภัยดานสารเคมี รวมไปถึงการปองกันสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากพิษภัยสารเคมี

1) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund: TRF)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนสถาบันท่ีบริหารจัดการกองทุนท่ีจะสงเสริม

สนับสนุนงานวิจัยดานตาง ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ ท้ังการวิจัยพื้นฐานและเชิงประยุกตท่ีสามารถ
นําไปใชไดจริง สกว. กําหนดกรอบการวิจัยเกี่ยวกับอุบัติภัยสารเคมี ชุดโครงการวิจัยความ
ปลอดภัยดานสารเคมี และใหทุนสนับสนุนการวิจัยของท้ังมหาวิทยาลัย องคกรอิสระภาคประชาชน
และหนวยงานของภาครัฐ โดยกรอบการวิจัยท่ีกําหนดข้ึนน้ันเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2554 - 2550) โดยเนนการวิจัยและพัฒนา
ขอมูลความรูในเชิงรุกตอการกําหนดกติกาสากลดานสารเคมีทีมีผลกระทบตอการคา เศรษฐกิจและ
สังคม

- ป พ.ศ. 2550 “ฐานขอมูลความปลอดภัยดานสารเคมีเปนแหลงอางอิง” โดยเปดเปน
เว็บไซต [http://www.chemtrack.org] มีขอมูล เชน เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี (Material
Safety Data Sheet: MSDS) มากกวา 1,000 ชนิด กฎหมายดานสารเคมี สถิติเกี่ยวกับสารเคมี
สถิติอุบัติเหตุ บทความสาระความรูพิษภัยใกลตัว รวมถึงการสรางเครือขายฐานขอมูลกับผูใหบริการ
อื่น ๆ
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- ป พ.ศ. 2551 “ฐานความรูเร่ือง REACH สรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรมไทยรับมือกับ
มาตรการอุปสรรคทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non Tariff Barrier: NTB)” เน่ืองจากสหภาพยุโรปซ่ึงเปน
ตลาดสงออกสินคาหลักของไทย ไดตรากฎหมายสารเคมี หรือ “REACH” เพื่อคุมครองสุขอนามัย
และสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมี โดยกําหนดใหมีการจดทะเบียนสารเคมี หรือสารเคมีใน
ผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตหรือนําเขาในปริมาณมากกวา 1 ตันตอปตอราย ซ่ึงฐานความรูเร่ือง REACH
เปนประโยชนตอหนวยงานรัฐและผูประกอบการในการเตรียมความพรอมและปรับตัวใหกับ
อุตสาหกรรมไทย

2) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ (Chulabhorn Research Institute: CRI)
สถาบันวิจัยจุฬาภรณเปนองคกรท่ีทําการสงเสริม และดําเนินการวิจัยท่ีสําคัญของชาติ

โดยเฉพาะอยางย่ิงการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  สถาบันวิจัยจุฬาภรณมีทําหนาท่ีดําเนินการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร ท้ังการวิจัยพื้นฐานในหองปฏิบัติการ และการวิจัยประยุกต โดยเนนการวิจัย
ดานเคมี ดานวิทยาศาสตรชีวการแพทย ดานพิษวิทยาสิ่งแวดลอม และดานเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการแกปญหาดานการแพทย การสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

สถาบันวิจัยจุฬาภรณมีบทบาทสําคัญในงานพิษวิทยาสิ่งแวดลอม และการวิจัยในเร่ืองการ
ประเมินและลดความเสี่ยงอันตรายของสารเคมี เชน การประเมินความเสี่ยงของการใชสารกําจัด
ศัตรูพืชตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของคนงานและชุมชนจากการ
แพรกระจายของสารอินทรียไอระเหย การประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพของตํารวจจราจรจาก
มลภาวะทางอากาศในกรุงเทพฯ และยังใหความรูดานพิษวิทยาสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีชีวภาพ
ซ่ึงดําเนินการโดยศูนยพิษวิทยานานาชาติดานสิ่งแวดลอมและอุตสาหกรรม (International Center
for Environmental and Industrial Toxicology: ICEIT) โดยมีกลุมเปาหมายจําเพาะไดแก
นักวิทยาศาสตร เจาหนาท่ีรัฐ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาตาง ๆ

โครงการ Chem Helpdesk เปนโครงการรวมระหวางสถาบันวิจัยจุฬาภรณกับองคการ
อนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEARO)
เพื่อเปนเวทีใหผูทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษาจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของให
คําแนะนําแกเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสารเคมีใน 11 ประเทศในภูมิภาค
SEARO โดยไมคิดคาใชจายโดยกระบวนการใหคําปรึกษาดังกลาวผานทาง Chem Helpdesk ®
Webblog ท้ังน้ี Chem Helpdesk มีการเร่ิมดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2552 [ http://www Chem
Helpdesk.com]
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3) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (Thai Health Promotion
Foundation: THPF)

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนหนวยงานของรัฐท่ีมิใชสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.
2544 อยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายไดจากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราใน
อัตรารอยละ 2 ตอป ซ่ึงปจจุบันมีเงินเขากองทุนจากแหลงดังกลาวประมาณปละ 2 – 2.5 พันลาน
บาท  สสส. ทําหนาท่ีจุดประกายกระตุนสนับสนุนประสานความรวมมือ เพื่อใหคนไทยริเร่ิมกิจกรรม
หรือโครงการสรางเสริมสุขภาพโดยไมจํากัดกรอบวิธีการ และยินดีเปดรับแนวทางปฏิบัติการใหมๆ
ท่ีเปนความคิดสรางสรรค สามารถนําไปสูการขยายคานิยม และการสรางพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและกวางขวาง

ในชวงปท่ีผานมา สสส. ไดใหการสนับสนุนภาคีเครือขายดําเนินงานดานความปลอดภัย
สารเคมีอยางมากมาย เชน

- โครงการสิ่งแวดลอมดี ชีวีสดใส ประชาปลอดภัย ไรโรคภัย รวมกับเครือขายชุมชน เพื่อลด
การใชสารเคมีฆาหญาของเกษตรกร

- การเสริมสรางเครือขายถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเกษตรอินทรีย รวมกับกรมพัฒนา
ท่ีดิน เพื่อลดการใชสารเคมีฆาแมลงและปุยเคมี และเปลี่ยนการเกษตรใหเปนการเกษตรอินทรียโดย
การสรางเครือขายในการถายทอดเทคโนโลยี

4) ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย (Center of
Excellence for Environmental and Hazardous Waste Management)

ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย (ศสอ.) ดําเนินงานใน
ลักษณะภาคีความรวมมือของ 8 มหาวิทยาลัย โดยมีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแกนนํา โดยมี
วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตระดับสูงดานการจัดการของเสียอันตราย และสรางองคความรูใหม
รวมท้ังงานวิจัยท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในเร่ืองของ
เสียอันตราย ซ่ึงเปนปญหาท้ังในระดับประเทศและสากลบนฐานของความรวมมือกับทุกภาคสวน ท้ัง
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาและวิจัยท้ังในและตางประเทศ

ปจจุบันศูนยความเปนเลิศดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตรายดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ดังน้ี

1. พัฒนาองคความรูและงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีโดดเดน ไดแก โครงการดาน
การปองกันและลดมลพิษ ดานการประเมินความเสี่ยงและการฟนฟูพื้นท่ีปนเปอน ดานการบําบัด
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และกําจัดของเสียและสารอันตราย และการพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ของเสียและสารอันตราย

2. สนับสนุนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมดานของเสียอันตรายของประเทศ พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของบุคลากร และผลิตบัณฑิตระดับสูงท่ีมีคุณภาพ

3. ใหบริการทางวิชาการ คําปรึกษาแนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีแกภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รวมถึงการใหบริการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ กิจกรรมท่ีสําคัญคือการพัฒนา
ฐานขอมูลดานสารเคมีผานทางเว็บไซต www.chemtrack.org ซ่ึงเปนเว็บไซตท่ีมีผูเขาไปใช
ประโยชนจากขอมูลเปนจํานวนมากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา นักเรียน และประชาชน

5) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Institute of Health
Research of Chulalongkorn University: IHR)

ฝายความปลอดภัยเคมีวัตถุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซ่ึงดําเนินโครงการวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการและมาตรการดานระบบบริการ
สาธารณสุขท่ีปลอดภัย  และลดความเสี่ยงของเคมีวัตถุ อาทิ สารกําจัดศัตรูพืช  สารหนู  กรดออก
โซลินิค  สารฟลโลซิลลิเกต ซ่ึงเปนโครงการรวมกับหนวยวิจัยเพื่อการใชสารกําจัดศัตรูพืชอยาง
ปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังดําเนินการวิจัยเพื่อรวมพัฒนา
กําหนดมาตรฐานนานาชาติ (International Standards Development) (JECFA, JMP) ดานเคมี
วัตถุ รวมท้ังใหบริการทางวิชาการตางๆ

6) คณะวิทยาศาสตรและคณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
คณะวิทยาศาสตรมีหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอกในสาขาวิชาเคมีน้ันมีอยูในมหาวิทยาลัย

สวนใหญ  ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวเปนหลักสูตรเคมีพื้นฐานสําหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร งานวิจัยของภาควิชาเคมีน้ันครอบคลุมไปในหลายหัวขอ และยังรวมไปถึงการ
บริการวิเคราะหทางเคมีใหกับภาครัฐและเอกชน  ในบางมหาวิทยาลัยยังไดเร่ิมใหมีการฝกปฏิบัติ
ความปลอดภัยดานสารเคมี เชน การอบรมเร่ือง การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายใหกับ
เจาหนาท่ีและนิสิต ท่ีเกี่ยวของกับการใชสารเคมีและของเสียอันตรายอยางถูกวิธี ของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดการสารเคมีและของเสียจาก
หองปฏิบัติการ และการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตรเปนคณะวิชาท่ีเนนการเรียนการสอนและวิจัยดานวิทยาศาสตรทาง
การแพทยซ่ึงทํางานเกี่ยวของกับสารเคมี สารชีวเคมี และสารชีวภาพอันตราย  ไดมีการจัดตั้ง
เครือขายหองปฏิบัติการปลอดภัยในคณะเภสัชศาสตร (คปปภ.) ภายใตเครือขายเภสัชศาสตรเพื่อ
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การสรางเสริมสุขภาพ (คภ.สสส) โดยกําหนดใหคณะเภสัชศาสตรทุกสถาบันพัฒนาระบบบริหาร
จัดการหองปฏิบัติการปลอดภัยข้ึน เพื่อจัดระบบหองปฏิบัติการท่ีเอื้อตอการทํางานอยางปลอดภัย
สรางความม่ันใจและสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกสาธารณะใหกับนักศึกษา อาจารย
พนักงาน และบุคลากรทุกระดับในดานความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน โดยในปการศึกษา
2551-2552 ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการหองปฏิบัติการปลอดภัยตนแบบข้ึนภายในคณะ
เภสัชศาสตรของทุกมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการ และทดลองใชระบบในการปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการนํารอง เพื่อหาจุดบกพรองและปญหาแลวนํามาแกไขใหไดระบบท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานของแตละคณะ และเปนระบบตนแบบเพื่อใหหองปฏิบัติการอื่นของแตละคณะรวมถึงของ
หนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยนําไปประยุกตใชในการจัดระบบภายในหนวยงานของตนตอไป

5.1.4 ภาคเอกชน

1) กลุมอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กลุมอุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry Club: CIC) ซ่ึงอยูภายใตสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย (Federation of Thai Industries: FTI) จัดตั้งข้ึนเพื่อเปนศูนยรวมสมาชิกและตัวแทน
ของสมาชิกกลุมในการประสานนโยบายและดําเนินงานระหวางสมาชิกกลุมกับภาครัฐ รวมท้ังเพื่อ
เปนท่ีสําหรับสมาชิกกลุมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ตลอดจนคนควา เผยแพร สงเสริมและอบรมวิชาการท่ีทันสมัย สงเสริมใหเกิดความรวมมือและการ
ประสานงานระหวางกลุมผูประกอบอุตสาหกรรมกับสวนงานราชาการ ผูจําหนายและผูบริโภค

ปจจุบัน (มีนาคม 2556) กลุมอุตสาหกรรมเคมีมีสมาชิกท้ังสิ้น 157 ราย กลุมอุตสาหกรรม
เคมีมีบทบาทสําคัญในการจัดการสารเคมีและความปลอดภัยดานสารเคมีโดยทางกลุมอุตสาหกรรม
เคมี ดําเนินกิจกรรมในการรวบรวมขอมูล การทดสอบสารเคมี การประเมินและลดความเสี่ยง โดย
มุงไปท่ีสารเคมีท่ีใชในอุตสาหกรรมและใหบริการแกสมาชิกของกลุม เชน การจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โครงการความปลอดภัยตอสุขภาพในการทํางาน (TIS 18000
หรือ OHAS 18000) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14000) และรายงานการประเมินอันตราย/
ความเสี่ยง ทางกลุมอุตสาหกรรมเคมียังไดจัดใหมีการอบรมใหความรูแกหนวยงานของภาครัฐท่ี
สนใจ โดยมีเปาหมายสําคัญในการใหความรูกับกลุมผูใชแรงงานและประชาชนท่ัวไป

นอกจากน้ี ตั้งแตปพ.ศ. 2539 ทางกลุมฯ ไดเร่ิมดําเนินโครงการดูแลดวยความรับผิดชอบ
(Responsible Care program) ในประเทศไทยรวมกับสมาพันธอุตสาหกรรมเคมีระหวางประเทศ
(The International Council of Chemical Association: ICCA) โดยเปนโครงการท่ีไดรับการข้ึน
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ทะเบียนกับ ICCA เพื่อกอใหเกิดการจัดการสารเคมีท่ีเหมาะสมในการผลิตและการจัดการสารเคมี
โดยสมาชิกในกลุมอุตสาหกรรมเคมีนําหลักการท่ีกําหนดไปใชในบริษัท เพื่อใหมีการบริหารจัดการ
สารเคมีอยางถูกตองและเหมาะสม รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวาง
บริษัทสมาชิก และองคกร / สมาคมท่ีเกี่ยวของ

กิจกรรมของโครงการดูแลดวยความรับผิดชอบมีดังน้ี
(1) จัดพิมพคูมือขอกําหนดของแนวปฏิบัติดานการจัดการและขอเสนอแนะท่ัวไป

เกี่ยวกับหลักการระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติ (Implementation Guidelines) ซ่ึง
ประกอบดวยขอกําหนด 6 ขอ ดังน้ี 1) การสรางความตระหนักตอชุมชนและการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน 2) กระบวนการท่ีปลอดภัย 3) สุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงาน 4) การปองกันการเกิดมลพิษ 5) การจัดจําหนาย 6) การดูแล
ผลิตภัณฑ

(2) ดําเนินการสื่อสารขอมูลขาวสารอยางตอเน่ืองกับภาครัฐ ภาคเอกชนตาง ๆ
สถาบันการศึกษา และสาธารณชน ผานหลาย ๆ ชองทาง เชน เว็บไซต
Responsible Care ซ่ึงเปนแหลงขอมูลสําหรับสาธารณชนในดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จัดทําจดหมายขาว สิ่งตีพิมพสงเสริมความรูดาน
ความปลอดภัยสารเคมี ใหแกสถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
จัดกิจกรรมโครงการเย่ียมชมบริษัทสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น โครงการทูต
Responsible Care (Ambassador) ทําหนาท่ีใหความรูและคําแนะนํา  รวมท้ัง
ฝกอบรมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ Responsible Care ใหกับองคกร หนวยงาน
ตลอดจนบริษัทท่ีสนใจ

(3) คณะกรรมการจัดการดูแลดวยความรับผิดชอบแหงประเทศไทย ไดรวมกัน
แลกเปลี่ยนปรัชญา ประสบการณ ความรู กับกลุมผูเกี่ยวของตาง ๆ ผานทางการ
ประชาสัมพันธ เจรจาและรวมดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน

 การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ 2 เดือนตอคร้ัง

 งานเฉพาะกิจใน 4 สาขา ไดแก (1) การสงเสริมกิจกรรมดานการดูแลดวย
ความรับผิดชอบ (2) การจัดการใหเกิดการปฏิบัติตามมาตรการตางๆ (3)
การสื่อสารประชาสัมพันธและการประสานงานระหวางประเทศ และ (4)
การฝกอบรมและสัมมนาเพื่อกําหนดยุทธศาสตร แนวทาง และติดตามผล
การดําเนินงาน



86

 จัดทําจดหมายขาวราย 3 เดือน สรุปรายงานสถานะในทุก 2 ป และเอกสาร
แผนผับเผยแพร ความรู

 จัดทําเว็บไซตของงานการดูแลดวยความรับผิดชอบแหงประเทศไทย ซ่ึงจะ
เปดใชในไตรมาสท่ี 3 ของป พ.ศ. 2548 (www.responsiblecare.org)

 คณะกรรมการจัดการดูแลดวยความรับผิดชอบแหงประเทศไทย กลุม
อุตสาหกรรมเคมี ไดจัดอบรม Globally Harmonized System of
Classification and Labeling of Chemicals สําหรับวิทยากร (Training for
the trainers) โดยความรวมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และองคการ
สงเสริมการคาระหวางประเทศ (JETRO) ของประเทศญี่ปุน

2) สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม (The Industrial Environment Institute: IEI)
สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม อยูภายใตการบริหารของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย ทําหนาท่ีใหบริการทางวิชาการดานการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม การสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสะอาดแกสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมถึงการประสานความสัมพันธ
ระหวางรัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชนตาง ๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน
ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีโครงการและกิจกรรมท่ีกําลังดําเนินการในป พ.ศ.
2552 ดังน้ี

1. โครงการพัฒนาฐานขอมูลสิ่งแวดลอมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมเคมี เปนโครงการเพื่อพัฒนาฐานขอมูลปจจุบันและอนาคต
สําหรับอุตสาหกรรมเคมี

2. โครงการจัดทําคูมือขอมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ ( Life Cycle Inventory –Life
Cycle assessment :LCI-LCA) เพื่อใหเกิดการบูรณาการ และประยุกตใชแนวคิด
และความรูดานการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ รวมถึงเคร่ืองมือการจัดการ
สิ่งแวดลอมสมัยใหมท่ีตอเน่ืองกับ LCA และพัฒนาขีดความสามารถใหสามารถ
ประยุกตใชแนวคิดและหลักการของ LCA เปนแนวทางสําหรับการดําเนินงาน

3. โครงการพัฒนาฐานขอมูลสิ่งแวดลอมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
สําหรับอุตสาหกรรมแกวและกระจก เพื่อพัฒนาฐานขอมูลปจจุบันและอนาคต
สําหรับอุตสาหกรรมแกวและกระจก ใหใชเปนฐานขอมูลกลางของประเทศ

4. โครงการ Facilitating Environmental Management and Investment by Polluting
Industry (FEMIPI) in Thailand เพื่อนําความรู เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใช
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กับระบบการจัดการนํ้าเสียของกลุมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs)
ใหมีคาใชจายนอยลง แตมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
ทองถิ่น

5. การจัดฝกอบรมหลักสูตรดานสิ่ งแวดลอม เชน เทคนิคการจัดการนํ้าเสีย
อุตสาหกรรมเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม หลักสูตรบุคลากรดานสิ่งแวดลอม
เชน ผูปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม และหลักสูตร
ดานเทคนิคการควบคุมดูแลระบบบําบัดมลพิษ เชน เทคนิคการควบคุมดูแลระบบ
บําบัดมลพิษอากาศ

6. กิจกรรมเย่ียมชมโรงงานดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม

3) สมาคมอารักขาพืชไทย (Thai Crop Protection Association: TCPA)
สมาคมอารักขาพืชไทยเปนองคกรภาคอุตสาหกรรมสารเคมีเกษตร ท่ีทําการสนับสนุน

สงเสริมสมาชิกใหดําเนินการดวยความรับผิดชอบ โดยใหมีการใชสารเคมีเกษตรใหเกิดประโยชน ไม
เกิดโทษตอเกษตรผูใชและสิ่งแวดลอม ทําหนาท่ีสนับสนุนสมาชิกซ่ึงเปนผูผลิตและจําหนายสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช ใหดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจรรยาบรรณ สงเสริมการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชใหเกิดประโยชน และไมเกิดโทษตอผูใช ผูบริโภค และสภาพแวดลอม และเปน
สื่อกลางในการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เผยแพรการใชสารอารักขาพืชอยาง
ถูกตอง และปลอดภัย ดวยวิธีการตาง ๆ สมาคมอารักขาพืชไทยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการยอย
เพื่อดูแลงานในหลายดาน ประกอบดวย งานวิชาการและการประสานงานกับภาครัฐ งานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม งานควบคุมคุณภาพ งานความปลอดภัยในการใชและการจัดการศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน การสรางแนวทางการปฏิบัติรวมกันและงานสื่อสารประชาสัมพันธ โดยจัดใหมีการอบรม
สัมมนาและไดรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนในการทํางานกับสารเคมีท่ีเรียกวา Material Safety
Data Sheets (MSDSs) ของสารเคมีทางการเกษตร จํานวนท้ังสิ้น 300 ชนิด ซ่ึงสามารถดาวนโหลด
ขอมูลไดจากเว็บไซตของสมาคมอารักขาพืชไทย [http://www.tcpa.or.th/thai/library.html]

ในชวงหลายปท่ีผานมา สมาคมอารักขาพืชไทยมุงเนน และพยายามริเร่ิมดําเนินกิจกรรม
หลายอยางในเร่ืองการใชสารเคมีอยางปลอดภัย โดยผลงานท่ีเปนรูปธรรมและนําไปใชประโยชน
อยางแพรหลาย ไดแก  คําแนะนําในการขนสงสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช คําแนะนําในการจัดการ
กากของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และคําแนะนําของการจัดการภาวะวิกฤติ/ ฉุกเฉินในการผลิต
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
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5.1.5 องคกรพัฒนาเอกชน

องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการสารเคมีมาก
ข้ึน โดยสวนใหญเปนการเก็บรวบรวมขอมูล และเฝาระวังติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสารเคมีตอ
สุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม  นอกจากน้ัน ยังไดรวมวิเคราะหและพัฒนานโยบายดานสารเคมี
รวมท้ังดําเนินการวิจัยทางเลือกอื่นท่ีไมใชสารเคมีอันตราย

1) มูลนิธิบูรณะนิเวศ (Ecological Alert and Recovery – Thailand: EARTH)
มูลนิธิบูรณะนิเวศ เดิมช่ือ กลุมศึกษาและรณรงคมลภาวะอุตสาหกรรมเปนองคกรอิสระ

ของไทยท่ีไมหวังผลกําไร  โดยทํางานรวมกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากมลพิษทางอุตสาหกรรม
เพื่อสงเสริมเร่ืองคุณภาพชีวิต รวมท้ังยกระดับความยุติธรรมทางดานสังคม และสิ่งแวดลอมใน
บริหารจัดการของประเทศไทย ทําหนาท่ี ศึกษา ติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอประชาชน ชุมชน
สังคม สิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลกระทบจากสารอันตรายและของเสียอันตราย
ศึกษา ติดตามการดําเนินการเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวของ สนับสนุน ชวยเหลือชุมชน / ผูท่ีไดรับ
ผลกระทบ วิจัย เผยแพรขอมูล รณรงคในระดับนโยบาย หรือแนวทางการจัดการปญหาท่ีไม
เหมาะสม

นับตั้งแตกอตั้งเม่ือปพ.ศ. 2540 มูลนิธิฯ ไดใหการสงเสริม และขยายขอบเขตการดําเนินการ
เพื่อใหเขาถึงกลุมประชากรเปาหมาย ผานทางการวิจัย การกระจายขอมูล การเฝาระวังติดตามเพื่อ
ปกปองสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ท้ังหมดน้ีเพื่อเปาหมายสูงสุดในการนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน
และ มูลนิธิบูรณะนิเวศ ยังมีสวนรวมในการจัดทํานโยบายอุตสาหกรรม โดยเนนใหมีการตระหนักใน
เร่ืองผลกระทบของสารเคมีอันตรายตอระบบนิเวศ ความปลอดภัยในการใชสารเคมี รวมท้ังสุขภาพ
ของคนในชุมชนทองถิ่นและคนงาน ในป พ.ศ. 2552 มูลนิธิบูรณะนิเวศไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ดังน้ี

 มูลนิธิบูรณะนิเวศรวมกับนิตยสารฉลาดซ้ือเขารวมโครงการระหวางประเทศ เพื่อ
ศึกษาการปนเปอนของสารตะกั่วในสีตกแตงและสีทาบานใน 10 ประเทศ
ดําเนินการทดสอบโดย Toxics Link (องคกรพัฒนาเอกชนในอินเดีย ( และเครือขาย
ระหวางประเทศตอตานสารพิษ POPs (International POPs Elimination Network,
IPEN) โครงการน้ีเนนการทดสอบหาความเขมขนของตะกั่วในสีท่ีใชอยูในประเทศ
กําลังพัฒนา
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 มูลนิธิบูรณะนิเวศรวมกับองคกรเฝาระวังมลพิษ Global Community Monitor
สหรัฐอเมริกา คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วุฒิสภา
ตัวแทนกรรมาธิการ 5 คณะ ตรวจสอบสารมลพิษในอากาศท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย พบการปนเปอนของสารอินทรียระเหยงายใน
อากาศ อาทิ สาร 1,3 บิวทาไดอีน ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง สูงเกินคาเฝาระวังของกรม
ควบคุมมลพิษท่ีกําหนดไว

2) กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต (สํานักงานประเทศไทย) (Greenpeace
Southeast Asia (Thailand Office)

กรีนพีซเปนองคกรพัฒนาเอกชนนานาชาติท่ีดําเนินกิจกรรมการดานสิ่งแวดลอมและ
สันติภาพ กอตั้งในประเทศแคนาดาเม่ือป พ.ศ. 2514 กรีนพีซไดทํางานรณรงคดานสิ่งแวดลอมใน
หลายดาน ไดแก การหยุดภาวะโลกรอน การตอตานการใชพลังงานนิวเคลียร การปกปองมหาสมุทร
และความหลากหลายทางชีวภาพ การปฏิเสธการตัดตอพันธุกรรม รวมท้ังการรณรงคใหยกเลิกการ
ใชสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑและท่ีมีการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางนํ้าอันเกิด
จากการปลอยสารอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม  งานรณรงคท่ีเกี่ยวของกับสารเคมีจะเนนการ
ตรวจระดับการปนเปอนสารเคมีอันตรายในแหลงนํ้าและในผลิตภัณฑ จากน้ันจะทําการรณรงคผาน
สื่อมวลชนและผูบริโภคโดยการแสดงกิจกรรมสื่อสารเชิงสัญลักษณเพื่อเรียกรองใหผูผลิตรายใหญมี
ความรับผิดชอบมากข้ึนโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหลดและเลิกใชสารเคมีอันตรายตลอด
หวงโซการผลิตผลิตภัณฑและลดการปลดปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม

งานรณรงคลาสุด คือ โครงการ “ลางสรางพิษ (Detox)” ท่ีกรีนพีซไดเปดเผยผลวิเคราะห
ตัวอยางเสื้อผาและช้ีใหเห็นถึงการใชสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมฟอกยอม
และสิ่งทอซ่ึงตกคางในผลิตภัณฑและไดเรียกรองใหแบรนดเสื้อผาแฟช่ันใหญๆ เปนผูนําในการยุติ
การใชสารเคมีอันตรายและใหโรงงานผูผลิตมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณการ
ปลดปลอยสารเคมีอันตรายจากโรงงานสูชุมชนและแหลงนํ้า

3) มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
มูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทย (BIOTHAI) กอตั้งข้ึนจากการรวมตัวกันของ นักกิจกรรมทาง

สังคม เกษตรกร นักวิชาการ ขาราชการ และสมาชิกในชุมชนทองถิ่นตางๆ ท่ีตระหนักในประเด็น
ความสําคัญ ปญหาและทางออกเกี่ยวกับการอนุรักษ พัฒนา ใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ/ภูมิ
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ปญญาทองถิ่น สิทธิชุมชน ความม่ันคง/อธิปไตยทางอาหาร เกษตรกรรม/การพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
การคาท่ีเปนธรรม

ปจจุบันมูลนิธิไดทํางานรวมกับองคกรภาคีตางๆเพื่อใหการสนับสนุนชุมชนมากกวา 400
ชุมชนท่ัวทุกภาคของประเทศไทย เพื่ออนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ ฟนฟูและพัฒนาการใช
ประโยชนพันธุกรรมขาว ผักพื้นบาน ไมผลเมืองรอน เพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองและความม่ันคง
ทางอาหารขับเคลื่อนการรณรงคภายใตช่ือ “กินเปลี่ยนโลก” หรือ “Food for Change” เพื่อให
ผูบริโภคตระหนักและเปลี่ยนวิถีการบริโภคมาสนับสนุนวิถีการผลิตของชุมชนทองถิ่นท่ีอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบการผลิตท่ีย่ังยืน คํานึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี มูลนิธิฯ ได
รณรงคและเผยแพรปญหาผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพ เชน การเคลื่อนไหวตอตาน “โจรสลัด
ชีวภาพ” เชน กรณีการจดสิทธิบัตรขาวหอมมะลิไทย ติดตามและตรวจสอบผลกระทบของพันธุ
วิศวกรรมตอระบบเกษตรและอาหาร ในกรณีการปนเปอนทางพันธุกรรมของพืชดัดแปลงพันธุกรรม
และขับเคลื่อนและผลักดันใหเกิดนโยบายและกฎหมายเพื่อคุมครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยใชกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะ (sui generis) เชน พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
ติดตามและเคลื่อนไหวปญหาของการเปดเสรีการคาท่ีมีผลกระทบตอเกษตรกร ผูบริโภค และ
ผูประกอบการการรายยอย ตลอดจนรวมกอตั้งคณะทํางานติดตามกระบวนการแกไขปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้ังในระดับสากลและระดับประเทศ

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีโดยตรงน้ัน มูลนิธิชีววิถีไดจัดตั้งเครือขายเตือนภัย
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) เปนการเช่ือมรอยของกลุม
นักวิชาการจากหลากหลายสาขาองคกรสาธารณประโยชนดานการเกษตรและการคุมครองผูบริโภค
และกลุมเกษตรกรท่ีตระหนักถึงความอันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและประเด็นปญหาตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เชน ในการข้ึนทะเบียน การนําเขา การโฆษณา การจําหนาย และการควบคุมสารเค มี
กําจัดศัตรูพืช จึงไดมีพันธะกิจในการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตรกร
สื่อสารสาธารณะและเตือนภัยปญหาของสารเคมีเหลาน้ี รวมไปถึงการขับเคลื่อนทางนโยบายดาน
การจัดการและควบคุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหมีความรัดกุมย่ิงข้ึนเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร
ผูบริโภค สิ่งแวดลอม และการพัฒนาท่ีย่ังยืน

4) เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก (Alternative Agriculture Network: AAN)
เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกเปนเครือขายความรวมมือระหวางกลุมองคกรอิสระและ

ชุมชน โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางใหชุมชนทองถิ่นมีการพัฒนาการเกษตรทางเลือก และมี
ระบบซ่ึงมีการผสมผสานกันระหวางระบบนิเวศทองถิ่นกับวัฒนธรรมของชุมชนรากหญา เครือขาย
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เกษตรกรรมทางเลือกไดสรางศักยภาพในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของกลุมเกษตรกรรายยอย
และสงเสริมความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเกิดความเปนสุขอยางย่ังยืน ในป พ.ศ.
2550 เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกไดจัดเวทีสัมมนา “บทเรียนการขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่ังยืนสู
สังคมสุขภาวะ” เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรองคความรูจากการดําเนินงาน
โดยเกษตรกร องคกรชุมชน และภาคี ท้ังในดานบทเรียน ประสบการณ และศักยภาพ หรือความ
พยายามของเกษตรกรและองคกรชุมชนท่ีจะแกปญหาของตนเองและพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืนตอไป

5) สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Environment Institute: TEI)
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยเปนองคกรอิสระท่ีไมแสวงหาผลประโยชน มีเปาหมายเร่ือง

สิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยเปนหลัก ทําหนาท่ีดําเนินงานวิจัยและ
กิจกรรมท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ  และเผยแพรผลงานออกสูสาธารณชน สรางระบบ
สารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูล พัฒนาบุคลากร ดําเนินกิจกรรมท่ีเสริมสรางขีดความสามารถในงานท่ี
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ในกลุมผูดอยโอกาสของสังคม เพื่อสนับสนุนจุดมุงหมายของประเทศท่ีจะ
แกไขปญหาความยากจนในกรอบของการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยทํางานรวมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคประชาสังคมท้ังระดับในประเทศและนานาชาติ และชุมชนทองถิ่น  นอกจากน้ี สถาบัน
ฯ ยังชวยใหเกิดการ เช่ือมโยงนโยบาย เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีเปนรูปธรรม

ในป พ.ศ. 2551-2552 สถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดดําเนินโครงการตางๆ มากมายภายใต
กรอบโครงการ 4 กรอบ ดังน้ี

 วิจัยเชิงนโยบาย เชน โครงการฉลากเขียว

 ภาคสนาม เชน โครงการปาชายเลนเพื่อชุมชน

 ทรัพยากรมนุษย และการฝกอบรม เชน โครงการลดเมืองรอนดวยมือเราปท่ี 4
โครงการเรียนรูรัตนโกสินทรเพื่อการอนุรักษ

 บริการสังคม เชน โครงการเครือขายเฝาระวังปาไทย  โครงการการจัดทําการข้ึน
ทะเบียนฉลากคารบอน

6) สภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทํางานและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย (The
Council of Work and Environment Related Patent’s Network of Thailand: WEPT)

สภาเครือขายกลุมผูปวยจากการทํางานและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทยมีเปาหมายในการ
ทํางานเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับสิทธิแรงงานตามกฎหมาย ปญหาสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนกับแรงงาน
และแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว เนนการเช่ือมรอยเครือขายแรงงานท้ังผูปวยและผูนํา
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แรงงาน เพื่อใหความรูและสรางแนวรวมในการปองกันปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการทํางานและเช่ือม
กับผูนําชุมชนเพื่อปองกันปญหาสุขภาพของประชาชนอันเน่ืองมาจากปญหาสิ่งแวดลอมของโรงงาน
อุตสาหกรรม

5.2 การวิเคราะหภารกจิหนวยงาน/องคกรหลักตามแผนยุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมีแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)

จากท่ีนําเสนอกอนหนาน้ีวา ปจจุบันประเทศไทยกําลังอยูในชวงของการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2555 - 2564) ซ่ึงเปนแผนระยะยาว 10 ป แผนยุทธศาสตรฯ
ฉบับท่ี 4 ไดกําหนดเปาประสงคไววา “ภายในปพ.ศ. 2564 สังคมและสิ่งแวดลอมปลอดภัยบน
พื้นฐานของการจัดการสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนและสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ” โดยไดระบุวาเปนเปาประสงคท่ีสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรระหวาง
ประเทศวาดวยการจัดการสารเคมี (Strategic Approach to International Chemicals
Management: SAICM)1 เพื่อท่ีจะบรรลุเปาประสงคดังกลาว แผนยุทธศาสตรฯ ไดวางยุทธศาสตร
ไว 3 ยุทธศาสตร ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาฐานขอมูล กลไกและเคร่ืองมือในการจัดการสารเคมีอยางเปนระบบ
ครบวงจร

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมีของทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรท่ี 3 ลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี
แผนยุทธศาสตรฯ ไดระบุกลวิธีตางๆ ภายใตยุทธศาสตรรวมท้ังหนวยงานและองคกรท่ี

รับผิดชอบตามกลวิธีตางๆ สรุปไดดังตารางท่ี 5.5 – 5.7

1 SAICM has as its overall objective the achievement of the sound management of chemicals throughout
their life cycle so that, by 2020, chemicals are produced and used in ways that minimize significant
adverse impacts on human health and the environment. This “2020 goal” was adopted by the World
Summit on Sustainable Development in 2002 as part of the Johannesburg Plan of Implementation (ที่มา:
http://www.saicm.org)
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ตารางที่ 5.5 หนวยงานและองคกรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนา
ฐานขอมูล กลไกและเคร่ืองมือในการจัดการสารเคมีอยางเปนระบบครบวงจร

กลวิธี รายละเอยีดตามกลวิธี หนวยงาน/องคกรรับผิดชอบ
กลวิธีที่ 1
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
กลาง

(1) พัฒนาฐานขอมูลสารเคมขีองแตละหนวยงานที่
เก่ียวของใหมีประสิทธิภาพ

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข

(2) เชื่อมโยงระบบขอมูลสารเคมีของแตละหนวยงานที่
เก่ียวของใหเปนระบบฐานขอมูลกลางที่ประกอบดวย
ขอมูลการนําเขา สงออก การผลิตและการดําเนินการกับ
สารเคมีที่มีอยู จนถงึการบําบัด กําจัดและทําลาย เพื่อให
ทราบขอมูลสารเคมีตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้าและพฒันา
ระบบขอมูลเพื่อใหสามารถเขาถงึขอมูลและนําขอมูลไป
ใชประโยชนได

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข

กลวิธีที่ 2
พัฒนากลไก
และเคร่ืองมือ
ในการจัดการ
สารเคมีอยาง
เปนระบบครบ
วงจร

(1) พัฒนาเคร่ืองมือทางกฎหมาย  เพื่อใหมีการควบคมุ
กํากับดูแลสารเคมีจากตนนํ้าถึงปลายนํ้า (ตลอดวงจร
ชีวิตของสารเคมี) ทัง้น้ี ใหมีการพิจารณาชองวางทาง
กฎหมายที่ยงัมีอยูและพฒันาใหมีการออกฎหมายให
ครอบคลุมทั้งสารเคมใีนภาคอุตสาหกรรม ภาค
เกษตรกรรม ภาคการขนสงและภาคผูบริโภคและภาค
สาธารณสุข เชน การพิจารณาควบคุมการนําเขา
สารเคมีที่เปนแบบ positive list การควบคุมสารเคมี
นําเขาเพิ่มเตมิ การเปดโอกาสใหภาคเอกชนมีบทบาท
ในการมีสวนรวมในการรางกฎหมาย การพฒันา
กฎหมายการเปดเผยขอมูล ใหประชาชนรูถงึความเปน
อันตรายของสารเคม ีเปนตน

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข

(2) พัฒนาเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร ไดแก กลไกและ
เคร่ืองมือ ระบบการประกันอุบตัภิัยในการขนสงวัตถุ
อันตราย มาตรการจูงใจใหเอกชนดําเนินการภายใต
ความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน

กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม

(3) พัฒนาเคร่ืองมือดานการประเมิน (Assessment)
อาทิ การประเมินศักยภาพการรองรับเชิงพื้นที่
(Carrying Capacity) การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร
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กลวิธี รายละเอยีดตามกลวิธี หนวยงาน/องคกรรับผิดชอบ
(EIA) และสุขภาพ (HIA) การประเมินความเส่ียง (Risk
Assessment)

และเทคโนโลยี กระทรวง อุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

(4) เตรียมความพรอมดานความปลอดภัยจากสารเคมี
เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหมๆ เชน นาโนเทคโนโลยี

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม

กลวิธีที่ 3
สรางกลไกเพื่อ
ขับเคล่ือนการ
จัดการสารเคมี
อยางมี
ประสิทธิภาพ

(1) สรางกลไกการขับเคล่ือนแผน โดยใหแผน
ยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 4 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน
ทุก 2 ป

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนา
ยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี

(2) ศึกษาแนวทางการจัดตั้งองคกรกลางในการจัดการ
สารเคมีระดับชาติ (National Chemical Agency: NCA)
เพื่อรองรับการดําเนินงาน ในเร่ืองของการจัดการระบบ
ขอมูลสารเคมีกลางในระดับชาติ และระบบการประเมิน
ความเส่ียงสารเคมี ตลอดจน การเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการสารเคมีใหเปนระบบทีบู่รณาการครบวงจร

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการพัฒนา
ยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี

หมายเหต:ุ หนวยงานทีข่ีดเสนใต แสดงหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในกลวิธีน้ัน
ที่มา: ปรับจากแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)

ตารางที่ 5.6 หนวยงานและองคกรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา
ศักยภาพและบทบาทในการบริหารจัดการสารเคมีของทุกภาคสวน

กลวิธี รายละเอยีดตามกลวิธี หนวยงาน/องคกรรับผิดชอบ
กลวิธีที่ 1
พัฒนาองค
ความรูและ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรที่
เก่ียวของกับ
การจัดการ
สารเคมี

(1) พัฒนาและส่ือสารองคความรู
ก. พัฒนาระบบการจัดการองคความรูและการศึกษา
ดานการจัดการสารเคมี
ข. สงเสริมการวิจยัโดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองสาร
ทดแทน การลดความเส่ียง และศึกษาวจิัยเพิม่เติม
ดานระบาดวิทยาและผลกระทบของสารเคมีอันตราย
ค. พัฒนาเคร่ืองตรวจวัดอยางงายในการตรวจสอบ
มลพิษจากสารเคมีในระดับทองถิ่น
ง. สงเสริมการส่ือสารสาธารณะ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงกลาโหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวของกับการ
จัดการสารเคมี
ก. ใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่อยางตอเน่ือง
ข. ใหมีการฝกอบรมครูอาจารยและเยาวชน
ค. สนับสนุนใหมีการฝกอบรมบคุลากรในภาคเอกชน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง
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กลวิธี รายละเอยีดตามกลวิธี หนวยงาน/องคกรรับผิดชอบ
พนักงาน คนงานในโรงงานและผูเก่ียวของ
ง. สงเสริมการใหความรูแกประชาชน
จ. พัฒนาผูเชี่ยวชาญดานสินคาอันตรายและผู
ประเมินสารเคมี

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ

(3) พัฒนาศักยภาพหองปฏิบตัิการดานสารเคมี
ก. พัฒนาหองปฏิบัติการอางอิงและศูนยความเปน
เลิศดานการปฏิบัติการสารเคมี
ข. พัฒนาระบบความสามารถในการทดสอบอันตราย
เคมีภัณฑในหองทดลอง
ค. สงเสริมใหมีการกําจัดของเสียจากหองปฏิบตัิการ
อยางถูกตองและปลอดภัย

กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
อุตสาหกรรม

(4) พัฒนาศักยภาพศูนยพิษวทิยาและเครือขาย ให
สามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง และยั่งยืน

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ

กลวิธีที่ 2
พัฒนา
ศักยภาพการ
ตอบสนองและ
การเตรียม
ความพรอมตอ
พันธกรณีและ
ขอตกลง
ระหวาง
ประเทศ

(1) เสริมสรางประสิทธิภาพการตอบสนองการ
ดําเนินการตามอนุสัญญาตางๆ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนและคุมครองสิทธิคนไทย

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม

(2) เตรียมความพรอมเพื่อรองรับกลไกระหวาง
ประเทศที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงอยางตอเน่ือง เชน
IFCS, SAICM, GHS, REACH และ Free Trade
Area (FTA) เปนตน

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม

(3) เสริมสรางศักยภาพคณะผูเชีย่วชาญในการเจรจา
ดานการจัดการสารเคมีระหวางประเทศ โดยการ
เสริมสรางความรูในดานการเจรจาและความรูในดาน
การจัดการสารเคมีในเร่ืองน้ันๆ รวมทัง้หารือ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อกําหนดทาทีที่เหมาะสม
ของประเทศไทยในการเจรจาดานการจัดการสารเคมี
ระหวางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง



96

กลวิธี รายละเอยีดตามกลวิธี หนวยงาน/องคกรรับผิดชอบ
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม

(4) เผยแพรขอมูลขาวสารดานพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศดานการจัด การสารเคมีสู
สาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และ
ใหความรวมมือ ในการดําเนินงานตางๆ ที่เก่ียวของ

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กลวิธีที่ 3
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ในการจัดการ
สารเคมีของทุก
ภาคสวน

(1) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
จัดการสารเคมี เสริมสรางใหชมุชนมีความสามารถ
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของภาคเอกชนได
อยางเขมแขง็ เชน การจัดตั้งคณะที่ปรึกษาระดับ
ชุมชน (Community Advisory Panel) การสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการวาง
แผนการจัดการสารเคมี การตรวจสอบสารพิษ
ตกคางโดยชมุชน

กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน

(2) เสริมสรางความเขมแข็งและบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการจัดการสารเคมี
ในพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม

(3) สงเสริมความรวมมือของภาคเอกชนในการ
จัดการสารเคมี สงเสริมการมีสวนรวม ในการ
ดําเนินงานในการจัดการสารเคมี ผานทางชองทาง
ตางๆ ของภาคเอกชน เชน คณะกรรมการรวมรัฐ
และเอกชน (กรอ.) สภาอุตสาหกรรม และหอการคา
เปนตน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน

(4) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของกลุมวชิาชีพ
และเครือขายทางสังคมตางๆ ใชกลไกของกลุม

กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชพีตางๆ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
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กลวิธี รายละเอยีดตามกลวิธี หนวยงาน/องคกรรับผิดชอบ
วิชาชีพสนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินงานใน
การจัดการสารเคมีของภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน ประสานพลังกับเครือขาย และประสาน
พลังกลุมยุทธศาสตร เชน สภาวชิาชีพตางๆ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ และส่ือมวลชน เปนตน

คมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หมายเหต:ุ หนวยงานทีข่ีดเสนใต แสดงหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในกลวิธีน้ัน
ที่มา: ปรับจากแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)

ตารางที่ 5.7 หนวยงานและองคกรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 3 ลดความเสี่ยง
อันตรายจากสารเคมี

กลวิธี รายละเอยีดตามกลวิธี หนวยงาน/องคกรรับผิดชอบ
กลวิธีที่ 1
ปองกัน
อันตรายจาก
สารเคมี

(1) ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมีในภาค
การเกษตร
ก. สงเสริมการเกษตรที่ดี (Good Agricultural
Practice: GAP) ซ่ึงรวมถึงการใชสารเคมีอยาง
ปลอดภัย (safe use)
ข. ควบคมุการจําหนายสารเคมดีานการเกษตรให
เปนไปอยางถูกตองและทัว่ถึง ควบคุมการโฆษณา
และการขายตรงสารเคมีเพื่อปองกันการหลอกลวง
และการใชสารเคมีที่มากเกินความจําเปน
ค. ลดการใชสารเคมีดานการเกษตรทีม่ีความเส่ียง
สูง กําหนดบัญชีรายชื่อสารเคมดีานการเกษตรที่มี
ความเส่ียงสูง พิจารณาจํากัดหรือยกเลิกการ
นําเขาสารเคมี ดานการเกษตรที่มีความเส่ียงสูง
ง. สงเสริมการเกษตรอินทรีย การใชสารทดแทน
สารเคมีและการสรางกลไกดานการตลาดเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑจากเกษตรอินทรีย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
กระทรวงมหาดไทย

(2) ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมีใน
ภาคอุตสาหกรรม
ก. ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมีในพื้นทีท่ี่มี
ปญหาหรือพื้นที่ทีม่ีความเส่ียงสูง
ข. ลดการใชสารเคมทีี่มีความเส่ียงสูง เชน การใช
สารทดแทน การส่ือสารความเส่ียงให
ผูประกอบการมีความรูความเขาใจ การประเมินวัฏ

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
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กลวิธี รายละเอยีดตามกลวิธี หนวยงาน/องคกรรับผิดชอบ
จักรชีวติของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment:
LCA)
ค. ควบคมุใหมีการบําบัดและกําจัดสารเคมีและ
กากของเสียอันตรายอยางถูกตอง และปองกัน
ไมใหมีการลักลอบทิง้
ง. สงเสริมการประกอบการ/การผลิตผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน การสงเสริมการผลิต
โดยใชเทคโนโลยีสีเขยีว/เทคโนโลยีสะอาด
(Green/ Clean technology) การเผยแพรและ
สงเสริมใหอุตสาหกรรม ใชหลักการเคมีสีเขียว
(Green Chemistry Principle) เปนองคความรูใน
กระบวนการผลิตและกระบวนการอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ เปนตน
จ. สงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามยัใน
สถานประกอบการ
(3) ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมีในภาค
ผูบริโภคและสาธารณสุข
ก. สงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมติรตอ
สุขภาพและส่ิงแวดลอม และการสรางกลไกดาน
การตลาด เชน ตลาดสีเขียว
ข. สงเสริมการคุมครองผูบริโภคดานสารเคมี
จัดการกับปญหาสารเคมใีนผลิตภัณฑ
(Chemicals in Products) เชน ผลิตภัณฑสําหรับ
เด็ก ผลิตภัณฑสุขภาพ ความปลอดภัยอาหาร
และปญหาการปนเปอนโลหะหนัก การดําเนินการ
ตอเน่ืองในเร่ืองระบบสากลการจาํแนกความเปน
อันตรายและการส่ือสารความเปนอันตราย
(Globally Harmonized System: GHS)
ค. สงเสริมการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
จากภาคสาธารณสุขและผูบริโภค

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค

(4) ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมีในภาคการ
ขนสง โดยจัดทํามาตรฐานบรรจภุัณฑที่ใชในการ
ขนสงและทดสอบมาตรฐาน กําหนดใหมีการ
ประกันภัยการขนสงสินคาอันตราย จัดทํา GIS
เสนทางการขนสงสินคาอันตรายและกําหนด
เสนทางการขนสงสินคาอันตรายที่เหมาะสม

กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม

กลวิธีที่ 2
เฝาระวังและ

(1) เฝาระวังและติดตามตรวจสอบระดับมลพิษอัน
เน่ืองมาจากสารเคมจีากแหลงกําเนิดมลพิษใน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กลวิธี รายละเอยีดตามกลวิธี หนวยงาน/องคกรรับผิดชอบ
ติดตาม
ตรวจสอบ
ผลกระทบจาก
สารเคมี

ส่ิงแวดลอม (นํ้า อากาศ และดิน) ตลอดจนใน
ผลิตภัณฑทีใ่ชในการอุปโภคและบริโภค เชน
อาหารและยา ของเลนเด็ก

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม

(2) ใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง พัฒนา
กลไกเพื่อใหประชาชนสามารถรวมเปนสวนหน่ึง
ของการติดตามและการเฝาระวังผลกระทบจาก
สารเคมี

กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ สถาบันพัฒนาองคกรชมุชน

(3) พัฒนางานดานระบาดวทิยาสารเคมีเพื่อสราง
ระบบเฝาระวังติดตามและตรวจสอบดานความ
ปลอดภัยสารเคมีตอสุขอนามยัของประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข

กลวิธีที่ 3
รับมือ
สถานการณ
ฉุกเฉินและ
การรักษา
เยียวยาและ
ฟนฟู

(1) พัฒนาระบบการจัดการเหตฉุุกเฉิน รวมถึงการ
ดําเนินงานตางๆ ดังตอไปน้ี
ก. จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีและการ
ฝกซอมแผนในแตละระดับ
ข. ส่ือสารกับประชาชน รวมถงึเจาหนาที่รัฐที่อยูใน
กระบวนการ การตอบสนองตอ ภาวะฉุกเฉิน
ค. พัฒนาศักยภาพ Emergency Response
Team ทั้งการกูภยั กูชีพ และ กูพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวง
คมนาคม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ

(2) เสริมสรางประสิทธิภาพการรักษาเยียวยาและ
ฟนฟู โดยสรางความเขมแข็งใหกับสถานพยาบาล
และโรงพยาบาลในพื้นที่เส่ียงในการชวยเหลือ
เยียวยาผูประสบเหตุ และการจดัใหมีกองทุน
เยียวยาผูประสบเหตแุละฟนฟูผลกระทบที่
ครอบคลุมใน เร่ือง การเยียวยา และฟนฟูทั้ง
ทางดานการเงิน ดานสุขภาพและจิตใจ ดานสังคม
ส่ิงแวดลอมและดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคง
มนุษย

หมายเหต:ุ หนวยงานทีข่ีดเสนใต แสดงหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในกลวิธีน้ัน
ที่มา: ปรับจากแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)

ภายใตแผนฯ ฉบับท่ี 4 น้ี หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดกําหนดโครงการนําขับเคลื่อน (Flagship)
เพื่อเปนตัวนําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและเช่ือมโยงแผนงานโครงการอื่นหรือกิจกรรมการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของ จากผลการประเมินความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี
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แหงชาติ ฉบับท่ี 3 และจากการระดมสมองของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ คณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การพัฒนายุทธศาสตรการจัดการสารเคมีไดเสนอโครงการ Flagship ของแผนปฏิบัติการระยะตน
(พ.ศ. 2555 – 2558) จํานวน 7 โครงการ ไดแก

1) โครงการจัดทําฐานขอมูลกลางสารเคมีของประเทศ
2) โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีและขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งองคกรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ
4) โครงการตนแบบเครือขายการจัดการผักผลไมปลอดภัยจากสารเคมี
5) โครงการนํารองการพัฒนากลไกการสื่อสารเพื่อควบคุมและแกไขปญหามลพิษระหวาง

ชุมชนและแหลงกําเนิดมลพิษ
6) โครงการพัฒนาแนวทางและตนแบบการจัดทําแผนท่ีความเสี่ยงสารเคมีของชุมชน

(Community Risk Mapping) รอบนิคมอุตสาหกรรม
7) โครงการบริหารแผนปฏิบัติการระยะตน พ.ศ. 2555 – 2558 ภายใตแผนยุทธศาสตร

การจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2555 – 2564)

5.3 การวิ เคราะหภารกิจ เ พ่ิมเ ติมที่ เชื่ อมโยงกับผล ลัพธของการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ย่ังยืน (Rio+20) และยุทธศาสตรของประเทศที่
เกี่ยวของ

การวิเคราะหความเช่ือมโยงเร่ืองสารเคมีกับผลลัพธการประชุม Rio+20 แบงเปน 3 สวน คือ
ผลลัพธการประชุมในหัวขอเร่ืองสารเคมีโดยตรง อีกสองสวนเปนผลลัพธการประชุมในหัวขอเร่ืองอื่น
แตมีความเกี่ยวโยงกับเร่ืองการจัดการสารเคมี คือ หัวขอเร่ือง “เศรษฐกิจสีเขียว” และหัวขอเร่ือง
“เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

5.3.1 ผลการประชุมเร่ืองสารเคมี

ผลลัพธการประชุม Rio+20 ท่ีเกี่ยวกับเร่ืองสารเคมีโดยตรงอยูในหัวขอเร่ือง “สารเคมีและ
ของเสีย” (Chemical and Waste) มีเน้ือหาอยูในเอกสารผลลัพธการเจรจาตั้งแต Para.213 ถึง
Para.223 สาระสําคัญท่ีระบุไว ตัวอยางเชน ใหมีการจัดการสารเคมีอยางเหมาะสมและตลอดวงจร
ชีวิตของสารเคมี ใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระหวางประเทศวาดวยการจัดการสารเคมีอยาง
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มีประสิทธิภาพ เรียกรองใหมีหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนท่ีสรางสรรคเพิ่มข้ึน
อยางตอเน่ือง เพิ่มการดําเนินงานในการลด การใชซํ้าและการนําของเสียกลับมาใชใหม (ตาม
หลักการ 3Rs) ตลอดจนเพิ่มการนําพลังงานจากของเสียกลับมาใช ปองกันการจัดการของเสีย
อันตรายอยางไมเหมาะสมและการลักลอบท้ิงของเสียอันตราย ใหมีการพัฒนาสารเคมีท่ีมีความ
ปลอดภัยมากกวาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทดแทนสารเคมีอันตรายท่ีใชในผลิตภัณฑและใน
กระบวนการผลิต การใหขอมูลแกสาธารณะ การใชหลักความรับผิดชอบท่ีเพิ่มข้ึนของผูผลิต การ
วิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑอยางย่ังยืน การลดการใชและการผลิตสารไฮโดรฟลูโร
คารบอน ฯลฯ (โปรดดูรายละเอียดในกรอบขอความท่ี 2 บทท่ี 2)

เม่ือพิจารณาเน้ือหาในแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 4 และ
แผนปฏิบัติการระยะตน (พ.ศ.2555 -2558) ภายใตแผนยุทธศาสตรฯ จะเห็นไดวา แผนปฏิบัติ ฯ
และแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวมีเปาหมาย ยุทธศาสตร และกลวิธีดําเนินงานท่ีสอดคลองและรองรับ
กับผลลัพธของการประชุม Rio+20 ในหัวขอสารเคมีไดในทุกหัวขอ ซ่ึงหมายความวาหากสามารถ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ได
ตามแผนท่ีกําหนดไว จะสามารถตอบสนองกับขอเรียกรองตางๆ ท่ีเปนผลลัพธการประชุม Rio+20
ไดเกือบครบถวน (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 5.8) โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินโครงการจัดทํา
ฐานขอมูลกลางสารเคมีของประเทศ และโครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการสารเคมีและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ท้ังสองโครงการน้ีเปนโครงการ
ภายใตโครงการนําขับเคลื่อน (Flagship) ของแผนปฏิบัติการระยะตน ผลลัพธของการดําเนินงาน
จากท้ังสองโครงการจะเปนพื้นฐานสําคัญตอการดําเนินงานตอเน่ืองในโครงการและมาตรการอื่นๆ ท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการฯ
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ตารางที่ 5.8 เปรียบเทียบสาระสําคัญจากเอกสารผลลัพธการประชุม Rio+20 หัวขอสารเคมีกับ
แผนงานโครงการภายใตแผนปฏิบัติการระยะตน (พ.ศ.2555-2558) ของยุทธศาสตรการจัดการ
สารเคมีแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2555 -2564)

สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับ “การจัดการ
สารเคมีและของเสียอันตราย” จากเอกสาร
ผลลัพธของการประชุม Rio+20

แผนงานโครงการภายใตแผนปฏิบัติการระยะตน
ของยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติฉบับที่ 4

ใหมีการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอยาง
เหมาะสมและตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle
Analysis ,LCA) ตามเปาหมายท่ีกําหนดใน
แผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบอรกภายในปค.ศ.
2020 (Para. 213)

ยุทธศาสตรที่ 3 ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมี
โครงการสงเสริมการประยุกตใชการประเมนิวัฎจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ (LCA) ในภาคอุตสาหกรรม (LCA + Green
Chemistry Principle)  : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 15
ลานบาท (ลําดบัท่ี 81)
โครงการสงเสริมการประยุกตใชการประเมนิวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ (LCA) ในภาคอุตสาหกรรม (LCA + Carbon
Footprint) : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 5 ลานบาท
(ลําดับท่ี 86)
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการ
บริหารจัดการสารเคมีของทุกภาคสวน
โครงการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑตลอดหวงโซ
อุปาทาน (Global Product Strategy): สภาอุตสาหกรรม,
งบประมาณสภา (ลําดบัท่ี 62)

ใหมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรระหวาง
ประเทศวาดวยการจัดการสารเคมีอยางมี
ประสิทธภิาพและเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ
ยุทธศาสตรนี้
(Para. 214)

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการ
บริหารจัดการสารเคมีของทุกภาคสวน
โครงการประสานความรวมมอืและดําเนนิการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ (ดานสารเคมีและของเสีย
อันตราย) : กรมควบคุมมลพิษ, 8 ลานบาท
(ลําดับท่ี 38)
โครงการสรางความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการ
สารเคมี พันธกรณี และขอตกลงดานจดัการสารเคมี
ระหวางประเทศ : กรมองคการระหวางประเทศ, 1.68
ลานบาทตอป (ลําดบัท่ี 39)
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สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับ “การจัดการ
สารเคมีและของเสียอันตราย” จากเอกสาร
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แผนงานโครงการภายใตแผนปฏิบัติการระยะตน
ของยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติฉบับที่ 4

ใหมีหุนสวนความรวมมือเพิ่มขึ้นระหวางภาครัฐ
และเอกชน(อุตสาหกรรม ภาครัฐ วิชาการและ
องคกรท่ีไมใชรัฐ) โดยมุงเสริมสรางขีด
ความสามารถและเทคโนโลยสีําหรับการจัดการ
สารเคมีและของเสียอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และปองกันการเกิดของเสีย (Para. 217)

หมายเหตุ : มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา ในเรื่องการ
สรางหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน ลักษณะโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรฯ
ฉบับท่ี 4 ยังมีลักษณะแยกสวน ยังไมไดเปน
บูรณาการทํางานระหว างหนวยงานรัฐ กับ
ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน (Pubic-private
partnership)

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการ
บริหารจัดการสารเคมีของทุกภาคสวน
1) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
โครงการนํารองการพัฒนากลไกการสื่อสารเพื่อควบคุม
และแกไขปญหามลพิษระหวางชุมชนและแหลงกําเนิด
มลพิษ : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
มูลนิธบิูรณนิเวศ, 2.5 ลานบาท (ลําดับท่ี 53)
2) เสริมสรางความเขมแข็งและบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
โครงการการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการบริหารจัดการภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อหา
แนวทางปองกันและแกไขอยางเปนระบบ : กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, 500,000 บาท (ลําดบัท่ี 55)
3) เสริมสรางความรวมมือของภาคเอกชนในการ
จัดการสารเคมี
โครงการอบรมผูประกอบการ Logistic : ความรูเก่ียวกับ
สารเคมี : สมาคมผูจัดการรบัสงสินคาระหวางประเทศ,
งบประมาณของสมาคม (ลําดบัท่ี 57)
โครงการอบรมผูประกอบการ : การจําแนกสารเคมีตาม
ระบบสากล GHS : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,
งบประมาณของสภา (ลําดบัท่ี 59)
โครงการอบรมผูประกอบการ : การจัดระบบการขนสง
สารอันตรายในประเทศและระหวางประเทศ : สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , งบประมาณของสภา
(ลําดับท่ี 60)
โครงการอบรมผูประกอบการ : เอกสารความปลอดภัย
ของสารเคมี (SDS) : สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ใชงบประมาณของสภา (ลําดบัท่ี 61 )
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4) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของกลุมวิชาชีพ
และเครือขายสังคม
แผนงานการประชุมวชิาการเฝาระวังสารเคมีทาง
การเกษตร : มูลนิธิชีววิถี (Bio Thai), งบประมาณของ
มูลนิธิ (ลําดบัท่ี 65)
แผนงานการพัฒนาขอเสนอนโยบายควบคุมสารเคมี
ทางการเกษตร : มูลนิธิชีววิถี (Bio Thai), งบประมาณ
ของมูลนิธิ (ลําดับท่ี 66)
โครงการสงเสริมเกษตรกรใชสารเคมีทางการเกษตรท่ี
ปลอดภัย : มูลนิธิชีววิถี (Bio Thai), งบประมาณของ
มูลนิธิ (ลําดบัท่ี 67)

เพิ่มการดําเนินงานในการลด การใชซ้ําและการ
นําของเสียกลับมาใชใหม ตามหลักการ 3Rs
ตลอดจนการเพิ่มการนําพลังงานจากของเสีย
กลับมาใช
(Para. 218)

ยุทธศาสตรที่ 3 ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมี
โครงการสงเสริมการใชประโยชนกากอุตสาหกรรม :
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 10 ลานบาท (ลําดบัท่ี 82)
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม :
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 17 ลานบาท (ลําดบัท่ี 83)

ใหมีการพัฒนาและบังคับใชนโยบาย ยุทธศาสตร
กฎหมาย กฎระเบียบดานการจัดการสารเคมีและ
ของเสีย โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะ
พลาสติก ท้ังในระดับประเทศและระดับทองถ่ิน
(Para. 218)

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาฐานขอมูล กลไก และ
เคร่ืองมือในการจัดการสารเคมีอยางเปนระบบครบ
วงจร
โครงการกําหนดมาตรฐาน มาตรการ และการพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายดานน้ํา อากาศและเสียง และขยะมลู
ฝอยและกากของเสียอันตราย : กรมควบคุมมลพิษ,
55.92 ลาน (ลําดบัท่ี 8)
โครงการกลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีและวัตถุ
อันตรายอยางมีประสิทธิภาพ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม,
4 ลานบาท (ลําดบัท่ี 9)
โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการสารเคมี และขีดความสามารถในการแขงขันของ
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ประเทศ : ฝายเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวย
การพัฒนายุทธศาสตรการจดัการสารเคมี (กรมวิชาการ
เกษตร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา), 10 ลานบาท
(ลําดับท่ี 10)

ใหทุกประเทศและผูมีสวนไดเสียดําเนินมาตรการ
ตางๆ เพื่อปองกันการจัดการของเสียอันตรายท่ี
ไมเหมาะสม และการลักลอบท้ิงของเสียอันตราย
ตามแนวทางท่ีสอดคลองกับขอผูกพันของ
ประเทศภายใตความรวมมือระหวางประเทศ
(Para. 219)

ยุทธศาสตรที่ 3 ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมี
โครงการสงเสริมและสนับสนนุโรงงานขนาดเล็กและ
ขนาดกลางใหมีการจดัการสารเคมีอยางปลอดภัย : สํานัก
เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 6
ลานบาท (ลําดบัท่ี 80)
โครงการตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ลักลอบท้ิงและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม : กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 31 ลานบาท (ลําดบัท่ี 84)
โครงการสํารวจและประเมินความเสี่ยงเพื่อกําหนด
มาตรการจัดการสารเคมีและวตัถุอันตราย : สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร, 5 ลานบาท (ลําดบัท่ี 88)
โครงการติดตามและประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม (การ
บริหารจดัการกากของเสียอันตราย) : กรมควบคุมมลพิษ,
31.87 ลานบาท (ลําดบัท่ี 105)

สนับสนุนใหมีการประเมินวฎัจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ การใชหลักความรบัผิดชอบเพิ่มขึ้น
ของผูผลิต การวิจัยและพัฒนาและการออกแบบ
ผลิตภัณฑอยางยั่งยืน การใหขอมูลแกสาธารณะ
(Para. 220)

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาฐานขอมูล กลไก และ
เคร่ืองมือในการจัดการสารเคมีอยางเปนระบบครบ
วงจร
โครงการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑตลอดหวงโซ
อุปาทาน (Global Product Strategy) : สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย, งบประมาณของสภา
(ลําดับท่ี 62)
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพและบทบาทในการ
บริหารจัดการสารเคมีของทุกภาคสวน
โครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศดานการจัดการสารเคมีสู
สาธารณะผานทางเว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม :
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, งบประมาณของหนวยงาน
(ลําดับท่ี 41)
โครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศดานการจัดการสารเคมีสู
สาธารณะผานทางเว็บไซตของกรมควบคุมมลพิษ: กรม
ควบคุมมลพิษ, งบประมาณของหนวยงาน
(ลําดับท่ี 42)
โครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศดานการจัดการสารเคมีสู
สาธารณะผานทางเว็บไซตของสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: สํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม, งบประมาณ
ของหนวยงาน (ลําดับท่ี 43)
โครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศดานการจัดการสารเคมีสู
สาธารณะผานทางเว็บไซตของกรมการคาระหวาง
ประเทศ: กรมการคาระหวางประเทศ, งบประมาณของ
หนวยงาน (ลําดบัท่ี 44)
โครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศดานการจัดการสารเคมีสู
สาธารณะผานทางเว็บไซตของกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน: กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน,
งบประมาณของหนวยงาน (ลําดับท่ี 45)
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สาระสําคัญที่เกี่ยวของกับ “การจัดการ
สารเคมีและของเสียอันตราย” จากเอกสาร
ผลลัพธของการประชุม Rio+20

แผนงานโครงการภายใตแผนปฏิบัติการระยะตน
ของยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติฉบับที่ 4

โครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศดานการจัดการสารเคมีสู
สาธารณะผานทางเว็บไซตของกรมวิชาการเกษตร: กรม
วิชาการเกษตร, งบประมาณของหนวยงาน
(ลําดับท่ี 46)
โครงการการเผยแพรขอมูลขาวสารดานพันธกรณีและ
ขอตกลงระหวางประเทศดานการจัดการสารเคมีสู
สาธารณะผานทางเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
งบประมาณของหนวยงาน
(ลําดับท่ี 47)

เรียกรองใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเจรจาเรื่องการ
จัดทํามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศ
ดานการจดัการสารปรอท
(Para. 221)

ยุทธศาสตรที่ 3 ลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมี
แผนงานจัดการสารปรอทในภาคสาธารณสุข : สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, งบดําเนินการของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(ลําดับท่ี 92)

สนับสนุนใหมีการลดการใชและการผลิตสาร
ไฮโดรฟลูโรคารบอน
(Para. 222)

- ไมมี -

หมายเหตุ : ตัวเลขลําดบัท่ีในตาราง เปนตัวเลขโครงการตามท่ีระบุอยูในแผนปฏบิัติการระยะตน (พ.ศ.
2555-2558) ของยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2555 -2564)

นอกจากแผนปฏิบัติการระยะตนภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี
4 ประเทศไทยยังมีแผนระดับประเทศและระดับกระทรวงอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวโยงกับการจัดการ
สารเคมี และสามารถตอบสนองตอขอเรียกรองตางๆ เกี่ยวกับเร่ืองสารเคมีท่ีเปนผลลัพธจากการ
ประชุม Rio+20 แผนงานท่ีสําคัญ ไดแก รางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (พ.ศ.
2556-2561) แผนแมบทอุตสาหกรรมสีเขียว แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม (พ.ศ.2555 -2559)
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ขอมูลท่ีกลาวถึงขางตนน้ีมีนัยสําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ
(1) ขอเรียกรองหรือขอกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองสารเคมีหลายเร่ืองท่ีเปนผลลัพธของการประชุม

Rio+20 จะถูกตอบสนองและดํ า เ นิน งานโดยแผนงานด านสิ่ ง แวดล อมอี กหลายฉ บับ
นอกเหนือไปจากการดําเนินงานโดยแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ

(2) ฝายเลขาฯ ของคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานวาดวย
การจัดการสารเคมี ควรมีกลไกการประสานงานกับฝายเลขาฯ ของคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
แผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีดังท่ีกลาวถึงขางตน ตลอดจนหนวยงานอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อการติดตามความกาวหนาของการ
ปฏิบัติตามแผนงานตางๆ  เพื่อลดความซํ้าซอนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม และพยายาม
สรางใหเกิดการบูรณาการระหวางแผนงานตางๆ ใหมากท่ีสุด การดําเนินงานในสวนน้ีอาจทําโดย
การขยายเปนกิจกรรมเพิ่มเติมภายใตโครงการบริหารแผนปฏิบัติการระยะตนภายใตแผน
ยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ซ่ึงเปนโครงการหน่ึงในแผนงานโครงการนํา
ขับเคลื่อน (Flagship) อยูแลว

กิจกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถดําเนินงานไดภายใตคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและ
แผนการดําเ นินงานวาดวยการจัดการสารเคมี คือ  การจัดให มีวาระการประชุมภายใต
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายฯ โดยใหผูแทนของหนวยงานรัฐและเอกชนท่ีรับผิดชอบแผนงาน
หรือโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีมานําเสนอผลการดําเนินงาน ความกาวหนา
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน

5.3.2 ผลการประชุมเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียว

เน้ือหาสวนใหญในเอกสาร “The Future We Want” ซ่ึงเปนผลลัพธการประชุม Rio+20
เปนการเนนยํ้าหลักการเดิมท่ีมีอยูในแผนปฏิบัติการ 21 และเอกสาร Rio Principle ไมไดมีขอเสนอ
เปนแนวคิดหรือมาตรการใหมๆ ท่ีแตกตางไปจากการประชุม Rio 1992

อยางไรก็ตาม ผลลัพธการประชุมท่ีนับเปนแนวคิดใหมซ่ึงทาง UNEP พยายามผลักดัน คือ
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงแมวาผลสรุปของการประชุมเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวจะเปน
ขอสรุปในเชิงหลักการแบบกวางๆ ไมไดมีขอผูกพันใดๆ ใหแตละประเทศไดกําหนดความหมาย
ขอบเขต และแนวทางดําเนินงานเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวของแตละประเทศเอง แตภายหลังการประชุม
Rio+20 ยังคงมีกระแสความตื่นตัวและการผลักดันเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวอยางตอเน่ือง ท้ังในเวที
ระหวางประเทศและในประเทศไทย
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สําหรับประเทศไทย รัฐบาลปจจุบันไดริเร่ิมจัดทํา “ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม”(Green Growth) มีการกําหนดยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด รวม 6 ยุทธศาสตร (ดู
รายละเอียดในบทท่ี 3 ขอ 3.1) แตมีขอนาสังเกตวาในยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวยังไมมี
ประเด็นเฉพาะเร่ือง “สารเคมี”

ดังน้ัน คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานวาดวยการจัดการ
สารเคมีควรนําเสนอตัวช้ีวัดเพิ่มเติม เปน “ตัวชี้วัดเฉพาะดานสารเคมี” เขาไปเสริมในแผนงาน
การจัดการมลพิษซ่ึงอยูภายใตยุทธศาสตรการสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน
(ยุทธศาสตรท่ี 4) ภายใตยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว
มุงเนนการปองกันและลดมลพิษจากแหลงกําเนิด ตัวช้ีวัดเฉพาะดานสารเคมีสวนหน่ึงสามารถนํามา
จากตัวช้ีวัดท่ีกําลังมีการศึกษาและพัฒนาภายใตแผนปฏิบัติการระยะตนภายใตแผนยุทธศาสตรการ
จัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พรอมกันน้ี ควรมีการนําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาเปนฐานใน
การพัฒนากําหนด “มาตรการเชิงรุก” เพื่อการจัดการสารเคมีอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

นอกจากน้ี สามารถนําแนวคิดและมาตรการเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจสีเขียวท่ีกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มาปรับใชในการปรับ “แผนปฏิบัติการ“ ภายใต
แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ซ่ึงมีกําหนดใหทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดังกลาวไดเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง อยางนอยทุกๆ 2 ป

ท้ังน้ี ภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 4 มีกลวิธีการดําเนินงาน
บางสวนท่ีสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวตามขอเสนอของ UNEP อยูแลว คือ การพัฒนา
กลไกและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการสารเคมีภายใตกลวิธีท่ี 2 เร่ืองการพัฒนากลไก
และเคร่ืองมือในการจัดการสารเคมีอยางเปนระบบครบวงจร (ในทางกลับกันก็สามารถอางอิงแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อมาผลักดันการพัฒนากลไกและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
สารเคมีใหเกิดผลกาวหนาตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวไดเชนกัน)

5.3.3 ผลการประชุมเร่ืองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การกําหนดใหมี “เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน” (Sustainable Development Goals: SDGs)
นับเปนความกาวหนาสําคัญอีกประการหน่ึงของผลลัพธการประชุม Rio+20 ในขณะน้ียังเปนชวง
ของการประชุมภายใตคณะทํางานท่ีเปดกวาง (Open Working Group) เพื่อพิจารณาจัดทํา
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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คณะวิจัยมีขอเสนอใหพิจารณาเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนเปน 2 ระดับซ่ึงมีความเกี่ยวโยง
สัมพันธกัน ไดแก เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับโลก และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนใน
ระดับประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการดําเนินงานวาดวยการ
จัดการสารเคมีควรเร่ิมกระบวนการศึกษาและพัฒนาเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศในมิติ
ดานการจัดการสารเคมี เพื่อนําเสนอเปนสวนหน่ึงของเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทย
และเปนฐานในการเขารวมประชุมเจรจานําเสนอกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในระดับโลก

ชองทางในการนําเสนอเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศไทยในมิติดานการจัดการ
สารเคมี คือ การนําเสนอไปยัง “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันท่ี 6 เมษายน 2556 (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาท่ียังยืนในบทท่ี 3 หัวขอ 3.2)

สรุปขอ เสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจเพิ่มเติม ท่ีเ ช่ือมโยงกับผลลัพธของการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Rio+20) และยุทธศาสตรของประเทศท่ีเกี่ยวของกับเร่ือง
สารเคมี ไดดังภาพ ขางลาง

แผนภาพที่ 5.1 ภารกิจเพิ่มเติมท่ีเช่ือมโยงกับผลลัพธของการประชุมสหประชาชาติวาดวย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Rio+20) และยุทธศาสตรของประเทศท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองสารเคมี


