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คาํชี 
แจง 
กรณีการฟ้องคดีให้เพกิถอนมตคิณะรัฐมนตรีเรื"อง  

การแต่งตั 
งคณะกรรมการวัตถุอันตราย 
25 กุมภาพันธ์ 2554 

 
ตามที�มูลนิธิชีววิถี โดยนายวิฑูรย์ เลี�ยนจํารูญ เป็นผู้ รับมอบอํานาจ และมูลนิธิบูรณนิเวศ โดย

นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั 6ง เป็นผู้ รับมอบอํานาจ ได้ยื�นฟ้องคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ ถูกฟ้องคดีที�  1 สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที� 2 1 และกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที� 3 ตอ่ศาลปกครอง
กลาง เมื�อวนัที� 7 กมุภาพนัธ์ 2554 ให้เพิกถอนมตคิณะรัฐมนตรีวนัที� 19 พฤศจิกายน 2553 ในส่วนของการ
แตง่ตั 6งคณะกรรมการวตัถอุนัตรายในสว่นของผู้ทรงคณุวฒุิจากผู้แทนองค์การสาธารณประโยชน์ลําดบัที� 6 
ถึง 9   และร้องขอตอ่ศาลให้มีการคุ้มครองชั�วคราวเพื�อมิให้กรรมการที�แตง่ตั 6งโดยมิชอบดงักล่าวทําหน้าที�
ในคณะกรรมการวตัถอุนัตรายก่อนการตดัสินคดีนี 6 ตามคดีหมายเลขดําที� 390/2554 ทั 6งนี 6เนื�องจากเหตผุล
ประกอบดงัตอ่ไปนี 6 

 
1. กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที" มีผลประโยชน์ ทับ ซ้อนอาจใ ช้บทบาทหน้า ที" ของ

คณะกรรมการวัตถุอันตรายตามที"บัญญัติไว้ในมาตรา 7 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ"มเตมิ พ.ศ.2551 เพื"อเอื 
อประโยชน์ต่อกิจการวัตถุอันตรายของตนและสมาคมของตนจน
กระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะ  

1.1 ตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ฉบบัปรับปรุงแก้ไข 2551 
กําหนดให้ใบสําคญัการขึ 6นทะเบียนวตัถอุนัตรายชนิดที� 2 และชนิดที� 3 หรือใบรับแจ้ง 
การดําเนินการผลิต นําเข้า สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ�งวตัถอุนัตรายชนิดที� 2 ที�ออกให้ 
ตามพระราชบญัญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ต้องขึ 6นทะเบียนใหมท่ั 6งหมดภายในวนัที� 22 สิงหาคม 25542 
หากให้กรรมการชดุดงักล่าวที�มีตวัแทนผู้ทรงคณุวฒุิที�มาจากผู้ประกอบธุรกิจนําเข้าวตัถอุนัตรายเข้าร่วม
พิจารณาจะก่อให้เกิดความเสียหายได้  
 ตวัอย่างเช่น  ใบอนุญาตทะเบียนวัตถุอันตรายที�ใช้ในการกําจัดศตัรูพืชกว่า 27,000 รายการ 3

จะต้องขึ 6นทะเบียนใหม่ทั 6งหมดเพื�อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ แต่สมาคมอารักขาพืชซึ�งนายก

                                                
1 อยา่งไรก็ตามหลงัการพิจารณาไตส่วนเมื�อวนัที� ๒๓ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๔ ผู้ ฟ้องคดีได้ขอถอนฟ้องผู้ถกูฟ้องคดีที� ๒ 
หลงัจากได้รับคําชี 6แจงวา่ สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงหนว่ยงานที�ทําหน้าที�ในทางธุรการตามวิธีการปฏิบตัิงาน
ทั�วไปเทา่นั 6น มิได้มีอํานาจในการประกาศแตง่ตั 6งกรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการวตัถอุนัตรายแตป่ระการใด 
2 มาตรา ๒๖ ให้ใบสาํคญัการขึ 6นทะเบียนวตัถอุนัตรายชนิดที� ๒ และชนิดที� ๓ หรือใบรับแจ้ง 
การดาํเนินการผลติ นําเข้า สง่ออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ�งวตัถอุนัตรายชนิดที� ๒ ที�ออกให้ 
ตามพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวนัที�พระราชบญัญตัินี 6ใช้บงัคบั คงใช้ได้ตอ่ไปอีก 
สามปีนบัแตว่นัที�พระราชบญัญตันีิ 6ใช้บงัคบั 
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สมาคมได้รับการแตง่ตั 6งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ กลบัมีข้อเสนอให้ขยายเวลาการขึ 6นทะเบียนออกไป
เป็นอีก 1 ปี (ดงัเอกสารแนบ 1) ซึ�งจะสง่ผลกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะได้ 
 1.2 คณะกรรมการวตัถอุนัตรายยงัมีอํานาจในการมาตรา 40 ในการเพิกถอนวตัถอุนัตรายที�ได้ขึ 6น
ทะเบียนไว้แล้ว แต่ต่อมาเมื�อนํามาใช้แล้วอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ�งแวดล้อม 
ตวัอย่างเช่น ขณะนี 6วตัถอุนัตรายด้านกําจดัศตัรูพืชชื�อ คาร์โบฟูแรน(Carbofuran) และอีพีเอ็น (EPN) ถูก
ห้ามใช้แล้วในสหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรป คณะกรรมการวัตถุอันตรายที�มาจากธุรกิจและ
สมาคมการค้าของธุรกิจดงักลา่วอาจเป็นอปุสรรคตอ่การทําหน้าที�ในการเพิกถอนวตัถอุนัตรายได้ 

1.3 คณะกรรมการวตัถุอนัตรายยงัมีมีหน้าที�หลกัในการกําหนดนโยบาย มาตรการและแผนการ
กํากบัดแูลวตัถอุนัตรายหลงัจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องรับไป
เป็นแนวทางปฏิบตัิ4 รวมทั 6งให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรมในการออกประกาศระบุ
ชื�อหรือคุณสมบัติของวัตถุอันตราย ชนิดของวัตถุอันตราย กําหนดเวลาการใช้บังคับและหน่วยงาน
ผู้ รับผิดชอบในการควบคมุวตัถอุนัตรายดงักล่าว (ตามมาตรา 18 วรรคสอง) ซึ�งหากกรรมการวตัถอุนัตราย
มีที�มาจากธุรกิจที�มีผลประโยชน์ทบัซ้อน อาจกําหนดให้วตัถอุนัตรายบางชนิดที�ตนมีผลประโยชน์เกี�ยวข้อง
ไม่ถกูกําหนดเป็นวตัถุอนัตรายที�ต้องมีการควบคมุอย่างเข้มงวด หรือได้รับการยกเว้นไม่ประกาศเป็นวตัถุ
อนัตราย ซึ�งเป็นการเอื 6ออํานวยตอ่กิจการของตนแตอ่าจจะกระทบตอ่ผลประโยชน์สาธารณะได้  
 

2. การแต่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินลาํดับที" 6 ถงึ 9 ของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของ
กระทรวงอุตสาหกรรมมิได้เป็นไปตามที"กฎหมายบัญญัตว่ิา ต้องแต่งตั 
งจากผู้ทรงคุณวุฒทีิ"เป็น
ตัวแทนขององค์การสาธารณประโยชน์ เพราะกรรมการ 2 คน เป็นตัวแทนมาจากผู้ประกอบ
ธุรกิจที"เกี"ยวกับการนําเข้าและจาํหน่ายวัตถุอันตราย และอีก  2 คน มาจากองค์กรวิชาชีพ ดังนั
น
จึงทาํให้สัดส่วนตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ที"จะเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายไม่เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี 
 

2.1 นางศุภวรรณ ตันตยานนท์  ซึ�งได้รับการแต่งตั 6งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที�เป็นตวัแทน
องค์การสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองสขุภาพอนามยั  
 ปัจจบุนัดํารงตําแหน่งเป็น (1) ที�ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมโพลีเมอร์แห่งประเทศไทย และ (2) 
เป็นนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย (2550 – ปัจจุบนั) และเป็นกรรมการบริหารสมาคมเคมี (2552 – 
ปัจจุบนั) สมาคมดงักล่าวมีเป้าหมายเพื�อส่งเสริมและสร้างภาพอนัดีของวิชาชิเคมี ชี 6นําสงัคมให้มีความ

                                                                                                                

3 ประเทศมาเลเซยี อินโดนีเซยี และเวียดนาม อนญุาตให้มีการขึ 6นทะเบียนเพียง ๙๑๗, ๑๑๕๘  และ ๑๗๔๓  รายการ
ตามลาํดบัเทา่นั 6น (จาก Plant protection profiles from Asia-Pacific countries, FAO 2007) 
4 มาตรา ๗ (๑) แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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เข้าใจที�ถกูต้องที�เกี�ยวกบัสารเคมี มีบทบาทในการพฒันาวิชาชีพและอตุสาหกรรมเคมีไทย และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมระดบันานาชาต ิ 
 ผู้ ฟ้องจงึเห็นว่า หากนางศภุวรรณจะได้รับการแตง่ตั 6งเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ควรได้เป็นผู้แทน
ผู้ ที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญด้านเคมี มิใชอ่งค์การสาธารณะประโยชน์ด้านการคุ้มครองสขุภาพอนามยั 

 
 2.2 นางสาวสุมล ปวิตรานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที�เป็นตวัแทนสาธารณประโยชน์ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค   

ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของสมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย (สอป) เป็นสมาคมทาง
วิชาการที�ก่อตั 6งขึ 6นเพื�อเป็นแกนกลางในการสนบัสนุน ประสานงานและพฒันาเพื�อยกระดบัคณุภาพและ
มาตรฐานด้านวิทยาการในการวิเคราะห์ โดยความร่วมมือของนกัวิทยาศาสตร์สาขาตา่งๆ ที�เป็นปฏิบตัิงาน
เกี�ยวกับการวิเคราะห์ รวมทั 6งผู้ ให้ความสนใจ หรือเกี�ยวข้องจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา 
อตุสาหกรรม ห้องปฏิบตักิารเอกชน บริษัทที�จําหน่ายอปุกรณ์ เครื�องมือ สารเคมีตา่งๆ ที�ใช้ในการวิเคราะห์ 
ทั 6งนี 6มีเป้าหมายในการเชื�อมโยงเป็นสาขาหนึ�งขององค์กร AOAC International ประเทศสหรัฐอเมริกา   
 ผู้ ฟ้องจึงเห็นว่า นางสาวสมุลมีคณุสมบตัิควรจะได้รับการแต่งตั 6งเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิที�เป็น
ผู้ แทนขององค์กรวิชาชีพด้านเคมี หรือวิทยาศาสตร์ มิใช่องค์การสาธารณะประโยชน์ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
       2.3 นายปกรณ์ สุจเร เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที�เป็นตวัแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการ
เกษตรกรรมยั�งยืน  
 ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นผู้จดัการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ซินเจนทา ครอบ โปรเทคชั�น (ประเทศ
ไทย) ซึ�งเป็นบริษัทที�เป็นผู้ผลิต นําเข้า และจดัจําหน่ายวตัถุอนัตรายกําจดัศตัรูพืชรายใหญ่ นายปกรณ์ยงั
ดํารงตําแหน่งเป็นนายกสมาคมอารักขาพืชไทย ซึ�งแตเ่ดิมใช้ชื�อว่า “สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสารเคมีกําจดั
ศตัรูพืช” และเปลี�ยนเป็น “สมาคมอารักขาพืชไทย” ในปี พ.ศ. 2538 โดยสมาคมนี 6มีบทบาทสําคญัที�เป็นที�
รับรู้กันทั�วไปว่าดําเนินการเพื�อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกซึ�งเป็นบริษัทสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ตวัอยา่งเชน่ การเคลื�อนไหวเพื�อให้มีการขยายการขึ 6นทะเบียนวตัถอุนัตรายออกไปเป็นเวลา 1 ปี เป็นต้น  
 ผู้ ฟ้องจึงเห็นว่า นายปกรณ์มิควรได้รับการแต่งตั 6งเป็นกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิที�เป็นผู้ แทนของ
องค์การสาธารณะประโยชน์ด้านเกษตรกรรมยั�งยืน ซึ�งเป็นแนวทางเกษตรกรรมที�เป็นที� รับทราบกัน
โดยทั�วไปว่าเป็นแนวทางที�มุ่งลด ละ เลิกการใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช นายปกรณ์ยงัเป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ
ตําแหนง่กรรมการดงักล่าว จนอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนขึ 6นได้  ดงัจะเห็นได้จากผู้แทนของกรมวิชาการ
เกษตรได้แสดงความเห็นตอ่คณะกรรมการกลั�นกรองรายชื�อผู้ ที�จะเข้ารับการแตง่ตั 6งเป็นกรรมการว่า  นาย
ปกรณ์มีคณุสมบตัไิมเ่หมาะสมกบัการเป็นกรรมการวตัถอุนัตราย เนื�องจากเป็นผู้ มีส่วนได้เสียจากตําแหน่ง
นี 6 
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 2.4 นายสุมิดา บุรณศิริ เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที�เป็นตวัแทนองค์การสาธารณประโยชน์
ด้านการจดัการปัญหาวตัถอุนัตรายในท้องถิ�น  

 ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และเป็น
รองประธานอาวโุส สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ทั 6งนี 6บริษัทเทยิน โพลีเอสเตอร์เป็นผู้บริษัทรายใหญ่
ของไทยที�ผลิตเส้นใยสงัเคราะห์และมีสว่นแบง่ตลาดสงูในประเทศไทยถึงร้อยละ 47  

ผู้ ฟ้องจึงเห็นว่า นายสุมิดามิควรได้รับการแต่งตั 6งเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิที�เป็นผู้แทนของ
องค์การสาธารณะประโยชน์ เพราะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับตําแหน่งกรรมการดังกล่าว จนอาจเกิด
ผลประโยชน์ทบัซ้อนขึ 6นได้   

 
การแต่งตั 6งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายจึงมีความสําคญัอย่างยิ�ง 

เพื�อเปิดโอกาสให้มีการส่วนร่วมของกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิจากองค์การสาธารณประโยชน์ในการทํางาน
ร่วมกับผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาอื�นๆ และตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆของราชการ ดงัที�ปรากฏในหมายเหตุ
ท้ายพระราชบญัญัติวตัถุอันตราย ฉบบัปรุงปรุงแก้ไข พ.ศ. 2551  ประกาศในเล่ม 125 ตอนที� 38 ก ราช
กิจจานเุบกษา 25 กมุภาพนัธ์ 2551 ความวา่ 

“ เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี 6 คือ โดยที�พระราชบญัญัติวัตถุอนัตราย พ.ศ. 
2535 ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว บทบญัญัติบางประการไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั ซึ�งมี
สภาพปัญหาเกี�ยวกบัวตัถอุนัตรายที�ทวีความรุนแรงขึ 6น มีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยั ความปลอดภยัของ
ประชาชนและสิ�งแวดล้อม สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี�ยวกับองค์ประกอบ อํานาจและหน้าที�ของ
คณะกรรมการวตัถอุนัตราย ฯลฯ” เป็นต้น 

 


