คําชีแจง
กรณีการฟ้องคดีให้ เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี เรื" อง
การแต่ งตังคณะกรรมการวัตถุอันตราย
25 กุมภาพันธ์ 2554
ตามที มูลนิธิชี ววิถี โดยนายวิฑูรย์ เลี ยนจํ ารู ญ เป็ นผู้รับมอบอํ านาจ และมูลนิธิบูรณนิเวศ โดย
นางสาวเพ็ ญ โฉม แซ่ ตัง6 เป็ นผู้ รั บ มอบอํ า นาจ ได้ ยื น ฟ้ องคณะรั ฐ มนตรี เป็ นผู้ ถูก ฟ้ องคดี ที 1 สํ า นัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที 2 1 และกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที 3 ต่อศาลปกครอง
กลาง เมือวันที 7 กุมภาพันธ์ 2554 ให้ เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วนั ที 19 พฤศจิกายน 2553 ในส่วนของการ
แต่งตังคณะกรรมการวั
6
ตถุอนั ตรายในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนองค์การสาธารณประโยชน์ลําดับที 6
ถึง 9 และร้ องขอต่อศาลให้ มีการคุ้มครองชัว คราวเพือมิให้ กรรมการทีแต่งตังโดยมิ
6
ชอบดังกล่าวทําหน้ าที
ในคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายก่อนการตัดสินคดีนี 6 ตามคดีหมายเลขดําที 390/2554 ทังนี
6 6เนืองจากเหตุผล
ประกอบดังต่อไปนี 6
1. กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ท" ี มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนอาจใช้ บทบาทหน้ าที" ของ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายตามที"บัญญัติไว้ ในมาตรา 7 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
แก้ ไขเพิ"มเติม พ.ศ.2551 เพื"อเอือประโยชน์ ต่อกิจการวัตถุอันตรายของตนและสมาคมของตนจน
กระทบต่ อประโยชน์ ของสาธารณะ
1.1 ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 ฉบับปรับปรุงแก้ ไข 2551
กําหนดให้ ใบสําคัญการขึ 6นทะเบียนวัตถุอนั ตรายชนิดที 2 และชนิดที 3 หรื อใบรับแจ้ ง
การดําเนินการผลิต นําเข้ า ส่งออก หรื อมีไว้ ในครอบครองซึง วัตถุอนั ตรายชนิดที 2 ทีออกให้
ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 ต้ องขึ 6นทะเบียนใหม่ทงหมดภายในวั
ั6
นที 22 สิงหาคม 25542
หากให้ กรรมการชุดดังกล่าวทีมีตวั แทนผู้ทรงคุณวุฒิทีมาจากผู้ประกอบธุรกิจนําเข้ าวัตถุอนั ตรายเข้ าร่ วม
พิจารณาจะก่อให้ เกิดความเสียหายได้
ตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตทะเบียนวัตถุอันตรายที ใช้ ในการกํ าจัดศัตรู พืชกว่า 27,000 รายการ 3
จะต้ องขึน6 ทะเบียนใหม่ทงหมดเพื
ั6
อเป็ นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ แต่สมาคมอารักขาพืชซึงนายก
1

อย่างไรก็ตามหลังการพิจารณาไต่สวนเมือวันที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ ขอถอนฟ้ องผู้ถกู ฟ้ องคดีที ๒
หลังจากได้ รับคําชี 6แจงว่า สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็ นเพียงหน่วยงานทีทาํ หน้ าทีใ นทางธุรการตามวิธีการปฏิบตั ิงาน
ทัว ไปเท่านัน6 มิได้ มีอาํ นาจในการประกาศแต่งตังกรรมการผู
6
้ ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายแต่ประการใด
2
มาตรา ๒๖ ให้ ใบสําคัญการขึ 6นทะเบียนวัตถุอนั ตรายชนิดที ๒ และชนิดที ๓ หรื อใบรับแจ้ ง
การดําเนินการผลิต นําเข้ า ส่งออก หรื อมีไว้ ในครอบครองซึง วัตถุอนั ตรายชนิดที ๒ ทีออกให้
ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันทีพระราชบัญญัตินี 6ใช้ บงั คับ คงใช้ ได้ ตอ่ ไปอีก
สามปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัตนิ ี 6ใช้ บงั คับ
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปี 2555
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สมาคมได้ รับการแต่งตังให้
6 เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กลับมีข้อเสนอให้ ขยายเวลาการขึ 6นทะเบียนออกไป
เป็ นอีก 1 ปี (ดังเอกสารแนบ 1) ซึง จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้
1.2 คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายยังมีอํานาจในการมาตรา 40 ในการเพิกถอนวัตถุอนั ตรายทีได้ ขึ 6น
ทะเบี ยนไว้ แ ล้ ว แต่ต่อมาเมื อนํ ามาใช้ แ ล้ วอาจเกิ ดอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ พื ช ทรั พ ย์ หรื อสิ ง แวดล้ อ ม
ตัวอย่างเช่น ขณะนี 6วัตถุอนั ตรายด้ านกําจัดศัตรู พืชชือ คาร์ โบฟูแรน(Carbofuran) และอีพีเอ็น (EPN) ถูก
ห้ ามใช้ แล้ วในสหรั ฐอเมริ กา และหลายประเทศในยุโรป คณะกรรมการวัตถุอันตรายทีมาจากธุรกิ จและ
สมาคมการค้ าของธุรกิจดังกล่าวอาจเป็ นอุปสรรคต่อการทําหน้ าทีในการเพิกถอนวัตถุอนั ตรายได้
1.3 คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายยังมีมีหน้ าทีหลักในการกํ าหนดนโยบาย มาตรการและแผนการ
กํากับดูแลวัตถุอนั ตรายหลังจากคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบแล้ วให้ หน่วยงานทีเกียวข้ องรับไป
เป็ นแนวทางปฏิบตั 4ิ รวมทังให้
6 ความเห็นแก่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกประกาศระบุ
ชื อ หรื อ คุณ สมบัติ ข องวัต ถุอัน ตราย ชนิ ด ของวัต ถุอัน ตราย กํ า หนดเวลาการใช้ บัง คับ และหน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอนั ตรายดังกล่าว (ตามมาตรา 18 วรรคสอง) ซึงหากกรรมการวัตถุอนั ตราย
มีทีมาจากธุรกิจทีมีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน อาจกําหนดให้ วตั ถุอนั ตรายบางชนิดทีตนมีผลประโยชน์เกียวข้ อง
ไม่ถกู กํ าหนดเป็ นวัตถุอนั ตรายทีต้องมีการควบคุมอย่างเข้ มงวด หรื อได้ รับการยกเว้ นไม่ประกาศเป็ นวัตถุ
อันตราย ซึง เป็ นการเอื 6ออํานวยต่อกิจการของตนแต่อาจจะกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะได้
2. การแต่ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใิ นลําดับที" 6 ถึง 9 ของคณะรั ฐมนตรี ตามข้ อเสนอของ
กระทรวงอุตสาหกรรมมิได้ เป็ นไปตามที"กฎหมายบัญญัตวิ ่ า ต้ องแต่ งตังจากผู้ทรงคุณวุฒทิ " ีเป็ น
ตัวแทนขององค์ การสาธารณประโยชน์ เพราะกรรมการ 2 คน เป็ นตัวแทนมาจากผู้ประกอบ
ธุรกิจที"เกี"ยวกับการนําเข้ าและจําหน่ ายวัตถุอันตราย และอีก 2 คน มาจากองค์ กรวิชาชีพ ดังนัน
จึงทําให้ สัดส่ วนตัวแทนองค์ การสาธารณประโยชน์ ท" ีจะเข้ าไปเป็ นกรรมการในคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายไม่ เป็ นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ ของกฎหมาย ดังรายละเอียดต่ อไปนี
2.1 นางศุภวรรณ ตันตยานนท์ ซึงได้ รับการแต่งตังเป็
6 นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีเป็ นตัวแทน
องค์การสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ น (1) ทีปรึ กษาคณะกรรมการสมาคมโพลีเมอร์ แห่งประเทศไทย และ (2)
เป็ นนายกสมาคมเคมี แห่งประเทศไทย (2550 – ปั จจุบนั ) และเป็ นกรรมการบริ หารสมาคมเคมี (2552 –
ปั จจุบนั ) สมาคมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื อส่งเสริ มและสร้ างภาพอันดีของวิชาชิเคมี ชี 6นํ าสังคมให้ มีความ

3

ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม อนุญาตให้ มีการขึ 6นทะเบียนเพียง ๙๑๗, ๑๑๕๘ และ ๑๗๔๓ รายการ
ตามลําดับเท่านัน6 (จาก Plant protection profiles from Asia-Pacific countries, FAO 2007)
4
มาตรา ๗ (๑) แก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย (ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
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เข้ าใจทีถกู ต้ องทีเกียวกับสารเคมี มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพและอุตสาหกรรมเคมีไทย และมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมระดับนานาชาติ
ผู้ฟ้องจึงเห็นว่า หากนางศุภวรรณจะได้ รับการแต่งตังเป็
6 นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ควรได้ เป็ นผู้แทน
ผู้ทีมีความรู้ความเชียวชาญด้ านเคมี มิใช่องค์การสาธารณะประโยชน์ด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย
2.2 นางสาวสุมล ปวิตรานนท์ เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีเป็ นตัวแทนสาธารณประโยชน์ด้าน
การคุ้มครองผู้บริ โภค
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของสมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย (สอป) เป็ นสมาคมทาง
วิชาการทีก่อตังขึ
6 6นเพือเป็ นแกนกลางในการสนับสนุน ประสานงานและพัฒนาเพือยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานด้ านวิทยาการในการวิเคราะห์ โดยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ ทีเป็ นปฏิบตั ิงาน
เกี ยวกับการวิเ คราะห์ รวมทัง6 ผู้ใ ห้ ความสนใจ หรื อเกี ยวข้ องจากหน่วยงานราชการ สถาบัน การศึกษา
อุตสาหกรรม ห้ องปฏิบตั กิ ารเอกชน บริ ษัททีจําหน่ายอุปกรณ์ เครื องมือ สารเคมีตา่ งๆ ทีใช้ ในการวิเคราะห์
ทังนี
6 6มีเป้าหมายในการเชือมโยงเป็ นสาขาหนึง ขององค์กร AOAC International ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ผู้ฟ้องจึงเห็นว่า นางสาวสุมลมีคณ
ุ สมบัติควรจะได้ รับการแต่งตังเป็
6 นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีเป็ น
ผู้แทนขององค์กรวิชาชี พด้ านเคมี หรื อวิทยาศาสตร์ มิใช่องค์ การสาธารณะประโยชน์ ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริ โภค
2.3 นายปกรณ์ สุจเร เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีเป็ นตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์ด้านการ
เกษตรกรรมยัง ยืน
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้จดั การฝ่ ายธุรกิจ บริ ษัท ซินเจนทา ครอบ โปรเทคชัน (ประเทศ
ไทย) ซึงเป็ นบริ ษัททีเป็ นผู้ผลิต นําเข้ า และจัดจําหน่ายวัตถุอนั ตรายกําจัดศัตรู พืชรายใหญ่ นายปกรณ์ยงั
ดํารงตําแหน่งเป็ นนายกสมาคมอารักขาพืชไทย ซึงแต่เดิมใช้ ชือว่า “สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสารเคมีกําจัด
ศัตรู พืช” และเปลียนเป็ น “สมาคมอารักขาพืชไทย” ในปี พ.ศ. 2538 โดยสมาคมนี 6มีบทบาทสําคัญทีเป็ นที
รั บ รู้ กั น ทัว ไปว่ า ดํ า เนิ น การเพื อ ปกป้ องผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก ซึ ง เป็ นบริ ษั ท สารเคมี กํ า จัด ศัต รู พื ช
ตัวอย่างเช่น การเคลือนไหวเพือให้ มีการขยายการขึ 6นทะเบียนวัตถุอนั ตรายออกไปเป็ นเวลา 1 ปี เป็ นต้ น
ผู้ฟ้ องจึง เห็ นว่า นายปกรณ์ มิ ควรได้ รับการแต่ง ตัง6 เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ทีเ ป็ นผู้แ ทนของ
องค์ การสาธารณะประโยชน์ ด้ านเกษตรกรรมยัง ยื น ซึง เป็ นแนวทางเกษตรกรรมที เ ป็ นที รับ ทราบกัน
โดยทัว ไปว่าเป็ นแนวทางทีม่งุ ลด ละ เลิกการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืช นายปกรณ์ ยงั เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียกับ
ตําแหน่งกรรมการดังกล่าว จนอาจเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้ อนขึ 6นได้ ดังจะเห็นได้ จากผู้แทนของกรมวิชาการ
เกษตรได้ แสดงความเห็นต่อคณะกรรมการกลัน กรองรายชือผู้ทีจะเข้ ารับการแต่งตังเป็
6 นกรรมการว่า นาย
ปกรณ์มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เหมาะสมกับการเป็ นกรรมการวัตถุอนั ตราย เนืองจากเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียจากตําแหน่ง
นี 6
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2.4 นายสุมิดา บุรณศิริ เป็ นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีเป็ นตัวแทนองค์การสาธารณประโยชน์
ด้ านการจัดการปั ญหาวัตถุอนั ตรายในท้ องถิน
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทเทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และเป็ น
รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ทังนี
6 6บริ ษัทเทยิน โพลีเอสเตอร์ เป็ นผู้บริ ษัทรายใหญ่
ของไทยทีผลิตเส้ นใยสังเคราะห์และมีสว่ นแบ่งตลาดสูงในประเทศไทยถึงร้ อยละ 47
ผู้ฟ้องจึงเห็นว่า นายสุมิดามิควรได้ รับการแต่งตังเป็
6 นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีเป็ นผู้แทนของ
องค์ ก ารสาธารณะประโยชน์ เพราะเป็ นผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ ตํ า แหน่ ง กรรมการดัง กล่ า ว จนอาจเกิ ด
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อนขึ 6นได้
การแต่งตังคณะกรรมการผู
6
้ ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายจึงมีความสํ าคัญอย่างยิง
เพือเปิ ดโอกาสให้ มีการส่วนร่ วมของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การสาธารณประโยชน์ในการทํางาน
ร่ วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอืนๆ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆของราชการ ดังทีปรากฏในหมายเหตุ
ท้ ายพระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย ฉบับปรุ งปรุ งแก้ ไข พ.ศ. 2551 ประกาศในเล่ม 125 ตอนที 38 ก ราช
กิจจานุเบกษา 25 กุมภาพันธ์ 2551 ความว่า
“ เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี 6 คือ โดยทีพระราชบัญญัติวัตถุอนั ตราย พ.ศ.
2535 ได้ ใช้ บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ซึงมี
สภาพปั ญหาเกียวกับวัตถุอนั ตรายทีทวีความรุ นแรงขึ 6น มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของ
ประชาชนและสิ ง แวดล้ อ ม สมควรปรั บ ปรุ ง บทบัญ ญั ติ เ กี ย วกับ องค์ ป ระกอบ อํ า นาจและหน้ า ที ข อง
คณะกรรมการวัตถุอนั ตราย ฯลฯ” เป็ นต้ น
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