
ความเห็นและขอเสนอแนะ 
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เร่ือง การจัดการอันตรายจากแรใยหินไครโซไทลเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค 

๑. ความเปนมา 
สังคมไทยมีความรับรูเรื่องแรใยหิน หรือแอสเบสตอส (Asbestos) อยางจํากัดมีผูคน 

จํานวนไมมากนักที่รูเรื่องอันตรายของแรใยหินทั้งที่โอกาสรับสัมผัสมีอยูมากโดยเฉพาะผูใชแรงงาน 
ในอุตสาหกรรมแรใยหิน แรงงานทั้งกอสรางและรื้อถอนสิ่งกอสราง โดยความเปนจรงิแรใยหนิมอีันตราย 
ตอสุขภาพทั้งกับผูใชแรงงานและผูบริโภค ที่ผานมาประเทศไทยเคยอนุญาตใหมีการใชแรใยหนิชนดิตางๆ 
ปจจุบันประเทศไทยมีการอนุญาตใหใชแรใยหินเพียงชนิดเดียวเทานั้น คือ แรใยหินชนิดไครโซไทล 
(Chrysotile) หรือแอสเบสตอสสีขาว 

แรใยหินชนิดไครโซไทลที่ยังมีการอนุญาตใหใชอยูในประเทศไทย เมือ่กระจายเปนอนภุาค 
เขาสูปอดจะเปนสาเหตุของโรคมะเร็งเยื่อหุมปอด โรคปอดอักเสบจากแรใยหิน และโรคมะเร็งปอด 
เปนโรครายแรง รักษาไมหาย และเกิดตอนอายุมาก เพราะการเกิดโรคหลังไดรับแรใยหินประมาณ 
๒๐ - ๓๐ ป ๑ 

แรใยหินเปนวัสดุที่นํามาใชในผลิตภัณฑที่ตองการความทนทานและทนความรอน 
เชน ในกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผนเรียบ ฝาเพดาน ฉนวนกันความรอน ผาเบรค ทอน้ําซีเมนต 
กระเบื้องยางไวนิลปูพื้น และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน ประเทศไทยมีการใชแรใยหินเปนจํานวนมาก 
จึงมีภาครัฐและภาคเอกชนบางสวนกังวลวาถามีการรณรงคใหประชาชนตื่นตัวและมีการยกเลิกการใช 
แรใยหินแลวจะมีผลกระทบตอภาคธุรกิจ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการประชุมนานาชาติในประเทศไทยมีการจัดทําคําประกาศกรงุเทพ 
เพื่อการยกเลิกการใชแอสเบสตอสและขจัดโรคจากแอสเบสตอส มีการทบทวนมาตรการตางๆ 
ที่เกี่ยวกับอันตรายและการจัดการแรใยหินทั่วโลก และมีมติทีส่าํคญั คอื ใหมกีารยกเลกิการใชแอสเบสตอส 
ในทุกประเทศทั่วโลก ๒ 

ป พ.ศ.๒๕๕๑ นพ.สุทธิพัฒน  วงศวิทยวิโชติ  และ  ดร.พญ.ฉันทนา  ผดุงทศ 
แพทยผู เชี่ยวชาญดานอาชีวเวชศาสตรไดรายงานการเสียชีวิตผูปวยโรคมะเร็งเยื่อหุมปอด 
หรือเมโสเทลิโอมา ในประเทศไทยเปนรายแรก โดยกลาววาเปนสัญญาณเตือนอันตรายที่จะตามมา 
จากปรากฏการณการใชแรใยหินทั่วโลกโดยเปรียบเทียบวา คลื่นลูกแรก คือ การใชแรใยหนิจาํนวนมาก 

๑ แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ. ความรูเพื่อผูบริโภค เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับ 
แรใยหินชนิดไครโซไทล. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ, ๒๕๕๓ 
๒ วิทยา กุลสมบูรณ.ขอสังคมไทยไรแรใยหิน. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ, ๒๕๕๓



๒ 

จนถึงการมีมาตรการการยกเลิกการใช คลื่นลูกที่สอง คือ การพบผูปวยภายหลังการใช ซึ่งจะมี 
ระยะเวลาประมาณกวา ๒๐ ปตอมา ๓ 

สําหรับประเทศไทยที่ผานมาแมวาจะมีการนําเสนอทางวิชาการในเรื่องอันตราย 
จากแรใยหิน แตภาครัฐยังไมมีนโยบายและมาตรการในระดับประเทศที่เดนชัด องคกรภาครัฐที่เริ่ม 
มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม คือ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดใหมีการกําหนด 
คําเตือนในสินคาที่มีแรใยหินเปนองคประกอบ มาตรการดังกลาวถือเปนการเริ่มตนที่สําคัญอยางไรก็ตาม 
มีขอเสนอใหมีการยกเลิกการใชแรใยหิน เพื่อขจัดอันตรายของผูใชแรงงานและผูใชผลิตภัณฑทีม่แีรใยหนิ 
เปนองคประกอบ 

เนื่องจากที่ผานมายังไมมีมาตรการเชิงนโยบายจากภาครัฐในภาพรวมที่เปนมาตรการ 
นําไปสูหลักประกันสูงสุดของประชาชนที่จะไมไดรับอันตรายจากแรใยหิน การรับฟงขอเสนอจากภาคสวนตางๆ 
จึงเปนเรื่องพึงกระทําโดยเรงดวน คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดดําเนินการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ 
เพื่อจัดทําความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในเรื่อง “การจัดการอันตรายจากแรใยหินไครโซไทล 
เพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค” 

๒. การดําเนินการ 
คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค สภาทีป่รกึษา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดดําเนินการดังนี้ 
๒.๑ ศึกษาขอมูลอันตรายจากแรใยหินไครโซไทลและขอมูลที่เกี่ยวของจากงานวิจัย 

ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศรวมกับแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒.๒ คณะทํางานเกี่ยวเนื่องดานคุมครองผูบริโภคของคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติชุดที่ ๒  รวมกับ 
แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดประชุมหารือ เรื่อง “ขอเสนอ 
เชิงนโยบายแนวทางปองกันอันตรายจากแรใยหินตอสุขภาพผูบริโภค” เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ณ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๒.๓ คณะทํางานเกี่ยวเนื่องดานคุมครองผูบริโภคของคณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติชุดที่ ๒  รวมกับ 
แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดประชุมหารือ เร่ือง “ใหผลิตภัณฑ 

๓  วิทยา กุลสมบูรณ. แผนพับ พิษภัยจากแรใยหิน มาตรการแรใยหินในไทย: มาตรฐานที่ต่ํากวาสากล. แผนงาน 
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ,  ๒๕๕๓



๓ 

ที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาควบคุมฉลาก” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๒ณ หองประชมุ 
ชั้น ๒ สํานักงานกลางนักเรียนคริสเตียน (ตึกสภาคริสตจักรแหงประเทศไทย) สะพานหัวชาง กรุงเทพฯ 

๒.๔ จัดเวทีสัมมนารับฟงความคิดเห็นรวมกับแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง “การจัดการอันตรายจากแรใยหินเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค” 
เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ณหองประชุม ๑ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๓. สาระสําคัญ 
๓.๑ การเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน 

แรใยหิน หรือแอสเบสตอส ที่ผลิตในเชิงการคาแบงออกเปน ๒ กลุมใหญ คือ 
เซอรเพนไทน และแอมฟโบล ทั้ง ๒ กลุมไดรับการยอมรับในวงการวิชาการระดับสากลวาเปนสารกอมะเร็ง 
ที่เนื้อปอดและเยื่อหุมปอด โดยที่กลุมแอมฟโบลเปนสารที่พบวาผูที่ไดรับสัมผัส จะมีอัตราเสี่ยงสูง 
ตอการเกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุมปอดและเยื่อบุชองทอง โรคแอสเบสโตสิส มากกวา แตกลุม 
เซอรเพนไทน ก็มีความเสี่ยงเชนกัน ประเทศไทยไดมีการยกเลิกแรใยหินทุกชนิด ยกเวนแรใยหินไครโซไทล 
ในกลุมเซอรเพนไทนซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมยังอนุญาตใหมีการใชไดอยู  และมักจะมีขอโตแยง 
เรื่องอันตรายของไครโซไทล 

วงการแพทยทั่วโลกยืนยันวาแรใยหินทุกชนิดคือสาเหตุที่กอใหเกิดมะเร็งเยื่อหุมปอด 
และโรคที่เกี่ยวกับแรใยหิน รายงานทางวิชาการจํานวนมากยืนยันความเปนพิษและระบาดวิทยา 
ของการเกิดโรคมะเร็งในคนจากการสัมผัสหรือไดรับแรใยหิน ความเปนพิษตอสารพันธุกรรม 

๓.๒ การเปนสารกอมะเร็งของแรใยหิน ชนิดไครโซไทล 
ไครโซไทลสามารถทําลายเนื้อปอด ทําใหเกิดภาวะเนื้อปอดอักเสบเรื้อรังเปนพังผืด 

และที่สําคัญคือเปนสารกอมะเร็งปอด โดยหลักฐานงานวิจัยที่รวบรวมในปจจุบันบงชี้วา ไครโซไทล 
เปนสาเหตุของภาวะเนื้อปอดอักเสบเร้ือรังจนกลายเปนพังผืดนําไปสูภาวะเนื้อปอดหดรัด (Restrictive lung) 
และมะเร็งเนื้อปอด อันตรายของไครโซไทลมีนอยกวา เนื่องจากลักษณะของเสนใย คือ มีขนาด 
เสนผานศูนยกลางเล็กมาก โดยธรรมชาติมักอยูรวมกันเปนมัด (Bundle) เมื่อตกลงสูถุงลมจะแยกออก 
จากกันไดงายและถูกยอยสลายไดเร็วกวากลุมแอมฟโบล ๔ 

สวนกรณีมะเร็งเยื่อหุมปอดยังเปนที่ถกเถียงระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญ เนื่องจาก 
หลักฐานเทาที่มีในปจจุบันมีทั้งที่มีความเห็นตางเรื่องความสัมพันธระหวางไครโซไทลและมะเร็งเยื่อหุมปอด 
อยางไรก็ตาม จากหลักฐานเทาที่ปรากฏ ผูเชี่ยวชาญทางการแพทยทุกกลุมตางเหน็ตรงกนัวาไครโซไทล 

๔ แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ. ความรูเพื่อผูบริโภค เหตุผลที่ตองยกเลิกการใชและความเขาใจผิดเกี่ยวกับ 
แรใยหินชนิดไครโซไทล. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ, ๒๕๕๓, หนา ๑๒



๔ 

เปนสาเหตุของมะเร็งปอดแนนอน และมีหลักฐานใหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวาไครโซไทลเปนสาเหตุของมะเร็ง 
เยื่อหุมปอดไดเชนกัน 

๓.๓ ปริมาณการนําเขาแอสเบสตอสในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีการนําเขาแอสเบสตอสตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยนําเขาประมาณ 

๔๒,๕๔๑ ตัน ปริมาณการใชแอสเบสตอสของประเทศไทยคอนขางคงที่ประมาณแสนกวาตนัมาตลอด 
แตปริมาณลดลงอยางมากในป พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ หลังจากนั้นมีแนวโนม 
เพิ่มมากขึ้นจนคงที่ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตันในแตละป หรือคิดเปนปริมาณบริโภคเฉลี่ย ๓ กิโลกรัม 
ตอคนตอป และเริ่มลดลงอีกในป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เนื่องจากบริษัทแหงหนึ่งยกเลกิการใชไครโซไทล 

ประเทศไทยไมมีแอสเบสตอสในธรรมชาติแตตองนําเขาจากประเทศอื่น ซึ่งจาก 
ขอมูลในป พ.ศ. ๒๕๔๕ พบวาประเทศที่สงออกแอสเบสตอสใหไทยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย 
ไดแก รัสเซีย แคนาดา บราซิล คาซัคสถาน และซิมบับเว และเมื่อเปรียบเทียบในทวีปเอเชียจะเห็นวา 
ไทยนําเขาเปนอันดับสี่รองจากประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ๕ 

ทั้งนี้ประเทศในทวีปเอเชียถือเปนตลาดแอสเบสตอสที่ใหญและขยายตัวอยาง 
ตอเนื่องโดยพบวา รอยละ ๕๐ ของปริมาณแอสเบสตอสในตลาดโลกจะสงมาขายใหประเทศในเอเชีย 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๓  และเติบโตเพิ่มเปนรอยละ ๗๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๐  เนื่องจากประเทศในทวีปยุโรป 
และอเมริกาไดยกเลิกการนําเขาและควบคุมการใชไครโซไทลมากขึ้นเรื่อยๆ 

๓.๔ มาตรการของประเทศตางๆในระดับสากล 
แนวโนมของผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอดทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน มีจํานวน 

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันประเทศตางๆ มีมาตรการการยกเลิกการใช รวม ๕๒ ประเทศในโลก 
ในเอเชียประเทศญี่ปุนไดยกเลิกการใชแรใยหินแลวตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ สวนไทยยังคงมีการนาํเขาแรใยหนิ 
เปนอันดับ ๒ ของโลก ประเทศไทยมีปริมาณการใชแอสเบสตอส ๓ กิโลกรมั/คน/ป ซึง่คาดการณวาจะมี 
ผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอดอยางนอย ๑,๒๙๕ คนตอป ในตางประเทศ เชน สงิคโปร ถอืวาเศษขยะแรใยหนิ 
คือขยะพิษ การรื้อถอนอาคารจะตองสวมชุดปองกัน และตองมีการกระบวนการทําใหเปยกเพื่อลด 
การฟุงกระจายของแรใยหิน 

องคการสากลตอไปนี้ลวนแลวแตสนับสนุน ใหมีการยกเลิกการใชแรใยหิน 
โดยเฉพาะชนิดเซอรเพนไทน (ไครโซไทล) ที่ในปจจุบันยังมีอยูหลายประเทศที่ยังอนุญาตใหใชอยู 
องคการสากลเหลานี้ไดแก WHO (World Health Organization), ILO (International Labor Organization), 
IARC (International Agency for Research on Cancer), ATSDR (Agency for Toxic Substances 
and Disease Registry), NTP (National Toxicology Program)และEPA (Environmental Protection Agency) 

๕ พิชญา พรรคทองสุข. ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเปนสารกอมะเร็งของแรใยหินไครโซไทล.  พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: 
แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ,  ๒๕๕๓, หนา ๕๕



๕ 

๓.๕ การที่พบผูปวยเปนจํานวนนอยในประเทศไทย 
มีขอสงสัยวาหากการใชแอสเบสตอสมีอันตรายจริง เหตุใดจึงยังพบผูปวย 

ในประเทศไทยที่ยืนยันชัดเจนเพียงรายเดียว การที่พบจํานวนผูปวยในประเทศไทยไดนอย เนื่องจาก 
การรายงานจํานวนผูปวยของไทยยังไมมีประสิทธิภาพ การที่ไมมีขอมูลผูปวยไมไดแปลวาไมมีการปวย 
เหตุผลเพราะ 

๑) ประเทศไทยยังไมมีระบบการรายงานการเฝาระวังสุขภาพที่สมบูรณ 
ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่งจะมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจาง 
และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗  จึงทําใหไมมีการเก็บประวัติการทํางาน 
ประวัติการรับสัมผัส และขอมูลพื้นฐานของภาวะสุขภาพไว 

๒) อัตราการยายงานสูง มีการเปลี่ยนที่ทํางานบอย เจาของประวัติเองยังจาํไมได 
วาเคยทํางานอะไรมาบาง นานแคไหน เมื่อถูกซักประวัติอาจไมไดตอบ ทําใหขาดขอมูลเพื่อเชื่อมโยง 
การวิเคราะหการเจ็บปวย

๓) การขาดแคลนแพทยผูเชี่ยวชาญ /ความยากลําบากในการวินิจฉัยโรค 
๔) ระยะเวลาพัฒนาการเกิดโรคใชเวลานาน 
๕) การขาดการเชื่อมโยงขอมูลทางระบาดวิทยา 
เนื่องจากระยะกอโรคมะเร็งปอดจากแรใยหินมีเวลายาวนาน และการยืนยันโรค 

ในประเทศไทยมีขอจํากัด การใชขอมูลจากประเทศที่พัฒนาแลวอนุมานการเกิดปญหาและผลกระทบ 
ตอสุขภาพประชากรในประเทศไทยเพื่อปกปองสุขภาพของประชากรจึงมีความจําเปน 

๓.๖ วัสดุทดแทน คุณภาพและราคา 
บริษัทผูผลิตไดเปลี่ยนมาใช Polyvinyl alcohol (PVA) แตก็ยังสามารถขายในราคาเดิมได 

มีสารทดแทนอยางอื่นที่ทนทานตอแรงกระแทกสูงกวาการใชแอสเบสตอส สารทดแทนที่เหมาะสม 
นอกจากจะมิไดทําใหสินคาดอยคุณภาพแลว ยังเพิ่มจุดเดนเปนการสรางมลูคาเพิม่อีกดวย ตวัอยางเชน 
กระเบื้องแผนเรียบใยหิน จะไมมีคุณสมบัติดัดโคงไดรปูแบบทีต่องการเหมอืนกระเบือ้งแผนเรยีบไรใยหนิ 
ที่ใชเสนใยทดแทนชนิดอื่น 

สําหรับในเรื่องคุณภาพสินคา สินคาประเภทเดียวกันชนิดที่มีใยหินกับชนิดที่ไมมีใยหิน 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะกําหนดคุณลักษณะที่แตกตางกัน แตมิไดดอยคุณภาพ 
ในการใชงานจนนําไปใชประโยชนไมไดหรือไมคุมคา ในการกําหนดคุณภาพดังกลาวเปนบทบาท 
โดยตรงของคณะกรรมการวิชาการที่จะกําหนดมาตรฐานการผลิตและการใชงานใหเหมาะสม



๖ 

๓.๗ กฎหมายที่เกี่ยวของและการดําเนินการดานกฎหมายเพื่อการคุมครอง 
ผูบริโภค 

๓.๗.๑ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
คณะกรรมการที่รับผิดชอบแรใยหินไครโซไทล  ซึ่งกําหนดให เปน 

วัตถุอันตรายประเภทที่ ๓ คือ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงาน 
ผูรับผิดชอบ 

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในมาตรา ๑๘ แบงวัตถุอันตราย 
ออกตามความจําเปนแกการควบคุม แยกเปน ๔ ชนิด ตามความจําเปนแกการควบคุม ดังนี้ 

(๑) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๑  ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา 
การสงออกหรือการมีไวในครอบครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 

(๒) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา 
การสงออกหรือการมีไวในครอบครองตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนและตองปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดดวย 

(๓) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๓  ไดแก วัตถุอันตรายที่การผลิต การนําเขา 
การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต 

(๔) วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔  ไดแก วัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต 
การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครอง 

เนื่องจากปจจุบันแรใยหินไครโซไทล  เปนวัตถุอันตรายชนิดที่  ๓ 
การดําเนินการยกเลิกการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองแรใยหินไครโซไทล 
จึงตองจัดใหแรใยหินไครโซไทล เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔  ซึ่งเปนอํานาจและหนาทีข่องคณะกรรมการ 
วัตถุอันตราย 

คณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการ คือ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(๒) กรรมการ คือ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธกิารสาํนกังานปรมาณเูพือ่สนัติ 
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงคมนาคม 
ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสิบคน ตองเปน 
ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร



๗ 

วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตรหรือกฎหมาย และอยางนอยหาคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่เปน 
ตัวแทนขององคการสาธารณประโยชนและมีประสบการณการดําเนินงานดานการคุมครองสุขภาพอนามยั 
ดานการคุมครองผูบริโภค ดานการเกษตรกรรมยั่งยืน ดานการจัดการปญหาวัตถุอันตรายในทองถิ่น 
หรือดานสิ่งแวดลอม 

(๔) กรรมการและเลขานุการ คือ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สวนผูแทนกรมธุรกิจพลังงาน ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทน 

กรมวิชาการเกษตร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผูแทนสาํนกังานปรมาณูเพือ่สันติ 
เปนผูชวยเลขานุการ 

๓.๗.๒ พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
คณะกรรมการวาดวยฉลาก อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๐ 

และมาตรา ๓๑ ไดออกประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ เร่ือง ใหผลิตภัณฑ 
ที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก ๖ และประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ 
(พ.ศ. ๒๕๕๓) ๗  เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) 
ซึ่งมีเหตุผลในการออกประกาศ ดังนี้ 

“โดยที่ปรากฏวาในปจจุบันไดมีการใชแ รใยหินเปนสวนประกอบ 
ในผลิตภัณฑตางๆ อยางแพรหลาย ซึ่งองคการอนามัยโลกและหนวยงานตางๆ ไดทําการศึกษาพบวา 
แรดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  ดังนั้นการกําหนดใหผลิตภัณฑ 
ที่มีสวนประกอบของแรใยหินตองแสดงขอแนะนําและคําเตือนไวในฉลากจะเปนประโยชนแกผูบริโภค 
เพื่อใหไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคา จึงสมควรกําหนดใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหนิ 
เปนสินคาที่ควบคุมฉลาก” 

ประกาศฉบับนี้กําหนดให  “ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน” 
หมายความวา  ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับเปนสารเสียดทานประเภท  เบรก  คลัตช  และผลิตภัณฑ 
ในอุตสาหกรรมกอสรางประเภทกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ไมฝา ทอน้ํา ที่ยังมีการนําแรใยหิน 
มาใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก 

๖ ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหนิเปน 
สินคาที่ควบคุมฉลาก. ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๐ง วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ หนา ๖๒ 
๗ ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหนิเปน 
สินคาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒). ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๘ง วันที่ ๒๕ มนีาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หนา ๙



๘ 

ลักษณะของฉลากสินคาที่ควบคุมฉลาก 
๑) ตองปฏิบัติตามขอ (๑) ถึงขอ (๓) แหงประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก 

เร่ือง  ลักษณะของฉลากสินคาที่ควบคุมฉลาก  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ลงวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ ๘ 

กลาวคือ ตองระบุ 
(๑) ชื่อประเภท หรือชนิดของสินคาที่แสดงใหเขาใจไดวาสินคานั้น 

คืออะไร ในกรณีที่เปนสินคาที่สั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขายใหระบุชื่อประเทศที่ผลิตดวย 
(๒) ชื่อหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผูผลติ 

เพื่อขายในประเทศไทย 
(๓) ชื่อหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผูสั่ง 

หรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 
๒) ขอแนะนําในการใช ตองระบุรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 

(ก)  ควรใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ถูกตองเหมาะสม 
ไดแก หนากากปองกันฝุนแรใยหิน ถุงมือยาง แวนตา ชุดคลุม 

(ข) หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดฝุนหรือแตกหัก เชน หลีกเลี่ยงการเจาะ ตัด 
ดวยเครื่องมือที่มีความเร็วสูง 

(ค) ระมัดระวังการฟุงกระจายของฝุน 
(ง)  เศษวัสดุหรือฝุนที่เกิดจากการติดตั้งหรือประกอบผลิตภัณฑ 

ใหรวบรวมใสถุงพลาสติกหรือภาชนะและปดใหมิดชิดกอนทิ้ง 
(จ)  การสูบบุหรี่  การรับประทานอาหารและน้ําดื่มขณะปฏิบัติงาน 

ในบริเวณที่ทํางานที่อาจมีฝุนแรใยหินฟุงกระจาย มีโอกาสทําใหไดรับแรใยหินเขาสูรางกายมากขึ้น 
(ฉ) อาบน้ําทนัทหีลังปฏิบัติงานเสร็จ 
(ช)  หากมีอาการผิดปกติ  เชน  เกิดการเจ็บปวยที่สงสัยวาจะไดรับ 

อันตรายจากสารแรใยหิน ควรพบแพทยเพื่อวินิจฉัยโดยละเอียด 
๓) คําเตือน 

ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก  (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เรื่อง ใหผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก กําหนดใหระบุคําเตือนวา 
“ระวังอันตราย ผลิตภัณฑนี้มีแรใยหินเปนสวนประกอบ การไดรับสารนี้เขาสูรางกาย อาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอสุขภาพ” ตอมาประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ใหผลิตภัณฑ 
ที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) แกไขคําเตือนเปน “ระวังอันตราย 

๘ ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินคาที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ๒๕๔๑. ราชกิจจานุเบกษา 
เลม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๙๒ง วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ หนา ๑๓๗



๙ 

ผลิตภัณฑนี้มีแรใยหินเปนสวนประกอบ การไดรับสารนี้เขาสูรางกาย อาจกอใหเกดิมะเร็งและโรคปอด” 
โดยใหเหตุผลวามีขอมูลทางวิชาการสนับสนุนวาแรใยหินชนิดไครโซไทลอาจกอใหเกิดมะเร็งและโรคปอด 

การแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความที่เปน  “คําเตือน”  ตองใช 
ตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา ๕ มิลลิเมตร ดวยตัวอักษรที่มีสีตางจากสีพื้นผิวผลิตภณัฑ แสดงไวในลกัษณะ 
คงทนถาวรที่ผลิตภัณฑและภาชนะ บรรจุหรือหีบหอบรรจุผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหิน 
ซึ่งผูใชสามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน 

สําหรับคําวา  “ระวังอันตราย” ตองใชตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา  ๑๕ 
มิลลิเมตร 

ในกรณีที่ไมสามารถระบุขนาดขอความที่เปนคําเตือนไวที่ผลิตภัณฑได 
เนื่องจากสินคามีขนาดเล็ก เชน เบรก คลัตช เปนตน ใหแสดงขอความที่เปนคําเตือนดวยตัวอักษร 
ขนาดใหญกวาตัวอักษรอื่นที่มีการระบุไวในฉลาก 

ในกรณีที่ไมสามารถแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความไวทีผ่ลติภณัฑได 
เนื่องจากสินคามีขนาดเล็ก  เชน  เบรก  คลัตช  เปนตน  ใหแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความ 
โดยปรับขนาดไดตามความเหมาะสมของตัวผลิตภัณฑที่สามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน 

ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาที่ควบคุมฉลาก 
ตามมาตรา ๓๐ ถาไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง ทั้งนี้ โดยรูหรือควรรู 
อยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตอง ตองไดรับโทษตามพ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนี้ 

๑) ผูผลิตเพื่อขาย หรือผูสั่งหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

๒) ผูขาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖  เดือน หรือปรับไมเกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

๓.๘ ผลการรับฟงความคิดเห็น 
คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค 

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมกับแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนารับฟงความคิดเห็น เรื่อง “การจัดการอันตรายจากแรใยหนิเพือ่ความปลอดภยั



๑๐ 

ตอสุขภาพของผูบริโภค” มีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็น และแสวงหาความรวมมือระหวางภาครัฐ 
และองคกรคุมครองผูบริโภคในการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพที่เกิดจากแรใยหิน และนําเสนอ 
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการคุมครองผูบริโภค กรณีการจัดการอันตรายจากแรใยหิน 
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุมครองผูบริโภค 
นักวิชาการ ผูแทนองคกรผูบริโภค องคกรพัฒนาเอกชนดานสุขภาพ องคกรภาครัฐ และผูประกอบการ 
จํานวน ๘๗ คน ไดผลการรับฟงความคิดเห็นดังนี้ 

๓.๘.๑ การเปนสารกอมะเร็งของแรใยหินไครโซไทล 
ในปจจุบันมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันความเปนพิษและระบาดวิทยา 

ของการเกิดโรคมะเร็งในคนจากการสัมผัสหรือไดรับแรใยหิน ความเปนพิษตอสารพันธุกรรม ๙ 

แนวโนมของผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอดทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันประเทศญ่ีปุนไดยกเลิกการใชแรใยหินแลวตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สวนไทยยังคงมีการนําเขาแรใยหินเปนอันดับ ๒ ของโลก ประเทศไทยมีปริมาณการใชแอสเบสตอส 
๓ กิโลกรัม/คน/ป ซึ่งคาดการณวาจะมีผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอดอยางนอย ๑,๒๙๕ คนตอป ในตางประเทศ 
เชน สิงคโปร ถือวาเศษขยะแรใยหินคือขยะพิษการร้ือถอนอาคารจะตองสวมชุดปองกัน และตองมีกระบวนการ 
ทําใหเปยกเพื่อลดการฟุงกระจายของแรใยหิน และเห็นวาประเทศไทยตองหยุดการใชผลิตภัณฑ 
ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบทันที 

วงการแพทยทั่วโลก ยืนยันวาแรใยหินทุกชนิด คือสาเหตุที่กอใหเกิด 
มะเร็งเยื่อหุมปอด ในประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมยังอนุญาตใหมีการใชไดอยูอีก ๑ ชนิด คือ ไครโซไทล 
การที่พบจํานวนผูปวยในประเทศไทยไดนอย เนื่องจากการรายงานจํานวนผูปวยของไทยยังไมมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะรายงานผูปวยที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 

เนื่องจากแรใยหินไครโซไทลเปนสารกอมะเร็งและเปนอันตราย โดยอาจ 
ทําใหเกิดมะเร็งและโรคปอด ทําใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดมีมาตรการแจงเตือนอันตราย 
โดยใหระบุคําเตือนบนฉลาก ประเทศไทยถึงเวลาที่ควรยกเลิกการใชแรใยหินทันที 

๓.๘.๒ ประเด็นที่เกี่ยวของกับขอเสนอเชิงนโยบาย 
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและมีความเห็นในประเด็น ตางๆ ดังตอไปนี้ 
๑) คุณสมบัติความทนทานของแรใยหินและวัสดุทดแทน 

แมวาแอสเบสตอสมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เชน เรือ่งความทนทาน 
การทนความรอน จึงนํามาใชเปนสวนประกอบของผาเบรก กระเบื้องมุงหลังคา แตในปจจุบันมีวัสดุ 

๙  พิชญา พรรคทองสุข.  ๒๕ ถามตอบวิชาการ การเปนสารกอมะเร็งของแรใยหินไครโซไทล.  แผนงานคุมครอง 
ผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ.  เมษายน ๒๕๕๓



๑๑ 

ที่นํามาใชทดแทนแรใยหินมีคุณสมบัติไมแตกตางจากแรใยหิน จนกระทั่งบางบริษัทไดยกเลิกการแรใยหนิ 
ในผลิตภัณฑแลวเรียบรอยแลว 

๒) ราคาของสินคาที่มีแรใยหินและสินคาที่ไมมีแรใยหนิเปนสวนประกอบ 
ราคาสินคาที่มีแรใยหินและราคาสินคาที่ไมมีแรใยหินไมมีความแตกตาง 

กันมากจนเปนผลกระทบตอผูบริโภค แตสินคาที่มีแรใยหินเปนสินคาทีก่อใหเกดิอนัตราย เมือ่ประชาชน 
ทราบถึงอันตรายและหลีกเลี่ยงที่จะใชสินคาที่มีแรใยหิน ก็อาจทําใหสินคาที่มแีรใยหนิลดราคาใหต่าํลง 
เพื่อใหขายได ทําใหผูประกอบการเลือกที่จะใชผลิตภัณฑที่มีแรใยหินมากกวาผลิตภณัฑทีไ่มมแีรใยหนิ 
เพื่อผลกําไรที่สูงกวา ในเบื้องตนอาจมีมาตรการลดภาษีใหกับวัสดุทดแทนแรใยหินและใหเพิ่มภาษี 
สินคาที่มีแรใยหินเนื่องจากเปนสินคาที่มีผลกระทบเปนอันตรายตอสุขภาพ 

๓) การฟุงกระจายของแรใยหินและอันตรายที่ไดรับจากการสัมผัสแรใยหนิ 
การตัด ทุบ เจาะ รื้อถอน สินคาที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

สามารถทําใหเกิดการฟุงกระจายของแรใยหินในอากาศ  การสัมผัสแรใยหินทั้งทางตรงและทางออม 
การไดรับฝุนละอองของแรใยหินในอากาศ ผูบริโภคไมมีมาตราการในการปองกันหรือไมทราบวา 
บริเวณนั้นมีแรใยหินฟุงกระจายอยู ทําใหไมสามารถปองกันตัวเองไดตลอดเวลา อาจทําใหเกิด 
อันตรายได ตองการใหตระหนักถึงอันตรายจากสินคาที่มีแรใยหินในขณะที่ใชและอนัตรายของแรใยหนิ 
ที่ฟุงกระจายอยูในสิ่งแวดลอม 

๔)การสนับสนุนการยกเลิกการใชผลติภณัฑทีม่แีรใยหนิเปนสวนประกอบ 
ปจจุบันมีประเทศที่ยกเลิกการใชแรใยหินไปแลวถึง ๕๒ ประเทศ 

จึงมีขอมูลทางวิชาการที่ชัดเจน ประกอบกับเปนการปองกันการอาศัยประเทศไทยเปนแหลงระบาย 
แรใยหินที่ประเทศตางๆ ไมตองการ จึงตองมีการยกเลิกการใชแรใยหินในประเทศไทย โดยการ 
กําหนดใหแรใยหินไครโซไทลเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ 

๕) ระยะเวลาการยกเลิกผลิตภัณฑที่มีแรใยหินในประเทศไทย 
ผู เขาประชุมโดยสวนใหญเห็นวาควรยกเลิกการนําเขา  ผลิต 

และจําหนายสินคา ที่มีสวนประกอบของแรใยหินที่สามารถใชวัตถุดิบอื่นทดแทนไดโดยเร็วที่สุด 
อยางไรก็ตามมีผูประกอบการรายหนึ่งไดนําเสนอประโยชนและความจําเปนที่ยังมีผูตองการใชอยู 
และมีผูเสนอใหมีระยะเวลาเตรียมการกอนการยกเลิก 

๓.๘.๓ ขอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการอันตรายจากแรใยหินไครโซไทล 
ที่ประชุมเห็นดวยกับขอเสนอเชิงนโยบายทั้ง ๙ ขอ ดังนี้ 
๑) มาตรการยกเลิกการนําเขา ผลิต และจําหนายสินคาที่มีสวนประกอบ 

ของแรใยหินที่สามารถใชวัตถุดิบอื่นทดแทนได 
(๑) ยกเลิกการนําเขาวัตถุดิบแรใยหิน ภายใน ๓ เดือน



๑๒ 

(๒) ยกเลิกการผลิตและการจําหนายสินคาที่มีสวนประกอบของแรใยหิน 
ที่สามารถใชวัตถุดิบอื่นทดแทนไดภายใน ๑ ป 

๒) มาตรการยกเลิกภาษีของวัตถุดิบทดแทนแรใยหิน ทั้งนี้วัตถุดิบ 
ที่นํามาทดแทนจะตองไมมีผลกระทบตอสุขภาพ 

๓) มาตรการที่จะทําใหผูบริโภครับรูประกาศ และขอมูลเกี่ยวกับสินคา 
ที่มีสวนประกอบของแรใยหิน ตลอดจนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากแรใยหิน โดยมีการเผยแพรขอมลู 
ในสื่อมวลชนทุกประเภท รวมไปถึงหอกระจายขาวติดตอกันอยางนอย ๓๐ วัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

๔) มาตรการรื้อถอนวัสดุที่มีสวนประกอบของใยหิน โดยจัดดําเนินการ 
โดยมาตรฐานสากลและใหมีการจัดทําเปนประกาศหรือขอบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม 

๕) มาตรการหามการนําเขาหรือสงออกขยะที่มสีวนประกอบของแรใยหนิ 
๖) มาตรการกองทุนชดเชยความเสียหายและสวัสดิการแกผูที่ไดรับ 

ผลกระทบจากแรใยหิน 
๗) มาตรการควบคุมการนําเขาหรือการจําหนายสินคา หรือผลิตภัณฑ 

ที่มีอันตรายตอสุขภาพ โดยยึดหลักประเทศผูผลิตตองมีการใชสินคานั้นดวย (Certificate of free Sale) 
๘) มาตรการกําหนดคามาตรฐานการฟุงกระจายของฝุนแรใยหิน 

๐.๑ เสนใยตอ ลบ.ซม. เพื่อสอดคลองกับมาตรฐาน Occupational Exposure Limits (OELs) 
๙) มาตรการยกเลิกการใชวัสดุกอสรางที่มีสวนประกอบของแรใยหิน 

และการจัดจางของรัฐ  ดวยการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการจัดซื้อวัสดุกอสราง 
และการจัดจาง ที่กําหนดสาระสําคัญไมอนุญาตใหใชวัสดุที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ 

นอกจากนี้ผูประชุม สวนหนึ่งมีขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑) เนื่องจากแรใยหินเปนสินคาที่สงผลเสียตอสุขภาพ ควรมีมาตรการ 

การเพิ่มภาษีสินคาทันทีในระหวางรอการยกเลิก 
๒) จากการประเมินความคุมคาระหวางประโยชนและโทษในการใช 

ผลิตภัณฑที่มีแรใยหิน แลวไมมีความคุมคา เนื่องจากมีโทษมากกวา จึงควรถอนสินคาออกจากตลาด 
๓) ในมาตรการขอ (๑) การยกเลิกการนําเขาวัตถุดิบแรใยหิน ภายใน๓เดอืน 

อาจสํารวจความพรอมของผูประกอบการเพื่อใหผูประกอบการสามารถหาวัสดุทดแทนไดทัน 
๔) ในมาตรการขอ ๙) ควรเติมคําวา “แรใยหินหรือวัสดุมีพิษอื่นเปน 

สวนประกอบ” และกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบใหชัดเจนพรอมบทลงโทษที่ชัดเจน 
๕) ในมาตรการขอ ๕) ควรเติมมาตรการในการกําจัดขยะที่มีแรใยหิน 
๖) หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการกระตุนการรับรูถึงปญหาการใชผลิตภัณฑ 

ที่มีแรใยหิน



๑๓ 

๔. ขอวิเคราะห 
๔.๑ เหตผุลที่ตองยกเลกิการใชแรใยหินชนิดไครโซไทล 

จากการวิเคราะหปญหาอันตรายจากแรใยหินชนิดไครโซไทลและเหตุผลประกอบตางๆ 
มีเหตุผลสนับสนุนที่สมควรยกเลิกการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลในประเทศไทย ประกอบดวย 

ประการแรก แรใยหินชนิดไครโซไทลที่ยังมีการอนุญาตใหใชอยูในประเทศไทย 
เมื่อกระจายเปนอนุภาคเขาสูปอดจะเปนสาเหตุของโรคมะเร็งเยื่อหุมปอด โรคปอดอักเสบจากแรใยหนิ 
และโรคมะเร็งปอด เปนโรครายแรง รักษาไมหาย และเกิดตอนอายุมาก เพราะการเกิดโรคหลังไดรับ 
แรใยหินประมาณ ๒๐-๓๐ ป ซึ่งจะทําใหชีวิตสูงวัยพบความทุกขทรมานสาหัสกอนตาย ในประเทศไทย 
เริ่มมีการพบผูปวยโรคมะเร็งเยื่อหุมปอดและโรคปอดอักเสบจากแรใยหินเพิ่มขึ้น คาดวาจะมีผูปวย 
มะเร็งเยื่อหุมปอดจํานวนมากถึงกวาพันรายตอปในอนาคตอันใกล  หากจํานวนการใชแรใยหิน 
มีปริมาณมากอยางปจจุบัน 

ประการที่สอง องคการอนามัยโลก และองคกรระหวางประเทศตางสนับสนุน 
ใหยกเลิกการใชแร ใยหิน ประเทศตางๆ  มีมาตรการการยกเลิกการใช  ๕๒  ประเทศในโลก 
รวมทั้งอังกฤษ ญ่ีปุน ยุโรป ออสเตรเลีย เกาหลี ไดยกเลิกการใชแรใยหิน ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
มีการจํากัดการใชอยางเขมงวด 

ประการที่สาม การศึกษาในตางประเทศชี้ชัดวาเปนสาเหตุของโรคมะเร็ง 
ที่เกี่ยวกับปอด  การศึกษาในญี่ปุน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา พบตรงกันวา การปวยและการตายจาก 
โรคมะเร็งเยื่อหุมปอด โรคปอดอักเสบจากแรใยหินหรือแอสเบสโตซิส และโรคมะเร็งปอด โรคเหลานี้ 
สัมพันธกับปริมาณการใชแรใยหิน การยกเลิกการใชเปนทางเดียวที่จะลดจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิต 

ประการที่สี่ สินคาหลักที่มีการใชแรใยหิน เชน กระเบื้อง ฝา ทอน้ํา เบรก คลัตช 
ปจจุบันมีสินคาที่ไมใชแรใยหิน และสามารถใชทดแทนไดหมดแลว และราคาไมแตกตางกันมาก 
จนซื้อหาไมได 

ประการที่หา มาตรการอื่น เชน การใหการศึกษา การติดคําเตือน ไมสามารถ 
ลดจํานวนการใชได เนื่องจากอธิบายยาก และการทีก่ารเกดิโรคตองใชเวลายาวนานทาํใหผูใชไมระวังตัว 
นอกจากนี้ยังยากที่จะปองกันตนเองเวลาใชสินคา เชน การตอก เลื่อย การตัด เปนตน 

๔.๒ มาตรการเสริมเพื่อปองกันอันตรายนอกจากการยกเลิกการใช 
นอกจากมาตรการหลักในการยกเลิกการใชแลว จําเปนตองมีมาตรการปองกัน 

สําหรับการทุบทําลายตึก เชน ประกาศกระทรวงหรือเทศบัญญัติที่ระบุวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
ที่จะคุมครองประชาชนจากอนุภาคที่ฟุงกระจาย ผูทุบทําลายตองมีชุดปองกันตนเอง เนื่องจากตึก อาคาร 
บานชอง ที่มีอยูปจจุบันมีแรใยหินเปนองคประกอบ และตองทําใหประชาชนรูวิธีระวังตัวจากแรใยหิน 
เชน การตอก เลื่อย การตัด การใช และการทุบทําลาย



๑๔ 

๔.๓ ประสิทธิภาพของมาตรการปดฉลากคําเตือน 
โดยที่สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ไดออกประกาศใหติด 

ฉลากคําเตือนวา อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ โดยบังคับใช ในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ 
ซึ่งหากไมดําเนินการตามที่ระบุจะมีโทษปรับสําหรับผูผลิต ๑ แสนบาท จําคุก ๑ ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 
สวนผูจําหนายปรับ ๕ หมื่นบาท จําคุก ๑ ป หรือทั้งจําทั้งปรับ หากทําซ้ําตองโทษ ๒ เทาของคาปรับ 
มาตรการดังกลาวไมนาประสบความสําเร็จในการลดจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้น 
เนื่องจากมาตรการนี้จะไมทําใหผูบริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมมาเลือกซื้อสินคาที่ไมมีแร ใยหิน 
เพราะไมเขาใจความหมายเพียงพอ อยางไรก็ตามหากมีการบังคับใหผูผลิตและจําหนายดําเนินการไดจรงิ 
จะเปนจุดเริ่มตนที่ดี 

๔.๔ การดําเนินการใหมกีารยกเลิกการผลิตและนําเขา 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดูแลกฎหมายวัตถุอันตราย 

ตองจัดใหแรใยหินชนิดไครโซไทล ซึ่งปจจุบันเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ซึ่งสามารถทําใหมีการใชอยู 
เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ซึ่งเปนวัตถุอันตรายที่หามมิใหมีการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมี 
ไวในครอบครอง การยกเลิกแรใยหินไครโซไทลวันนี้ก็จะยังมีผูปวยไปอีกนับสิบปเพราะประเทศไทย 
ใชแรใยหินมาหลายสิบปแลว การที่ตองใหมีการยกเลิกทันทีก็เพื่อลดจํานวนผูเสียชีวิตในอนาคต 
จํานวนมากในอนาคต 

๕. ความเห็นและขอเสนอแนะ 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีความเห็นวารัฐบาลจําเปนตอง 

ดําเนินนโยบายและมาตรการดังตอไปนี้เพื่อการคุมครองผูบริโภคในดานความปลอดภัยตอสุขภาพ 
และเพื่อรักษาไวซึ่งคุณภาพชีวิตของประชากรไทย 

๕.๑ มาตรการเรงดวน รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี 
๕.๑.๑ มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดมาตรการยกเลิกการนําเขา 

ผลิต และจําหนายสินคา ที่มีสวนประกอบของแรใยหินที่สามารถใชวัตถุดิบอื่นทดแทนได 
๑) ยกเลิกการนําเขาวัตถุดิบแรใยหิน ภายใน ๓  เดือน หรือภายใน 

กรอบเวลาเร็วที่สุดที่สามารถปฏิบัติได 
๒) ยกเลิกการผลิตและการจําหนายสินคาที่มีสวนประกอบของแรใยหิน 

ที่สามารถใชวัตถุดิบอื่นทดแทนไดภายใน ๑ ป 
๕.๑.๒ มอบหมายใหกระทรวงการคลัง กําหนดมาตรการทางภาษี มาตรการ 

ยกเลิกภาษีของวัตถุดิบทดแทนแรใยหิน โดยวัตถุดิบที่นํามาทดแทนจะตองไมมีผลกระทบตอสุขภาพ



๑๕ 

ทั้งนี้ใหมีการขึ้นภาษีนําเขาวัตถุดิบแรใยหินและสินคาที่มีแรใยหิน ตลอดจนขึ้นภาษีสินคาที่มีแรใยหิน 
ที่ผลิตในประเทศ ในระยะกอนการยกเลิกการนําเขาและผลิตแรใยหิน 

๕.๑.๓ มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สรางมาตรการ 
ที่จะทําใหผูบริโภครับรูประกาศ และขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่มีสวนประกอบของแรใยหิน ตลอดจน 
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากแรใยหิน โดยมีการเผยแพรขอมูลในสื่อมวลชนทุกประเภท รวมไปถึง 
หอกระจายขาวในระดับชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่อยางตอเนื่อง 

๕.๑.๔ มอบหมายใหสํานักนายกรัฐมนตรี จัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ในเรื่องการจัดซื้อวัสดุกอสรางและการจัดจาง ที่กําหนดสาระสําคัญไมอนุญาตใหใชวัสดุที่มีแรใยหิน 
เปนสวนประกอบ 

๕.๒ มาตรการตอเนื่อง รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของดําเนินมาตรการดังตอไปนี้ 

๕.๒.๑ มาตรการรื้อถอนวัสดุที่มีสวนประกอบของใยหิน โดยจัดดําเนินการ 
โดยมาตรฐานสากลและใหมีการจัดทําเปนประกาศหรือขอบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม 

๕.๒.๒ มาตรการกําหนดคามาตรฐานการฟุงกระจายของฝุนแรใยหนิ ๐.๑ เสนใย 
ตอ ลบ.ซม. เพื่อสอดคลองกับมาตรฐาน Occupational Exposure Limits (OELs) 

๕.๒.๓ มาตรการหามการนําเขาหรือสงออกขยะที่มีสวนประกอบของแรใยหิน 
๕.๒.๔ มาตรการควบคุมการนําเขาหรือการจําหนายสินคา หรือผลิตภัณฑ 

ที่มีอันตรายตอสุขภาพ โดยยึดหลักประเทศผูผลิตตองมีการใชสินคานั้นดวย (Certificate of free Sale) 
๕.๒.๕ มาตรการกองทุนชดเชยความเสยีหายและสวสัดกิารแกผูทีไ่ดรบัผลกระทบ 

จากแรใยหิน 

_____________________


