
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
การควบคุมสินคาที่มีสวนประกอบของ
แรใยหิน และมาตรการบังคับใชกฎหมาย 

 
 
 
 
 

 

25 พฤศจิกายน 2553  1 
 

 1.1) โครงการและกําหนดการประชุม 
1.2) บันทึกขอตกลงความรวมมือการควบคุมแรใยหิน 
 

 

 

 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 



 
 
 



 
 

โครงการประชุมสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการการควบคุมสินคาที่มีสวนประกอบของแรใยหิน และมาตรการบังคับใชกฎหมาย 

ดําเนินการโดย 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี 
แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค 

วันพฤหัสบดทีี่ ๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๓   
ณ หองมิราเคิล แกรนด AB  โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

___________________________ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันไดมีการใชแรใยหินชนิดไครโซไทลเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑตาง ๆ เชน กระเบี้อง 

มุงหลังคา กระเบื้องยาง เบรก คลัตช ไมฝา เปนตน และไดมีขอมูลทางวิชาการสนับสนุนวา การสัมผัส 

กับแรดังกลาว อาจกอใหเกิดมะเร็งและโรคปอด เพ่ือเปนการคุมครองผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย 

จากผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของแรใยหิน คณะกรรมการวาดวยฉลากจึงไดอาศัยมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง 

ผูบริโภค (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดใหผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก 

ท้ังตองระบุขอความคําเตือนวา “ระวังอันตราย ผลิตภัณฑนี้มีแรใยหินเปนสวนประกอบ การไดรับสารน้ี 

เขาสูรางกาย อาจกอใหเกิดมะเร็งและโรคปอด” การแสดงตราสัญลักษณพรอมขอความท่ีเปน “คําเตือน”  
ซึ่งผูใชสามารถเห็นและอานไดอยางชัดเจน สําหรับคําวา “ระวังอันตราย” ตองใชตัวอักษรขนาดไมต่ํากวา 
๑๕ มิลลิเมตร ถาไมมีฉลากหรือมีฉลากแตฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไมถูกตอง ท้ังนี้ โดยรูหรือควรรู 
อยูแลววาการไมมีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกลาวนั้นไมถูกตอง ตองไดรับโทษตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ในมาตรา ๕๒ โดยผูผลิตเพ่ือขาย หรือผูส่ังหรือนําเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือขาย ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูขาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  

๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

   ดังนั้น เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑดังกลาว และให

หนวยงานภาครัฐและองคกรดานการคุมครองผูบริโภค ไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับมาตรการดานฉลาก

และการบังคับใชกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค รวมกับแผนงานคุมครองผูบริโภค

ดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค จึงไดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ

ควบคุมสินคาท่ีมีสวนประกอบของแรใยหิน และมาตรการบังคับใชกฎหมาย ณ หองมิราเคิล แกรนด AB 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 
๒. วัตถุประสงค... 



- ๒ - 
 
๒. วัตถุประสงค  
  ๑) เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกฎหมายคุมครองผูบริโภคดานฉลาก  

  ๒) เพื่อใหทราบถึงวิธีการตรวจสอบการจัดทําฉลากของสินคาที่มีสวนประกอบของแรใยหิน  

และบทกําหนดโทษกรณีท่ีฝาฝนกฎหมาย 
 ๓) เพ่ือเปนการบูรณาการการดําเนินงานดานการคุมครองผูบริโภคระหวางภาครัฐ และภาคประชาชน 

และรวมเปนเครือขายในการตรวจสอบ เฝาระวังสินคาท่ีมีสวนประกอบของแรใยหิน 

    

๓. กลุมเปาหมาย  
  ผูเขารวมประชุมสัมมนา ประกอบดวย 
 ๑) ผูแทนคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจําจังหวัด    จํานวน ๗๕ คน 
 ๒) ผูแทนสํานักงานทองถ่ินจังหวัด     จํานวน ๗๕ คน 
 ๓) ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด     จํานวน ๗๕ คน 
 ๔) ผูแทนสมาพันธชมรมคุมครองผูบริโภค     จํานวน ๗๕ คน 
 ๕) เครือขายมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค       จํานวน ๕๒ คน 
 ๖) เครือขายคุมครองผูบริโภคจังหวัด     จํานวน ๒๑ คน 
 ๗) คณะอนุกรรมการจัดทําขอเสนอมาตรการจัดการอันตรายจากแรใยหิน  จํานวน ๒๔ คน 
                     รวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๙๗ คน 

 
๔. ระยะเวลาดําเนินการและพ้ืนที่ดําเนินการ  
  จัดประชุมสัมมนา ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ณ หองมิราเคิล แกรนด AB 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร  
 
๕. หนวยงานที่รับผิดชอบ  
  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี  
  แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค 

 
๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
  สินคาท่ีมีสวนประกอบของแรใยหิน ซึ่งวางจําหนายมีการจัดทําฉลากสินคาถูกตองตามกฎหมาย 
 

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

 



 
 

กําหนดการประชุมสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการการควบคุมสินคาที่มีสวนประกอบของแรใยหิน และมาตรการบังคับใชกฎหมาย 

วันพฤหัสบดทีี่ ๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๓  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๑๕ น. 

ณ หองมิราเคิล แกรนด AB 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

___________________________ 
 
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  - เปดการประชุมและมอบนโยบาย 
    โดย   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คลามไพบูลย) 
    กลาวรายงานโดย  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
       (นายนิโรธ เจริญประกอบ) 

- ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือการบูรณาการคุมครองผูบริโภค 

         ระหวางสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค  
                         และแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง การจัดการอันตรายจากแรใยหินในญ่ีปุน  
    (Management of Asbestos Hazard in Japan) 

     Ken Takahashi, MD, PhD, MPH  
      Professor of Environmental Epidemiology 

      Acting Director of the WHO-CC for Occupational Health 
     Institute of Industrial Ecological Sciences 
      University of Occupational and Environmental Health 
       Kitakyushu City, JAPAN 
 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
 

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.  ผลกระทบสุขภาพกับการใชแรใยหิน...ทางออกของประเทศไทยและ 
มาตรการการติดฉลากคําเตือนและการบังคับใชกฎหมาย  

  โดย     -  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

- ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณยกุล : คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ 

  - นพ.อดุลย บัณฑุกุล : สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ 
                                                                  และส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย 
 - นางสาวสารี อองสมหวัง : เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค 

    - รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ : ผูจัดการแผนงานคุมครองฯ 

ดําเนินการอภิปราย 



 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. นําเสนอการดําเนินการของเครือขายคุมครองผูบริโภค ๗ จังหวัด 
    โดย  ผูแทนเครือขาย ๗ จังหวัด 

๑. นางจรรยา แสนสุภา   จ.มหาสารคาม 
๒. นายธนชัย ฟูเฟอง   จ.เชียงราย 
๓. นายบุญทัน เพียซาย   จ.นครราชสีมา 
๔. นายโสภณ รัตนา   จ.ศรีสะเกษ 
๕. นายฉัตรชัย เทพเสนา  จ.สุรินทร 
๖. นายกรกฤต ฉันรัตนโยธิน  จ.อุบลราชธานี 
๗. นายบุญสิน ศรีรัตนไพบูลย  จ.ตรัง 
ดําเนินรายการโดย นางสาววิชยา โกมินทร สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ 

 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.  ช้ีแจงการประชุมกลุม เร่ือง ความรวมมือในการดําเนินงานในระดับภาค  
  โดย  นางสาวทรงศิริ จุมพล  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 

๑๔.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.  ประชุมกลุมยอย ๔ กลุม  
ประเด็นประชุมกลุมยอย 
๑. ความเขาใจเก่ียวกับปญหาแรใยหิน 
๒. การช้ีแจงทําความเขาใจใหประชาชน 
๓. การดําเนินการดานฉลากและคําเตือนบนสินคา 
๔. รูปแบบการดําเนินการอ่ืนๆ 

การแบงกลุม 
๑. กลุม สคบ.จังหวัด/ทองถ่ินจังหวัด/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (๒ กลุม) 

(วิทยากรประจํากลุมจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค) 
๒. กลุมสมาพันธคุมครองผูบริโภคกรุงเทพมหานคร (๑ กลุม) 

(วิทยากรประจํากลุมจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค) 

๓. กลุมเครือขายมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค (๑ กลุม) 
(วิทยากรประจํากลุมจากตัวแทนมูลนธิิเพ่ือผูบริโภค) 

 

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. นําเสนอและประมวลรูปแบบการดําเนินการ 
    ดําเนินรายการโดย นายจิรชัย มูลทองโรย  

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น.  ปดประชุม  
   โดย นายจิรชัย มูลทองโรย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

     

*
 พักรับประทานอาหารวาง ๑๔.๔๕ น. ในหองประชุมกลุมยอย 



                     

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการควบคุมแรใยหิน 
ระหวาง 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค 

และ 
แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 ปจจุบันแรใยหินชนิดไครโซไทลท่ีอนุญาตใหใชในประเทศไทย ไดมีการนําไปใชเปน
สวนประกอบของผลิตภัณฑตางๆ เชน กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง เบรก คลัทช ไมฝา ทอน้ํา 

เปนตน แรใยหินทุกชนิดเปนสารกอมะเร็ง เม่ือกระจายเปนอนุภาคเขาสูปอดจะเปนสาเหตุ 
ของโรคมะเร็งเย่ือหุมปอด โรคปอดอักเสบจากแรใยหิน และโรคมะเร็งปอด ซึ่งเปนโรครายแรง 
รักษาไมหายและทําใหพบความทุกขทรมานกอนเสียชีวิต มีการศึกษาในตางประเทศท่ีช้ีชัด 

วาแรใยหินเปนสาเหตุของโรคมะเร็งท่ีเก่ียวกับปอด เชน การศึกษาในญี่ปุน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
พบขอมูลท่ีตรงกันวา การปวยและการตายจากโรคมะเร็งเย่ือหุมปอด โรคปอดอักเสบจากแรใยหิน 
หรือแอสเบสโตซิส และโรคมะเร็งปอด สัมพันธกับปริมาณการใชแรใยหิน องคการอนามัยโลก
องคกรแรงงานระหวางประเทศ และองคกรระหวางประเทศอ่ืน ๆ ตางสนับสนุนใหยกเลิกการใช
แรใยหิน ประเทศตางๆ มีมาตรการยกเลิกการใชประมาณ ๕๒ ประเทศ เชน อังกฤษ ญี่ปุน ออสเตรเลีย 
เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน เปนตน สําหรับสหรัฐอเมริกา แคนาดา มีการจํากัดการใชอยางเขมงวด 
ในประเทศไทย มีการพบผูปวยโรคมะเร็งเย่ือหุมปอดและโรคปอดอักเสบจากแรใยหิน และคาดวา 
จะมีผูปวยมะเร็งเยื่อหุมปอดจํานวนมากกวาพันรายตอปในอนาคตอันใกล เนื่องจากจํานวน 

การใชแรใยหินมีปริมาณมากกวา ๑ แสนตันตอป โดยอัตราการใชตอประชากรเปนอันดับสองของโลก 

(๓ กิโลกรัมตอคนตอป) การควบคุมแรใยหิน สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดมี

ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับท่ี ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๕๒) และฉบับท่ี ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓)  

เร่ือง ใหผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของแรใยหินเปนสินคาท่ีควบคุมฉลาก โดยกําหนดใหผลิตภัณฑ

ท่ีมีสวนประกอบของแรใยหินจะตองระบุขอแนะนําในการใช คําเตือน รวมท้ังแสดงตราสัญลักษณ

ความเปนอันตรายไวในฉลากสินคา เพ่ือเปนการใหขอมูลกับผูบริโภค การควบคุมเก่ียวกับ 

เร่ืองดังกลาว ถือเปนเร่ืองสําคัญเรงดวนท่ีตองมีการดําเนินการอยางจริงจัง และนําไปปฏิบัติให

เกิดเปนรูปธรรม สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค และแผนงาน

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการควบคุมแรใยหิน ดังนี้ 
 

๑. ท้ังสาม... 



- ๒ - 
 

 ๑. ทั้งสามหนวยงาน ประสานความรวมมือกับเครือขายภาคประชาชนทั้ง ๗๖ จังหวัด  
ใหดําเนินการตรวจสอบการจัดทําฉลากสินคาของผลิตภัณฑท่ีมีสวนประกอบของแรใยหินของผู

ประกอบธุรกิจ และใหมีการรายงานผลการดําเนินงานมาใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภคทราบ 
 ๒. ท้ังสามหนวยงาน มีการประชาสัมพันธใหผู บริโภคมีความรูเ กี ่ยวกับแรใยหิน 

และตระหนักถึงอันตรายของแรใยหิน เพ่ือเปนการปองกันตนเอง 
 ๓. ท้ังสามหนวยงาน ตรวจสอบการจัดทําฉลากสินคาของผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบ 

ของแรใยหินจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหมีการจัดทําฉลากสินคาเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ซึ่งจะทําใหผูบริโภคไดรับขอมูลความปลอดภัยในการนําผลิตภัณฑดังกลาวไปใชงาน 

 ๔. ท้ังสามหนวยงาน รวมตรวจสอบและเฝาระวังสินคาท่ีไมปลอดภัยตอผูบริโภค เพ่ือเปน

การคุมครองสิทธิผูบริโภคใหไดรับความปลอดภัย โดยมูลนิธิเพ่ือผูบริโภคจะเปนเครือขายในการ

ตรวจสอบและเฝาระวังสินคาอันตรายที่คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคไดมีคําส่ังหามขาย 

 ๕. ท้ังสามหนวยงาน จะรวมผลักดันใหมีการเลิกใชแรใยหินในผลิตภัณฑตาง ๆ ตลอดจน 

หามการนําเขาแรใยหินชนิดไครโซไทล   
ท้ังนี้ เพ่ือใหการควบคุมแรใยหินเปนไปตามเจตนารมณของความรวมมือ ระหวาง

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค และแผนงานคุมครองผูบริโภค

ดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดลงนามความรวมมือกัน โดยใหขอตกลงความรวมมือ

ดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ีมีการลงนามเปนตนไป 
   
  ลงนาม ณ วันท่ี       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
 

(นายนิโรธ  เจริญประกอบ)   (นางสาวสารี  อองสมหวัง) 
 เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค                   เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค 
 
 
 
                                     (รศ.ดร.วิทยา  กุลสมบูรณ) 
        ผูจัดการแผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
                      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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