สารเคมีในผลิ ตภัณฑ์ – รู้ไปทาไม
รศ.สุชาตา ชิ นะจิ ตร
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมเมื่อหลายสิบปี ก่อนหน้านี้ เน้นทีก่ ารจัดการปลายท่อ ซึง่ หมายถึง การสนใจแค่ว่า
ของเสียทีถ่ ูกปล่อยออกมาจะจัดการได้อย่างไร แต่เมื่อเวลาผ่านไป ประสบการณ์การเรียนรูจ้ ากสภาพปญั หาได้ทาให้วธิ ี
คิดของการจัดการเปลีย่ นมาพิจารณาตัง้ แต่ต้นทาง ถ้าต้นทางดูแลได้ดี ปญั หาทีป่ ลายทางก็จะลดลง และเพื่อจะให้เกิด
ความยัง่ ยืน ยัง จ าเป็ น ต้อ งดู ท งั ้ ระบบตลอดสายโซ่ อุ ป ทานและมองให้ค รบทุ ก มิติข องเศรษฐศาสตร์ สัง คม และ
สิง่ แวดล้อมทีส่ ่งผลต่ อกัน สาหรับการจัดการสารเคมีมคี วามเป็ นไปทานองเดียวกัน ทีส่ มัยก่อนให้ความสาคัญกับการ
ผลิต ที่ต้นทาง คิดถึงแต่ ความเสี่ยงจากกระบวนการผลิตไปสู่ อากาศ น้ า และสิง่ แวดล้อม ซึ่งในความเป็ นจริง การ
ปลดปล่ อยสารพิษเกิด ขึ้น ระหว่า งการใช้และการทิ้ง ด้ว ย เช่น ตะกัว่ ในของเล่ นและเครื่องประดับ หรือ สาร PFC
(Perfluorinated compound) ในสิง่ ทอ ซึง่ ใช้ในขัน้ ตอนสุดท้ายเพื่อเป็ นวัสดุกนั น้ า โดยสารตัวนี้คงทน จึงสะสมได้ใน
ระบบชีวภาพ หรือสาร DEHP (Diethylhexyl phthalate) ทีใ่ ช้เป็ น plasticizer ในการผลิตพลาสติก PVC จะหลุด
ออกมาระหว่างการใช้ ตัวอย่างของสารเคมีในผลิตภัณฑ์เช่นนี้มอี กี มากมาย นอกจากนัน้ สารเคมีทผ่ี ลิตออกมาสู่ตลาด
ก็ไม่แน่ว่าเรามีความรูเ้ กีย่ วกับอันตรายเพียงพอเพียงใด เพราะเมื่อการศึกษายังไม่ครบถ้วน อาจมีการมาพบทีห่ ลังว่า
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว การส่งต่อสารอันตรายจึงกระจายไปได้ทวโลกโดยผ่
ั่
านตัวสินค้าทีค่ า้ ขายกัน
สภาพปญั หาจึงเป็ นประเด็นสากลเพื่อลดความเสีย่ ง มาตรการระดับอนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติมอี อกมาหลาย
ฉบับ เช่น อนุ สญ
ั ญารอตเตอร์ดมั เพื่อให้มกี ารแจ้งขออนุ ญาตก่อน (Convention on the Prior Informed Consent
Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, PIC) หรือ อนุ สญ
ั ญา
สตอกโฮล์มเกีย่ วกับสารตกค้าง (Protocols on Heavy Metal and Persistent Organic Pollutants, POPs) แนวคิดของ
การจัดการสารเคมีในกระแสโลกจึงหันมาให้ความสาคัญกับหลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary approach) เพราะ
การจัดการแบบเดิมไม่สามารถให้ความมันใจต่
่ อความปลอดภัยของสังคมได้ มาตรการหรือกฎหมายของประเทศต่างๆ
ได้ถูกปรับเปลี่ยนเกือบจะเรียกว่า โละทิง้ กฎหมายเก่า เพื่อให้เกิดการจัดการเชิงรุกมากกว่าการล้อมคอก ในปี ค.ศ.
2008 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงกฎหมาย Consumer Product Safety ทีม่ มี าตัง้ แต่ ค.ศ. 1973 โดยยกเครื่อง
กฎระเบียบให้ผบู้ ริโภคสบายใจได้ว่าสินค้าทีอ่ ยู่บนหิ้งในร้านมีความปลอดภัย เช่น มีการห้ามใช้ตะกัวในของเล่
่
นเด็ก
กาหนดมาตรฐานใหม่ของสารหลายชนิดในผลิตภัณฑ์ ประเทศแคนาดาได้ประกาศใช้กฎหมายทานองเดียวกันเมื่อเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 2010 สาหรับประชาคมยุโรปได้ออกระเบียบ REACH ในปี ค.ศ. 2007 (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals) เพื่อจัดระบบใหม่ให้มมี าตรการทีท่ าให้มขี อ้ มูลสารเคมีทุกชนิดเข้าสู่
ระบบ โดยให้ผปู้ ระกอบการรับผิดชอบในข้อมูลการประเมินความเสีย่ งทัง้ หลาย และข้อมูลความปลอดภัยเหล่านี้จะต้อง
ถูกส่งต่อตลอดห่วงโซ่อุปทาน แม้ว่าจะเป็ นมาตรการใช้กบั ภาคีสมาชิก แต่เมื่อเข้าไปเกีย่ วข้องกับการค้าขายโดยปริยาย
ประเทศคู่คา้ ทัง้ หลายจึงถูกกระทบไปด้วย ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศผู้ผลิตก็มคี วามเคลื่อนไหวในทางที่ดขี น้ึ
นอกจากจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายแล้ว บางแห่งมีมาตรการเพิม่ ขึน้ ตามความสมัครใจ ภาคธุรกิจเริม่ ขยับตัว ซึง่ เห็นได้จาก
การที่ Wal-Mart ได้ตกลงกับสมาคมการค้า ผูจ้ ดั จาหน่าย (supplier) และบริษทั จัดการข้อมูล เพื่อสร้างระบบการจัดการ
ข้อมูล โดยเน้นทีผ่ ลิตภัณฑ์ทม่ี ปี ริมาณสารเคมีสงู และกระจายกว้างขวางในตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ซกั ล้าง คาว่า “สารเคมี
ในผลิตภัณฑ์ (Chemicals in Products, CiPs)” จึงเริม่ พูดกันมากขึน้ มีเว็บไซต์หลายแห่งทีเ่ ปิ ดให้บริการ เพื่อผูบ้ ริโภค
จะทราบได้ว่าส่วนประกอบทางเคมีในผลิตภัณฑ์คอื อะไร วิธใี ช้อย่างปลอดภัยคืออะไร ความเคลื่อนไหวได้เคลื่อนเข้าสู่
ภาคการเงิน เช่นกัน ธนาคาร HSBC ได้กาหนดนโยบายสารเคมีขน้ึ ในการทาธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ผบู้ ริโภคและสารเคมี เพราะในความเป็ นจริงประเด็นนี้เป็ นความเสีย่ งอย่างหนึ่งต่อธุรกิจ และต่อภาพพจน์
ขององค์กร บนเวทีขององค์การสิง่ แวดล้อมโลก (UNEP) ในโปรแกรม SAICM (Strategic Approach to International
Chemical Management) ก็ใช้ประเด็น CiPs เป็ นตัวขับเคลื่อน
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จะเห็นได้ว่า การจัดการสารเคมีต้องทาเชิงรุก ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ท่กี ารคาดการณ์ เพื่อป้องกันอันตรายต่ อ
สุขภาพและสิง่ แวดล้อมได้ และองค์ประกอบสาคัญในการจัดการเชิงรุก นัน้ อยู่ท่ตี ัวข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสารเคมี ที่
สามารถประเมินความเสีย่ งได้ตลอดวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความสาคัญในด้านต่างๆ โดยภาพรวม
จะเป็ นการสนับสนุ นประสิทธิผลของนโยบายหรือกฎหมายที่เกีย่ วข้อง เกิดการจัดการความปลอดภัยได้ตลอดสายโซ่
อุปทาน และยังส่งผลให้มกี ารใช้สารทดแทนทีป่ ลอดภัยกว่าด้วย ความจาเป็ นของข้อมูลสารเคมีสาหรับภาคการผลิตนัน้
ทาให้เกิดการตัดสินใจอย่างปลอดภัย ณ จุดต่างๆ ตัง้ แต่การออกแบบ การผลิต การขนส่ง ตลอดจนถึงการกาจัด อีกทัง้
ยังแสดงความโปร่งใสในทุกขัน้ ตอน ลดค่าใช้จ่าย และค่าเสียหาย ในกรณีท่ตี ้องมีการเรียกคืนสินค้าก็สามารถทาได้
รวดเร็ว สาหรับการส่งออก ข้อมูลดังกล่าวเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ เพราะประเทศนาเข้าหลายแห่งกาหนดเป็ นเงื่อนไข
ของการค้าระหว่างกัน ในมุมมองของผูบ้ ริโภค ข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยย่อมสร้างทางเลือกและความมันใจในสิ
่
นค้าเป็ นอย่างดี
การสือ่ สารข้อมูลเพื่อผูบ้ ริโภคในบางประเทศทีจ่ ดั ได้ว่า มีการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอย่างเข้มแข็ง และผูบ้ ริโภคเอง
รูจ้ กั ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนัน้ ได้มกี ารจัดทาฐานข้อมูลทีเ่ ปิ ดเป็ นเว็บไซต์ให้ประชาชนเข้าถึงได้ เพื่อศึกษาหาทางเลือก
ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ มีการจัดอันดับสินค้าชนิดเดียวกันให้เปรียบเทียบตามคะแนน โดยเปิ ดเผยเกณฑ์การให้คะแนน
อย่างชัดเจน ทีใ่ ห้น้าหนักกับความโปร่งใสของข้อมูล การจัดการสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรและผลกระทบ ฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ของ US Department of Health and Human Services (Household Product Database) ได้นาข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์กว่า 1,000 ยีห่ อ้ มาโยงกับข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ของผูผ้ ลิต เพื่อตอบได้ว่า ในผลิตภัณฑ์ยห่ี อ้ นัน้ มี
องค์ประกอบทางเคมีอะไร เท่าใด ใครคือผูผ้ ลิต ติดต่อทีไ่ หน ฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์เหล่ านี้ เกิดจากความร่วมมือของ
หลายฝา่ ย โดยเฉพาะผูผ้ ลิตซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล มาตรการสมัครใจทีไ่ ด้ยกตัวอย่างมาข้างต้น อาจจะริเริม่ โดยบริษทั ผูผ้ ลิต
เพื่อประโยชน์ของบริษทั เอง แต่การส่งต่อข้อมูลก็เป็ นเงื่อนไขทีท่ าให้เกิดการจัดการความปลอดภัยทางเคมีตลอดสาย
โซ่อุปทาน และยังเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภคด้วย
หากประเทศไทยจะมีการจัดทารายการสารเคมีในผลิตภัณฑ์ (CiPs) ข้อมูลพืน้ ฐานนี้น่าจะเป็ นตัวขับเคลื่อนให้
เกิดการจัดการสารเคมีเชิงรุกได้ มาตรการภาครัฐสามารถดาเนินการภายใต้หลักการป้องกันไว้ก่อน และหลักของสิทธิ
การรับรู้ เพื่อให้ภาพรวมและการเคลื่อนไหวของสารเคมีปรากฏชัดขึน้ เพียงพอต่อการกาหนดนโยบายหรือมาตรการได้
อย่างถูกทิศทาง และเป็ นธรรมต่อผูบ้ ริโภครวมทัง้ สังคมในภาพกว้าง เมื่อตัง้ ต้นจากการมีขอ้ มูลพื้นฐานแล้ว เรื่องของ
ความปลอดภัยด้วยการส่งต่อข้อมูลตลอดสายโซ่อุปทาน การมีเทคนิคการสื่อสาร การสร้างความตระหนักรู้ ย่อมทาได้
ง่ายขึน้ ทัง้ นี้ ยังรวมไปถึงเรื่องของการค้าระหว่างประเทศทีม่ แี นวโน้มว่า จะไปในทิศทางทีเ่ น้นเรื่องความปลอดภัยของ
สินค้าต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมเข้มข้นขึน้ ทุกที
เมื่อเห็นว่า ข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์จาเป็ นอย่างไรแล้ว จะทาให้เกิด ข้อมูลพื้นฐานนี้ได้อย่างไร จึงจะเกิด
ประโยชน์ต่อทุกฝา่ ย
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