REACH ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป
รดาวรรณ ศิลปโภชากุล

ขอมูลความรูเกี่ยวกับสารเคมีเปนสิ่งทีช
่ วยใหสามารถจัดการระบบปองกันชีวิตและสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยจากสารเคมี
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ การคนหาขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีเปนเรื่องที่ตองรีบกระทําแมจะเปนภาระหนัก เพราะ
การคนควาทดลองเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงของการใชสารเคมีตองเสียคาใชจายสัตวทดลองและ
เวลามาก การขออนุญาตจําหนายสารเคมีจึงมีการกําหนดใหยื่นขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความเปนอันตรายของสารและ
่ งของการใชรวมถึงมาตรการการปองกันอันตรายทีอ
่ าจเกิดขึ้นดวย เพื่อใหเจาหนาที่ใชในการพิจารณาอนุญาต
ความเสีย
ใหใชสารเคมีนน
ั้ และทําใหมีขอ
 มูลในการจัดการปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
สําหรับการจําหนายสารเคมีในยุโรป เดิมผูจําหนายไมตองจดทะเบียนสารเคมีเพียงแตตด
ิ ฉลากแจงใหผใู ชทราบถึงพิษ
่ ี
และอันตรายของสารและวิธีการปองกันและแกไข ตอมาจึงเริ่มใหจดทะเบียนสารใหมซึ่งเปนสารที่ไมชื่ออยูบัญชีสารทีม
จําหนายในตลาดรวมยุโรประหวางเดือนมกราคม 2514 ถึง เดือนกันยายน 2524 นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังมีกฎหมายที่
บังคับใชกับสารเคมีมากกวา 40 ฉบับ ทําใหระบบการจัดการสารเคมีมค
ี วามลักลั่น คณะกรรมาธิการสหภาพ ยุโรป
(European Commission) จึงไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับสารเคมีใหม และรางระเบียบควบคุมการใชสารเคมีเผยแพรใน
สมุดปกขาว เมือ
่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2544 ซึ่งตอมาไดปรับปรุงเปนรางกฎหมายเสนอตอสภาและคณะมนตรียุโรป และ
คาดวาจะผานการพิจารณาประกาศใชเปนกฎหมายไดในป 2549
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปควบคุมการใชสารเคมีดว ยระเบียบ REACH (Registration Evaluation and
Authorization of Chemicals ) โดยกําหนดใหมี
1. Registration การจดทะเบียนสารเคมีโดยยื่นเสนอขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมี ความเปนอันตราย
และพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของการใชสารเคมีนั้นดวย เพื่อใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรมมีขอมูลที่เกี่ยวกับสารเคมีทต
ี่ นผลิตและใชผลิตสินคา และใชขอมูลเหลานั้นในการจัดการสารเคมีเพื่อความ
ปลอดภัย
่ งในการผลิตและใชสารเคมี
2. Evaluation การตรวจสอบและประเมินรายงานการศึกษาถึงอันตรายและความเสีย
ที่ผย
ู ื่นจดทะเบียนเสนอ เพื่อใหแนใจไดวาผูป
 ระกอบการมีขอ
 มูลและใชขอมูลนั้นจัดการสารเคมีในกระบวนการผลิตหรือ
ใชไดอยางปลอดภัย
3. Authorization การขออนุญาตผลิตหรือใชสารเคมีที่เปนอันตรายมาก (Very high concern) อยางมีเงื่อนไข
เพื่อลดความเสีย
่ งตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 4. Restriction การจํากัดการผลิต การใชหรือจําหนายสารที่เปนอันตราย
มาก เมื่อมีความจําเปนตองใชสารนั้นดวยเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจ และผูประกอบการไมสามารถหาสารหรือวิธี
อื่นที่เหมาะสมมาใชแทนได
นอกจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะมีวต
ั ถุประสงคเพื่อรักษาสุขอนามัยของมนุษยและคุณภาพของสิ่งแวดลอม
แลว ยังมุงหวังใหระเบียบนี้เปนเครื่องมือสงเสริมและรักษาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
สารเคมีของกลุมประชาคมยุโรป
และปองกันการแตกแยกของตลาดภายในสหภาพยุโรป
รวมทัง้ ลดการใช
สัตวทดลองในการทดสอบพิษของสารเคมีดวย การควบคุมสารเคมีของสหภาพยุโรปมีสาระสําคัญเชิงนโยบาย คือ
ควบคุมการใชสารเคมีทุกประเภทดวยระบบเดียว(Single System) โดยใชระเบียบ REACH ซึ่งควบคุมการใช
สารเคมีรวมถึงสินคาที่มส
ี ารเคมีเปนสวนประกอบหรือผลิตดวยสารเคมี (Substance in Article)ดวย และกําหนดใหมี
การถายทอดขอมูลของสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงใหกันและกันระหวางผูประกอบการอุตสาหกรรมทั้งตนน้าํ
และปลายน้ําภายในลูกโซกระบวนการ(Supply chain) ดวย Safety Data Sheet (SDS) และใหผูขออนุญาตใช
สารเคมีรายการเดียวกันใชขอมูลรวมกันเพื่อลดความซ้ําซอนและใชสัตวทดลอง
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สาระสําคัญของรางกฎหมาย REACH สามารถแบงเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1 ขอกําหนดของสิ่งที่เกี่ยวของกับระบบ REACH ไดแก สารทีต
่ องจดทะเบียน ขอมูลสําหรับการจดทะเบียน
ผูเกี่ยวของ การสงและรับขอมูลระหวางกัน (Information flow)ในลูกโซกระบวนการ การใชขอมูลรวมกัน
2 กระบวนการตาง ๆ ของระบบ REACH ไดแก การจดทะเบียน การประเมิน และการอนุญาตใหผลิตหรือใช
สารเคมี เปนตน
3 เงื่อนไขของการปฏิบัติตามกระบวนการของระเบียบ REACH ไดแก ความเปนอันตรายและปริมาณของ
สารเคมีทผ
ี่ ลิตหรือใชตอป ขอมูลทีต
่ องนําเสนอและกําหนดเวลาทีต
่ องปฏิบัติ
การประกาศใชกฎหมาย REACH จะทําใหเกิดผลกระทบมากมาย และผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบมีทั้งที่
อยูในและนอกกลุมประเทศสหภาพยุโรป เพราะมีการควบคุมผลิตและใชสารเคมีที่มค
ี วามเสี่ยงสูงอยางเขมงวด และ
ผูผลิตตองรับภาระในการคนควาทดลองเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี ทําใหเกิดผลกระทบดังนี้
1 สารเคมีมีราคาแพงขึน
้ เนื่องจากผูผลิตสารเคมีผลักภาระคาใชจายในการหาขอมูลใหแกผูซื้อ
2 สารเคมีบางรายการจะหาซื้อไมไดเพราะไมมผ
ี ูผลิต เนื่องจากไมคุมทีจ
่ ะตองลงทุนมากมายคนควาทดลองหา
ขอมูลของสารเคมีแตขายไดนอ
 ย
3 มีการผูกขาดการผลิตสารเคมีโดยผูผ
 ลิตบางราย เพราะผูผลิตรายยอยเลิกผลิตสารนั้น เนื่องจากไมสามารถ
แขงขันดานราคาได หรือเจาของขอมูลซึ่งเปนผูจดทะเบียนรายแรกไมรวมมือในการขอใชขอมูลรวม
4 ผูใชสารเคมีผลิตสินคาจะตองเสียเวลาและคาใชจา ยในการปรับสูตรผลิตภัณฑ เพราะวัตถุดิบมีราคาแพงหรือ
หาซื้อไมไดหรือจําเปนตองหาสารอื่นมาทดแทน เนื่องจากถูกหามใชสารที่อันตรายมาก ไดแกสารกอมะเร็ง สารกอ
การกลายพันธุแ
 ละสารที่เปนพิษตอระบบสิบพันธุ
5 ผูผ
 ลิตสินคาตองเสียเวลาและคาใชจา ย เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินคาและพัฒนาการตลาด เพราะสารเคมีที่ใช
ผลิตสินคาเปลีย
่ นไป ทําใหคณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑเปลี่ยนไปจากเดิม
ผลกระทบที่กลาวขางตนเปนผลกระทบทีเ่ กิดกับผูป
 ระกอบการในประเทศของกลุมสหภาพยุโรปโดยตรง
กลุมผูประกอบการที่จะไดรับผลกระทบมากทีส
่ ุด คือ กลุมอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใชสารเคมีผลิตสินคา และแมวา
ระเบียบ REACH จะบังคับใชในสหภาพยุโรปเทานั้น แตผป
ู ระกอบการนอกประเทศของกลุมสหภาพยุโรปก็ยากที่จะ
หลีกเลี่ยงผลกระทบเรื่องภาระและคาใชจายได
เพราะผูนาํ สินคาเขาไปขายในสหภาพยุโรปมีหนาทีท
่ ี่จะตองปฏิบต
ั ิ
่ ง
ตามระเบียบ REACH ดังนัน
้ ผูนําเขาสินคายอมตองการขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในตัวสินคาและการประเมินความเสีย
จากผูขายดวย ผูสงสินคาเขาไปขายในตลาดรวยุโรปจึงมีหนาทีท
่ ีจะตองหาขอมูลใหกบ
ั คูคา และเปนที่นาวิตกวา
ระเบียบ REACH กําหนดใหขอมูลที่จะใชในการจดทะเบียนและการขออนุญาต ตองเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ทดลองคนควาโดยหองปฏิบัตก
ิ ารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการ(Good Laboratory Practice) และใชวิธีการ
ทดสอบ (Test Method) ของ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ซึ่ง
ี่ ีอยูอาจจะใชไมได เพราะที่มาของขอมูลไมเปนไปตามขอกําหนด นอกจากนี้
หมายความวาขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีทม
ในกรณีที่มีการยื่นจดทะเบียนสารเคมีซ้ํา ระเบียบ REACH จะหามผูจดทะเบียนซ้ําไมใหทาํ การทดลองหาขอมูลใหม
แตบังคับใหจา ยเงินคาสิทธิการใชขอมูลใหกบ
ั ผูจดทะเบียนรายแรก เพราะเปนเจาของขอมูล และจํานวนเงินที่ตอง
ชําระใหเจาของขอมูลคือ หนึ่งในสามของคาใชจายทั้งหมดทีใ่ ชในการทดลอง ดังนัน
้ เพื่อเลี่ยงความยุงยากในการ
จัดหาขอมูล ผูสงออกจะตองซื้อสารเคมีจากผูทจ
ี่ ดทะเบียนสารในสหภาพยุโรปไวแลว โดยตองตรวจสอบวาขอมูลที่
ไดรับเปนไปตามที่ระเบียบREACHกําหนดไวหรือไม มิฉะนัน
้ ผูสงออกจะตองดําเนินการตามระเบียบ REACH หรือสง
สินคาเขาไปขายในตลาดรวมยุโรปไมได ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดกับผูประกอบการทีส
่ งสินคาเขาไปขายในตลาดรวม
ยุโรปจึงมีไมนอยไปกวาผูประกอบการของสหภาพยุโรป และอาจจะมีมากกวาถาไมมศ
ี ักยภาพและความพรอมในการ
ที่จะจัดหาขอมูลและการประเมินความเสี่ยงของการใชสารเคมี และการตอรองในประเด็นการขอใชขอมูลรวมกับผูจด
ทะเบียนสารนั้นเปนรายแรก
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สําหรับผูป
 ระกอบการของไทย
ถึงแมวา จะไมไดเปนผูส
 งสินคาของตนเขาไปขายในตลาดรวมยุโรป
ก็ตอง
เตรียมการในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอันตรายและพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของสารเคมีที่ใชในการ
ผลิตไวใหพรอม อยางนอยทีส
่ ุดผูประกอบการจะตองมีขอมูลรหัสประจําตัวสารเคมี CAS Registry number (CAS
no.) ซึ่งเปนกุญแจสําคัญทีใ่ ชไขสูขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสารเคมี เพราะคูคาอาจเรียกรองใหจด
ั หาขอมูลใหเพื่อ
นําไปใชในการสงสินคาตอไปยังสหภาพยุโรป และขณะนี้มก
ี ารผลักดันกันทั่วโลกใหควบคุมการผลิตและใชสารเคมี
อยางเขมงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ ขอมูลสารเคมีจงึ เปนที่ตองการมากขึ้น แตบางประเทศจัดใหขอ
 มูลเกี่ยวกับการประเมิน
ความเปนอันตรายและความเสีย
่ งปนความลับทางการคา (Trade secret) อยางหนึ่ง ดังนั้นถาผูประกอบการของ
ไทยตองการแขงขันในตลาดโลกก็ควรเริ่มใสใจคนหาขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีทใี่ ชอยู
มิฉะนั้นคงจะสูใครเขาไมได
อยางแนนอน

เอกสารอางอิง
1. รดาวรรณ ศิลปโภชากุล หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุง และวราพรรณ ดานอุตรา 2547 การเตรียมตัวเพื่อรับการ
ประกาศใช ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนยวิจัย
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