อุปสรรคของอุตสาหกรรมไทยในการแขงขันภายใตระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป
สุชาตา ชินะจิตร
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผูประกอบการไมสามารถสงผลิตภัณฑกระดาษไลยุงไปกับสายการบินของประเทศเยอรมนีได เนื่องจาก
ไมสามารถแสดงเอกสารขอมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑดังกลาวไดวาถาตกน้ําจะมีฤทธิ์ตกคางตอสิ่งแวดลอม
หรือไมอยางไร
ผูประกอบการไมสามารถขายบรรจุภัณฑใหกับบริษัทผลิตเครื่องใชไฟฟาของประเทศญี่ปุนได เนื่องจาก
ไมสามารถแสดงเอกสารขอมูลความปลอดภัยของบรรจุภัณฑกระดาษได
ผูผลิตน็อตสงใหอุตสาหกรรมผลิตรถยนตตองมาถามหาขอมูลความปลอดภัยจากหองสมุด
แบบฟอรมในการสงสินคา

เพื่อกรอก

สมไทยไปแคนาดาถูกหามเขาแคนาดา เพราะตรวจสอบพบสารตกคางชื่อ Profenophos เกินมาตรฐาน
ถึง 2 ครั้ง
นี่คือเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นกับการสงออกของไทย คงยังมีอีกมากมายที่ยังไมเปนที่รูกันบางกรณีอาจ
จัดการปญหาไปได บางกรณีก็จัดการไมได เชน กรณีแรกที่ทําใหขายของไมไดทั้งๆที่มีการตกลงซื้อกันแลว
หลายรายเขาใจวาทําตามลูกคาสั่งแลวไมนามีปญหา เขาใหทดสอบอะไรก็สงไปทดสอบ จายคาบริการทดสอบซึ่ง
มักเปนบริการที่อยูนอกประเทศ บางครั้งถึงขั้นกําหนดวาตองทดสอบจากที่น่ันที่นี่เทานั้น นี่คือที่มาของการเขียน
บทความนี้ซึ่งมาจากผลงานวิจัยอยางตอเนื่องของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศที่เปนคูคาของไทย มีแนวโนมในการใชมาตรการสิ่งแวดลอมทางการคา
มากขึ้น เชน ระเบียบการจัดการระบบรับคืนซากและจัดการเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑไฟฟา (WEEE) หรือ
ระเบียบการใชสารทดแทนโลหะหนักที่เปนอันตรายของสหภาพยุโรป เหตุผลของการกําหนดใชมาตรการดังกลาวมี
หลายสาเหตุ บางกรณีเปนการกําหนดโดยนโยบายของประเทศผูนําเขาสินคาเอง ซึ่งเปนผลมาจากการเรียกรอง
ของผูบริโภค ความตื่นตัวของสังคมในการรักษาสุขภาพและสิ่งแวดลอม หรืออาจเปนไปเพื่อการปกปองผูผลิต
ภายในประเทศ และบางกรณีเปนการกําหนดมาตรการตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศนั้นๆ เปนภาคี
สมาชิก มาตรการฝายเดียวที่ประเทศตางๆกําหนดขึ้น จึงมีผลกระทบตอประเทศผูสงออกที่จะตองปฏิบัติตาม
มิฉะนั้นสินคาของตนจะไมไดรับการยอมรับ
เพราะเปนอํานาจของผูซื้อในยุคนี้และขางหนาที่ฝายผูซื้อเปนผู
กําหนดมาตรฐาน สินคาไทยถาไมเปนไปตามมาตรฐานที่ผูซื้อกําหนด ฐานะการสงออกของไทยก็จะดอยลงไป
เรื่อยๆ ไมเพียงแตตัวสินคาสําเร็จเทานั้น ยังตองพิจารณาตลอดหวงโซดวยวา เราอยู ณ จุดไหนของหวงโซของ
การผลิตก็ยอมถูกกระทบไปดวย
ระเบียบการจัดการสารเคมีใหม REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)
ที่สหภาพยุโรปประกาศใชในตนป 2550 เปนระเบียบที่ปรับปรุงจากระเบียบการขออนุญาตผลิตหรือใชสารเคมีที่มี
อยูในกฎหมายตางๆ มากกวา 40 ฉบับ เพื่อใหสามารถจัดการสารเคมีในสหภาพยุโรปอยางมีความเปนเอกภาพ
ทั้งสารเคมีที่มีอยูเดิมและสารเคมีใหม ระเบียบนี้จึงควบคุมสารเคมีและสินคาที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบหรือผลิต
ดวยสารเคมี ผูประกอบการทั้งหมดในโซการผลิตเปนผูรับผิดชอบภาระและคาใชจายในการทดสอบสารเคมีและ
การประเมินความเสี่ยงทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีการกําหนดใหถายทอดขอมูลสารเคมีและการประเมินความเสี่ยง
ระหวางกันภายในสายโซการผลิต โดยใชเอกสารความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) เปนสื่อ รวมทั้ง

กําหนดใหมีการใชขอมูลรวมกันระหวางผูขออนุญาตใชสารเคมีรายการเดียวกัน เพื่อลดคาใชจายในการทดสอบ
และลดการใชสัตวทดลองดวย นอกจากนี้ยังมุงหมายใหระเบียบใหมชวยรักษาศักยภาพในการแขงขันทางการคา
ของสหภาพยุโรปไดดวย ขอกําหนดตางๆ ของระเบียบจึงมีสวนเอื้อใหผูประกอบการของสหภาพยุโรปไดเปรียบ
คูแขงทางการคา
สําหรับประเทศไทยระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรปก็สามารถสงผลกระทบตอการสงออกของสินคา
ไทยที่ประสงคจะสงไปยังสหภาพยุโรป
โดยที่ผูสงออกตองแสดงปริมาณรวมทั้งขอมูลความปลอดภัยในการใช
สารเคมีในผลิตภัณฑของตน นับเปนการสรางภาระใหแกผูสงออกไทย – ผลิตสินคาขั้นสุดทาย – ขั้นกลาง –
วัตถุดิบ – ผูนําเขาวัตถุดิบ ตลอดสายโซการผลิต ซึ่งสงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และเมื่อผูประกอบการผลัก
ภาระนี้ไปยังผูบริโภค (ทั้งในประเทศและตางประเทศ) ราคาสินคาก็จะสูงขึ้นสงผลตอความสามารถในการแขงขัน
ในการสงออกไปยังสหภาพยุโรป
สินคาสงออกไปสหภาพยุโรปป 2548 มูลคารวม 499,425.20 ลานบาท
กลุมอุตสาหกรรม
- ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- ยานพาหนะและอุปกรณ
- สิ่งทอ
- เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน
- รองเทาและชิ้นสวน
- ผลิตภัณฑพลาสติก
- กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
- ของเลน
- อื่นๆ

มูลคา (ลานบาท)

รอยละของมูลคาสงออก

229,509.30
51,830.40
50,022.60
13,829.80
12,112.50
9,980.30
4,009.60
2,281.20
125,849.50

45.96
10.37
10.01
2.76
2.42
1.99
0.80
0.45
25.24

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ผลการวิจัยสนับสนุนโดย สกว. จากรายงานของกลุมอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมรวมกับสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนการศึกษาผลกระทบตออุตสาหกรรมในแนวกวาง สวนในแนว
ลึกสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดใชกรณีศึกษากับบางผลิตภัณฑ ไดแก สิ่งทอ ผลิตภัณฑยาง รองเทา และเซรามิก ไดสํารวจการ
ใชสารเคมีในโรงงานตัวอยาง
เพื่อประเมินสถานภาพของผูประกอบการไทยในการสงออกสินคาไทย
และ
ผลกระทบตอภาคธุรกิจที่อยูในสายโซการผลิตของอุตสาหกรรมเปาหมาย จากการดําเนินงานพบวาผูประกอบการ
ไมแสดงความตื่นตัวทําใหไดขอมูลมาไมครบถวน
อยางไรก็ดี ขอคนพบที่เกี่ยวของกับการจัดการสารเคมีที่
รวบรวมไดพบวา โรงงานมักไมมีระบบสรรหาและจัดเก็บขอมูลเอกสารดานความปลอดภัยของโรงงาน ยิ่งกวานั้น
เอกสารความปลอดภัย (MSDS) จากผูผลิต/ผูจําหนายเคมีภัณฑ หรือสารเคมีที่ใหกับโรงงานมักไมสมบูรณ
เนื่องจากเอกสารบางสวนไมใช MSDS แตเปนเอกสารรับรองหรือยืนยันองคประกอบ (Certification document)
ของเคมีภัณฑหรือสารเคมีนั้นๆ วาไมมีสารตองหาม หรือเปนเอกสารที่ระบุขอมูลคุณสมบัติเฉพาะหรือเปนเอกสาร
แนะนําการใชงาน
ขอมูลเหลานี้ไมเพียงพอตอการจัดทําขอมูลประกอบการรายงาน SDS ในกระบวนการ
REACH ยิ่งกวานั้นอุตสาหกรรมหลักที่ไดรับผลกระทบนั้นยังมีสัดสวนของ SMEs จํานวนมาก เชน อุตสาหกรรม

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีประมาณ 1,460 ราย หรือรอยละ 86 อุตสาหกรรมยานยนตมีประมาณ 1,806 รายหรือ
รอยละ 95 ในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตมีทั้งผูประกอบการยานยนต ซึ่งเปนบริษัทขามชาติใหญๆ กับสวนที่เปน
ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่งเปน SMEs ไทยนับ 1,000 ราย อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งมีการผลิตครบวงจรตั้งแตตนน้ํา
จนถึงปลายน้ํามีประมาณ 57,504 รายหรือรอยละ 99 เปนตน ผลกระทบดังกลาวจะสงผลตอเนื่องถึงการจางงาน
และมูลคาเพิ่ม หากบริษัทผูผลิตสินคาสําเร็จรูปไมสามารถหาซื้อวัตถุดิบชิ้นสวนในประเทศไดก็ตองหันไปนําเขา
จากตางประเทศ ผูประกอบการไทยที่ไมสามารถปรับตัวไดก็อาจตองเลิกกิจการไป ซึ่งสงผลตอสายโซการผลิตใน
อุตสาหกรรมตอเนื่องดวย
ตารางสรุปขอมูลสารเคมีของอุตสาหกรรมสิ่งทอจากการสํารวจโรงงานตัวอยาง
ระบุ
องคประกอบ
ครบถวน*

จํานวนชนิดสารเคมี/เคมีภัณฑ
ประเภท

รวม
เคมีภัณฑ
สารเคมี
(Preparation)
(Substance)
1
15
0
15
สารลงแปง
0
102
17
85
สารลอกแปงและขจัดสิ่งสกปรก
5
289
3
286
สียอม/สีพิมพ
0
95
3
92
สารตกแตงสําเร็จ
รวม
478
23
501
6
หมายเหตุ : * ระบุองคประกอบครบถวน หมายถึง สามารถบงชี้ชนิดของสารเคมีที่มีอยูในเคมีภัณฑนั้นไดไมนอย
กวารอยละ 90 (โดยน้ําหนัก)
ผลจากการสํารวจขอมูลสารเคมีจากโรงงานตัวอยางผลิตถุงมือยาง
ประเภท
สารลงแปง
สารลอกแปงและขจัดสิ่งสกปรก
สียอม / สีพิมพ
สารตกแตงสําเร็จ

จํานวน

CAS No.

ANNEX I

CMR

3
25
142
86

1
25
137
85

0
8
45
10

0
1
24
2

รวม
256
249
63
27
CAS No. หมายถึง สารเคมีที่สามารถคน CAS number ได
ANNEX I หมายถึง สารเคมีทีจัดอยูในรายการสารเคมีอันตรายตาม ANNEX I ของขอกําหนด Directive
67/548/EEC
CMR
หมายถึง สารเคมีที่จัดอยูในกลุม สารกอมะเร็ง สารกอการกลายพันธุ และสารอันตรายตอการ
สืบพันธุ (Carcinogen, Mutagen and Reprotoxic; CMR) ตาม ANNEX XVI ของรางระเบียบ REACH
เฉพาะกรณีศึกษาซึ่งไดมาจากโรงงานจํานวนไมมากนัก ก็ทําใหเห็นสภาพของการเกี่ยวของกับสารเคมี
มากมายหลายชนิด การศึกษาศักยภาพหองปฏิบัติการไทยเพื่อรองรับผลกระทบของระเบียบ REACH ก็บงบอก
ถึงสภาพไมแตกตางกัน คือ ยังไมมีหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบใดของไทยที่มีความสามารถพอที่จะวิเคราะห
ขอมูลความปลอดภัยตามที่ REACH กําหนด หากจะวิเคราะหไดก็ยังมีปญหาการเปนที่ยอมรับอีก ตัวอยางของ
ผลิตภัณฑเซรามิกประเภทเครื่องใชบนโตะอาหารและเครื่องครัวของไทย
มีตลาดหลักอยูที่สหภาพยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา (48% และ 32% ตามลําดับ) ลวนเปนประเทศที่กํากับมาตรฐานผลิตภัณฑนําเขาอยาเขมงวด ผลการ
วิเคราะหตองเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได กลาวคือ ตองไดมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) หรือ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 นอกจากนั้นสหภาพยุโรปยังไดมีประกาศเพิ่มเติมระบุขอกําหนดดานปริมาณโลหะหนัก
ตะกั่วและแคดเมียมในผลิตภัณฑที่ยอมใหปนเปอนออกมาสูอาหาร รวมทั้งขอกําหนดของวิธีวิเคราะห ทดสอบ
ดวย ซึ่งหากผลการทดสอบไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว จะหามนําสินคานี้เขาสูตลาดสหภาพยุโรปตั้งแต
วันที่ 20 พฤษภาคม 2550 อีกดวย
ความจําเปนเรงดวนหลายๆดานที่เราตองใสใจทั้งระดับนโยบายของภาครัฐ และความตื่นตัวเตรียมพรอม
ของภาคอุตสาหกรรมไทย การสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาจะเปนกุญแจสําคัญ
โดยการทําใหเกิดการรับรองระบบงานของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยการตรวจสอบและรับรอง (Conformity
Assessment) มีมาตรฐานเปนตัวอางอิง จําเปนที่ประเทศไทยจะตองมีโครงสรางพื้นฐานและผูรับผิดชอบในการ
กํากับดูแลประสานงานทั้ง 4 ดาน คือ การคา การมาตรฐาน มาตรวิทยา และระบบการรับรอง ทั้งในระดับชาติ
ภูมิภาคและระดับสากล รวมไปถึงการทําขอตกลงยอมรับรวม (Mutual Recognition Agreements : MRA) เพื่อ
การยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่องในระดับรัฐบาลตอรัฐบาล แตกอนจะถึง
เรื่องนี้ความสามารถในการวิเคราะหทดสอบของหองปฏิบัติการก็ตองพัฒนาขึ้น เพื่อตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยงของสารเคมีในการจัดทํา SDS และการวิเคราะหสารในผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของ
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมก็ตองรวมตัวเครือขายผูใชสารเคมี เพื่อเพิ่มน้ําหนักของขอตอรองกับ
ผูผลิตสารเคมีใหจดทะเบียนสารเคมีใหครอบคลุมการใชในลักษณะและวิธีการตางๆ ของผูประกอบการไทย ถา
องคกรและสมาคมทางการคาและอุตสาหกรรมสามารถประสานเครือขายความรวมมือของกลุมผูใชสารเดียวกันได
ก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องการรั่วไหลของความลับทางการคา ในสวนของรายผูประกอบการหรือโรงงาน ก็ควร
พัฒนาการจัดการสารเคมีของตนใหเปนระบบ เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินการแกไขการนํากติกาสากลมาบังคับ
ใชในทางการคาระหวางประเทศ
เมื่อคิดยอนกลับ ทําไมเราไมนําสิ่งที่เรา “กําลังถูกกระทําอยู” มาใชใหเปนประโยชนใหกับตัวเอง ไมใชจํา
ยอมตอสถานการณอยูร่ําไป เครื่องมือทางกฎหมายก็พอจะมีอยูแลว นั่นคือจัดระบบการจัดการสารเคมีเสียใหม
ดวยหลัก precautionary คือ ระวังไวกอนเชนเดียวกับ REACH ระบบการจัดการที่วาก็คือการทําใหรูวาในประเทศ
เรามีสารเคมีชนิดใดนําเขาผลิตใชครอบครองอยูเทาไร โดยใหมีการแจงกอนและกําหนดใหผูขายสารเคมี / ผูนํา
เขาตองใหขอมูลความปลอดภัย (SDS) ของสารเหลานั้น เราก็จะมีขอมูลการประเมินความเสี่ยงและการประเมิน
ความเสี่ยงในการใช (Intended use) ขอมูลเหลานี้มีชองทางของ พรบ.วัตถุอันตรายเอื้ออยูแลว เราก็จะมีขอมูล
ประกอบการขึ้นทะเบียนที่จะพิจารณาตอไปวา ควรจัดกลุมอันตรายเปนประเภทใดใน พรบ.วัตถุอันตราย ถาทํา
เชนนี้ไดกไ็ ดประโยชน 2 ทาง คือ เพื่อปกปองสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมภายในของเราเอง ขณะเดียวกันก็ยัง
พรอมที่จะรับขอกําหนดของ REACH ดวย เรื่องทํานองนี้จะตีกรอบตามภาระงานของหนวยงานหรือกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่งไมได เพราะตองมองภาพใหญอยางคาบเกี่ยวกัน เชน เรื่องนี้ไมเกี่ยวเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งรับผิดชอบ พรบ.วัตถุอันตรายแตเรื่องเดียวกันนี้ไปโยงกับการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนภารกิจของกระทรวง
พาณิชยเปนตน
หมายเหตุ ติดตามความเคลื่อนไหวของระเบียบ REACH และผลกระทบไดที่ http//:www.chemtrack.org/REACH
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