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สาระและขอคิดเห็นตอรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมี
และขอเสนอการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับอุตสาหกรรมไทย
วราพรรณ ดานอุตรา *
รดาวรรณ ศิลปโภชากุล **
1. คํานํา
เอกสารสาระและขอคิดเห็นตอรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมี (EU White Paper on Chemicals)
และขอเสนอการเตรียมความพรอมเกีย่ วกับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับอุตสาหกรรมไทย จัดทําขึ้นภายใตการดําเนินงาน
ของฐานการจัดการความรูเรื่องความปลอดภัยดานสารเคมี (Knowledge Platform on Chemical Safety) โดยหนวย
ขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย โดยความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โดยพันธกิจที่กําหนด หนวยขอสนเทศฯ ทําหนาที่จัดหา บริหาร และวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางความรูดาน
วัตถุอนั ตรายและความปลอดภัย พรอมพัฒนาใหเกิดสมรรถนะในการใชขอ ควรรูเ กีย่ วกับสารเคมีเพือ่ สรางความตอเนือ่ ง
นอกจากนี้ยังสังเคราะหความรูเพื่อใชในการตอบคําถาม เพื่อการตัดสินใจและเสนอแนะเชิงนโยบาย
2. วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการจัดทําขอเสนอ คือ
2.1 เพื่อใหเกิดความรวมมือในการวิเคราะหผลกระทบอยางเปนระบบ
2.2 เพื่อใหมีการกําหนดผูรับผิดชอบประสานงานใหเกิดการเตรียมพรอมอยางถูกทาง
2.3 เพื่อใหมีการติดตามและเผยแพรการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
3. ความเปนมาของรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมี
เมื่อป พ.ศ. 2541 European Environmental Board (EEB) ไดรายงานการวิเคราะหนโยบายเกี่ยวกับสารเคมี
ของสหภาพยุโรปวามีจุดบกพรองหลายประการ กลาวคือ กอนป พ.ศ. 2524 การนําสารเคมีเขาสูตลาดสหภาพยุโรป
ไมมีระบบการจดทะเบียนสารเคมี จนป พ.ศ. 2510 ไดมีการประกาศใช Directive 67/548/EEC ซึ่งมีการแกไขหลาย
ครั้ง และตอมาไดมีการกําหนดใหมีการจดทะเบียนสารเคมีไวในบัญชี European Inventory of Existing Commercial
Chemical Substances (EINECS) ปรากฏวาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2514 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2524 มีการจด
ทะเบียนสารไว 100,106 รายการ โดยที่สวนใหญจะมีขอมูลไมสมบูรณ จึงเปนภาระอันหนักของภาครัฐที่จะตองจัดหา
และเสนอขอมูลความเปนอันตรายของสารเคมีเหลานี้ แตเมื่อป พ.ศ. 2524 สหภาพยุโรปไดบังคับใหผูผลิตและ
จําหนายสารเคมีตองใหขอมูลความเปนอันตรายของสารเคมีอยางครบถวนแกเจาหนาที่กอนที่จะนําสารใหมออกสู
ตลาด ทําใหมีสารเคมีใหมออกสูตลาดเพียงประมาณ 2,700 รายการ ดวยเหตุของความเหลื่อมล้ําในการจัดการสารเคมี
อันมีสาเหตุเนื่องมาจากการมีกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีหลายฉบับ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU Commission)
จึงเสนอใหปรับปรุงการจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัยของมนุษยและรักษาสิ่งแวดลอม
โดยเสนอรางระเบียบ
*
**

หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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สาระและขอคิดเห็นตอรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมีฯ

ของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมี (รางระเบียบฯ) เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 25442 และกําหนดวาจะจัดทําเอกสารฉบับ
สมบูรณเพื่อเสนอคณะมนตรียุโรป (European Council) ในเดือนตุลาคม และเสนอสภายุโรป (European Parliament)
พิจารณาประกาศเปนกฎหมาย โดยคาดวาจะมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2548
ตอมาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (คณะกรรมาธิการฯ)ไดเปดใหมีการ
แสดงความคิดเห็นทางอินเตอรเนตเปนเวลา 8 สัปดาห เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นเพิ่มเติมกอนเสนอคณะมนตรียโุ รป
ดําเนินการตอไป
4. วัตถุประสงคเชิงนโยบายของยุทธศาสตรที่เสนอในรางระเบียบฯ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาแบบยั่งยืน คณะกรรมาธิการฯไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้
1. เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยของมนุษยและอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. เพื่อรักษาและสงเสริมการแขงขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีในประชาคมยุโรป
3. เพื่อปองกันการแตกแยกของตลาดภายใน
4. เพื่อเพิ่มความโปรงใสในการเขาถึงขอมูลของสารเคมี
5. เพื่อทําใหเกิดบูรณาการความรวมมือระดับสากล
6. เพื่อลดการใชสัตวทดลองในการทดสอบ
7. เพื่อใหภาระผูกพันระดับสากลของ EU สอดคลองกับการดําเนินงานภายใต WTO
ในเอกสารรางระเบียบฯมีสาระอธิบายองคประกอบหลัก ทีจ่ ะทําใหบรรลุวตั ถุประสงคตามยุทธศาสตรทเี่ สนอ 3
5. สาระ ขอบเขต และขอกําหนดหลัก
5.1 สาระสําคัญ
สาระสําคัญของรางระเบียบฯ คือ การปรับปรุงเพื่อขจัดขอแตกตางของระเบียบที่ใชอยูเดิมโดยกําหนดใหมี
ระบบการจัดการสารเคมีระบบเดียว ซึ่งครอบคลุมสารเคมีทั้งที่ใชอยูเดิมกอนเดือนกันยายน พ.ศ. 2524 และสารใหมที่มี
การผลิตและการใชหลังจากนั้น สําหรับสารที่ควรระมัดระวังอยางสูง (substances of very high concern) จะตองไดรับ
การอนุญาตกอนจึงจะใชได คณะกรรมาธิการฯ และสภายุโรปเห็นวาควรพัฒนาใหเกิดกลไกที่จะผลักภาระการเตรียมขอ
มูลความเปนอันตราย ความเสี่ยง และมาตรการการลดความเสี่ยงในการใชสารอันตรายไปใหภาคอุตสาหกรรม เพื่อทํา
ใหเกิดความมั่นใจในการใชสารเคมีอยางปลอดภัย
รางระเบียบฯ มีการวางแนวทางใหใชระบบ REACH (Registration, Evaluation and Authorization of
Chemicals) ซึง่ กําหนดใหมกี ารจดทะเบียน การตรวจสอบและประเมินความเสีย่ ง และการขออนุญาตผลิตหรือนําเขา
สารเคมีไปจําหนายในสหภาพยุโรป ดังนี้
Registration คือ การจดทะเบียน สําหรับสารเคมีที่มีการผลิตหรือนําเขามากกวา 1 ตันตอป ซึ่งคาดวามีสาร
ประมาณ 30,000 ชนิด ไดกําหนดระยะเวลาการจดทะเบียนใหแลวเสร็จภายในเวลา 11 ป กลาวคือ สารเคมีที่ผลิต
หรือนําเขามากกวา 1,000 ตัน, 100 ตัน และ 1 ตัน ตอปตองจดทะเบียนกอนสิ้นป พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.
2555 ตามลําดับ
Evaluation คือ การประเมินความเปนอันตรายจากขอมูลในรายงานการทดสอบสารเคมีที่มีการจดทะเบียนไว
ซึ่งคาดวาสารที่มีปริมาณการผลิตหรือนําเขาเกิน 100 ตันตอป และตองมีการประเมินขอมูลจะมีประมาณ 5,000 ชนิด
และอาจจะมีสารที่มีการผลิตหรือนําเขาต่ํากวานี้ตองไดรับการประเมินดวย การประเมินจะทําโดยคณะกรรมการที่ได
รับมอบหมายและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นมาสําหรับประเมินผลกระทบของสารเคมีตอสิ่งแวดลอมดวย
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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Authorization คือ การอนุญาตใหใชสารเคมี สําหรับสารอันตรายที่ควรระมัดระวังอยางสูง ไดแก สารกอมะเร็ง
(Carcinogen) สารกอการกลายพันธุ (Mutagenic) และสารที่มีพิษตอระบบสืบพันธุ (Reprotoxic) รวมถึงสารที่มีพิษ
ตกคางยาวนาน (POPs, Persistant Organic Pollutants) กอนใชสารเคมีเหลานี้แตละรายการเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะจะ
ตองไดัรับอนุญาตจากคณะกรรมการฯที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรณี ๆ ไป ผูขออนุญาตตองพิสูจนไดวาสามารถใชสาร
เคมีรายการนั้นไดอยางปลอดภัย คณะกรรมาธิการฯคาดวาจะมีสารที่ตองพิจารณาประมาณ 1,400 รายการ ไดแก
ก. สารในกลุมที่กําหนดวาเปน CMR substances (categories 1 and 2) ประมาณ 850 ชนิด
ข. สารในกลุมที่มีพิษตกคางยาวนาน (POPs)
ค. สารที่อาจพบในอนาคตวาจะมีสมบัติเปน CMR คาดวาจะมีประมาณ 500 ชนิด
5.2 ขอบเขต
ระบบ REACH มีขอกําหนดที่จะบังคับใชกับสารเคมีดังตอไปนี้
ก. สารเคมี (substance) ทุกรายการ ที่มีการผลิตหรือการนําเขา ตั้งแต 1 ตันตอปตอผูผลิต/ผูนําเขา จะตองมี
การจดทะเบียนตามกรอบเวลาที่กําหนด
ข. สารเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการที่มีการแยกออกมาจากระบบ (isolated intermediates on site) ตองจด
ทะเบียน แตอาจใชขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมีที่มีอยูแลวไดโดยไมตองทําการทดสอบใหม
ค. โพลิเมอรเฉพาะที่จัดเปนสารอันตรายตามเกณฑที่ระบุในขอกําหนดของ Directive 67/548/EEC จะตอง
จดทะเบียน
ง. เคมีภัณฑ (Preparations) ซึ่งเกิดจากการผสมสารเคมี เชน สี ตัวผลิตภัณฑไมตองจดทะเบียน แตสารเคมี
ที่ใชเปนองคประกอบทุกตัวตองจดทะเบียน
จ. สินคา (Articles) เชน รองเทา เสื้อผา ซึ่งอาจมีสารอันตรายออกมาขณะที่ใชหรือกําจัด ผูผลิต/ผูนําเขา
จะตองจดทะเบียนสารในสินคาหากสารนั้นไมไดรับการจดทะเบียนไวกอน
5.3 ขอกําหนดหลัก
เอกสารเผยแพรขอกําหนดตามรางระเบียบฯ พรอมทั้งภาคผนวกมีประมาณ 1,200 หนา 3 ซึ่งนายสุภัฒ สงวนดี
กุล อัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝายการพาณิชย) ณ กรุงบรัสเซลส ไดสรุปไวในเอกสารประกอบการสัมมนาของสภาอุตสาห
กรรม 4 ซึ่งมีตัวอยางขอกําหนดหลักบางประการ ไดแก
ก. ผูเกี่ยวของตลอด supply chain ไดแก ผูผลิต/ผูนําเขา/ผูผลิตผูใชตอเนื่อง (downstream users) มีหนาที่
ตองปฏิบัติตามรางระเบียบฯนี้ และตองจัดทํารายงานการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี (chemical
safety assessments )
ข. ผูที่อยูใน supply chain ชวงใดก็ตามจะตองถายทอดขอมูลเกี่ยวกับการทํา chemicals safety assessments
ของสารนั้นไปใหผูที่อยูในลําดับถัดไป
ค. การจดทะเบียน เนื่องจากขอปฏิบัติมีรายละเอียดมาก ในบทความนี้ไดนําเสนอเฉพาะบางสวน คือ
1) ผูจดทะเบียนสามารถใชขอมูลของผลการศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอยูเดิมได
2) ใหผูจดทะเบียนที่ผลิต/นําเขาสารเดียวกัน รวมกันทําการทดลองคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี
รวมกันในรูปเครือขาย (Consortia) เพื่อประหยัดเงินและลดการใชสัตวทดลอง เพราะสามารถรวมกัน
รับภาระคาใชจายในการดําเนินการ และลดความซ้ําซอนในการทดสอบ
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3) การจดทะเบียนสารที่มีอยูเดิม (phase-in substance) ใหใชระบบ Pre-register โดยยื่นขอมูลลวงหนา
1 ปครึ่งกอนหมดกําหนดการจดทะเบียนสารนั้น
4) การจดทะเบียนสารใหม (non phase-in substance) ผูที่จดทะเบียนรายใหมที่มิไดอยูในเครือขายของ
กลุมที่จดทะเบียนสารเคมีนั้นเปนรายแรก จะตองทําความตกลงขอใชขอมูลที่ตองเสนอใหเจาหนาที่
ตามขอกําหนดจากผูจดรายแรก โดยตองชําระเงินคาสิทธิการใชขอมูลนั้นดวย
5) ผูผลิตและผูใชตอเนื่องตองทํา Downstream Users Chemical Safety Assessment (DUCSA) โดย
อาจใชขอมูลที่ไดมาจากผูผลิต/ผูนําเขาตาม supply chain ได ถาใชสารนั้นเพื่อประโยชนที่ระบุไว
ในการจดทะเบียน (intended use) และจะตองมีการสัมผัสสารในลักษณะที่แจงไว (exposure
scenario) ถาเปนการใชที่ไมใช intended use หรือมีมาตรการในการจัดการเพื่อเลี่ยงความเสี่ยง (risk
management measures) ตางออกไป จะตองแจงให European chemical Agency (ECA) ทราบ
ง. การประเมิน สารที่ผลิตหรือจําหนายเทากับหรือมากกวา 100 ตันขึ้นไป ตองผานการประเมินความ
ปลอดภัยดวยขอมูลในรายงานของผูจดทะเบียน โดย Competent Authority (CA) เปนผูประเมิน ทั้งนี้
ตองไดรับความเห็นพองจาก CA ประเทศสมาชิกอื่น ๆ และ ECA ดวย หากความเห็นไมสอดคลองกัน
ตองให Commission เปนผูตัดสิน
จ. การอนุญาตใหใชสารเคมี
1) มีจํานวน 5% ของสารที่อยูในขาย REACH ตามรายละเอียดระบุใน Annex VIII ตองไดรับอนุญาต
กอนใช
2) ECA เปนผูเสนอชื่อสารที่จะใสใน Annex VIII
3) ผูยื่นขออนุญาตจะไดรับอนุมัติใหใชสารได หากสามารถพิสูจนใหเห็นไดวาความเสี่ยงที่เกิดจาก
การใชสามารถควบคุมได หรือประโยชนทางเศรษฐกิจ-สังคมมีมากกวาความเสี่ยง
4) การอนุญาตจะมีผลไปถึงผูผลิตผูใชตอเนื่องใหใชสารเคมีนั้นไดดวย แตจะตองใชตามเงื่อนไขที่ได
รับอนุญาตเทานั้น
5) ผูไดรับอนุญาตตองระบุเลขที่อนุญาตบนฉลาก และผูผลิตและผูใชตอเนื่องจะตองแจง ECA ภายใน
3 เดือนหลังจากเริ่มจัดซื้อสารนั้นมาใช
6. ความเคลื่อนไหวหลังการเผยแพรรางระเบียบฯ
คณะกรรมาธิการฯ มอบหมายใหคณะผูเ ชีย่ วชาญซึง่ เปนผูแ ทนประเทศสมาชิก สมาคมอุตสาหกรรมตาง ๆ และ
องคกรเอกชน ศึกษาวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใชกฎหมายนี้ ในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544
ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 และสรุปรายงานผลในอินเตอรเน็ต เรื่องที่ศึกษาแบงเปนกลุม คือ
1. Testing, registration and evaluation (TRE)
2. Risk assessment (RA)
3. Substances of very high concern (SVHC)
4. Classification and labeling (incl. Industry list C& L)
5. Risk management (RM)
6. Substances in products (SIP)
7. Information through the supply chain (ISC)
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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6.1 รายงานการศึกษาที่เสนอคณะกรรมาธิการฯ
คณะกรรมาธิการฯ ไดประมาณการไววาจะมีการลงทะเบียนสารประมาณ 30,000 รายการ ดวยขอกําหนดที่
ตองปฏิบัติ และกําหนดเวลา การจดทะเบียนสารทั้งหมดนาจะเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2555 และจะตองเสียคาใชจายใน
การจดทะเบียนและประเมินผลในชวงระยะเวลาดังกลาวประมาณ 2.1 พันลานเหรียญยูโร รายงานผลการศึกษาชิ้นแรก
เกี่ยวกับคาใชจายที่จะเกิดขึ้น คือ รายงานของ IEH (Institute for Environmental and Health)5 ที่ศึกษา โดยการสํารวจ
กําลังความสามารถของหนวยงานวิจัยในยุโรป 24 แหง และประมาณการคาใชจายในการทดสอบเพื่อรวบรวมขอมูล
สารเคมีสําหรับใชจดทะเบียน และสรุปวาการประมาณการคณะกรรมาธิการฯ เปนไปไมไดทั้งในเรื่องคาใชจายและ
กําหนดเวลา กลาวคือ คาใชจายในการทดสอบอาจสูงถึง 8.68 ลานลานเหรียญยูโร และดวยกําลังความสามารถของ
หองปฏิบตั กิ ารทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั การทดสอบจะตองใชเวลามากกวาทีค่ ณะกรรมาธิการฯ ประมาณการไวมาก กลาวคือ ถา
จะทดสอบระดับ Base set จะตองยืดเวลาไปถึง พ.ศ. 2591 คืออีก 36 ป การทดสอบระดับ 1 (Level 1) และระดับ 2
(Level 2) จะตองยืดเวลาจนถึง พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2561 หรืออีก 16 และ 13 ป ตามลําดับ
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545 บริษัทที่ปรึกษา Risk & Policy Analysts Ltd.(RPA) and Statistics 6 ไดรายงาน
ผลการศึกษาการประมาณการคาใชจายในการจดทะเบียนสาร 30,000 รายการ ในสถานการณจําลองที่ออกแบบไว 3
แบบ ซึ่งครอบคลุมสารเคมีที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (intermediates) จํานวนแตกตางกัน แตปรากฏวาในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ACC (American Chemical Council)7 ก็ออกรายงานใหขอคิดเห็นวาวิธีการประมาณการคา
ใชจายของ RPA นั้น ไมนาเชื่อถือ และนอกจากคาใชจายตรงของการทดสอบเพื่อรวบรวมขอมูลแลว ควรจะศึกษา
วิเคราะหผลกระทบในเรื่องอื่น ๆ เชน คาใชจายของผูซื้อที่เพิ่มขึ้นเพราะราคาสารเคมีแพงขึ้น หรือผูผลิตในยุโรปเลิก
ผลิตสารที่จําเปนในกระบวนการผลิต
นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาที่จัดทําเพื่อเสนอกรรมาธิการฯอีกหลายฉบับ รวมทั้งขอสรุปจากรายงานของ
RPA and BRE Environment 8 เรื่องการใชสาร 4 รายการ คือ Nonylphenols (NP), Short Chain Chlorinated Paraffins
(SCCPS), Trtrachloroethylene และ Tributyltin (TBT) ที่วาผลกระทบที่เกิดขึ้นจะนอยกวาที่เปนอยู ถามีการใชระบบ
REACH กอนหนานี้
6.2 รายงานการศึกษาผลกระทบในเชิงลบ
6.2.1 รายงานของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
6.2.1.1 รายงานผลกระทบในประเทศฝรั่งเศสและสหพันธรัฐเยอรมัน
บริษัท Mercer 9 รายงานผลการศึกษาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในฝรั่งเศสวา
1) GDP ลดลง 3-6 %
2) ตําแหนงงานจะหายไปประมาณ 700,000 ในระยะเวลา 10 ป
3) อาจมีการเลิกการผลิตสารเคมีลงประมาณรอยละ 10-40 ภายใน 10 ป
4) อุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมสี เครื่องสําอาง ชิ้นสวนรถยนต สิ่งทอ
อาจตองปรับปรุงสูตรการผลิต และกระบวนการประกันคุณภาพใหม
5) อุตสาหกรรมบางประเภทเชน อิเล็กทรอนิกส โลหะและวัสดุอาจจะตองปรับ
กระบวนการ เนื่องจากสารเคมีที่ใชหายไปจากตลาด
สวนการศึกษาของ Arthur D. Little10, 11 รายงานผลกระทบเศรษฐกิจของสหพันธรัฐเยอรมัน
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ดังนี้
จัดทําโดย ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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1) การประกอบอุตสาหกรรมสิ่งทออาจลดลงรอยละ 50
2) เศรษฐกิจของสหพันธรัฐเยอรมันอาจมีการสูญเสียสะสมของ gross added value ได
สูงถึงรอยละ 6.4 และทําใหสูญเสียตําแหนงงานไดสูงถึง 2,350,000 ตําแหนง
3) การผลิตสารเคมีจะลดลงโดยเฉพาะรายการที่มีการผลิตปริมาณนอย
4) การลงทุนและสงออกจะลดลง
5) นวัตกรรมจะลดลง
6.2.1.2 ตัวอยางการรายงานจากภาคธุรกิจ
รางขอกําหนดของระบบ REACH ที่คณะกรรมาธิการฯ เผยแพรกอใหเกิดการตอตานมากมาย
โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมของทุกประเทศ และนําเสนอรายงานเพื่อแสดงจุดยืนขององคกรตาง ๆ ในระดับนานา
ชาติ และรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ตัวอยางเชน
ก. American Chamber of Commerce in Belgium12 ชี้วาควรมีการปรับแกรางระเบียบฯ หลาย
ประการ ตัวอยางเชน ขอกําหนดเกี่ยวกับเวลา ขอกําหนดเกี่ยวกับการขออนุญาต การใชสารทดแทน ขอบังคับเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ และวิธที จี่ ะทําใหเกิดการใชขอ มูลรวมกันและความรับผิดชอบในการปองกันความเสีย่ งตลอดกระบวนการผลิต
ข. BCDTA (British Chemical Distributor and Trader Association Ltd.) 13 ไดวิเคราะหขอ
คิดเห็นตอขอกําหนดเกือบทุกประเด็นและสรุปวา
1) คาจดทะเบียนสารเคมีและคาทดสอบที่ผูผลิตและผูนําเขาสารเคมีถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของคาใชจายของการผลิตสารเคมี จะมีจุดคุมทุนประมาณจากปลายปที่ 5 หรือปลายปที่ 10 ดังนั้นในภาวะที่ตลาดมี
การแขงขันกันมาก ผูผ ลิตตองมัน่ ใจไดวา สามารถผลักภาระคาใชจา ยสวนนีไ้ ปยังผูผ ลิตและผูใ ชตอ เนือ่ งรวมทัง้ ผูบ ริโภค
ได และทําใหผผู ลิตและผูใ ชตอ เนือ่ งทีอ่ ยูใ นยุโรปเปนกลุม ทีจ่ ะตองรับภาระคาใชจา ยทีส่ งู กวากลุม ทีอ่ ยูน อกยุโรป
2) มาตรการที่บังคับใหรวบรวมขอมูลการจดทะเบียนไวที่ศูนยกลาง จะทําใหผูประกอบ
การมีความมั่นใจในเรื่องการรักษาขอมูลเปนความลับได ซึ่งจะชวยจูงใจใหผูผลิตและผูนําเขายอมลงทุนเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนและทดสอบ แตจะทําใหกลุมอุตสาหกรรมขนาดยอม (SMEs) จะตองเสียคาใชจายการจดทะเบียนสารเคมี
และคาทดสอบในสัดสวนที่แตกตางจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ
3) อุตสาหกรรมเคมีทั้งผูผลิตและผูใชตอเนื่อง หวังวาผูรักษาระเบียบจะบังคับใชระเบียบนี้
อยางมีประสิทธิภาพ และสหภาพยุโรปควรตีพมิ พเผยแพรมาตรฐานบทบังคับและขอมูลการดําเนินงานทุกไตรมาส เพื่อ
ใหสามารถตรวจสอบการบังคับใชระเบียบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ค. ความเคลื่อนไหวขององคกรการคา
Cefic (European Chemical Industry Council) เปนองคกรทีม่ กี ารดําเนินงานศึกษาผลกระทบ
ของระบบ REACH มาตัง้ แตตน โดยทําโครงการ “Cefic Thought Starter” 14 เพื่อทดลองรูปแบบการรวบรวมขอมูล
สําหรับใชจดทะเบียนสารเคมี เพื่อเปนแนวทางการพิจารณาตัดสินการใชระบบ REACH โดยใหบริษัทที่ปรึกษา
Risk and Policy Analysts Ltd. ศึกษาจากสภาพจริง โดยกําหนดรูปแบบวิธีปฏิบัติการรวบรวมขอมูลใหผูผลิต 11
บริษัท ซึ่งมีทั้งผูผลิตและผูใชตอเนื่องที่ใชสารเคมีจํานวน 12 รายการ ประสานงานกันในการรวบรวมขอมูลสําหรับ
การจดทะเบียน

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา ถาผูผ ลิตและผูใ ชตอ เนือ่ งรวมมือกันเก็บขอมูลการใชสารเคมี
เหลานัน้ เพื่อใหทราบถึง “intended use” ของผูผลิตและผูใชตอเนื่องไดครบถวน ก็จะสามารถประหยัดคาใชจายใน
การจดทะเบียนตามระบบ REACH ได
นอกจากนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 Cefic15 ไดเสนอรายงานที่นาสนใจเกี่ยวกับผล
กระทบของ REACH ตอโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม สาระที่รายงานสรุปใหผูบริหารมีดังนี้
1) มี ข อ มู ล ที่ วัดได เ กี่ ยวกั บการที่ ผู ประกอบอาชี พมีโอกาสสัมผัสกับสารที่ทราบวากอ
มะเร็งนอยลง ดังนัน้ ในอนาคตสถิตขิ องมะเร็งทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพนาจะลดลงอยางเห็นไดชดั ขณะทีก่ ารรายงาน
สถิติในอดีตมีปญหาเกี่ยวกับระยะฟกตัวของโรค
2) สถิติการเกิดมะเร็งจากการประกอบอาชีพในปจจุบัน ประมาณ 65 – 85% เกิดจาก
แอสเบสทอส ซึ่งมีระบบการควบคุมแยกไปจากระเบียบการควบคุมสารเคมี
3) อัตราการตายดวยโรคมะเร็งในอุตสาหกรรมเคมีเมือ่ เทียบกับประชากรทัว่ ไปจะเทา ๆ กัน
หรือนอยกวา
4) ความรุนแรงของความเจ็บปวยจากการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมเคมีจะนอยกวา
การประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมอื่น เชน การกอสราง โลหะการ
5) การคาดคะเนของคณะกรรมาธิการฯ เรื่องประโยชนของระบบ REACH ตออาชีวอนา
มัยอยูบนพื้นฐานของขอสมมติฐานแตเฉพาะขอที่วามะเร็งที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่ตองสัมผัสสารเคมีที่ไมทราบ
ชนิดจะลดลง โดยที่ไมไดคํานึงถึงสถิติที่ลดลงเนื่องจากการปรับปรุงสภาพการทํางาน การตรวจสุขภาพ และการ
ประกอบกิจกรรมที่มีอยูแลวเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี
ง. รายงานที่นาสนใจอีกรายงานหนึ่ง คือ รายงานของ Öko-Institute V. เกี่ยวกับโครงการ
“Product Chain Chemical Policy”16 เพื่อศึกษาผลกระทบของระบบ REACH ตอผูผลิตและผูใชตอเนื่อง (actors) ใน
product chain.ในการจดทะเบียนสารแตละชนิดวาจะเปนอยางไร โดยเลือกตัวอยางการสงตอขอมูลสารเคมี 4 ชนิด ที่
มีจุดประสงคในการใชเฉพาะในอุตสาหกรรม 4 ประเภท คือ Plastics Processing Industry, Association of the
Printing Ink Industry, Association of the Paint Industry and Industrial Association for Organic Colorants and
Pigments ผลการศึกษาสรุปวา ผูเกี่ยวของจําเปนตองปฏิบัติตามขอแนะนําที่มีรายละเอียดในรายงานที่เสนอ เพื่อให
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดการประเมินความเสี่ยงในรางระเบียบฯได
6.2.1.3 ตัวอยางรายงานจากภาครัฐบาล
รัฐบาลของสหราชอาณาจักร17 เสนอรายงานขอวิเคราะหแตละขอของ REACH และเสนอ
จุดยืนหลัก 3 ประการ คือ
1) ควรทําใหเกิดกระบวนการที่เร็ว มีประสิทธิภาพในการทดสอบ คัดกรอง และ
ตรวจสอบสาร เพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนสําหรับควบคุมสารที่ตองใหความระมัดระวังสูง โดยเริ่มตนจากสารที่อันตราย
สูงสุดตอสุขภาพของมนุษย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2) ควรใหมีการทดสอบโดยใชสัตวทดลองนอยที่สุด
3) รักษาและสงเสริมความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเคมีของกลุมสหภาพ
ยุโรป
จัดทําโดย ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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นอกจากนี้รัฐบาลของสหราชอาณาจักรยังใหขอคิดเห็นที่นาสนใจอีกหลายประการ เชน
ก. ระบบที่จะใชควรจะสอดคลองกับ ภาระผูกพันของสหภาพยุโรปที่มีตอ WTO และ
ขอตกลงสากล เชน อนุสัญญาสต็อกโฮลม และรอตเตอรดัม และ GHS (Globally Harmonised System)
ข. ขอคิดเห็นในเรือ่ งการแบงสารเคมีทเี่ กิดขึน้ ในกระบวนการ ออกเปน 4 กลุม ควรมีขน้ั
ตอนในการพิจารณาวาโพลีเมอรใดควรจะอยูในขายที่ตองจดทะเบียน
ค. สนับสนุนวาควรจะรวมสารกลุม very persistent and very bioaccumulative (VPVB)
ไวในกลุมที่ตองไดรับการอนุญาตดวย
6.2 ขอคิดเห็นและรายงานสนับสนุน
ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมพยายามที่จะแสดงขอคิดเห็นคัดคานการดําเนินงานตามขอกําหนดและกรอบเวลา
ของรางระเบียบฯ ก็มีฝายที่ใหขอมูลสนับสนุนรางระเบียบฯ เชน
6.3.1 รายงานของ WWF European Toxic Programme and the European Environmental Bureau 18
WWF/EEB ใหขอคิดเห็นมากมาย และมีตัวอยางขอคิดเห็น ดังนี้
1. ระบบนี้มีศักยภาพที่จะทําใหหลักการปองกันอันตรายจากสารเคมีเกิดผลในทางปฏิบัติที่เปนแนว
เดียวกันไดงาย โปรงใส และคาดการณได
2. ภาคอุตสาหกรรมประมาณการคาใชจายและผลกระทบทางการคาไวในรายงานการศึกษา โดยไมได
คํานึ ง ถึ งศักยภาพของผลกระทบเชิงบวกเกี่ยวกับนวัตกรรมและการแขงขันเชิงการคาที่จะเกิดขึ้นจากการใชระบบ
REACH
3. การวิเคราะหคาใชจายในการใชระบบ REACH ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับผลบวกในทางสังคมที่
วากฎระเบียบควบคุมสารเคมีที่เขมงวดกวาจะทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและสภาพแวดลอมนอยกวา
4. ขอคิดเห็นของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและนอกยุโรปที่วา การบังคับใชรางระเบียบฯ จะทําใหเกิด
ขอกีดกันทางการคานั้นไมนาจะเปนเชนนั้น เริ่มเกิดความสําคัญคือ หลีกเลี่ยงการกีดกัน และทําใหเกิดความปลอดภัย
ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยทําใหแนใจวาไมมีการเลือกปฏิบัติสําหรับสินคาที่ผลิตทั้งในและนอกประเทศ
5. โครงการ Responsible Care (RC) แบบสมัครใจของภาคอุตสาหกรรมไมมีสิ่งชี้วัดที่ชัดเจนวาจะทําให
เกิดผลอื่นใด นอกจากทําใหเกิดขอบังคับเพิ่มขึ้น
ในรายงานฉบับเต็มของ WWW/EEB ไดแสดงความไมเชื่อถือสรุปผลการศึกษาที่ผูทําไวกอนหนา
หลายฉบับ เชน รายงานของ IEH 5 เกี่ยวกับคาใชจายในการทดสอบนั้นไดใชการอนุมานสถานการณที่ทําใหเกิดคา
ใชจายสูงสุด ซึ่งไมควรจะเปนเชนนั้น หรือรายงานของ RPA 6 ไดสรุปคาใชจายโดยไมไดคํานึงถึงขอเท็จจริงอีกหลาย
ประการ หรือขอสรุปของ American Council7 เกี่ยวกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดเนื่องจากอะคริโลไนไตรล เปน
การสรุปที่มีอคติในการแปลความ
6.3.2 รายงานของ BEUC (The European Consumers’ Organisation)19
รายงานย้ําวาควรจะผลักดันใหรางระเบียบฯ เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว เพราะการขาดองคความรู
เกี่ยวกับการไดรับสารเคมีในชีวิตประจําวันเปนปญหาใหญ โดยยกผลการศึกษา ของกลุมสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย
Mt. Sinai School of Medicine and Environmental Working Group and Commonweal 20 ที่แสดงวาเลือดและปสสาวะ
ของอาสาสมัคร 9 คน มีสารที่ใชในอุตสาหกรรม สิ่งเจือปน และสารเคมีอื่น ๆ อยูโดยเฉลี่ย 91 ชนิด จากจํานวน 167
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ชนิดที่ตรวจพบในอาสาสมัครทั้งหมด และจากผลการศึกษาของ RPA21 พบวา หากยังใชระบบควบคุมที่ใชอยูใน
ปจจุบันก็เปนไปไดวาใน 30-40 ปขางหนา ในยุโรปจะมีคนตายดวยโรคมะเร็ง เนื่องจากการประกอบอาชีพ 3,0004,000 คนตอป แตถาใชระบบ REACH ความเจ็บปวยจากโรคการประกอบอาชีพจะลดลง เพราะกอนทีจ่ ะใชสารกอมะเร็ง
จะตองไดรบั การอนุญาตกอน
6.4 การใหขอคิดเห็นทางอินเทอรเนต
จากขอมูลรายงานตาง ๆ ตั้งแตตนป พ.ศ. 2544 ถึงตนป พ.ศ. 2546 และแรงผลักดันจากภาคอุตสาหกรรม
ทําใหคณะกรรมาธิการฯ ตองเปดโอกาสใหมกี ารแสดงขอคิดเห็นทางอินเทอรเนตเปนเวลา 8 สัปดาห (15 พฤษภาคม - 8
กรกฎาคม พ.ศ. 2546)
6.4.1 เนื้อหาขอคิดเห็นที่สงทางอินเทอรเนต
คณะกรรมาธิการฯ กําหนดประเด็นที่ใหแสดงขอคิดเห็น เปน 14 หัวขอ ดังนี้
1. Duty of Care
2. Chemical Safety Assessment
3. Information Flow
4. Registration Procedure
5. Polymers
6. Intermediates
7. Data Requirements
8. Data Sharing/Consortia Formation
9. Procedures for downstream users
10. Evaluation Products
11. Authorisation Procedures
12. Restrictions Procedure
13. The Agency
14. Other
6.4.2 จํานวนและกลุมผูใหขอคิดเห็น
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 8 สัปดาห ปรากฏวามีผูสงขอคิดเห็นสงไปรวม 6,400 ราย ผูสงขอคิดเห็นตาม
แบบฟอรมที่กําหนดมีรวม 968 ราย แบงไดเปน ขอคิดเห็นสวนบุคคล 551 ราย และขอคิดเห็นในนามขององคกร
417 ราย รายละเอียดขององคการเปนดังนี้ 22
Industry
393
SMEs / non SEMs
278 / 104
NGO / Trade Union
118
Public authority
14
Other
445
จัดทําโดย ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6.4.3 ความถี่ของการตอบเนื้อหาที่กําหนด
ในจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 968 ราย และในประเด็นที่กําหนด 14 ขอ (ขอ 6.4.1 ) หากไมนับขอ
คิดเห็น “อื่น ๆ” ประเด็นที่ไดรับความสนใจมากที่สุด 5 ลําดับ คือ เรื่อง Chemical safety assessment, Registration
procedures และ Evaluation procedures ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความถี่ของเนื้อหาจากผูใหขอคิดเห็นทางอินเทอรเนต *
เนื้อหา

ความถี่

Other
Chemical safety assessment
Registration procedures
Evaluation procedures
Data requirements
Authorisation procedures
Data sharing/consortia formation
Information flow
The Agency
Procedures for downstream users
Polymers
Duty of care
Intermediates
Restrictions procedures

597
390
383
323
289
250
240
239
220
183
133
126
114
61

*

Aspects of workability (%)
Efficiency of Procedures Scientific and technical soundness
36.0
12.0
36.2
8.2
35.0
5.0
21.0
10.0
44.0
6.0
18.0
6.0
67.0
9.6
18.7
2.9
61.0
9.0
44.0
32.0
51.4
20.4
62.0
16.7
40.8
22.5

Other
52.0
55.6
60.0
69.0
50.0
76.0
23.4
78.4
30.0
24.0
28.2
21.3
36.7

http://europa.en.irt/yourvoice/results/253/index_en.htm

สิ่งที่นาสนใจ คือ หากพิจารณาจากมุมมองเกี่ยวกับการทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยแบงเปน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (Efficiency of Procedures) และความนาเชื่อถือเชิงวิทยาศาสตรและเทคนิค (Scientific
and Technical Soundness) แลว ผูต อบขอคิดเห็นสวนใหญจะใหมมุ มองในดานประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเกี่ยวกับ Information flow, Procedures for downstream users และ intermediates ตามลําดับ
6.4.4 ขอคิดเห็นโดยรวม
เนื่องจากมีขอคิดเห็นมากมาย ผูจัดทําขอเสนอไมสามารถจะประมวลมาไว ณ ที่นี้ได แตจะเสนอ
ขอคิดเห็นหลักๆ และตัวอยางที่อาจจะเกิดผลกระทบกับประเทศไทย
ก. ขอคิดเห็นจากรัฐบาลของสหราชอาณาจักร
รัฐบาลสหราชอาณาจักรไดยืนยันจุดยืนที่เสนอไวแลวเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 (ขอ 6.2.1.3)
และไดเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหลายประการ ตัวอยางเชน
1) การที่จะทําใหระบบ REACH เกิดผลในทางปฏิบัติ รัฐบาลสหราชอาณาจักรเห็นวาควรให
ความสนใจอยางยิ่งตอความซับซอนของระบบที่เสนอ (สวนหนึ่งคือ การกําหนดใหใชการจดทะเบียน 1 รายการตอ
หนึ่งผูผลิต แทนที่จะใชการจดทะเบียน 1 รายการตอหนึ่งสาร ซึ่งจะทําใหมีรายการการจดทะเบียนหลายรายการของ
สารเคมีตัวเดียวกัน) การขาดประสิทธิภาพในชวงแรกเพื่อลําดับความสําคัญของที่ควรใหความสนใจอยางยิ่ง และ
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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โอกาสของการที่จะรวมสารที่ไมควรจะเขาขาย หากไมเตรียมการแกไขปญหาเหลานี้ก็ยากที่จะทําใหเกิดผลในชวงเวลา
ทีก่ าํ หนดได นอกจากนีเ้ ปนความจําเปนอยางยิง่ ทีร่ ะบบ REACH ตองไมขดั ตอขอตกลงเดิมทีส่ หภาพยุโรปทําไวกับ
WTO และไมมีประโยชนทจี่ ะพยายามทําใหเกิดระบบใหมทอี่ าจทําใหเกิดความเสียหายตอความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมเคมี ตลอดจนผูผลิตผูใชตอเนื่อง ซึ่งจะนําไปสูการวางงานในยุโรปในอนาคต
2) ความซับซอนของการบริหารระบบ REACH อาจทําใหเกิดขอจํากัดตอศักยภาพทีร่ ะบบจะทําให
เกิดประโยชนได
ข. ขอคิดเห็นจาก Cefic 23
Cefic ใหความสนับสนุนกับวัตถุประสงคหลักของรางระเบียบฯ แตรายละเอียดขอกําหนดเปน
สิ่งที่ปฏิบตั ไิ มได การใชรา งระเบียบฯ จะทําใหเกิดผลเสียตอความสามารถของอุตสาหกรรมเคมีของยุโรปในการแขงขัน
ระดับสากล ซึง่ เปนสิง่ ทีท่ าํ ใหสภาพเศรษฐกิจทีด่ ขี องยุโรปยังคงอยูไ ด รวมทัง้ ความสามารถในการสนับสนุนทีจ่ ะทําให
เกิดนวัตกรรม
ค. ขอคิดเห็นจาก U.S. Chamber of Commerce 24
ขอคิดเห็นสรุปขององคกรนี้ คือ
1) รางระเบียบฯ นี้จะทําใหเศรษฐกิจของภาคพื้นแอตแลนติกออนแอลง
2) รางระเบียบฯ นี้วางนโยบายที่อาจเปนปญหาและวางเปาหมายโดยปราศจากขอเท็จจริงในการ
วิเคราะหความคุมคา
3) รางระเบียบฯ นี้มีจุดออนเชิงโครงสรางที่อาจทําใหเกิดผลกระทบที่ไมคาดหมาย และทําใหเกิด
การเลือกปฎิบัติตออุตสาหกรรมและสินคาของสหรัฐอเมริกาได
ง. ขอคิดเห็นจากประเทศไทย
รัฐบาลไทย 25 และสภาอุตสาหกรรม 26 ไดเสนอขอคิดเห็นไปยังสหภาพยุโรปวา การบังคับใช
ระบบ REACH จะกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาเศษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาและเปนอุปสรรคทางการคา
6.4.5 ตัวอยางขอคิดเห็นทางอินเทอรเนตในประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯ กําหนดไว
ก. Chemical Safety Report (CSR)
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอกําหนดในรางระเบียบฯในประเด็นนี้มีความถี่สูงสุด ตัวอยางจุดสําคัญที่
สรุปตามขอคิดเห็น เชน
1. ขอมูลทีต่ อ งใชสาํ หรับ CSR สวนหนึง่ จะซ้าํ กับ Safety Data Sheet (SDS) ดังนัน้ จึงควรใหใช
SDS ไดดงั เดิม : (ขอคิดเห็นของ The Japanese Mission to the European Union และผูใ หขอ คิดเห็นอีกเปนจํานวนมาก)
2. ขอกําหนดการทดสอบในรางระเบียบฯ อยูบ นพืน้ ฐานของการทดสอบปจจุบนั ซึง่ ตองใชเวลา
มาก ตอไปอาจจะเกิดการพัฒนาการทดสอบทางพิษวิทยา ดังนั้น จึงควรจะพิจารณาใช biomarkers หรือ Quantity
Structure Activity Relationship ([Q] SARs) ขอเสนอนี้เปนขอคิดเห็นจากหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง The
Royal Society of Chemistry, สหราชอาณาจักร 27 และรัฐบาลแคนาดา 28
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3. การเปดเผยขอมูลของสารโดยผูผลิตและผูใชตอเนื่อง อาจทําใหเกิดผลกระทบในเชิงการคาได :
ขอคิดเห็น ATC (Additive Technical Committee, Sector Group Affiliates of CEFIC), Health & Safety Legislation
Subcommittee
4. การเขียนและอาน CSR ตองทําโดยผูชํานาญ ซึ่งปจจุบันอาจจะมีจํานวนไมเพียงพอ : CEPI
(Pulp and paper industry from 19 European countries) 30
29

ข. Information flow/ Data sharing/ Consotia formation/ Registration Procedure
เปนประเด็นที่มีผูแสดงความคิดเห็นจํานวน 239 ราย จากจํานวน 968 แตมีขอนาสังเกตคือ ผูใหขอ
คิดเห็นเกือบทุกรายเนนวา การเปดเผยขอมูลตลอดกระบวนการ (supply chain) ตองมีขอระมัดระวังเกี่ยวกับการรักษา
ความลับทางการคา และควรมีวิธีการที่งายขึ้น เพราะเปนภาระหนักทั้งผูผลิต และผูใชตอเนื่อง
ขอคิดเห็นที่นาสนใจเกี่ยวกับความลับทางการคาที่นาสนใจ คือ ขอคิดเห็นของ U.S. Chamber of
Commerce 24 ที่ย้ําวาคณะกรรมาธิการฯ ตองใหความมั่นใจไดวาระบบการใชขอมูลรวมกันจะไมทําใหความลับทาง
การคารั่วไหล ตองมีการรักษาสิทธิของผูที่เปนเจาของขอมูลตามที่ปฏิบัติกันเกี่ยวกับเรื่องทรัพยสินทางปญญา และ
ตามรางระเบียบฯ กําหนดไววา ผูที่ขอจดทะเบียนสารเคมีตัวเดียวกันลําดับที่สอง สาม หรือถัดไป ตองเสียคาใชจายให
กับผูจดทะเบียนคนแรกนั้น จะมีรายละเอียดการปฏิบัติเปนอยางไร
ค. Polymers/ Intermediates
ขอกําหนดของรางระเบียบฯ ที่ใหมีการจดทะเบียนสาร 30,000 รายการ และโพลิเมอรดวยนั้น มี
ขอคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับความเปนไปไดในการปฏิบัติใหตรงตามขอกําหนดเวลาของรางระเบียบฯ ขอเสนอที่นาสน
ใจคือ รายงานของ Royal Commission on Environmental Pollution ของสหราชอาณาจักร 31 ที่เสนอรูปแบบการ
ปฏิบัติที่นาจะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยรวม
นอกจากนี้ยังมีรายงานหลายฉบับที่เสนอการตัดทอนรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งรายงานของกลุม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโพลิเมอร 29, 30, 32 การกอสราง 33 และอุปกรณทางการแพทย 34 ที่นาสนใจอยางยิ่งและจะ
เกี่ยวของกับประเทศไทย คือ คําถามที่รัฐบาลญี่ปุนสงไปถามทางอินเตอรเนต 35
6.4.6 กําหนดการเกี่ยวกับการดําเนินการของสหภาพยุโรปในการประกาศใชรางระเบียบฯ
คณะกรรมาธิการฯ คาดวาจะสามารถสรุปขอคิดเห็นทั้งหมด และเสนอรางระเบียบฯ ฉบับใหมให
council พิจารณาไดประมาณเดือนตุลาคมศกนี้ และจะดําเนินการตอไปยังรัฐสภา และจากขอสรุปของ Chemical
Reactive org.36 คาดวาจะใชเวลาอีก 2 ปจึงจะประกาศใชได
6.5 ขอวิเคราะหจากหนวยงานของประเทศไทยและผูจัดทํารายงาน
6.5.1 ขอวิเคราะหของกระทรวงการตางประเทศ
สํานักงานพาณิชย ณ กรุงบรัสเซลส ไดวิเคราะหผลกระทบตอผูผลิต/ผูสงออกของไทย ไวดังนี้

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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1) กรณีของผูผลิต/ผูสงออกสินคาสารเคมี
แมวา ภาระการยืน่ ขอจดทะเบียนจะอยูท ผี่ นู าํ เขาของประเทศกลุม สหภาพยุโรป แตคาดวาผูน าํ เขาจะ
ตองผลักภาระรับผิดชอบใหกับผูผลิต/ผูสงออกสารเคมีของไทยในการดําเนินการ หรือภาระคาใชจายของการจัดทําขอ
มูลรายละเอียดที่จะใชในการยื่น ซึ่งรวมถึงการจัดวิเคราะหประเมินความเสี่ยง
2) กรณีของผูผลิต/ผูสงออกสินคาตาง ๆ ซึ่งใชสารเคมีในการผลิตสินคา
ก) ผูผลิต/ผูสงออกสินคาไทยที่จะสงออกไปยังสหภาพยุโรป จะตองทราบวาสารเคมีที่ใชในการ
ผลิตสินคาไดมีการจดทะเบียนไวแลวหรือไม หากเปนสารเคมีที่ยังมิไดมีการจดทะเบียน และปฏิบัติตามระบบ
REACH หรือในกรณีที่แมวาจะเปนสารเคมีที่ไดจดทะเบียนไวแลว แตนํามาใชในวิธีที่ยังมิไดมีระบุในแฟมทะเบียน
ผูผลิต/ผูสงออกสินคาดังกลาวของไทยมีหนาที่จะตองดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของรางระเบียบฯ
ข) หากสารเคมีที่ใชเปนสารเคมีที่ผลิตโดยบริษัทของกลุมสหภาพยุโรป คาดวาบริษัทผูผลิตสาร
เคมีของสหภาพยุโรป ดังกลาวจะตองยื่นจดทะเบียนและปฏิบัติตามขอกําหนดของรางระเบียบฯ ซึ่งชวยใหผูผลิตสิน
คาของไทยไมมีภาระเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามยังจําเปนตองตรวจดูวาวิธีที่ใชสารเคมีนั้น ไดถูกระบุอยูในแฟมทะเบียนที่
จดไวแลวดวยหรือไม
ค) หากสารเคมีที่ใชเปนสารเคมีที่ไทยนําเขาจากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศกลุม สหภาพ
ยุโรป ผูผลิตสินคาของไทยจะตองทราบวาสารเคมีนั้นไดมีการจดทะเบียน และ/หรือผานการประเมิน/อนุญาตแลว
หรือไม อาจเปนที่นาวิตกในกรณีของสารเคมีที่นําเขาจากแหลงนําเขาราคาต่ําเชน จีน ซึ่งอาจจะมิไดดําเนินการใหถูก
ตองตามรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมี และอาจทําใหผูนําเขาปฏิเสธสินคาไทยที่ใชสารเคมีดังกลาว
ง) สารเคมีมรี าคาสูงขึน้ เพราะตนทุนการผลิตเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากผูผ ลิตสารเคมีจะตองเสียคาใชจา ย
ในการดําเนินการตามรางระเบียบฯ ดังนัน้ ผูผ ลิต/ผูส ง ออกของไทยอาจจะไดรบั ผลกระทบทางออมจากการขึน้ ราคาสารเคมี
จ) อาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปดฉลากสินคา ซึ่งอาจจะตองระบุเกี่ยวกับสวนประกอบที่
เปนสารเคมี
ฉ) อาจมีสารเคมีบางชนิด ซึ่งที่ผานมาไมมีรางระเบียบฯควบคุมหรือตรวจสอบที่เขมงวดมากอน
เมื่อนําระบบ REACH เขามาใช อาจจะตกอยูในขายสารเคมีที่ตองถูกประเมิน อนุญาต หรือจํากัด ดังนั้น ผูผลิตสินคา
ของไทยที่ใชสารเคมีดังกลาวอยู อาจมีความจําเปนตองหาสารเคมีอื่นทดแทนในการผลิตสินคาของตน
6.5.2 ขอวิเคราะหจากผูจัดทํารายงาน
6.5.2.1 การจดทะเบียน
การกําหนดใหผูผลิตและผูนําเขาตองทํารายงานเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีนั้น หากมีผูยื่น
จดฯ กอนหนานี้แลว ผูยื่นจดทะเบียนรายใหมตองชวยผูยื่นจดทะเบียนรายแรกในเรื่องคาใชจายของการวิจัยเพื่อทําราย
งานเปนจํานวน 1 ใน 3 ของคาใชจาย ประเด็นนี้นาจะพิจารณาวา การยื่นจดทะเบียนสารเคมีเปนรายแรกจะใหสามารถ
หารายไดจากขอมูลเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีนั้นได หากกฎหมายบังคับใหผูผลิตหรือนําเขารายอื่นตองจายเงินให
กับผูยื่นจดทะเบียนรายแรก ก็เทากับวาขอมูลเหลานี้เปนทรัพยสินทางปญญาอยางหนึ่ง แตไมใชสิทธิบัตร เพราะขอมูล
เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีก็มิไดอยูในขายที่จะจดสิทธิบัตรได เนื่องจากไมใชสิ่งที่คิดคนขึ้นใหม และมิใชลิขสิทธิ์
หรือความลับทางการคาของผูใดผูหนึ่ง เพราะเปนขอมูลที่บุคคลทั่วไปพึงรู เนื่องจากเกี่ยวของกับความปลอดภัยของ
ชีวิต การกําหนดนโยบายนี้ก็เพื่อคุมครองความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีจึง
เปนขอมูลสาธารณะที่ทุกคนจะเขาถึงได เพราะการรักษาสิ่งแวดลอมและการปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเปนหนาที่
ของทุกฝาย
จัดทําโดย ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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อยางไรก็ตาม แมวากลุมประชาคมยุโรปจะผอนปรนใหใชขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น ๆ ที่เชื่อถือได แต
การทํารายงานเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี จะตองใชขอมูลความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑเปนพื้นฐาน ผูผลิตของไทยที่ตองการสงสินคาไปขายในยุโรปจึงยังคงมีปญหาเกี่ยว
กับเรื่องขอมูลอยูนั่นเอง เพราะแหลงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้มีอยูหลากหลายและมากมาย ทั้งทีเ่ ชือ่ ถือไดและเชือ่
ถือไมได การคนหาขอมูลความรูเ พือ่ ทีจ่ ะวางแนวทางการศึกษาถึงการรัว่ ไหลของสารเคมีออกปนเปอ นสิ่งแวดลอมที่เกิด
ขึ้นในกระบวนการผลิตและการใชผลิตภัณฑของตนเปนเรื่องที่ตองอาศัยทักษะและประสบการณ แตโดยปกติผผู ลิต
ของไทยใหความสนใจนอยเกีย่ วกับขอมูลความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วของกับวัตถุดบิ
กระบวนการ
ผลิต และผลิตภัณฑ เมื่อเทียบกับความสนใจขอมูลทางการตลาดและการคา จึงทําใหผูผลิตของไทยมีทางเลือกนอย
ในการแกปญหาเกี่ยวกับผลกระทบของการใชนโยบายเกี่ยวกับสารเคมีของยุโรป ไมวาจะเปนเรื่องของวัตถุดิบหรือการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต แมกระทั่งการเลือกแหลงขอมูลที่จะใชอางอิง ดังนั้น ผลกระทบทางดานบวกของนโยบายนี้
ตออุตสาหกรรมไทยที่พอจะหวังได คือ ผูประกอบการของไทยจะนําขอมูลความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา
ใชในอุตสาหกรรมกันอยางจริงจัง หลังจากที่ตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของขอมูลความรูทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมานานแลว
6.5.2.2 ความโปรงใสในการใชขอมูล
ในรางระเบียบฯ ไดระบุหลักการสําคัญไวประการหนึ่งเกี่ยวกับความโปรงใสในการใชขอ
มูลรวมกัน กลาวในแงบวกคือ สาธารณชนควรจะมีสิทธิรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีที่ไดรับ เพื่อเลือก
ใชหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตน ดังนั้นขอมูลการทดสอบสารเคมีที่มีประเทศใดประเทศหนึ่งทําไวแลว
ไมควรจะมีการทดสอบซ้ํา และประเทศอื่นจะมีโอกาสใชขอมูลนั้นได ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมี Gore
initiative ซึ่งมีวัตถุประสงคในการทดสอบสมบัติทางพิษวิทยาและพิษทางนิเวศวิทยาของสารที่มีปริมาณการผลิตสูง
ประมาณ 2,800 รายการ ใหแลวเสร็จภายใน ป พ.ศ. 2548 ดังนั้น ประเทศกลุมสหภาพยุโรปและประเทศอืน่ ๆ ควร
จะมีโอกาสใชขอ มูลเหลานัน้ โดยไมตอ งทําซ้าํ อีก เนือ่ งจากวิธที ดสอบทีส่ หรัฐอเมริกาใชควรเปนวิธที ดสอบทีใ่ ชรว มกัน
ในระดับสากล แตในรางระเบียบฯ ไมไดระบุขอปฏิบัติไวชัดเจนวา ผูขอใชขอมูลตองดําเนินการอยางไร นอกจากนี้
ประเทศกําลังพัฒนาซึง่ เปนผูใ ชสารเคมีเพือ่ ผลิตสินคาสงออกหลายประเภท เชน เฟอรนเิ จอร ของเลน สิง่ ทอ เสือ้ ผา
ไปยังประเทศกลุมสหภาพยุโรป ตองไดรับผลกระทบใดบาง หากประเทศผูซื้อในประเทศกลุมสหภาพยุโรปไมอนุญาต
ใหนําเขาสินคาที่คุณภาพไมผานเกณฑการทดสอบ แมประเทศกําลังพัฒนาจะใชเกณฑการทดสอบสากล ประเทศผู
ซื้อก็อาจจะไมยอมรับผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการของประเทศที่กําลังพัฒนาได
6.5.2.3 การบูรณาการความรวมมือระดับสากล
สาระสําคัญอีกประการหนึ่งที่ระบุไวในรางระเบียบฯ คือการทําใหเกิดบูรณาการความรวม
มือระดับสากล คณะกรรมาธิการฯ ระบุไววา นโยบายวาดวยสารเคมีที่เสนอนี้จะนําไปสูเปาหมายการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน เพราะยุทธศาสตรที่เสนอจะเสริมกับการดําเนินงานของประเทศที่พัฒนาแลวตามสนธิสัญญาเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการใชสารเคมี เชน สนธิสัญญาเกี่ยวกับการใชสารที่มีพิษตกคางยาวนาน (POPs Convention) และสนธิ
สัญญา Rotterdam เกี่ยวกับการใชขอมูลลวงหนา (PIC Convention)
รางระเบียบฯ ระบุวา การใชระบบ REACH จะทําใหประเทศกําลังพัฒนาไดประโยชนใน
เชิงที่วา เมื่อประเทศกลุมสหภาพยุโรป มีระบบการระวังที่ดีและทําใหเกิดความปลอดภัยกอนการสงออกสารเคมีหรือ
สินคาไปยังประเทศกําลังพัฒนา ผลที่จะเกิดขึ้นคือ ประเทศกําลังพัฒนาก็สามารถใชสารเคมีและสินคาไดอยางปลอดภัย
โดยไมไดกลาวถึงวากอนไดรับผลประโยชนนั้นตองจายอะไรบาง
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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6.5.2.4 ผลกระทบในเชิงกีดกันทางการคา
ในรางระเบียบฯ ระบุไววา การดําเนินการตามนโยบายจะเปนไปในทางเดียวกับขอผูกพันใน
หัวขอ 2.1 ของ WTO’s Technical Barrier to Trade และระบุไวชัดเจนวา the EU shall ensure that “technical
regulations will not create unnecessary obstacles to international trade”
แตในรายงานขอวิเคราะหของ American Chemical Council 37 ไดชี้ใหเห็นวาหากสหภาพ
ยุโรปดําเนินการตามนโยบายที่เสนอ มีขอบงชี้วานอกจากจะมีโอกาสขัดตอ Agreement on Technical Barrier to
Trade (TBT Agreement) แลว ยังอาจขัดตอขอตกลงอื่น ๆ ไดอีก เชน ขอตกลง Agreement on Trade – Related
Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS Agreement”) และ Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures (“SPS Agreement”) และ GATT ดวย นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกฉบับหนึ่งของ American
Chemistry Council 38 ที่กลาวถึงขอบังคับเกี่ยวกับ intermediate นั้นอาจอยูในขายของการกีดกันทางการคาดวย
อนึ่งขอกีดกันเชิงการคานี้เปนสิ่งที่ลึกซึ้ง จึงควรมีการวิเคราะหเพิ่มเติมโดยผูที่มีประสบการณ
ดานนี้
7. ขอวิเคราะหผลกระทบจากตัวอยางขอมูลของประเทศไทย
จากผลการศึกษาผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในตางประเทศ เปนทีช่ ดั เจนวารางระเบียบฯ จะสงผลกระทบตอการ
ผลิตและการนําเขา ตลอดจนการสงออกสินคาทัง้ ของประเทศกลุม สหภาพยุโรปและประเทศอืน่ ๆ สําหรับประเทศไทยยอม
จะหลีกเลีย่ งไมไดทจี่ ะไดรบั ผลตอเนือ่ งจากผลกระทบทีเ่ กิดในตางประเทศ ตัวอยางผลกระทบอาจวิเคราะหไดหลายลักษณะ
รายงานในตอนตอไปซึ่งมีการอางอิงสถิติการนําเขา-สงออกของกรมศุลกากร จะใชคําวา “เคมีภัณฑ” แทน
คํา “สารเคมี” เนื่องจากการรายงานสถิติของกรมศุลกากรจะใชคําวาเคมีภัณฑ ซึ่งหมายความถึงทั้งสารเคมีเดี่ยวและ
กลุมสารเคมี ในกรณีที่เนื้อหาสาระสามารถระบุไดวาเปนสารเคมีเดี่ยว จึงจะใชคําวา “สารเคมี” เชนเดียวกับตอนอื่น ๆ
7.1 ผลกระทบการสงออกเคมีภัณฑ
มูลคาการสงออกเคมีภัณฑที่ใชเชิงอุตสาหกรรม ไดแก เคมีภัณฑอนินทรียและเคมีภัณฑอินทรีย ป พ.ศ.
2545 ไปยังประเทศกลุม สหภาพยุโรป (EU) และนอกกลุม สหภาพยุโรป (non-EU) แสดงไวในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 มูลคาการสงออกเคมีภัณฑ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2545)
เคมีภัณฑอนินทรีย
จํานวนประเทศ
มูลคา (ลานบาท)
EU
10
140
non-EU
60
4,374
รวม
70
4,514
ที่มา : สถิติกรมศุลกากร
ประเทศ
ผูซื้อ

%
3.1
96.9
100.0

เคมีภัณฑอินทรีย
จํานวนประเทศ
มูลคา (ลานบาท)
14
1,257
76
31,386
90
32,643

%
3.9
96.1
100.0

จากตารางที่ 2 จะเห็นวามูลคาการสงออกโดยรวมอยูระหวาง 4,514 - 32,643 ลานบาท แตเมื่อพิจารณาสัดสวน
มูลคาการสงออกไปสหภาพยุโรปจะนอยมาก คือคิดเปนรอยละ 3.1 – 3.9 เทียบกับมูลคารวม ในแงนี้อาจกลาวไดวา
ประเทศไทยไมจําเปนตองกังวลมากนัก แมวาผลการใชระบบ REACH จะทําใหตนทุนการสงออกสูงขึ้นจากการที่
ตองจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง หรือการขออนุญาตกอนจําหนายเคมีภัณฑไปยังสหภาพยุโรป ทั้งนี้เพราะผูสง
ออกอาจเลือกวิธีไมสงออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งมีสัดสวนนอย และหันมาเนนการสงออกไปยังประเทศ
นอกสหภาพยุโรปแทน แตในอีกแงหนึ่งอาจเปนไปไดวา ผูซื้อเคมีภัณฑซึ่งอยูนอกสหภาพยุโรป อาจนําเคมีภณ
ั ฑจาก
ประเทศไทยไปเปนวัตถุดบิ เพือ่ วัตถุดบิ เพือ่ ผลิตสินคาสงไปยังสหภาพยุโรป ในกรณีนปี้ ระเทศไทยตองรับผลกระทบจาก
ระบบ REACH อยางหลีกเลี่ยงไมได หากยังตองการคงการสงออกไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปไว
จัดทําโดย ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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7.2 ผลกระทบการนําเขาเคมีภัณฑ
ตารางที่ 3 แสดงมูลคาการนําเขาเคมีภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมจากประเทศในสหภาพยุโรป เทียบกับมูลคา
การนําเขาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป
ตารางที่ 3 มูลคาการนําเขาเคมีภัณฑ (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2545)
ประเทศ
ผูผลิต

EU
non-EU

รวม
ที่มา : สถิติกรมศุลกากร

เคมีภัณฑอนินทรีย
จํานวนประเทศ
มูลคา (ลานบาท)
15
2,074
63
16,911
78
18,985

%
10.9
89.1
100.0

เคมีภัณฑอินทรีย
จํานวนประเทศ
มูลคา (ลานบาท)
15
12,090
60
68,527
75
80,617

%
15.0
85.0
100.0

จากตารางที่ 3 จะเห็นวามูลคาการนําเขาเคมีภัณฑอนินทรียและอินทรียจากประเทศในกลุมสหภาพยุโรปอยู
ระหวาง 2,074 - 12,090 ลานบาท คือ รอยละ 10.9 - 15.0 ของมูลคาการนําเขารวม ผลกระทบที่เกิดขึ้นทีแ่ นนอนหาก
มีการใชระบบ REACH คือ ตนทุนการนําเขาจะสูงขึน้ กวาเดิมตามผลกระทบทีเ่ กิดกับประเทศผูผ ลิตในประเทศ
กลุม สหภาพยุโรป และผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะแตกตางกันขึ้นอยูกับวาเคมีภัณฑที่นําเขาคืออะไร และรายการใดที่
ตองไดรับการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง หรือการขออนุญาต เพราะคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจะแตกตางกัน และ
เปนที่คาดหมายไดวาผูนําเขายอมผลักภาระคาใชจายนี้ไปยังผูบริโภค ซึ่งมีหลายกลุมตั้งแตอุตสาหกรรม สถานศึกษา
วิจัย ตลอดจนผูบริโภคปลายทางไดแกประชาชน ซึ่งบริโภคสินคาที่ใชสารเคมีเปนวัตถุดิบ
7.3 ผลกระทบตออุตสาหกรรมที่ใชสารเคมีเปนวัตถุดิบ
สารเคมีเกีย่ วของกับอุตสาหกรรมในวงกวาง ดังปรากฏในรายงานของ Cefic-สภาอุตสาหกรรมของยุโรป
แสดงสัดสวนการใชสารเคมีในอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ (แผนภูมิที่ 1)
แผนภูมิที่ 1 รอยละของการใชสารเคมีในอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ในยุโรป
Metal, mechanical and
electrical engineering, 9.0%
Metal product 2.5%
Industrial machinery 1.9%
Office machines 0.7%
Electical goods 3.9%

Service& Administration 16.4%
Non-market service 9.1%

Maket service 7.3%
Construction 5.4%
Automotive 5.3%
Paper & printing products
4.5%

Agriculture 6.4%
Final consumption 30.3%

Textile & clothing 6.3%

Other 16.4%

ที่มา : Cefic -The European Chemical Industry Council
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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จากแผนภูมทิ ี่ 1 หากระบบ REACH กระทบอุตสาหกรรมเคมี จะเกิดผลกระทบตอเนือ่ งครอบคลุมอุตสาหกรรม
ทุกประเภทไปจนถึงผูใชปลายทาง
สําหรับในสหรัฐอเมริกา มีตวั อยางการศึกษาทีแ่ สดงวามูลคาการผลิตและการสงออกสินคาทีท่ าํ จากสารเคมี
อินทรียเ พียง 4 รายการ มีมูลคาถึง 8,846 ลานเหรียญสหรัฐ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ตัวอยางมูลคาการผลิตสินคาสงออกที่ใชสารเคมีเปนวัตถุดิบ 40
อะคริโลไนไทรล

มูลคาการผลิต
(ลาน US $)
1,265

โพรพิลีนออกไซด

1,354

1,3 บิวตาไดอีน

1,107

ชื่อสารเคมี

ฟนอล
สารสกัดแอมโมเนียเหลว

5

ตัวอยางสินคา
ที่ใชสารเคมีเปนวัตถุดิบ

โทรศัพท
อุปกรณสํานักงาน
เรือและอุปกรณเรือ
อุปกรณหองน้ํา
ยาง (สําหรับเครื่องบินและรถยนต)
สายพาน / gaskets / hoses
Printed circuit boards
Plywood, particle board and laminated wood
รวม

มูลคาสินคาที่สงออก
(ลาน US $)
31
7,485
230
6
190
188
641
75
8,846

สารเคมีในตารางที่ 4 เปนรายการสารเคมีประเภทที่ตองไดรับการอนุญาตตามระบบ REACH ดังนั้น จึงจะ
สงผลกระทบมากกับการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในรางระเบียบฯ ระบุไววา จะมีคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบ
อนุญาตการใชสารตามรายการที่กําหนดไว แตยังไมมีรายละเอียดไวชัดเจนวาคณะกรรมการจะใชเวลาเทาใดในการ
อนุญาตใหใชสารแตละรายการ ความลาชาของกระบวนการอนุญาตจะมีผลตอการคํานวณคาใชจา ยทีจ่ ะเกิดขึน้ และเปน
ไปไดทสี่ ารเคมีบางรายการจะถูกหามผลิต และขาดหายไปจากตลาด
7.4 ผลกระทบตออุตสาหกรรมไทยที่ใชสารเคมีเปนวัตถุดิบ
สืบเนื่องจากตัวอยางผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 4) หากตองการวิเคราะหปญหาของ
ประเทศไทยในเชิงเดียวกัน จําเปนตองทราบวาอุตสาหกรรมใดบางที่ใชสารเคมีเหลานั้น แตขอมูลเกี่ยวกับการใชสาร
เคมีในกระบวนการผลิตทั้งในแงชนิด สัดสวน และปริมาณรวมโดยปกติเปนขอมูลเชิงการคาซึ่งไมเปดเผยทั่วไป ดังนั้น
ในเบื้องตนจึงอาจพิจารณาไดแตเพียงภาพรวมกอนโดยดูสถิติการนําเขาเคมีภัณฑของกรมศุลกากร (ตารางที่ 5) และ
ตัวอยางมูลคาการสงออกสินคาที่ใชสารเคมี (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 5 มูลคาและลําดับที่การนําเขาเคมีภัณฑอินทรียที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2545)
ชื่อสารเคมี
อะคริโลไนไทรล
ฟนอล
โพรพิลีนออกไซด
1,3 บิวตาไดอีนและไอโซพรีน
*
**

มูลคา
(ลานบาท)
2,704.8
2,633.0
633.3
251.0

ลําดับที่ตามมูลคาการนําเขา
เคมีภัณฑอินทรียรวม*
4
5
26
39

ลําดับที่ตามมูลคา
การนําเขารวม**
17
18
93
209

ป พ.ศ. 2545 มีการนําเขาเคมีภัณฑอินทรีย รวม 774 รายการ มูลคารวม 80,648 ลานบาท
ป พ.ศ. 2545 มีการนําเขาเคมีภัณฑอันตราย (พิกัดตอนที่ 25 – 38) รวม 1,973 รายการ มูลคารวม 568,722 ลานบาท
จัดทําโดย ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จากตารางที่ 5 จะเห็นวามูลคาการนําเขาสารเคมีทั้ง 4 รายการอยูลําดับตน ๆ จึงนาจะมีการนําไปผลิตสินคาซึ่งนําไปสู
บางสวนของมูลคาการสงออกตัวอยางประเภทสินคา (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 มูลคาการสงออกสินคา (มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2545)
พิกัดตอนที่

รายการ

39
40
64

พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
ยางและของทําดวยยาง
รองเทา สนับแขง และของที่คลายกัน รวมทั้งสวนประกอบของ
ของดังกลาว
เฟอรนิเจอรฯ เครื่องประทีป โคมไฟฯ ฯลฯ
ของเลน ของเลนเกม และของจําเปนที่ใชในการเลนกีฬา
สวนประกอบและอุปกรณประกอบของของดังกลาว

94
95

มูลคาสงออก (ลานบาท)
รวม
EU
EU (%)
121,602
7.433
6.11
131,617
17,265
13.12
33,129
12,383
37.38
44,306
25,026

6,818
5,651

15.39
22.58

ขอมูลตารางที่ 6 ชี้แนะวาสินคาสงออกที่จะไดรับผลกระทบสูงสุด คือ สินคากลุมยางและของที่ทําดวยยาง
รองลงไปคือ พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก เฟอรนิเจอรฯ รองเทาฯ และของเลนฯ ตามลําดับ สําหรับผลกระทบ
ในการสงออกไปยังประเทศในกลุมสหภาพยุโรป
อาจแตกตางจากมูลคารวมตามสัดสวนการสงออกสินคาแตละ
ประเภท แตการคาดการณลักษณะนี้อาจผิดพลาดได เพราะสินคาแตละประเภทใชสารเคมีในสัดสวนตางกัน ดังนั้น
การศึกษาผลกระทบใหถูกตองจําเปนตองมีขอมูลเชิงการคา ดังที่ไดกลาวไปแลว
7.5 ทางเลือกของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีจากผลกระทบของระบบ REACH
ทางเลือกของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ อุตสาหกรรมรายใหญอาจมี
ศักยภาพและทางเลือกมากกวากลุม SME’s สําหรับอุตสาหกรรมดานการผลิต ผลการศึกษาของ Cefic 41 คาดการณไววา
เนื่องจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนชนิดวัตถุดิบใหม อาจจะมีความเสี่ยงสูงในกลุมอุตสาหกรรม
ที่ใชสารเคมีที่ผลิตในปริมาณ 1 - 100 ตันตอป ซึ่งตองคอยติดตามวาวัตถุดิบที่ตนใชจะขาดตลาดหรือไม เมื่อใด
ผลการขาดวัตถุดิบอาจจะทําใหนวัตกรรมลดลง และอาจมีการยายอุตสาหกรรมการผลิตจากกลุมประเทศสหภาพยุโรป
ไปยังประเทศทีม่ คี า ใชจา ยในการผลิตต่าํ กวา ไดแกประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนาซึง่ โดยสภาพอาจมีระบบการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
ที่ดอยกวา ดังนั้นประชาชนในกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะไดรับผลตอเนื่อง ทางเลือกในการเปลี่ยนชนิดวัตถุดิบนั้น
อาจจะนําไปสูการเลือกวัตถุดิบที่คุณภาพถูกลง แตคุณภาพดอยลง และนําไปสูสินคาที่คุณภาพลดลงได
สําหรับประเทศไทย สภาพการเลือกแหลงวัตถุดบิ อาจเปนเรือ่ งปกติอยูแ ลว หากดูจากขอมูลการนําเขาเคมีภณ
ั ฑ
ในตารางที่ 7

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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ตารางที่ 7 มูลคาการนําเขาเคมีภัณฑสูงสุด 10 ลําดับแรก จําแนกตามประเทศผูผลิต (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2545)
ประเทศผูผลิต
จีน
ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา
อินโดนีเซีย
เยอรมัน
เกาหลี
มาเลเซีย
ไตหวัน
อินเดีย
ออสเตรเลีย

รวม

มูลคาการนําเขา (ลานบาท)
เคมีภัณฑอนินทรีย
เคมีภัณฑอินทรีย
5,600
4,648
3,777
12,008
1,785
9,909
1,319
2,804
994
3,885
845
2,872
635
5,243
499
2,698
345
3,547
302
368
16,101
47,982

จากขอมูลการนําเขาจําแนกตามมูลคาจากประเทศผูผลิตสูงสุด 10 ลําดับ พบวา มีการนําเขาเคมีภัณฑมูลคา
สูงสุดจากประเทศจีน อาจเปนไปไดวา เคมีภัณฑจากประเทศจีนราคาถูก และถาเปนจริง การเลือกใชเคมีภัณฑที่นํามา
เปนวัตถุดิบสําหรับผลิตสินคาจากแหลงที่ราคาถูกกวา อาจเกิดมากขึ้น แตในบางกรณีการเลือกแหลงวัตถุดิบอาจถูก
จํากัดโดยกระบวนการผลิตที่จําเปนตองใชวัตถุดิบคุณภาพสูงราคาแพง ขออนุมานนี้เกิดจากการพิจารณาสถิติการนําเขา
เคมีภัณฑอนินทรีย และอินทรียที่มีมูลคาสูง 10 ลําดับแรก ในตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 เคมีภัณฑอนินทรียที่มีมูลคาการนําเขา 10 ลําดับแรก (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2545)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
ไดโซเดียมคารบอเนต
แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ํา
อื่น ๆ
กรดออรโท-ฟอสฟอริกไมเกินรอยละ 25 โดยน้ําหนัก
คารบอนแบล็ก
อะลูมิเนียมออกไซด นอกจากคอรันดัมประดิษฐ
ซิลิคอนไดออกไซด
ไทเทเนียมไดออกไซด
สังกะสีออกไซด
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด
รวม

มูลคาการนําเขา*
(ลานบาท)
2,213.8
1,640.7
1,583.4
741.3
613.8
498.6
493.8
446.6
436.7
399.1
9,067.8

EU
4.6
0.3
0.5
0.008
91.3
81.8
117.3
200.4
17.1
57.4
570.7

Non-EU
2,209.2
1,640.4
1,582.9
741.3
522.5
416.8
376.5
246.2
419.6
341.7
8,497.1

ที่มา : สถิติกรมศุลกากร
*
มีการนําเขาเคมีภัณฑอนินทรีย รวม 435 รายการ มูลคารวม 18,984.8 ลานบาท

จัดทําโดย ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 9 เคมีภัณฑอินทรียที่มีมูลคาการนําเขา 10 ลําดับแรก (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2545)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มูลคาการนําเขา*
(ลานบาท)
เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล)
7,156.1
กรดเทเรฟทาลิก และเกลือของกรดเทเรฟทาลิก
3,013.8
1,2-ไดคลอโรอีเทน (เอทิลีนไดคลอไรด)
2,977.1
อะคริโลไนไทรล
2,704.8
ฟนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน)
2,633.1
ไวนิลคลอไรด (คลอโรเอทิลีน)
2,431.1
สไตรีน
2,133.7
4.4’-ไอโซโพรพิลดิ ีนไดฟนอล (บิสฟนอลเอ ไดฟนิล
2,123.1
ออลโพรเพน) และเกลือของของดังกลาว
อื่น ๆ
1,889.2
เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล)
1,801.4
รวม
28,863.4
รายการ

ที่มา : สถิติกรมศุลกากร
*
มีการนําเขาเคมีภัณฑอินทรีย รวม 774 รายการ มูลคารวม 80,648.1 ลานบาท

EU

Non-EU

69.7
0.0004
0.0
139.3
786.5
0.0
0.01
198.3

7,086.4
3,013.8
2,977.1
2,565.5
1,846.6
2,431.1
2,133.7
1,924.8

2.8
9.3
1,205.9

1,886.4
1,792.1
27,657.5

จากตารางที่ 8 และ 9 จะเห็นวาสัดสวนมูลคาการนําเขาเคมีภัณฑจากประเทศกลุมสหภาพยุโรปจะนอยมาก
เมื่อเทียบกับมูลคาการนําเขาจากประเทศนอกกลุมสหภาพยุโรป ยกเวนเคมีภัณฑอนินทรีย 2 รายการ ไดแก
ซิลิคอนไดออกไซด และไทเทเนียมไดออกไซด สําหรับเคมีภัณฑอินทรียมี 1 รายการ คือ ฟนอล (ไฮดรอกซี
เบนซิน)
ไทเทเนียมไดออกไซดเปนวัตถุดบิ เพือ่ ใชในยาสีฟน และเครือ่ งสําอาง ขออนุมานก็คอื แมวา เคมีภณ
ั ฑจากสหภาพ
ยุโรปจะราคาแพงกวาแตผปู ระกอบการก็ยงั ตองนําเขา เพราะมีกระบวนการผลิตทีก่ าํ หนดคุณภาพวัตถุดบิ ไวแนนอนแลว
แตขอ อนุมานขางตนอาจจะผิดโดยสิน้ เชิง และผูท จี่ ะทราบขอมูลทีถ่ กู ตองก็คอื กลุม อุตสาหกรรมทีน่ าํ เขาเคมีภณ
ั ฑรายการ
นี้นั่นเอง
7.6 รายการสารเคมีที่ควรติดตาม
จากขอกําหนดของรางระเบียบฯ ที่วามีสารประมาณ 1,400 รายการมีอยูในขายตองผานกระบวนการขอ
อนุญาตสําหรับผลิตหรือจําหนาย โดยที่เกณฑการเลือกรายการสารเคมีที่ตองผานกระบวนการขออนุญาตนี้ สวนหนึ่งมา
จากสมบัติความเปนอันตรายเกี่ยวกับการกอมะเร็ง การกลายพันธุ และความเปนพิษตอระบบสืบพันธุ ซึ่งมีอยูแลว 850
รายการ และคณะกรรมาธิการฯ คาดวาอาจมีอีกในอนาคต ประมาณ 500 รายการ ดังนั้นความเคลื่อนไหวของการ
กําหนดรายการสารเคมีเหลานี้ จึงเปนสิ่งที่นาติดตาม และเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ
สารเคมีอีกกลุมหนึ่งที่ควรติดตามคือ สารเคมีที่มีการผลิตในปริมาณสูง (High Production Volume, HPV)
เพราะตามขอกําหนดในรางระเบียบฯ ไดใชปริมาณการผลิตเปนตัวกําหนดวาสารเคมีเหลานัน้ จะตองจดทะเบียนเมื่อใด
ภายใน 11 ป สําหรับสารเคมีที่มีการผลิตเกินกวา 1,000 ตันตอป จะตองจดทะเบียนภายในป พ.ศ. 2548 คืออีก
ประมาณปเศษ สิ่งที่นาจะดําเนินการ คือ การติดตาม ICAA HPV Chemical Tracking System (ICAA TS) 41 ซึ่งเปน
โครงการที่ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดย Environmental
Protection Agency (EPA) ของสหรัฐอเมริกาไดเผยแพรรายการสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงไว 2,645 รายการ ผูที่
ซือ้ สารเคมีเหลานีจ้ งึ ตองเตรียมตัวไววา จะตองซือ้ ในราคาทีแ่ พงขึน้ จากการสํารวจขอมูลสถิตกิ ารนําเขาเคมีภณ
ั ฑอนั ตราย
ป พ.ศ. 2545 ของกรมศุลกากร พบวา มีเคมีภัณฑอยางนอย 130 รายการที่ตรงกับขอมูล HPV ของ EPA ขางตน
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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8. ความเคลื่อนไหวของประเทศไทย
สําหรับความเคลื่อนไหวของประเทศไทยเกี่ยวกับรางระเบียบฯ พอสรุปไดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 การดําเนินการของประเทศไทยเกี่ยวกับรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมี
วันที่

หนวยงานที่ดําเนินการ

กุมภาพันธ 2544

สาระ

สํานักงานพาณิชยประจําสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส
ประเทศเบลเยียม
5 เมษายน 2544
กระทรวงพาณิชยมีหนังสือที่
พณ. 0206.3/1261 ถึงกระทรวง
อุตสาหกรรม
3 พฤษภาคม 2544
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มีหนังสือ ที่ อก. 0702/ว. 2003
แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
23-25 พฤษภาคม 2546 การประชุม APEC ที่จังหวัด
ขอนแกน กลุม Chemical Dialogue

5 มิถุนายน 2546

มีบันทึกถึงกระทรวงพาณิชยใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
แจงใหกระทรวงอุตสาหกรรมทราบ และพิจารณาแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในฐานะหนวยประสานการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา
(Agreement on Technical Barriers to Trade – TBT) แจงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ
ที่ประชุมรวบรวมขอคิดเห็นจากประเทศสมาชิก เนื่องจากคณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรปไดประกาศทางอินเตอรเน็ตเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ใหแสดง
ขอคิดเห็นเปนเวลา 8 สัปดาห ผลจากการประชุมไดมีการสงขอคิดเห็นรวม
จากประเทศ APEC ไปยังคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป โดยที่แตละ
ประเทศอาจสงขอคิดเห็น เพิ่มเติมในนามของประเทศ
ขอสรุปจากที่ประชุม
1. เห็นชอบใหขอขยายระยะเวลาการแจงขอคิดเห็นออกไปจาก 8 สัปดาห
ตามที่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเปดรับขอคิดเห็น
2. เผยแพรขอมูลใหแพรหลาย เพราะมีผลกระทบถึงอุตสาหกรรมสงออก
ทุกประเภทที่ใชสารเคมี รวมทั้งผูประกอบการขนาดยอมและขนาดกลาง
(SMEs) จะตองปรับปรุงกระบวนการผลิตบางประการ เชน หาสารเคมี
ทดแทนสารที่ใชอยูในปจจุบันซึ่งอยูภายใตรางระเบียบฯ
3. กรมการคาตางประเทศเปนหนวยงานกลางรวบรวมขอคิดเห็นจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน (12 แหง) เพื่อประมวลและ
จัดทําเปนขอคิดเห็นในนามรัฐบาลไทย สงใหกรมยุโรป กระทรวงการ
ตางประเทศแจงคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปอยางเปนทางการแลว
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม

25 มิถุนายน 2546

กรมการคาตางประเทศเชิญ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวม
11 หนวยงาน เพื่อรวบรวมขอเสนอ
ความเห็นของประเทศไทย
ภาครัฐ ประกอบดวย กรมยุโรป
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
ศุลกากร สํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ สํานัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา
และกรมการคาตางประเทศ
ภาคเอกชน ประกอบดวย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา
หอการคาแหงประเทศไทย สมาคม
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สมาคมรอง
เทาไทย และสมาคมอุตสาหกรรม
ฟอกยอม พิมพและตกแตงสิ่งทอไทย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ขอคิดเห็นของที่ประชุม
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. ควรจัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
เชิญหนวยงานภาครัฐ
และนักวิชาการ เพื่อศึกษาและพิจารณามาตรการรองรับผลกระทบ โดย
ประชุมหารือเรื่อง
ควรมีคณะทํางานยอยศึกษาผลกระทบตออุตสาหกรรมรายสาขาดวย
ผลกระทบของ EU White Paper
2. เชิญผูชํานาญการจาก EU มาใหความรูดานตาง ๆ เกี่ยวกับกฎรางระเบียบ
ตออุตสาหกรรมไทย
ฯ เพื่อที่หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดมีความรูความเขาใจ
อยางถองแทและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3. พิจารณาจัดตั้งศูนยทดสอบ (Testing Lab) โดยอาจจะเชิญ EU เขามา
รวมลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีหนังสือแสดงขอคิดเห็นไปยังคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป

7 กรกฎาคม 2546

กรมยุโรป

8 กรกฎาคม 2546

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3 กันยายน 2546

กรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

18 มิถุนายน 2546

สงขอมูลที่รวบรวมขอคิดเห็นจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 12 แหง
และจัดทําเปนขอคิดเห็นในนามรัฐบาลไทย แจงคณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรปเปนทางการ
จัดประชุมระดมขอคิดเห็น
จัดประชุมสัมมนาโดยเชิญ Prof. Lucas Bergkamp จาก Hunton Williams
มาบรรยาย
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9. สรุป
จากรายงานการศึกษาผลกระทบจากรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมีที่เสนอโดยบริษัทที่ปรึกษา
องคกร และหนวยงานตางๆ อาจสรุปไดวา ภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศยักษใหญ
นอกสหภาพยุโรป เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ตางเห็นพองกันวาแมแนวคิดของรางระเบียบฯ ที่คณะกรรมาธิการฯ
เสนอเปนสิ่งที่ควรสนับสนุน เพราะจะเกิดผลดีตอสุขภาพและรักษาสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต แตจะมี
ผลกระทบสูงและในวงกวาง ยุทธศาสตรที่เสนอใหเกิดผลตามวัตถุประสงคเปนการเสนอขอมูลเชิงบวกซึ่งอาจปรากฏ
ผลในเชิงลบได เพราะรายละเอียดขอกําหนดหลายประการยังไมมีความชัดเจนพอ
สําหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทย อาจกลาวไดวายังไมมีองคกรหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ใหความสนใจ และเปนภาระที่จะระดมใหไดขอคิดเห็นในเชิงวิเคราะหที่เปดกวาง ปราศจากอคติ และใหเกิดผลการ
เตรียมพรอมที่เปนรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมมีหนวยงานใดที่มีขอมูลที่จําเปนจะตองใชเพื่อประกอบการ
วิเคราะหที่ถูกทิศทาง ขอมูลที่เสนอในเอกสารนี้ เปนเพียงการเสนอใหเห็นความเคลื่อนไหวในวงกวาง ขอที่ควรคํานึง
ตอเนื่องคือรางระเบียบฯ นี้จะเกิดผลกระทบกับอุตสาหกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวของกับสารเคมี และมีความเปนไปได
วาแนวคิดที่เสนอในรางระเบียบฯ อาจขยายวงจากประเทศในสหภาพยุโรปไปยังประเทศในกลุมอื่น ๆ เชน กลุม
OECD (Organization for Economics and Development) ซึ่งมีสมาชิกถึง 30 ประเทศ และขยายตอไปไดอีกในอนาคต
สําหรับการวิเคราะหของผูเสนอรายงาน มุงเนนชี้ประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับการขาดขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับประเด็นอื่นๆ นั้น จําเปนตองอาศัยผูเกี่ยวของที่มีความรูหลายดาน ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนที่สามารถสละ
เวลาในการวิเคราะหสาระที่เสนอในรางระเบียบฯ เงื่อนเวลา และผลกระทบที่จะเกิดกับประทศไทยอยางชัดเจน แต
ลักษณะโครงสรางปจจุบัน และภารกิจขององคกร หรือหนวยงานโดยเฉพาะในภาครัฐบาล อาจทําใหหนวยงานไม
สามารถมองเห็นภาพไดชดั เจนวาจะมีสว นรวมอยางไรและมากนอยเพียงใด การวิเคราะหศกั ยภาพโดยรวมแบบบูรณาการ
นาจะเปนสิ่งสําคัญในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยใหเผชิญกับปญหาและแกไขใหทันกาล
ขอเสนอแนะ
1. ใหมกี ารระดมขอคิดเห็นจากทุกภาคสวนเพือ่ ชีใ้ หเห็นความสัมพันธของภารกิจปจจุบนั กับความรับผิดชอบ
ในการมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาผลกระทบ และเรียงลําดับความสําคัญในการเตรียมความพรอมอยางบูรณาการ
เพื่อรับผลกระทบใหเหมาะสมกับเงื่อนเวลา
2. ใหมีการวิเคราะหลักษณะขอมูลพื้นฐานที่จําเปนวามีอยูหรือไม มากนอยเพียงใด ควรดําเนินการใหมีผู
รับผิดชอบในการวางโครงสรางและพัฒนาระบบการเก็บขอมูลพืน้ ฐานทีส่ ามารถนํามาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่อง
3. ใหมีการทําความชัดเจนเกี่ยวกับความจําเปนและสิทธิในการรักษาความลับ ขอมูลเชิงธุรกิจและลําดับ
ความสําคัญของชั้นขอมูลที่ควรเปดเผย เพื่อประโยชนของประเทศโดยรวม
4. ใหมีการวิเคราะหความพรอมในเชิงศักยภาพการทดสอบที่ทําใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเอง และไม
ถูกเอาเปรียบในกรณีที่จําเปนตองซื้อขอมูลจากระบบสากลเพื่อปฏิบัติตามขอกําหนดของระบบ REACH ในการสงออก
สินคา
5. ใหมีการติดตามความเคลื่อนไหว และประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สาระและขอคิดเห็นตอรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมีฯ

23

เอกสารอางอิง

1 Ahrens A.;(European Environmental Bureau). What is wrong with EU’s Chemicals Policy [online]. Ökopol
Hamburg. 1999 [cited 23 August 2003]. Available from Internet:
<http://www.eeb.org/publication/what_is_wrong_with_eu.htm>.
2 Commission of the European communities. White Paper :Strategy for a future Chemicals Policy [online].
Brussels, 27 February 2001. [cited 2 June 2003]. Available from Internet :
<http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/wpr/2001/com2001_0088en01.pdf>.
3 Commission of the European communities. Consultation Document Volume I : concerning the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH) [online]. [cited 2 June 2003]. Available from
Internet:
<http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/reach/volume1.pdf >.

4 สุภัฒ สงวนดีกุล. เอกสารประกอบการสัมมนา “ผลกระทบของ EU White Paper on Chemicals ตอภาคอุตสาหกรรมไทย”.
จัดโดย สภาอุตสาหกรรม ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรกฎาคม 2546.

5 IEH (Institute of Environmental and Health) , Testing Requirements for Proposals under the EC White Paper ‘
Strategy for a Future Chemicals Policy’[online]. Leicester, UK July 2001. [cited 2 August 2003].
Available from Internet :< http://www.le.ac.uk/ieh/webpub/webpub.html>.

6

RPA and Statistics Sweden;(European Commission – Directorate-General Enterprise).Assessment of the Business
Impact of New Regulations in the Chemicals Sector, Final Report [online]. Norfolk, June 2002 [cited 2 July 2003].
Available from Internet:

<http://www.rpaltd.co.uk/tools/downloads/reports/biaexecsumpp.pdf>.
7 American Chemistry Council. : Study of Cost-Effectiveness of the Proposed EU Chemicals Policy. [online].
July 2002 [cited2 August 2003]. Available from Internet:
<http://www.chemicalspolicy.org/downloads/ACC1.doc>.
8 RPA and BRE Environment ;(European Commission – Directorate-General Enterprise). The Impact of the
New Chemicals Policy on Health and the Environment [online]. July 2003 [cited2 August 2003]. Available
from Internet:
<http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/envhlthimpact.pdf>.

9 MERCER Management Consulting and NERA Economic Consulting. The likely impact of future European
legislation in the area of chemical substances. [online]. April 2003 [cited2 July 2003]. Available from Internet:
<http://www.uic.fr/an/5_actualite/synthese%20mercer.pdf>.
10 Arthur D. Little GmbH. Economic Effects of the EU Substances Policy. Wiesbaden, October 2002
11 Arthur D. Little GmbH. Economic Effects of the EU Chemicals Policy on the German Textile Industry. Wiesbaden
November 2002
12 American Chamber of Commerse to the European Union (AmCham EU). REACH Regulation Public Internet
Consultation. [online]. 2003 [cited 2 August 2003]. Available from Internet :

<http://www.chemicalspolicy.org/downloads/Am%20Chem%20Pos.pdf >.
13 The British Chemical Distributors&Traders Assn Ltd., (BCDTA). Position Paper- November 2002 : The
European Union’s White Paper on the future of chemicals policy . [online]. 2002. [cited 2 August 2003].
Available from Internet:

จัดทําโดย ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

24

สาระและขอคิดเห็นตอรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมีฯ

<http://www.bcdta.org.uk/Websites/BCDTA/BCDTA.nsf/15116ac9815cd270802569880034b699/81ff4a8
55cfb280e80256bd7005373b4/$FILE/Position%20Paper%20June.doc >.
14 Risk & Policy Analysts Ltd.,(RPA). : Pilot Trial of Cefic Thought Starter, Final Report. [online]. March 2002.
[cited 2 July 2003]. Available from Internet :
< http://www.chemicalspolicy.org/downloads/Pilot%20Trial%20Final%20v3.pdf >.
15 Cefic. Consultation Document concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of
Chemicals: Occupational Diseases in the European Chemical Industry – Impact of REACH. [online]. Brussel.
8 July 2003. [cited 10 August 2003]. Available from Internet:
<http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/industry/associations/cefic_appe
ndix6_assoc.pdf+cefic+%22occupational+disease%22+REACH&hl=th&ie=UTF—8>.
16 Öko-Institut e.V. : White Paper for the Reform of Chemicals Policy: From Concept to Implementation ; Requirements,
Experiences and Perspectives in Relation to Information Flow.[online]. Freiburg. April 2002. [cited 2 August 2003].
Available from Internet :

<http://www.chemicalspolicy.org/downloads/German%20Product%20Chain.pdf>.

17 The UK Government. New EU Chemicals Strategy Position Statement by the UK Government and the Devolved
Administration. [online]. December 2002. [cited 2 August 2003]. Available from Internet :

< http://www.defra.gov.uk/environment/chemicals/pdf/necs-ukposition.pdf>.
18 WWF European Toxics Programme and the European Environmental Bureau. A new chemicals policy in
Europe-New opportunities for industry. [online].January 2003. [cited 2 August 2003]. Available from Internet :
<http://www.eeb.org/activities/chemicals/Newchemicalspolicy-industry-29-01-03.pdf>.
19 Bureau Europeen des Unions de Consommateurs, (BEUC). BEUC response to the consultation document
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH).[online].
Bruxelles. July 2003.[cited 2 August 2003]. Available from Internet :
<http://212.3.246.142/1/NIAMADPBHIAMEEKJAMBDBJMBPDB69DW1EN9DW3571KM/BEUC/docs/D
LS/2003-01566-01-E.pdf>.
20 Environment Working Group . Executive Summary: What We Found. [online]. January 2003: [cited 7 August
2003] Available from Internet :<http://www.ewg.org/reports/bodyburden/es.php>.
21 Risk & Policy Analysts Ltd.,(RPA); (European Commission Environment Directorate-General). Assessment of the
Impact of the New Chemicals Policy on Occupational Health, Final Report. [online]. Norfolk. March 2003. [cited 2
June 2003]. Available from Internet :

<http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/finrep_occ_health.pdf.>.
22 European Commission .Your Voice in Europe : Internet Consultation on Draft Chemicals Legislation (the
REACH system).[online] July 2003. [cited 8 September 2003]. Available from Internet :
<http://europa.eu.int/yourvoice/results/253/index_en.htm >.

23 Cefic. Executive Summary, Consultation Document concerning Registration, Evaluation, Authorisation and
Restrictions of Chemicals (REACH).[online].Brussel. July 2003. [cited 2 September 2003]. Available from Internet:
<http://www.cefic.be/files/Publications/Executive%20Summary.doc>.

24 Chamber of Commerce of the United States of America.. Comments on the EU Commission Consultation
Document concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH).
[online]. July 2003. .[cited 3 September 2003]. Available from Internet :

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สาระและขอคิดเห็นตอรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมีฯ

25

<http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/industry/associations/assoc_500_cc
_usa.pdf>.
25 Government of Thailand. Comments on the EU Commission Consultation Document concerning the
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH). [online]. September 2003.
[cited 5 August 2003]. Available from Internet:
<http://www.europa.eu.th/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/public/1608_public.pdf>.
26 Federation of Thai Industry, Food Processing Industry Club (FTI). Comments on the EU Commission
Consultation Document concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
(REACH). [online]. July 2003.[cited 5 September 2003]. Available from Internet:
<http://www.europa.eu.th/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/industry/association/1336_1_ass
oc.doc>
27 The Royal Society of Chemistry (UK). Comments on the European Regulation concerning the Registration,
Evaluation, and Authorization of Chemical (REACH). [online].July 2003. [cited 5 September 2003]. Available
from Internet:
<http://www.europa.eu.th/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/industry/associations/1336_1_ass
oc.doc>.
28 The government of Canada. Comments on the European Regulation concerning the Registration, Evaluation,
and Authorization of Chemical (REACH). [online]. July 2003. [cited 5 September 2003]. Available from
Internet.
<http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/public/canada_gvnt_public.pdf>
29 Additive Technical Committee, Sector Group Affiliate of CEFIC, ( ATC). Comments on the EU Commission
Consultation Document concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals
(REACH). [online]. July 2003: [cited 5 August 2003].Available from Internet:
<http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/industry/associations/572_assoc_at
c_usa.pdf>.
30 Confederation of European Paper Industries, (CEPI).The Draft Proposal for a new EU Chemicals
Legislation, Comments from the pulp and paper industry.[online]. July 2003. [cited 5 August 2003].
Available from Internet:<http://www.euractiv.com/ndbtext/environ/cepi1.pdf>.
31 Royal Commission on Environmental Pollution(UK). 24th Report Chemicals in Products: safeguarding the
environment and human health. [online] . June 2003. [cited 20 August 2003]. Available from Internet:
<http://www.rcep.org.uk/chemicals/ch00-rep.pdf>.
32 British Plastics Federation. Comments on the EU Commission Consultation Document concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH).[online].July 2003: [cited 22
August 2003]. Available from Internet :
<http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/industry/associations/bpf_ind_
uk.pdf>.
33 Building Materials Federation, (BMF). Comments on the EU Commission Consultation Document concerning
the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH).[online] July 2003. [cited
20 August 2003] . Available from Internet :
<http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/industry/associations/assoc_bmf
ederation_irl.pdf>.
จัดทําโดย ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

26

สาระและขอคิดเห็นตอรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมีฯ

34 Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG.: Comments on the EU Commission Consultation Document concerning
the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH).[online]. July 2003. [cited
1 September 2003]. Available from Internet :
<http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/industry/2891_firm.doc>.
35 Japaness Government Comments on the EU Commission Consultation Document concerning the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH).[online]. 10 July 2003. [cited 2 August
2003]. Available from Internet:
<http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/public/japan_gvnt_public.pdf>.
36 Chemical Reaction.org. The EU legislative process on chemicals. [online]. July 2003. [cited 7 August 2003].
Available from Internet:
<http://www.foe.co.uk/campaigns/safer_chemicals/chemical_reaction/estimated_timetable.html>.
37 Powell Goldstein Frazer&Murphy Llp. Executive Summary: Trade Implications of the EU White Paper “
Strategy for a Future Chemicals Policy”[online]. Atlanta. 9 April 2002. [cited 20 July 2003] . Available from
Internet:<http://www.americanchemistry.com/.../$File/WTO%20Trade%20Analysis%20- %Executive%20summary.doc>.
38 Mayhew J. J., Walls M. P. . Comments of the American Chemistry Council on the European Commission’s
Proposal Concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals. [online]. 10
July 2003. [cited 25 September 2003]. Available from Internet:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/contributions/industry/associations/assoc_519_acc_usa.pdf>.

39 Cefic-The European Chemical Industry Council: Barometer of competitiveness 2002: Business impact of New
Chemicals Policy.[online]. Brussel. 2002. [cited 30 July 2003]. Available from Internet:
<http://www.chemicalspolicy.org/downloads/CEFIC%20Cost%20Estimate.pdf>.
40 Belton, K.B. et al .,American Chemical Council. Impact of the Proposed EU Chemicals Policy on U.S.
Exports.[online]. 11 January 2002. [cited 4 July 2003]. Available from Internet:
<http://www.chemicalspolicy.org/downloads/ACC2.doc>.
41 International Council of Chemical Associations,(ICCA). International Council of Chemical Associations
(ICCA) HPV Chemical Tracking System. [online] 1 September 2003. [cited 4 September 2003]. Available
from Internet:
<http://www.iccahpv.com/home.cfm?CFID=37511&CFTOKEN=41735291>.

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
E-mail: dvarapan@chula.ac.th
http://chemtrack.trf.or.th
ศูนยวจิ ัยแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2218 8139, 0 2218 8223-4 โทรสาร 0 2251 4427
http://nrc-ehwm.chula.ac.th

