
REACH ระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป
                                    รดาวรรณ  ศิลปโภชากุล

 ขอมลูความรูเกี่ยวกับสารเคมีเปนสิ่งที่ชวยใหสามารถจัดการระบบปองกันชีวิตและสิ่ง
แวดลอมใหปลอดภัยจากสารเคมีไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ   การคนหาขอมูลเกี่ยวกับ
สารเคมเีปนเรื่องที่ตองรีบกระทํ าแมจะเปนภาระหนัก    เพราะการคนควาทดลองเพื่อหาขอมูล
เกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงของการใชสารเคมีตองเสียคาใชจายสัตวทดลองและเวลามาก 
การขออนุญาตจํ าหนายสารเคมีจึงมีการกํ าหนดใหยื่นขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความเปน
อันตรายของสารและความเสี่ยงของการใชรวมถึงมาตรการการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นดวย  
เพือ่ใหเจาหนาที่ใชในการพิจารณาอนุญาตใหใชสารเคมีนั้น      และทํ าใหมีขอมูลในการจัดการ
ปองกนัและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม

สํ าหรับการจํ าหนายสารเคมีในยุโรป  เดมิผูจ ําหนายไมตองจดทะเบียนสารเคมีเพียงแตติด
ฉลากแจงใหผูใชทราบถึงพิษและอันตรายของสารและวิธีการปองกันและแกไข  ตอมาจึงเริ่มใหจด
ทะเบียนสารใหมซึ่งเปนสารที่ไมชื่ออยูบัญชีสารที่มีจํ าหนายในตลาดรวมยุโรประหวางเดือน
มกราคม 2514 ถงึ เดอืนกนัยายน 2524      นอกจากนีส้หภาพยุโรปยังมีกฎหมายที่บังคับใชกับ
สารเคมมีากกวา 40 ฉบับ ทํ าใหระบบการจัดการสารเคมีมีความลักลั่น   คณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรป (European Commission)  จงึไดก ําหนดนโยบายเกี่ยวกับสารเคมีใหม  และรางระเบียบควบ
คุมการใชสารเคมีเผยแพรในสมุดปกขาว  เมือ่วนัที่ 27 กุมภาพันธ 2544  ซึง่ตอมาไดปรับปรุงเปน
รางกฎหมายเสนอตอสภาและคณะมนตรียุโรป  และคาดวาจะผานการพิจารณาประกาศใชเปน
กฎหมายไดในป 2549

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปควบคุมการใชสารเคมีดวยระเบียบ REACH (Registration
Evaluation and Authorization of Chemicals  )  โดยก ําหนดใหมี

1. Registration การจดทะเบียนสารเคมีโดยยืน่เสนอขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมี
ความเปนอันตรายและพิษตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม   รวมถงึการประเมินความเสี่ยงของการใช
สารเคมีนั้นดวย   เพือ่ใหผูประกอบการอุตสาหกรรมมีขอมูลที่เกี่ยวกับสารเคมีที่ตนผลิตและใช
ผลิตสนิคา   และใชขอมูลเหลานั้นในการจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัย

2.  Evaluation     การตรวจสอบและประเมินรายงานการศึกษาถึงอันตรายและความ
เสีย่งในการผลิตและใชสารเคมีที่ผูยื่นจดทะเบียนเสนอ  เพือ่ใหแนใจไดวาผูประกอบการมีขอมูล
และใชขอมูลนั้นจัดการสารเคมีในกระบวนการผลิตหรือใชไดอยางปลอดภัย

3. Authorization      การขออนุญาตผลิตหรือใชสารเคมีที่เปนอันตรายมาก   (Very high
concern) อยางมเีงื่อนไข  เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม



4. Restriction  การจ ํากดัการผลิต การใชหรือจํ าหนายสารที่เปนอันตรายมาก  เมื่อมี
ความจ ําเปนตองใชสารนั้นดวยเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจ    และผูประกอบการไมสามารถหา
สารหรอืวิธีอ่ืนที่เหมาะสมมาใชแทนได

นอกจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาสุขอนามัยของมนุษย
และคุณภาพของสิ่งแวดลอมแลว ยังมุงหวงัใหระเบียบนี้เปนเครื่องมือสงเสริมและรักษาความ
สามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีของกลุมประชาคมยุโรป  และปองกัน
การแตกแยกของตลาดภายในสหภาพยุโรป     รวมทั้งลดการใชสัตวทดลองในการทดสอบพิษของ
สารเคมดีวย    การควบคุมสารเคมีของสหภาพยุโรปมีสาระสํ าคัญเชิงนโยบาย คือ  ควบคุมการใช
สารเคมีทุกประเภทดวยระบบเดียว(Single System)  โดยใชระเบียบ REACH ซึ่งควบคุมการใช
สารเคมรีวมถึงสินคาที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบหรือผลิตดวยสารเคมี (Substance in Article)
ดวย  และก ําหนดใหมีการถายทอดขอมูลของสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงใหกันและกัน
ระหวางผู ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งตนนํ้ าและปลายนํ้ าภายในลูกโซกระบวนการ(Supply 
chain) ดวย Safety Data Sheet (SDS)  และใหผูขออนุญาตใชสารเคมีรายการเดียวกันใชขอมูล
รวมกันเพื่อลดความซํ้ าซอนและใชสัตวทดลอง

สาระส ําคญัของรางกฎหมาย REACH สามารถแบงเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1 ขอก ําหนดของสิ่งที่เกี่ยวของกับระบบ REACH ไดแก   สารทีต่องจดทะเบียน       ขอมูล

สํ าหรบัการจดทะเบียน   ผูเกี่ยวของ    การสงและรับขอมูลระหวางกัน (Information flow)ในลูกโซ
กระบวนการ     การใชขอมูลรวมกัน

2 กระบวนการตาง ๆ ของระบบ REACH   ไดแก   การจดทะเบียน  การประเมิน   และการ
อนุญาตใหผลิตหรือใชสารเคมี  เปนตน

3 เงือ่นไขของการปฏิบัติตามกระบวนการของระเบียบ REACH  ไดแก  ความเปนอันตราย
และปรมิาณของสารเคมีที่ผลิตหรือใชตอป  ขอมูลที่ตองนํ าเสนอและกํ าหนดเวลาที่ตองปฏิบัติ

การประกาศใชกฎหมาย REACH จะท ําใหเกิดผลกระทบมากมาย  และผูประกอบการที่
ไดรับผลกระทบมีทั้งที่อยูในและนอกกลุมประเทศสหภาพยุโรป เพราะมีการควบคุมผลิตและใช
สารเคมทีีม่คีวามเสี่ยงสูงอยางเขมงวด และผูผลิตตองรับภาระในการคนควาทดลองเพื่อหาขอมูล
เกี่ยวกับสารเคมี     ท ําใหเกิดผลกระทบดังนี้

1 สารเคมมีรีาคาแพงขึ้น เนื่องจากผูผลิตสารเคมีผลักภาระคาใชจายในการหาขอมูลใหแก
ผูซื้อ

2 สารเคมีบางรายการจะหาซื้อไมไดเพราะไมมีผูผลิต    เนือ่งจากไมคุมที่จะตองลงทุน
มากมายคนควาทดลองหาขอมูลของสารเคมีแตขายไดนอย



3 มกีารผูกขาดการผลิตสารเคมีโดยผูผลิตบางราย  เพราะผูผลิตรายยอยเลิกผลิตสารนั้น
เนือ่งจากไมสามารถแขงขันดานราคาได  หรือเจาของขอมูลซึ่งเปนผูจดทะเบียนรายแรกไมรวมมือ
ในการขอใชขอมูลรวม

4 ผูใชสารเคมีผลิตสินคาจะตองเสียเวลาและคาใชจายในการปรับสูตรผลิตภัณฑ  เพราะ
วตัถดิุบมรีาคาแพงหรือหาซื้อไมไดหรือจํ าเปนตองหาสารอื่นมาทดแทน   เนือ่งจากถูกหามใชสารที่
อันตรายมาก ไดแกสารกอมะเร็ง สารกอการกลายพันธุและสารที่เปนพิษตอระบบสิบพันธุ

5 ผูผลิตสินคาตองเสียเวลาและคาใชจาย   เพือ่ปรับปรุงคุณภาพสินคาและพัฒนาการ
ตลาด เพราะสารเคมีที่ใชผลิตสินคาเปลี่ยนไป ทํ าใหคุณภาพของผลิตภัณฑเปลี่ยนไปจากเดิม

ผลกระทบที่กลาวขางตนเปนผลกระทบที่เกิดกับผูประกอบการในประเทศของกลุม        
สหภาพยุโรปโดยตรง กลุมผูประกอบการที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุมอุตสาหกรรม
ปลายนํ้ าที่ใชสารเคมีผลิตสินคา    และแมวาระเบียบ REACH จะบงัคบัใชในสหภาพยุโรปเทานั้น
แตผูประกอบการนอกประเทศของกลุมสหภาพยุโรปก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเรื่องภาระและ
คาใชจายได เพราะผูนํ าสินคาเขาไปขายในสหภาพยุโรปมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ
REACH ดังนัน้ผูน ําเขาสินคายอมตองการขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีในตัวสินคาและการประเมิน
ความเสี่ยงจากผูขายดวย ผูสงสนิคาเขาไปขายในตลาดรวยุโรปจึงมีหนาที่ทีจะตองหาขอมูลใหกับ
คูคา  และเปนที่นาวิตกวาระเบียบ REACH ก ําหนดใหขอมูลที่จะใชในการจดทะเบียนและการขอ
อนญุาต ตองเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาทดลองคนควาโดยหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการจัดการ(Good Laboratory Practice)  และใชวิธีการทดสอบ (Test Method) ของ
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ซึง่หมายความวาขอมูล
เกีย่วกบัสารเคมีที่มีอยูอาจจะใชไมได    เพราะที่มาของขอมูลไมเปนไปตามขอกํ าหนด  นอกจากนี้
ในกรณทีีม่ีการยื่นจดทะเบียนสารเคมีซํ้ า ระเบียบ REACH จะหามผูจดทะเบียนซํ้ าไมใหทํ าการ
ทดลองหาขอมลูใหม  แตบังคับใหจายเงินคาสิทธิการใชขอมูลใหกับผูจดทะเบียนรายแรก   เพราะ
เปนเจาของขอมูล และจํ านวนเงินที่ตองชํ าระใหเจาของขอมูลคือ หนึ่งในสามของคาใชจายทั้งหมด
ทีใ่ชในการทดลอง   ดังนั้นเพื่อเลี่ยงความยุงยากในการจัดหาขอมูล  ผูสงออกจะตองซื้อสารเคมี
จากผูทีจ่ดทะเบียนสารในสหภาพยุโรปไวแลว โดยตองตรวจสอบวาขอมูลที่ไดรับเปนไปตามที่
ระเบียบREACHก ําหนดไวหรือไม   มิฉะนั้นผูสงออกจะตองดํ าเนินการตามระเบียบ REACH หรือ
สงสินคาเขาไปขายในตลาดรวมยุโรปไมได   ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดกับผูประกอบการที่สงสินคา
เขาไปขายในตลาดรวมยุโรปจึงมีไมนอยไปกวาผูประกอบการของสหภาพยุโรป และอาจจะมีมาก
กวาถาไมมีศักยภาพและความพรอมในการที่จะจัดหาขอมูลและการประเมินความเสี่ยงของการใช
สารเคม ีและการตอรองในประเด็นการขอใชขอมูลรวมกับผูจดทะเบียนสารนั้นเปนรายแรก



สํ าหรับผูประกอบการของไทยถึงแมวาจะไมไดเปนผูสงสินคาของตนเขาไปขายในตลาด
รวมยโุรป  ก็ตองเตรียมการในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอันตรายและพิษตอสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมของสารเคมีที่ใชในการผลิตไวใหพรอม   อยางนอยที่สุดผูประกอบการจะตองมีขอมูล
รหัสประจํ าตัวสารเคมี CAS Registry number (CAS no.)   ซึง่เปนกุญแจสํ าคัญที่ใชไขสูขอมูล
ตาง ๆ เกีย่วกับสารเคมี เพราะคูคาอาจเรียกรองใหจัดหาขอมูลใหเพื่อนํ าไปใชในการสงสินคาตอ
ไปยงัสหภาพยโุรป    และขณะนี้มีการผลักดันกันทั่วโลกใหควบคุมการผลิตและใชสารเคมีอยาง
เขมงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ     ขอมูลสารเคมีจึงเปนที่ตองการมากขึ้น   แตบางประเทศจัดใหขอมูล
เกีย่วกบัการประเมินความเปนอันตรายและความเสี่ยงปนความลับทางการคา (Trade secret)
อยางหนึ่ง   ดังนัน้ถาผูประกอบการของไทยตองการแขงขันในตลาดโลกก็ควรเริ่มใสใจคนหาขอมูล
เกีย่วกบัสารเคมีที่ใชอยู  มิฉะนั้นคงจะสูใครเขาไมไดอยางแนนอน
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