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 ผลกระทบของกฎหมาย REACH ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน เชน การที่ตองตอบคําถามของคูคาวา

ไดดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย REACH แลวหรือไม หรือตองใหขอมูลแกลูกคาเกีย่วกับ

สวนผสมของสารเคมีที่ใชทาํเปนสินคา ซึง่เปนความลับทางการคา โดยอางวาตองใชดําเนนิการตาม

ขอกําหนดของกฎหมาย REACH หรือ ตองรับรองวาสินคาของตนไมมสีวนผสมของสารอันตรายทีอ่ยู

ในขายตองขออนุญาตตามกฎหมาย REACH ทําใหผูประกอบการไทยเร่ิมตระหนักถึงความจําเปนที่

จะตองรูสาระของกฎหมาย REACH เพระหากไมสามารถจัดการกบัปญหาเหลานี้ได อาจจะทําให

ขายสินคาไดยาก 

ความรูเกีย่วกบักฎหมาย REACH เปนส่ิงจําเปนสําหรับผูประกอบการเปนอยางยิ่ง เพราะส่ิง

ที่ตองดําเนนิการตามขอกําหนดของ REACH ภายในสหภาพยุโรป ผูประกอบการไทยตองใหตัวแทน

ที่อยูในสหภาพยุโรปเปนผูดําเนนิการ เนือ่งจากกฎหมาย REACH กําหนดไววา ผูดําเนนิการตองมี

ถิ่นที่อยูในสหภาพยุโรป ดังนั้น ผูประกอบการไทยจงึตองมีความรูและเขาใจกฎหมาย REACH อยาง

ถูกตองลึกซ้ึง จึงจะสามารถติดตามการดําเนนิการและรูเทาทนัตัวแทนของตนได นอกจากนี้ยงัตอง

สามารถติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ REACH ไดดวย เพราะกฎหมาย REACH ยังคงมีการ

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมอยูอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนเงือ่นไขของขอกําหนด รายการสารเคมีที่อยูใน

ขายที่ตองขออนุญาตผลิตหรือใชในสหภาพยุโรป การแกไขเพิ่มเติมปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงรายช่ือ

สารเคมี ที่ไดรับการยกเวนการดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ  การติดตามขอมูลขาวสารเกีย่วกับ 

REACH จะชวยใหสามารถปองกนัความเสียหายทีจ่ะเกดิจากการใชขอมูลผิดหรือลาสมัยได  

 การติดตามตามติดเร่ือง REACH เพื่อดําเนนิการอยางรูเทาทนั และสามารถขายสินคาของ

ตนในสหภาพยุโรปได ผูประกอบการไทยสามารถคนควาหาความรูและติดตามขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับ REACH ไดจากแหลงเผยแพรและเรียนรูเร่ือง REACH ในระบบอินเตอรเน็ตที่มีอยูเปน

จํานวนมาก ซึง่หนวยงานและองคกรตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนของสหภาพยุโรปและประเทศอ่ืน ๆ 

ที่ตองเกีย่วของกับกฎหมายนี้ จัดทําข้ึน เพื่อเผยแพรความรูเร่ือง REACH ใหสมาชิกและผูสนใจใช

ศึกษาเนื้อหาของกฎหมาย เพราะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมมาก และกฎหมายมีสาระคอนขาง

ซับซอนและเปนเร่ืองทางเทคนิค นอกจากนี้ยงัมุงหวงัใหใชแหลงเผยแพรของตนเปนที่ติดตาม

ขาวสาร การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไข  และเพิม่เติมขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ยงัมีอยูอยาง

ตอเนื่อง 



หนวยงานและสถาบันที่จัดทาํแหลงเผยแพรและเรียนรูเร่ือง REACH สามารถแบงออกได

เปน 4 กลุม คือ 

1. ศูนยชวยเหลือ (Helpdesk) ขององคกรกลาง (European Chemicals Agency, ECHA)   

และ    หนวยงานของรัฐสมาชิกที่มีหนาทีรั่บผิดชอบเกี่ยวกับระบบ REACH ของสหภาพยุโรปและแต

ละประเทศ เชน Health and Safety Executive ของอังกฤษ, Swedish Chemical Agency  ของ

สวีเดน 

2. หนวยงานอ่ืนๆ ของภาครัฐ ที่มหีนาที่จัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและกํากับดูแลสารเคมี

ของประเทศตาง ๆ เชน European Commission's Environment Directorate-General (DG),    

Department  for  Environment Food and Rural Affairs (DEFRA) 

 3. สถาบันองคกรวิชาชีพ หรือ สมาคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ในระดับชาติ และนานาชาติ  เชน  

European Chemical   Industry   (CEFIC),  Council Automotive Industry Action Group, The 

Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) เปนตน  

4. บริษทัจําหนายสารเคม ี   หรือ  บริษัทที่ปรึกษาดานกฎหมายระหวางประเทศ และรับ

บริการดําเนนิการเกี่ยวกับ REACH เชน Shell Chemicals, B-Lands Consulting, Steptoe & 

Johnson LLP เปนตน 

กลุมขอมูลและสาระเกีย่วกบั REACH ของแหลงเผยแพรจะคลาย ๆ กนั ไดแก 

1. กฎหมาย REACH และกฎหมายอ่ืนที่เกีย่วของ ฉบับสมบูรณ 

2. สาระโดยยอของกระบวนการขอกําหนดและเงื่อนไข ที่ผูประกอบการตองดําเนินการ

เกี่ยวกับการจดทะเบียนลวงหนา การจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต การจํากัดการใช การ

จําแนกและติดฉลาก เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี   การประเมินโอกาสไดรับสารเคมี

เนื่องจากการใช เปนตน 

3. คํานิยาม คําอธิบายศัพทและคํายอ ในกฎหมาย REACH 

4. ขาวความเคลือ่นไหวเกี่ยวกบัการปรับปรุงเพิ่มเติมสาระและอ่ืน ๆ  ที่เกีย่วของกับ

กฎหมาย REACH และกิจกรรมการเผยแพรความรูเกีย่วกับ REACH 

5. คูมืออานประกอบกฎหมายขององคกรกลาง (ECHA)  

6. คําตอบคําถามที่พบบอยเกีย่วกับกฎหมายและขอกําหนดของ REACH 

7. เอกสารส่ิงพิมพของหนวยงานหรือสถาบัน  เชน     คําแนะนําสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ 

เอกสารประกอบการสัมมนาเก่ียวกับ REACH และรายงานการศึกษาผลกระทบของ REACH เปนตน 

 แหลงเผยแพรและเรียนรูเร่ือง REACH เหลานี้มีขอดีและขอจํากัดแตกตางกนั หากเลือกใช

คนหาความรูและขอมูลที่ตองการไดอยางเหมาะสม จะชวยใหสามารถเขาถึงขอมลูที่ตองการไดอยาง

มีประสิทธิภาพ เชน การติดตามขาวการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอกาํหนดของกฎหมาย ในแหลง



เผยแพรของศูนยชวยเหลือขององคกรกลาง (European Chemical Agency, ECHA) F
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F จะไดขอมูลที่

ถูกตองและทนัสมัยกวาการติดตามจากแหลงเผยแพรของสถาบันหรือสมาคมวิชาชีพ เพราะเปน

หนวยงานท่ีคณะมนตรีสหภาพยุโรปต้ังข้ึนเพื่อบริหารงานเกีย่วกับกฎหมาย REACH ของสหภาพ

ยุโรป และการเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนนิการเกีย่วกับ REACH ก็เปนหนาที่หนึ่งของ ECHA 

ดวย  แตแหลงเผยแพรของสถาบันหรือสมาคมวิชาชีพ จะมีประเด็นที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรม

นั้น ๆ ควรใหความสนใจ  สวนแหลงเผยแพรของรัฐสมาชกิของสหภาพยุโรป ซึ่งจัดทําหนวยงานที่มี

หนาทีก่ํากับดูแลดานความปลอดภัยจากสารเคมีของแตละประเทศ เชน Health and Safety 

Executive ของอังกฤษ F

2
F นอกจากจะนาํขอมูลขาวสารที ่ECHA ประกาศมาเผยแพร แลว ยังมีขอมูล

อ่ืน ๆ หนวยงานน้ัน ๆ ทาํข้ึน เพื่อใหความรูแกประชาชนของตน เชน ขอมูลสารเคมี ที่สามารถ

นํามาใชดําเนนิการเกี่ยวกับขอกําหนดของ REACH ได  

 หากตองการขอมูลแนะนาํแนวทางปฏิบัติสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ ก็ควรศึกษาจากแหลง

เผยแพรของสมาคมอุตสาหกรรมนั้น ๆ  เพราะสมาคมหรือสถาบันองคกรเอกชน จะเผยแพรคูมือที่ทํา

ข้ึนสําหรับสมาชิก   สาระจึงเนนการใหคําแนะนาํการปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับผูประกอบการ

อุตสาหกรรมนั้น ๆ เชน แหลงเผยแพรของสมาคมผูผลิตรถยนต ACEA ของ European Automobile 

Manufacturers’ Association F
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F แตการเผยแพรขอมูลของศูนยชวยเหลือขององคกรกลาง  และรัฐ

สมาชิกของสหภาพยุโรป   ถกูกาํหนดกรอบใหอยูแตในสวนของสาระของกฎหมายและขอกําหนด

ของ REACH เทานัน้ คูมือการปฏิบัติของขอกําหนดตาง ๆ  ที่เผยแพร  จึงเปนคูมือสําหรับ

ผูประกอบการทั่วไป เปนตน  

 การเผยแพรขอมูลความรูเกีย่วกับกฎหมายและขอกําหนดของ REACH ในแหลงเผยแพร

ของทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงองคกรอิสระ แมจะเปนเร่ืองเดียวกัน แตก็จะรูปแบบและวิธีการ

นําเสนอทีห่ลากหลาย เชน Centre National de la Recherche Scientifique ของ Chemical 

Sciences Department of the French National Centre for Scientific Research (CNRS) F
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F  ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถนําเสนอสาระเนื้อหาของ

กฎหมาย REACH ที่ผูอานสามารถเขาถงึขอมูลที่ตองการไดเหมือนอานจากหนงัสือ ที่ผูอานสามารถ

พลิกหนาหนังสือไปยังเร่ืองที่ตองการและพลิกกลับมาเร่ืองเดิมไดโดยงาย  

 การติดตามและตามติดเร่ือง REACH ไดนั้น ผูติดตามจําเปนตองมีความรูเกีย่วกับกฎหมาย 

REACH อยูบาง ชุดขอมลูความรูทีม่ใีนแหลงเผยแพรตาง ๆ ที่จะชวยปูพืน้ฐานความรูเกี่ยวกับ

                                                 
1

 ECHA  url : http://echa.europa.eu/home_en.asp 
2

 เชน Health and Safety Executive ของอังกฤษ  url: www.hse.gov.uk/reach/ 
3

 http://www.acea.be/index.php/collection/reach_publications/ 
4

 URL: http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/en/home.html 



กฎหมายและประเด็นสําคัญที่ตองใหความสนใจ คือ เอกสารประกอบการสัมมนาเก่ียวกับ REACH 

ที่หนวยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนจัดข้ึน ซึ่งมีภาพนําเสนอ (slide) ทีผู่บรรยายไดสรุปสาระกฎหมาย

และประเด็นสําคัญของขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ไวเปนขอ ๆ เพื่อใชประกอบการบรรยาย เชน  

ชุดขอมูล Recent Presentations ในแหลงเผยแพรความรูเร่ือง REACH ของ Steptoe & Johnson 

LLP F
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F ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาดานกฎหมายระหวางประเทศ หากไดศึกษาหาความรูจากเอกสาร

เหลานี้กอน นอกจากจะทราบสาระสรุปของขอกําหนดที่หยิบยกมากลาวถงึแลวยังจะเห็นถึงเร่ือง

เกี่ยวเนื่องของขอกําหนดนัน้ และสามารถนํามากําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเร่ือง 

REACH ไดเปนอยางดี เชน การเขารวมกลุมผูใชขอมูลจดทะเบียนรวมกนัตางจากการเขารวมกลุม

ผูผลิตหรือใชสารเคมีเดียวกนัอยางไร และมขีอควรระวังอะไรบาง เปนตน 

 จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาการติดตามและตามติดเร่ือง REACH นี้ ไมสามารถทําไดโดยใช

แหลงเผยแพรและเรียนรูเพยีงแหงใดแหงหนึ่งได แตตองใชหลายแหลงและหลากหลาย และการทํา

ความเขาใจ จะตองบูรณาการความรูหลายดาน จงึจะสามารถนาํความรูที่ไดมาดําเนนิการให

สอดคลองกับกฎหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ เพราะการดําเนินการเร่ือง REACH มีหลายมิติ 

เนื่องจากเงื่อนไขของขอกําหนดเปนเร่ืองทางเทคนิค และขอกําหนดที่ตองดําเนินการเปนเร่ืองทาง

วิชาการ การตัดสินใจดําเนนิการจําเปนตองใชความรูดานกฎหมายการคาและการตลาด การศกึษา

ทําความเขาใจโดยลําพัง เพื่อใหสามารถดําเนนิการเร่ือง REACH ได จึงเปนเร่ืองยากและใชเวลา

มาก การตดิตามและตามติดเร่ือง REACH จึงตองมีการแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับผูศึกษาเร่ือง 

REACH ที่มีความรูพื้นฐานดานตาง ๆ  เพื่อใหมีความรูความเขาใจชดัเจนไดทันกาล และดําเนินการ

ไดอยางเหมาะสมที่จะทาํใหสามารถจําหนายสินคาในสหภาพยุโรปได  

 อนึ่ง ผูที่เร่ิมตนศึกษาหาความรูเร่ือง REACH อาจเลือกใชแหลงเผยแพร REACH Coach F

6
F 

ที่สํานักหอสมดุและศูนยสารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมกับ ศูนยความเปนเลิศแหงชาติ

ดานการจัดการส่ิงแวดลอมและของเสียอันตราย จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําข้ึน เพื่อใหเปนแหลง

เรียนรูภาษาไทยเร่ือง REACH เพื่อใหมีความรูพื้นฐานสําหรับการศึกษาทาํความเขาใจไดรวดเร็วข้ึน  

 

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 

โทร. 0-2201-2795  

E-mail radawarn@dss.go.th 

17 กรกฎาคม 2552 
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 http://www.steptoe.com/practices-183.html 
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 http://siweb.dss.go.th/reachcoach หรือ  http://www.chemtrack.org/ReachCoach/ 


