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การปนเปอนและตกคางสะสมของสารเคมีในสิ่งแวดลอม กอใหเกิดปญหาสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมเสือ่มโทรมเปนอยางมาก  และแผขยายวงกวางขึ้นเรือ่ย ๆ ในสภาวะปจจุบันที่ใช
ระบบการคาเสรีเปนตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะระบบการคาเสรีเปนตัวเรงใหสินคาแพร 
กระจายไดงายและกวางขวาง การควบคุมสินคาใหปลอดภัยจากสารเคมีจึงเปนเรื่องสําคัญ    
และตองมีการจัดการเพื่อควบคุมการผลติและการใชสารเคมีอยางเหมาะสม   จึงจะชวยให
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจมีการพัฒนาอยางยั่งยืน  

การปองกันปญหาและความเสียหายเพราะสารเคมี โดยไมสงผลกระทบที่มิพึงประสงค
ตอเศรษฐกิจและสังคม ตองอาศัยการประเมินความปลอดภัยของเคมี เพ่ือกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงตออันตรายไดอยางเหมาะสมตามความจําเปน จึงจะชวยใหจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เชน การควบคุมจํากัดการหามใชสารเคมีเพ่ือระงับเหตุเสียแตแรก รวมถึงการ
สงเสริมใหมีการใชสารเคมอียางถูกวิธีเพือ่ปองกันอันตรายจากการที่ตองสัมผัสสาร  และการ
กําหนดแนวทางและแกไขปญหาที่เกิดจากแพรกระจายของสารเคมี  แตการประเมินความ
ปลอดภัยของเคมีจึงเสียเวลาและคาใชจายเปนจํานวนมาก  เพราะตองทําการศึกษาทดลอง
หลายอยางและใชเวลานาน ทําใหมีสารเคมีจํานวนมากยังไมไดทําการศึกษาทดลองเพื่อประเมิน
ความปลอดภยั  ดวยเหตนุี้สหภาพยุโรปจึงไดออกกฎหมายบังคับใหมีการเสนอขอมูลเกี่ยวกบั
สารเคมีใหพิจารณากอนการผลิตและใชสารนั้น เพ่ือเรงผูประกอบการใหทําการศึกษาคนควา
ทดลองแทนภาครัฐที่ไมสามารถรับภาระนีต้อไปได  โดยอาศัยหลักการที่วาผูประกอบการเปน
ผูผลิตและใชสารเคมี  และไดรับประโยชนจากการผลิตและการใชสารเคมีนั้น  จึงควรที่จะเปนผู
ที่รับภาระนี้  

กฎหมายที่วานี้ คือ กฎหมายควบคุมสารเคมีของสหภาพยุโรป (Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, 
Evaluation, Authorization and Restrictions of Chemicals. ) หรือ  ระเบียบ REACH นั่นเอง 
ระเบียบน้ีประกอบดวยกระบวนการจดทะเบียนการประเมินและการอนุญาตใหผลติและจําหนาย
สารเคมีภายในสหภาพยุโรป 

กฎหมายนี้กําหนดใหผูประกอบการตองจดทะเบียน โดยย่ืนเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและพิษของสารเคมี รวมถึงรายงานการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีให
เจาหนาที่ใชประกอบการพิจารณาอนุญาตใหผลติหรือใชผลิตสารเคม ี  โดยใชปริมาณสารเคมีที่
ผูประกอบการแตละรายนําเขาสูตลาดของสหภาพยุโรปทั้งในรูปของสารเคมี เคมีภัณฑ และ
สารเคมีในผลติภัณฑ  รวมถึงคุณสมบัตขิองสารนั้นเปนเง่ือนไขในการดําเนินการตามขอกําหนด
ของระเบียบ  นอกจากการจดทะเบียนแลวในระเบียบยังกําหนดใหผูประกอบการในหวงโซ



อุปทาน (Supply chain) ของสารเคมีแตละตวั ตองสงตอขอมูลคุณสมบัติและวธิปีองกันอันตราย
ของสารเคมี รวมถึงลักษณะการใชและโอกาสที่จะสัมผัสเม่ือใชสารเคมี (Exposure scenario) 
ใหแกกันดวยเอกสารขอมูลความปลอดภยั (Safety Data Sheet, SDS) ของสารเคมีนั้น  

สภาและคณะมนตรีสหภาพยุโรป มีมติใหเริ่มบังคับใชระเบียบ REACH  เปนกฎหมาย
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2007  และกําหนดใหตองแสดงความจํานงขอจดทะเบียนสารเคมี
ลวงหนา (Pre-registration) ตอองคกรกลาง(Central Agency) ภายใน 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 
มิถุนายน 2008 ถึง 1  ธันวาคม 2008  มิฉะน้ันจะตองการจดทะเบยีนทันทีเม่ือพนกําหนดเวลา 
หากไมดําเนินการจะไมสามารถจําหนายสินคาที่มีสารเคมีที่อยูในขายตองจดทําเบียน แตยังมิได
ดําเนินการ (No Data No Market)  ผูสงออกของไทยจึงตองรีบจดทะเบียนสารเคมี  แต
เน่ืองจากระเบียบ REACH กําหนดใหผูสงสินคาเขาไปขายตองตั้งตัวแทนในสหภาพยุโรปเปน
ผูดําเนินการตามขอกําหนดแทน   และระเบียบ REACH มีสาระสําคัญหลายประการและ
ซับซอน  หากไมมีความรูความเขาใจชดัเจน อาจทําใหการดําเนินธุรกิจในสหภาพยุโรปมีปญหา
และอุปสรรค และกอใหเกิดความเสียหายได เพราะ 

1. ระเบียบ REACH กําหนดไววาตัวแทนตองมีถิ่นพํานักอยูในสหภาพยุโรป และตองมี
ความรูความเขาใจถูกตองชดัเจน ทั้งทางดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของและสาระของ
ขอกําหนดและวิธปีฏิบตัิของระเบียบ REACH  เพ่ือใหสามารถดําเนินการในเรือ่ง
เกี่ยวกับขอกาํหนดตาง ๆ รวมทั้งการจัดการความเสีย่ง แทนผูประกอบการไดอยาง
ทันทวงทใีนกรณีที่ไดรับแจงใหดําเนินการ    แตระเบียบ REACH ไมมีระบบรับรอง
บุคคลที่สามารถเปนตวัแทนได การหาตัวแทนที่มีคณุภาพและเชือ่ถือไดจึงเปนเรื่อง
ยากและเสี่ยง  เพราะตรวจสอบไดยาก 

2.  การจดทะเบยีนจะตองเสนอขอมูลเกี่ยวกับ การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี
ใหพิจารณา  แตการประเมินความปลอดภัยนี้ตองเสียคาใชจายสูงและใชเวลานานใน
การศึกษาคนควาทดลอง และตองใชความรูทางเทคนคิและวทิยาศาสตร นอกจากนี้
ยังตองใชขอมลูที่เปนความลับทางการคา เชน สูตร สวนผสม และวิธีการผลิต ดวย   
การที่ตองใหขอมูลตัวแทนเพื่อดําเนินการ จึงมีความเสี่ยงที่ขอมูลจะรั่วไหลไดงาย 
นอกจากนี้ขอมูลการประเมนิความปลอดภัยของสารเคมีบางตัว  เปนขอมูลที่บคุคล
ทั่วไปสามารถเขาถึงได (Public available) โดยไมตองเสียเงิน  แตผูประกอบการ
โดยเฉพาะรายยอยของไทยสวนใหญไมมีความรูในเรือ่งระบบสารสนเทศสารเคม ี  จึง
ไมสามารถหาขอมูลไดเอง  และอาจตองจายเงินคาขอมูลโดยไมจําเปน 

3. ระเบียบ REACH กําหนดใหมีการใชขอมูลรวมกัน (Data sharing)  ระหวางผูจด
ทะเบียนสารเคมีตัวเดียวกนั   และสารหนึ่ง ๆ ควรมีการจดทะเบยีนเพียงครั้งเดียว
(One substance One registration OSOR)  ผูยื่นจดทะเบียนสารเคมีเดียวกนัจึง
ควรรวมกันจดทะเบียน (Consortium formation)  แตระเบียบ REACH เปดชองให
เจาของขอมูล และผูจดทะเบียนที่มีศักยภาพในดานการดําเนินการมากกวาผูอ่ืนใน



กลุมที่ยื่นจดทะเบียนสารเดยีวกันสามารถปฏิเสธ  การขอใชขอมูล  หรือ  การรวมจด
ทะเบียนได  ซึ่งเทากับเปดโอกาสใหผูประกอบการรายใหญสามารถขจัดผูประกอบ
การายยอยที่เปนคูแขงทางการคาได  เพราะเมื่อไมมีขอมูลก็ไมสามารถจดทะเบียน
ได  ทําใหไมไดรับอนุญาตใหขายสินคานัน้ได  ดังนั้น  ผูประกอบการรายยอยจึงตอง
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวย การคาที่เปนธรรม (Competition Law)  
เพ่ือใหสามารถปองกันตัวเองจากการเอาเปรียบนี้ได   

4. ขอมูลการคนควาทดลองเกีย่วกับความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงของสาร 
ที่ตองใชในการจดทะเบียน      นอกจากจะขึ้นอยูกับเง่ือนไขที่ระเบยีบกําหนดไวแลว  
ยังตองพิจารณาจากขอมูลอ่ืน ๆ เชน คุณสมบัติและความเปนพิษของสาร  รวมถึง
ลักษณะและโอกาสที่ผูใชจะตองสัมผัสกับสารนั้นดวย    แตผูประกอบการของไทย
สวนใหญโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอย  ไมมีความรูเฉพาะทางเทคนิคเหลานี้  จึง
อาจทําใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายและเวลาในการคนควาทดลอง หรือซ้ือ 
ขอมูลโดยไมจําเปน  

5. การนําสินคาเขาสูตลาดสหภาพยุโรป ตองอางอิงขอมูลสารเคมีและการจดทะเบยีน
สารเคมีที่ใชผลิตและยังคงเหลืออยูในสินคานั้น ทําใหเกิดการผูกขาดการขายสารเคมี
ที่จําเปนตองใชในการผลติโดยผูผลิตสารเคมีรายใหญ  เพราะผูประกอบการายยอย
ไมสามารถจดทะเบียนไดเอง และอาจตองซื้อสิทธิ์ใชขอมูลการจดทะเบียนเพ่ือสงตอ
ใหลูกคาที่อยูปลายน้ําดวย  มิฉะนั้นจะไมสามารถขายสนิคาได 

6. ระเบียบ REACH เกี่ยวกับการอนุญาตและจํากัดการใชสารเคมีอันตราย  ทาํให
ผูประกอบการจําเปนตองปรับสูตรและอาจรวมถึงเทคโนโลยีการผลติ  และในกรณีที่  
ใชสารทดแทน  ผูประกอบการตองเสนอแผนการประเมินความปลอดภัยของสาร
ทดแทนใหพิจารณากอน  ผูประกอบการจึงจําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาสาร
ทดแทนและแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใชวตัถุดิบใหมดวย 

 ผูประกอบการไทยจึงตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตองชัดเจนเรื่องเง่ือนไขตาง ๆ   และ
ระเบียบปฏิบตัิของกฎหมายนี้ ทั้งน้ีโดยไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ ในเรื่องตอไปนี้ 
คือ 

1. การใหความชวยเหลือในดานขอมูลขาวและความเคลื่อนไหวเรื่องระเบียบ REACH 
และใหคําแนะนําในการคัดเลือกตัวแทน 

2. การใหการชวยเหลือดานกฎหมายการคา และปองกันการกีดกันทางการคาของ
บรรษัทขามชาติ  เพราะมีศกัยภาพสูงในการจดทะเบียนสารเคมี 

3. การใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคนิคและวิทยาศาสตร และจัดเตรียมปจจัยที่จําเปน
สําหรับการดําเนินการตามขอกําหนดของระเบียบ เชน ขอมูลสารเคม ีหองปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบ   



เพราะเงื่อนไขและขอกําหนดของระเบียบ REACH มีหลายมิติ ผูประกอบการจึงจะ
สามารถแขงขนักับคูแขงทางคาในตลาดรวมยุโรปได องคกรหนึ่งองคกรใดจะดําเนินการ
ชวยเหลือผูประกอบโดยลําพังเปนเรื่องยาก เพราะแตละองคกรมีความชํานาญเฉพาะทาง การ
เชื่อมโยงความรูความชํานาญของหนวยงานตาง ๆ เขาดวยกนัจะเปนประโยชนการกําหนด
แนวทาง การใหความชวยเหลือผูประกอบการไทยอยางเปนระบบและสอดคลองกัน และ
สามารถชวยเหลือผูประกอบการไทยไดอยางทันกาลและมีประสทิธภิาพ  
 การพัฒนาเจาหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาทีส่นับสนุนและสงเสริมการคาและ
อุตสาหกรรม ควบคูไปกบัผูประกอบการ ใหมีความรูความเขาใจถึงเง่ือนไขและขอกําหนดของ 
REACH ในมิติตาง ๆ และเรื่องที่เกี่ยวของในการปฏิบตัิตามขอกําหนด จะทําใหทุกฝายสามารถ
กําหนดบทบาทหนาที่ของตน เพ่ือลดปญหาอุปสรรคและบรรเทาความเสียหายจากผลกระทบ
ของระเบียบ REACH ไดอยางเหมาะสม   ในขณะเดียวกัน อาจชวยสรางโอกาสใหม ๆ ทาง
การคาใหกับประเทศไทยไดดวย 
 สําหรับผูสนใจศึกษาคนควาเนื้อหาของระเบียบ REACH และรายงานการศึกษา
ผลกระทบดานตาง ๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัตขิองขอกําหนดในระเบียบ สามารถคนหาเอกสาร
เหลานี้ไดในเว็ปไซต                       url: http://siweb.dss.go.th/reach/   

   
 

 
 
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โทร 0-2201-7295 
e-mail  radawarn@dss.go.th
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