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รายงาน สถานการณปจจุบันของระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป
(REACH UPDATE)
1. คํานํา
สารเคมีเปนองคประกอบพื้นฐานของสินคา การปรับเปลี่ยนกฎขอบังคับเกี่ยวกับการใชและสารเคมี
ยอมสงผลตอการผลิตและจําหนายสินคา ไมวาการปรับเปลี่ยนขอบังคับนั้นจะเปนกฎกติกาสากลที่ทุกประเทศตอง
ปฏิบัติตาม หรือเปนมาตรการฝายเดียวที่กําหนดขึ้นใชเฉพาะภายในประเทศของตน ดังนั้นผูประกอบการตอง
ติดตามขอมูลและปรับปรุงสินคาของตนใหสอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับอยูเสมอ เพราะการคาปจจุบันเปน
เรื่องไรพรมแดนดวยกระแสโลกาภิวฒ
ั นและระบบการคาเสรี แมวาผูประกอบการจะมิไดประสงคสงสินคาไปขายใน
ประเทศนั้นๆ แตลูกคาอาจตองการสงสินคาเขาไปขายโดยใชสินคาของตนเปนวัตถุดิบ ผูประกอบการก็ตองปฏิบัติ
ใหไดตามระเบียบนั้นดวยโดยปริยาย ดวยเหตุนี้อุตสาหกรรมทั่วโลกจึงไดรับผลกระทบจากระเบียบ REACH ที่
สหภาพยุโรปกําลังพิจารณาจะประกาศใชแทนกฎหมายควบคุมสารเคมีที่มีอยูเดิม แมวาระเบียบนี้จะมีผลบังคับ
ใชเฉพาะประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเทานั้น
ผูประกอบการไทยเองก็อยูในขายที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ
REACH ไมวาจะตองการสงเขาไปขายในสหภาพยุโรปหรือไมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อใหสามารถขายสินคาได การเรียนรู
เรื่องระเบียบ REACH จึงจําเปนสําหรับภาครัฐและเอกชนที่จะตองเตรียมตัวรับผลกระทบของการประกาศใชเปน
กฎหมาย
หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของ
เสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดตดิ ตามศึกษาความเคลื่อนไหวของระเบียบ REACH และจัดทําเอกสาร
“รายงานการติดตามความเคลือ่ นไหวเกี่ยวกับนโยบายสารเคมีของสหภาพยุโรป” (REACH UPDATE) ฉบับนี้ขึ้น
ภายใตโครงการการดําเนินงานของ “ฐานการจัดการความรูเ รื่องความปลอดภัยดานสารเคมี” (Knowledge Platform
on Chemical Safety) ดวยความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตามพันธกิจที่กาํ หนดให
หนวยขอสนเทศฯ ทําหนาที่จดั หา บริหาร และวิเคราะหขอมูล เพื่อสรางความรูดานวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
พรอมทั้งสรางสมรรถนะที่ทําใหสามารถใชขอมูลเหลานี้ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสังเคราะห
ความรูที่เปนคําตอบสําหรับการตัดสินใจและเสนอแนะเชิงนโยบาย
เอกสารฉบับนี้เปนรายงานการศึกษาตอเนือ่ งของการติดตามความคืบหนาของการรางระเบียบวาดวย
สารเคมีตอจากเอกสาร “การเตรียมตัวเพื่อรองรับการประกาศใชระเบียบวาดวยสารเคมีของสหภาพยุโรป”
(Registration Evaluation and Authorization of Chemicals: REACH) ซึ่งเผยแพรเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547
2. วัตถุประสงค
การติดตามศึกษาความเคลื่อนไหวการประกาศนโยบายสารเคมีของสหภาพยุโรป ระเบียบ REACH มี
วัตถุประสงค เพื่อ
1) รวบรวมและประมวลขอมูลสาระสําคัญของการปรับปรุงรางระเบียบ REACH ที่จะประกาศใชเปน
กฎหมายเผยแพรทางระบบอินเตอรเน็ต 1 ใหผูเกี่ยวของใชเปนฐานการเรียนรู ทําใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบ
และมีการเตรียมการรองรับผลกระทบของการประกาศใชระเบียบนี้
1

http:// www.chemtrack.org/ReachWatch หรือ http://siweb.dss.go.th/reach
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2) รวบรวมและศึกษาขอมูลสาระสําคัญของรางระเบียบ REACH ที่จะมีการประกาศใช เพือ่ วิเคราะห
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิตามขอกําหนดของระเบียบนี้
และหาแนวทางสรางเครื่องมือใหผูเกีย่ วของใช
สําหรับเรียนรูและนําไปปฏิบัตไิ ด เชน หลักสูตรการฝกอบรม คูม ือการปฏิบัติตามขอกําหนดของระเบียบ REACH
และศูนยใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ REACH (help desk) ทางระบบอินเตอรเน็ต (REACH Coach)
ตลอดจนการเตรียมความพรอมอื่นๆ เพื่อสนันสนุนและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันทางการคาของอุตสาหกรรม
ไทย เชน การเตรียมความพรอมทางหองปฏิบัติการ
3. ที่มาของระเบียบ REACH
สหภาพยุโรปเริ่มมีการจัดการสารเคมีอันตราย เมื่อป พ.ศ. 2510 โดยกําหนดใหมีการประเมินเพื่อ
จําแนกความเปนอันตรายของสาร
สําหรับการเลือกใชบรรจุภัณฑและการติดฉลากที่เหมาะสมกับสินคาสาร
อันตราย (67/548/EEC Classification, Packaging & Labelling Dangerous Substances) และเมื่อป พ.ศ. 2518
ไดมีการหามจําหนายและหามใชสารเคมีบางรายการ (76/769/EEC Restrictions of Marketing and Use of
Certain Chemicals / Preparations) จนกระทั่งป พ.ศ. 2524 จึงเริ่มทําบัญชีสารเคมีที่มีจําหนายอยูในตลาดรวม
ยุโรปกอนเดือนกันยายน พ.ศ. 2524 2 (existing substances /phase in substances) ซึ่งมีอยู 100,106 รายการ
ตอมาในป พ.ศ. 2535 จึงเริ่มใหมีการจดทะเบียนสารเคมีใหมที่นําออกสูตลาดตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2524
(new substances /non-phase in substances) โดยกําหนดใหมกี ารเสนอขอมูลผลการตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยงกอนนําสารเคมีเขาสูตลาด (notify) ปรากฏวามีสารที่จดทะเบียนประมาณ 2,700 รายการ หลังจากนั้นมีการ
ปรับปรุงกฎหมายควบคุมการใชสารเคมีมาโดยตลอด จนกระทั่งป พ.ศ. 2542 ไดเริม่ มีการประชุมปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับมาตรการปองกันอันตรายจากสารเคมี และทบทวนกฎหมายตางๆ ที่สหภาพยุโรปใชในการจัดการสารเคมี
หลังจากนัน้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดจัดทําสรุปยุทธศาสตรการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับสารเคมีในอนาคต
เพื่อเปนแนวทางที่จะทําใหเกิดความสมดุลระหวางการรักษาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งจะชวยนําไปสู
ความยั่งยืนได และพิมพเผยแพรในสมุดปกขาวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายพิจารณาเนื้อหาของนโยบาย ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ไดรวบรวมขอคิดเห็นและนําไปจัดทําเปนรางระเบียบ
REACH เพื่อเสนอใหสภาสหภาพยุโรปพิจารณาประกาศเปนกฎหมายตอไป มีการพิมพเผยแพรรางระเบียบนี้แลว
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2546 การเสนอรางระเบียบ REACH นี้ มีจดุ ประสงคที่จะจัดระบบการควบคุมการผลิต
และการใชสารเคมีเพียงระบบเดียวแทนการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีกวา 40 ฉบับ โดยการนําสาระสําคัญ
ในกฎหมายขางตนมาประมวลไวในรางระเบียบนี้
ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดลอมเนือ่ งจากสารเคมี
โดยที่ยังคงรักษาความสามารถในการแขงขันทางการคาไวไดและชวยสงเสริม
ศักยภาพดานนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเคมีของสหภาพยุโรป วัตถุประสงคหลักของระเบียบ REACH นี้ คือ การ
กําหนดใหผูประกอบการเปนผูจัดหาขอมูลการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีแทนภาครัฐ ซึ่งจะชวยใหการรวบรวม
ขอมูลเกีย่ วกับสารเคมีเร็วขึ้นและเพียงพอสําหรับการจัดการสารเคมีในสหภาพยุโรปไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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4. สาระสําคัญของระเบียบ REACH
สาระสําคัญเชิงนโยบายของรางระเบียบ REACH คือ
1) กําหนดใหมรี ะเบียบบังคับใชกับสารเคมีทุกประเภทเปนระบบเดียว (single system)
2) บังคับใชกับสารเคมี (substances) และสารเคมีในผลิตภัณฑ (substance in article) ดวย
3) ควบคุมการใชสารเคมี เพือ่ ความปลอดภัยดวยระเบียบ REACH
4) ผูประกอบการอุตสาหกรรมทัง้ ตนน้ําและปลายน้ําในลูกโซการผลิตการใชสารเคมี (supply chain)
เปนผูรับผิดชอบภาระและคาใชจายในการทดสอบและการประเมินความเสีย่ งของสารเคมีทั้งหมด
5) กําหนดใหมกี ารถายทอดขอมูลของสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงใหกนั และกัน ภายในลูกโซ
การผลิตการใชสารเคมี (supply chain) ดวย Safety Data Sheet (SDS)
6) กําหนดใหมกี ารใชขอมูลรวมกัน (data sharing) ระหวางผูขอจดทะเบียนสารเคมีรายการเดียวกัน
เพื่อลดคาใชจายในการทดสอบและการใชสัตวทดลอง
เพื่อใหนโยบายนี้บรรลุผลในระเบียบ REACH จึงไดกาํ หนดใหมกี ระบวนการจดทะเบียน (Registration)
การประเมินความเสี่ยง (Evaluation) และการอนุญาตการผลิตและการจํากัดการใชสารเคมี (Authorization &
restriction Chemicals) (ดูผังแสดงกระบวนการจดทะเบียน ในภาคผนวก) ดังนี้
การจดทะเบียน (Registration) เปนหนาที่ของผูผลิตและผูนําเขาสารเคมีเพื่อจําหนายในตลาดรวมยุโรป
ปริมาณรวมตั้งแต 1 ตัน/ป/ราย ตองจดทะเบียนสารเคมีทผี่ ลิตหรือนําเขาโดยยื่นเสนอขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
พิษของสารเคมีใหพิจารณา คาดวาสารที่ตอ งจดทะเบียนมีประมาณ 30,000 ชนิด การจดทะเบียนตองใหแลวเสร็จ
*
ภายใน 11 ป และกําหนดเวลาการจดทะเบียนขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตหรือนําเขาสารเคมีรวมตอปตอราย
การประเมิน (Evaluation) ระเบียบ REACH กําหนดใหมกี ารตรวจประเมินเอกสาร (technical dossier)
โดยพิจารณาความถูกตองและสมบูรณของเอกสาร
และประเมินความปลอดภัยของสารดวยขอมูลสารเคมีที่ผู
จดทะเบียนยื่นเสนอตามขอกําหนด เพื่อประเมินความเสี่ยงของการผลิตและใชสารเคมีนั้น ซึ่งผูจดทะเบียนอาจตอง
เสนอขอมูลการศึกษาความเสีย่ งของสารเพิม่ เติมหากพิจารณาเห็นวาขอมูลที่เสนอยังไมเพียงพอสําหรับการประเมิน
โดยผูจดทะเบียนตองนําเสนอแผนการศึกษาทดลองใหพจิ ารณาเห็นชอบกอน สารเคมีที่อยูในขายตองประเมิน คือ
สารที่มีปริมาณการผลิตหรือนําเขาปละ 100 ตันขึ้นไป ซึ่งคาดวาจะมีราว 5,000 ชนิด รวมถึงสารที่แมจะมีการผลิต
หรือนําเขานอยแตถาเปนสารทีต่ องระวัง (substances of concern) เชน สารกอมะเร็ง สารกอการกลายพันธุ และ
สารที่มีผลตอระบบสืบพันธุ (CMR) ก็ตองรับการตรวจประเมินดวย
การอนุญาตและการจํากัดการใช (Authorization & restriction) ระเบียบ REACH กําหนดใหมีการขอ
อนุญาตกอนการผลิตหรือนําเขาสารที่ตองระมัดระวังในการใชและการสัมผัสเปนอยางมาก (high concerned
substances) ซึ่งมีราว 2,000 รายการ ไดแก สารกลุม CMR และสารทีม่ ีพิษตกคางยาวนาน (Persistent Organic
Pollutants, POPs) ผูขออนุญาตตองพิสูจนใหเห็นวาสามารถผลิตหรือใชสารนั้นตามวิธแี ละเงื่อนไขที่กาํ หนด เพือ่
วัตถุประสงคเฉพาะไดอยางปลอดภัย
หนวยงานของประเทศสมาชิกมีอํานาจในการอนุญาตใหใชสารเฉพาะใน
ประเทศของตนเทานั้น สําหรับสารอันตรายที่มีความเสี่ยงมากแตจําเปนตองใช เพราะไมสามารถใชสารหรือวิธีอื่น
แทนได และเมื่อพิจารณาเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมแลวเห็นวาจําเปนคณะกรรมาธิการฯ อาจตัดสินใหผลิตหรือ

*

1000 ตันขึ้นไปและสารประเภท CMRs
100 - 1000 ตัน
1 - 10 ตัน

ตองจดทะเบียนภายใน 3 ปหลังจากระเบียบมีผลใชบังคับ
ตองจดทะเบียนภายใน 6 ปหลังจากระเบียบมีผลใชบังคับ
ตองจดทะเบียนภายใน 11 ปหลังจากระเบียบมีผลใชบังคับ
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ใชอยางจํากัด (restriction) โดยมีหนวยงานของประเทศสมาชิกดูแลใหผูผลิตหรือใชปฏิบัติตามเงื่อนไขอยาง
เครงครัด
สารทีต่ องจดทะเบียน คือ สารเคมี (substances) และสารเคมีในผลิตภัณฑ (substances in articles/
products) ที่เปนสารอันตรายที่สามารถแพรกระจายออกมาขณะใชงานหรือกําจัดทิ้ง โดยเงื่อนไขของการจด
ทะเบียนนี้ขึ้นอยูกับปริมาณทีผ่ ลิตหรือนําเขา ในขณะที่สารเคมีที่ไมตองจดทะเบียน คือ
1) สารที่ใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยไมสัมผัสสิ่งแวดลอม (non-isolated intermediates)
หรือ สารเคมีทมี่ ีการควบคุมดวยกฎหมายอื่น เชน อาหาร เปนตน
2) สารที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโพลิเมอร (polymers)
3) สารเคมีที่ขออนุญาตใชในการวิจัยและพัฒนา
ขอมูลสําหรับการจดทะเบียน นอกจากชื่อผูผลิตหรือผูน ําเขาและสถานที่ติดตอ ปริมาณที่ผลิตหรือ
นําเขาแลวคือ ขอมูลทางเทคนิค ซึ่งไดแก
1) ขอมูลเกีย่ วกับสารเคมี ไดแก ชื่อสาร รหัส CAS Registry number คุณสมบัติและพิษของสาร
(รายการที่ตอ งนําเสนอขึ้นอยูก ับปริมาณสารที่ผลิตหรือนําเขา)
2) ประเภทของความเปนอันตรายของสารตามขอบังคับ 67/548/EC (Classification and Labelling)
3) ขอมูลที่ระบุวัตถุประสงคของการใช (identified uses) และคําแนะนําการใชอยางปลอดภัย
4) รายงานการประเมินความปลอดภัย ผูผลิตหรือผูนําเขาสารเคมีตั้งแต 10 ตัน/ป/ราย ตองทํา
รายงานการประเมินความปลอดภัย ที่มีเนือ้ หาดังตอไปนี้
ก. ผลการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Assessment, RA) ในการใชสารเคมีที่ประเมินจาก
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร (physico-chemical properties)
ข. ขอมูลการศึกษาทางพิษวิทยา (toxicological studies) ของสาร
ค. ขอมูลเกีย่ วกับกระบวนการ ลักษณะและโอกาส (ระยะเวลาและความถี่) ทีผ่ ูเกี่ยวของจะ
สัมผัสกับสาร (exposure scenario)
ง. วิธีการจัดการของเสีย
จ. มาตรการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Measures, RMM) เมื่อใช สารตามขอมูล
ที่ระบุในวัตถุประสงคการใชสาร
การสงและรับขอมูล (Information flow) เกี่ยวกับสารเคมีใน Supply chain ระเบียบ REACH มิได
เพียงแตกําหนดใหผูผลิต/นําเขาเสนอขอมูลในการขอจดทะเบียนเทานั้น
แตยังกําหนดใหมกี ารสงและรับขอมูล
(information flow) เกี่ยวกับสารเคมี และแนวทางการใชอยางปลอดภัยใหแกกันในสายการซื้อ-ขายเปนทอดๆ
(supply chain) เพื่อใหทุกฝายมีขอมูลที่จะทําใหใชสารเคมีไดอยางปลอดภัย และกําหนดใหผูใชสารเคมีผลิตสินคา
ตองใหขอ มูลลักษณะและวิธีใชสารแกผูผลิต/นําเขา เพือ่ ใชประกอบการทํารายงานการประเมินความเสี่ยง ถาไมให
ขอมูล ผูใชสารตองทํารายงานการประเมินความเสี่ยงเสนอแกองคกรที่รบั จดทะเบียนสารเคมีเอง การสงและรับ
ขอมูลใน supply chain ใช Safety Data Sheet หรือ SDS ซึ่งประมวลขอมูลมาจากการประเมินความปลอดภัยและ
ความเสี่ยงของการใชสารนั้น SDS ใหกับผูใชสารนั้นในลําดับถัดไป (downstream users) ดวย
การใชขอมูลรวมกัน (Data sharing) เนื่องจากการคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับพิษและอันตรายของสารเคมี
และการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีตอ งเสียคาใชจายเวลาและสัตวทดลองจํานวนมาก ระเบียบ REACH จึง
ใหมีการใชขอมูลรวมกัน (data sharing) เพื่อลดการใชสตั วทดลอง โดยใหผูจดทะเบียนสารเดียวกันรวมตัวเปน
เครือขาย (consortia) ทําการทดลองคนควา และใหผูจดทะเบียนรายใหมขอซื้อสิทธิ์ใชขอมูลจากผูจดทะเบียนราย
แรก (มาตรา 25)
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5. สถานะของรางระเบียบ REACH
เนื่องจากระเบียบ REACH ทําใหเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมตางๆ ในทุกระดับอยางกวางขวาง
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรางระเบียบ REACH จึงเปนเรื่องที่ตองติดตาม การทําประชาพิจารณในระบบอินเตอรเน็ต
ทําใหเห็นวา ทั้งผูประกอบการอุตสาหกรรมและองคกรเอกชนตางเห็นดวยกับนโยบายการจัดการสารเคมีเพื่อความ
ปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดลอมนี้ แตก็ไมแนใจวาขอกําหนดตางๆ ของระเบียบ REACH จะชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคไดหรือไม เพราะระเบียบวิธีปฏิบัติ REACH ซับซอนและยุงยาก หลายฝายจึงรวมกันทําการทดลอง
และทดสอบวิธีปฏิบัตขิ องระเบียบ REACH ของทุกฝายทีม่ ีสวนเกี่ยวของ เพื่อศึกษาวิเคราะหปญ
 หาและอุปสรรค
เพื่อหาทางแกไข จัดทําคูมือและจัดเตรียมเครื่องมือหรือระบบสนับสนุน เพือ่ ใหระเบียบ REACH มีผลในทางปฏิบัติ
นอกเหนือไปจากการดําเนินการทางดานกฎหมาย การติดตามความเคลือ่ นไหวเกี่ยวกับรางระเบียบ REACH จึง
แบงออกไดเปนสองสวน คือกระบวนการดานกฎหมาย (political process) และกระบวนการดานเทคนิค (technical
process)
5.1 ความเคลือ่ นไหวทางดานกฎหมายของระเบียบ REACH
การปรับปรุงรางระเบียบ REACH ภายหลังการทําประชาพิจารณทางระบบอินเตอรเน็ตเมื่อเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดนําเสนอรางระเบียบฯ (29 ตุลาคม พ.ศ.
2546) 3 ใหคณะมนตรีและสภาสหภาพยุโรปพิจารณาและลงความเห็น ซึ่งคณะมนตรีไดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ
พิจารณาราง และสรุปผลการพิจารณาเสนอใหคณะมนตรี ซึ่งประกอบดวยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและรัฐมนตรี
สิ่งแวดลอม (Competitiveness Council & Environment Council) ลงความเห็น ในการนีป้ ระธานคณะมนตรีซึ่งเปน
วาระของผูแทนของสหราชอาณาจักร (UK Presidency) ไดเสนอแนวคิดในการพิจารณาประกอบ 4 สภาสหภาพ
ยุโรปไดเริ่มพิจารณาวาระแรก เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยคณะกรรมาธิการสิ่งแวดลอมของสภาเปน
ผูนําในการจัดทําสรุปขอคิดเห็น5 ตอมาเมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548 คณะมนตรีสหภาพยุโรปไดมมี ติเห็นชอบ
ในแนวนโยบาย 6 และสงกลับไปใหคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่สภาไดผานการลง
มติในวาระแรกแลว คณะมนตรีไดสรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงรางฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 7
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจึงไดนําขอเสนอแนะของสภาและคณะมนตรีสหภาพยุโรปมาปรับปรุงเปนราง
ระเบียบใหม 8 เพื่อสงใหสภายุโรปและคณะมนตรีพิจารณาอีกครั้งเปนวาระที่สอง ซึ่งจะมีกระบวนการพิจารณา
เหมือนกับวาระแรก หากสภาและคณะมนตรีมีความเห็นไมตรงกัน การพิจารณาจะเขาสูก ระบวนการพิจารณารวม
ระหวางผูแทนของสภาและคณะมนตรี (conciliation process) เพื่อหาขอยุติ การประกาศบังคับใชเปนกฎหมาย
คาดวาจะมีขึ้นในราวเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 9

3

http://europa.eu/eur-lex/en/com/pdf/2003/com2003_0644en.html
http://www.endseuropedaily.com/docs/50831b.pdf
5
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2005-0435+0+DOC+WORD+V0//EN
6
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/adopting/political_agreement_council.pdf
7
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st07/st07524.en06.pdf
8
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0375en01.pdf
9
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
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CO-DECISION PROCESS & TIMING
Council political agreement
13 Dec 2005

COM proposal
29 October 2003

Council Common
Position
27/June 2006

EP first reading
17 NOV 2005
YES

EP approves Council
common position

Communication from the
COM on common position
12 July 2006

EP second reading
(absolute majority)
NO

Act is deemed to be
adopted

(3 + 1 months)

EP proposes amendments
to Council common
position

Council approves the amended
common position:
(i)By a qualified majority if COM has delivered a
positive opinion
(ii)Unanimously if the COM has delivered a
negative opinion

Commission’s opinion on
EPs amendments

YES
Second reading by the
Council
NO

(3 + 1 months)

Council does not approve the
amendments to the common position
Act adopted as
amended
Conciliation
6 + 2 weeks

REACH comes into force: April 2007?

รูปที่ 1 ผังแสดงกระบวนการพิจารณารางระเบียบ REACH เพื่อประกาศบังคับใชเปนกฎหมาย 10
ขาวความเคลื่อนไหวและรายละเอียดของการพิจารณาปรับปรุงรางระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป
ผูสนใจสามารถติดตามไดจากเว็บไซต http://ecb.jrc.it/reach และเลือกเมนู REACH PROPOSAL
5.2 ความเคลื่อนไหวทางดานเทคนิคเกี่ยวกับระเบียบ REACH
การทําประชาพิจารณทางอินเตอรเน็ต ภาคอุตสาหกรรมไดทวงติงถึงความเปนไปไดของการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของระเบียบ REACH เนื่องจากความซับซอนของ Supply chain และขอมูลเกีย่ วกับลักษณะและ
วิธีการใชสารนัน้ เปนความลับทางการคา รวมถึงความไมมั่นใจในการดําเนินงานขององคกรกลางที่รับจดทะเบียน
ตลอดจนระบบการประเมินเอกสารและขอมูลที่ยื่นเสนอจดทะเบียน ดวยเหตุนี้ ในระหวางการพิจารณาของคณะ
มนตรี สภาสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป จึงไดเตรียมการเพื่อรองรับการประกาศบังคับใช
ระเบียบ REACH (interim strategy) ควบคูไปดวย โดยมีคณะทํางานเกี่ยวกับเรื่องนีโ้ ดยเฉพาะ (Commission
Working Group on Practical Preparations for REACH) การดําเนินการแบงออกเปน
1. Strategic Partnership on REACH Testing (SPORT)
2. Piloting REACH on Downstream User and Communication in Europe (PRODUCE)
3. REACH Implementation Projects (RIP)

10
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http://www.emcef.org/committees/SD/Che/20060529/presentations/Pelin1-REACH%20Bucarest%2029-30%20May%202006.ppt
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5.2.1 Strategic Partnership on REACH Testing (SPORT) 11
กลุมอุตสาหกรรมไดริเริม่ โครงการทดสอบวาขอกําหนดตางๆ ของระเบียบ REACH สามารถ
ปฏิบัติไดหรือไม ตอมาคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจึงไดเชิญกลุมทีม่ ีสวนเกี่ยวของมารวมกันทดสอบระเบียบ
REACH และไดตั้งคณะทํางานอิสระเปนผูดาํ เนินโครงการและประเมินตลอดจนทํารายงานผลการทดสอบของกลุม
ผูเกี่ยวของกับระเบียบ REACH ซึ่งประกอบดวย ผูแทนจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกและกลุม
อุตสาหกรรม ไดแก Cefic, UNICE, UEAPME และ DUCC มารวมกันทดสอบระเบียบ REACH ระหวางเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 – มิถนุ ายน พ.ศ. 2548 โดยแบงเปนกรณีศกึ ษา 8 โครงการ
5.2.1.1 วัตถุประสงคของโครงการ คือ
ก. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการจดทะเบียนและการประเมิน
สารเคมี (the workability of the registration and evaluation) ซึ่งเปน
กระบวนการสําคัญของระเบียบ REACH
ข. เพื่อหาวิธีและแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการจดทะเบียน
และการประเมินสารเคมี
ค. เพื่อวิเคราะหชอ งโหวของระเบียบ REACH
ง. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการสรางเครื่องมือระบบการ
บริการจัดการและคําแนะนําตางๆ ในโครงการ REACH Implementation
Projects (RIP) ตอไป
จ. เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจในกระบวนการของระเบียบ
REACH
มากขึ้น
5.2.1.2 ขอบเขตการทดสอบดังนี้
ก. ใชขอกําหนดตางๆ ของรางระเบียบ REACH ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 เปน
หลักแตสามารถปรับใหสอดคลองกับการแกไขระเบียบของคณะมนตรีและสภา
ยุโรปที่กําลังดําเนินการอยู
ข. อุตสาหกรรมที่ทดสอบมีทั้งขนาดใหญกลางและเล็ก
ค. สารเคมีที่ใชเปนกรณีศึกษา
- เปนสารที่มปี ริมาณการใชมาก (high volume) และนอย (low volume)
- มีการนําไปใชประโยชนหลากหลาย (broad range of uses)
- เปนสารเดียวและกลุม สาร (categories of clustered substances)
ง. หนวยงานการประเมินที่ทดสอบเปนหนวยงานของประเทศสมาชิกหลาย
ประเทศ
5.2.1.3 ประเด็นการทดสอบ
ก. กระบวนการจดทะเบียนโดยผูประกอบการอุตสาหกรรม
- การตั้งเครือขาย (consortia formation) เพื่อใชขอมูลการประเมินความ
ปลอดภัยของสารเคมีรวมกัน (Substance Information Exchange Forum,
SIEF)
11

http://www.sport-project.info/
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- การเตรียมเอกสารและจดทะเบียน ไดแก รายงานการประเมินความปลอดภัย
ของสารเคมี (CSR) และ SDS
- การสือ่ สารภายใน Supply chain
ข. กระบวนการประเมินของหนวยงานของประเทศสมาชิก
- การใช category approach and read across
- การประเมินความสมบูรณของขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงโครงการยอยการทดสอบระเบียบ REACH ภายใตโครงการ SPORT
ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 – มิถุนายน พ.ศ. 2548
LEAD COMPANY
Arkema
BASF
CHT
Clariant
Cognis
DOW
EFFA
Fuji

SUBSTANCE
Methane sulfonylchl.
Pentanols
Fatty acid amine
Chlorobenzaldehyde
Alkylsulfates
Propylenglycolethers
Lavender family
Tiron

MEMBER STATE(S)
France
Germany
Austria
The Netherlands (NL)
Italy
Sweden
France/ NL
Finland

5.2.1.4 ผลการทดสอบระเบียบ REACH 12 13 ของโครงการ SPORT พบวา
ก. ปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติตามขอกําหนดของระเบียบ REACH
(Workability) ขึ้นอยูกับ
- ความรูความเขาใจในระเบียบเปนชัดเจนและตีความไดถูกตอง
- ทรัพยากรของบริษัท
- ความรูความชํานาญของผูประกอบการในเรื่องการประเมินความเสี่ยง
และของเจาหนาที่ในการประเมินเอกสารและสารเคมี
- ความพรอมและความสามารถของผูประกอบการในการสือ่ สารกับผูซื้อ ผูขาย
คูแขงทางการคา และเจาหนาที่
- ความพรอมและความสามารถของเจาหนาที่
ข. การตั้งเครือขาย (consortia formation) เพื่อใชขอมูลรวมกันมีปญหาและอุปสรรค
เชน
- ผูประกอบการตางมีสถานะเปนคูแขงทางการคา เพราะขายสารเคมีตัวเดียวกัน
- ความวิตกกังวลเรื่องความลับทางการคา เพราะการทําเอกสารเพือ่ จดทะเบียน
ตองใชขอมูลเกีย่ วกับปริมาณและลักษณะและวิธีการใชสารเคมี

12
13

8

http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/trial/sport_report_050704.pdf
http://www.chemcon.net/asia_pac/chemcon_2005/2005_3.pdf#search=%22Wolf%20SPORT%20experiences%20BASF%22
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ค. การทํารายงานการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี และ SDS มีปญ
 หาและ
อุปสรรค ดังนี้
1) การสือ่ สาร
- การทํารายงานการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี และ SDS ตองทํากอน
การจดทะเบียน จึงทําใหผูจดทะเบียนประสบกับความยากลําบากในการสื่อสาร
ให downstream users เขาใจและเห็นความสําคัญและจําเปน ที่ downstream
users จะตองใหขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อใชในการประเมินความเสี่ยง
- การที่ระเบียบ REACH เปดชองให downstream users สามารถเลือกที่จะทํา
รายงานเองไดนั้น มีผลกระทบตอการสือ่ สาร ความรวมมือ การทําความตกลง
และการทําสัญญาใน supply chain
- ผูจําหนายสารเคมี (distributors) เปนแหลงขอมูลสําคัญ แตมักเปนอุปสรรค
(bottleneck) ของการสงตอขอมูลทั้งสองทาง (up and down supply chain)
เพราะขอมูลแหลงผลิตและลูกคาถือเปนความลับทางการคา
- สมาชิกกลุมไมยอมใหขอ มูลของสารอื่นที่เกี่ยวของ ทําใหไมสามารถทํารายงาน
การประเมินสารเคมีเปนกลุม (group of substances) ได
2) การกระจายของสารเคมีในตลาด ทําให supply chain มีการแตกแขนงและ
ซับซอน ทําใหมีผูเกี่ยวของใน supply chain จํานวนมาก การรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการใชสารเคมีจึงยากลําบาก ทําใหไมสามารถทํารายงานการประเมิน
ความเสี่ยงของสารและ SDS ใหครอบคลุมการใชไดทุกอยาง
ง. การประเมินเอกสารและสารเคมี
ขอกําหนดของระเบียบบางอยางยากแกการ
ตีความจึงทําใหเจาหนาที่และผูจ ดทะเบียนมีความเขาใจในระเบียบตางกันมาก
ประเด็นทีข่ ัดแยงกันมาก คือ ความสมบูรณพอเพียงของขอมูลสําหรับการประเมิน
ความเสี่ยง และการยอมรับหรือเชื่อถือในขอมูลที่ใชในการประเมินที่ไมไดมาจาก
การดําเนินการภายใตระบบการจัดการหองปฏิบัติการ GLP
จ. ประเด็นหลักที่ไมสามารถทดสอบได คือ
- กระบวนการการอนุญาตและหามใชสารเคมี
- ผลกระทบของการเลิกผลิตหรือจําหนายสารบางรายการ (withdrawal of
substances)
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจของระเบียบ REACH
- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเคมีภณ
ั ฑ (preparation /formulations) ในเรื่องการนําเสนอ
SDS ของเคมีภัณฑ และการระบุวิธีใชอยางปลอดภัย เพราะผูขายไมใหขอมูล
เรื่องสวนผสม
5.2.1.5 ขอสรุปและเสนอแนะตอโครงการ SPORT
ก. ปรับปรุงระบบของระเบียบ REACH ใหมีความชัดเจนและเขาใจงาย
ข. ขอกําหนดตองปฏิบัติตามไดงายและสามารถอธิบายไดดว ยตัวของมันเอง
ค. คูมือแนะนําเปนสิ่งจําเปน แตตองไมเปนการเติมสวนที่ขาดความชัดเจนของตัว
กฎหมายและลดความยืดหยุนของวิธีปฏิบัติ
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ง.

จ.

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัดการเอกสาร
เพราะเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียนมีเปนจํานวนมาก
และการรวมกันประเมินความเสี่ยงของ
สารเคมีตองมีการแลกเปลีย่ นและใชขอมูลอางอิงรวมกัน
กําหนดเวลาและปริมาณสารทีจ่ ะตองจดทะเบียนเปนเงื่อนไขสําคัญที่ตองใชในการ
ตัดสินใจและกําหนดแนวทางที่จะดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับคูคา คูแ ขง และ
ภาครัฐ

ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทดสอบระเบียบ REACH
ภายใตโครงการ SPORT ไดจากเว็บไซต http://www.sport-project.info/index.htm
5.2.2 Piloting REACH on Downstream Use and Communication in Europe (PRODUCE)
บริษัท Unilever ไดริเริ่มและเสนอใหทําการทดสอบระบบ REACH คณะกรรมาธิการ ฯ จึงได
จัดทํา โครงการนํารอง การทดสอบระเบียบ REACH ในบริบทของผูใชสารเคมีในการผลิตสินคา (downstream
users) ที่อยูในสหภาพยุโรป โดยการขับเคลื่อนของกลุม ของผูแทนของทุกฝาย (steering group) คือ หนวยงานทั้ง
3 หนวยของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิก 4 ประเทศ และภาคอุตสาหกรรม ไดแก ผูผลิต ผูนําเขา
ผูจําหนาย และผูใชสารเคมีผลิตเคมีภณ
ั ฑหรือผลิตภัณฑอื่นๆ (formulator and non-formulator) และมีผู
สังเกตการณทมี่ าจากองคกรอิสระใหคําแนะนํากลุม เปาหมายของโครงการนีต้ างจาก SPORT ที่เนนการทดสอบ
กลุมบน (upstream end) ของ supply chain 14 แต PRODUCE เนนกลุม Downstream users
5.2.2.1 วัตถุประสงคของการทดสอบ คือ
ก. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามขอกําหนด (workability) ของ
ระเบียบ REACH โดยเฉพาะในสวนของผูใชสารเคมีในการผลิตสินคา
(downstream users)
ข. เพื่อหาวิธีและแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตามขอกําหนด
ของระเบียบ REACH ของผูใชสารเคมีในการผลิตสินคา (downstream users)
ค. เพื่อนําผลการทดสอบไปใชเปนขอมูลพื้นฐาน สําหรับการสรางเครื่องมือระบบการ
บริการจัดการและคําแนะนําตางๆ ในโครงการ REACH Implementation
Projects (RIP) ตอไป
ง. เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจในกระบวนการของระเบียบ REACH มากขึ้น
จากการที่ไดทดลองปฏิบัติ
5.2.2.2 ขอบเขตของของการทดสอบ ไดแก
ก. สารเคมีที่เลือกใชเปนกรณีศกึ ษา คือ สารเคมีที่ใชในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค
(consumer products) แบงเปน 3 กลุม คือ
1) Propellant gas สารที่ใชเปนกาซขับดันในผลิตภัณฑตา งๆ
2) Complex preparation เคมีภณ
ั ฑทมี่ ีสวนผสมของสาร ที่ผลิตในและนอก
สหภาพยุโรป และนํามาผสมกับสวนผสมอื่นๆ
14

โครงการ SPORT ระยะที่ 2 ที่กําลังจะดําเนินการในอนาคต กําหนดจะทําการทดสอบระเบียบ REACH กับกลุม Downstream user
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3) สารเคมี (chemical) ที่บริษัทดัดแปลง (converted) มาจากสาร (substance)
วัตถุดิบที่นําเขา
ข. ประเด็นที่ทาํ การทดสอบ
- Downstream users กับหนาที่รับผิดชอบตามระเบียบ REACH
- การรับและสงขอมูล (information flow) การสือ่ สารในหวงโซของการจําหนาย
และใชสารเคมี (up and down supply chain)
- การทํา SDS
โดยการทดสอบเริ่มเมื่อเดือนมิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยแบงเปนกลุมยอย 3 กลุม ประกอบดวย
ผูจําหนายและผูใชสารเคมี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงโครงการทดสอบระเบียบ REACH ภายใตโครงการ PRODUCE
ระหวางเดือน มิถุนายน – ธันวาคม 2548 15
Substance or
Preparation

A propellant gas
(LPG)
A perfume
preparation
LAB: Linear
alkylbenzene

Receiving Companies Organisation
(Roles of Receiving Companies)

BAMA (trade association)
McBride/APL (downstream user)
Unilever (downstream user)
Carrefour (distributor)
Unilever (importer and downstream
user)
Unilever (importer)

Supplier

Member State

Commission
Involvement

BP

Greece

Fimenich
(CH or via EU
agent)
ISU (Korea)

The Netherlands JRC

Hungary

JRC
ENTR

JRC
ENV

5.2.2.3 ผลการดําเนินงานของโครงการ PRODUCE
ก. สิ่งที่เรียนรูจากการทดสอบ (lesson learn)
บทบาทหนาที่ของ downstream user
- ผูใชสารเคมีผลิตสินคาตองมีความรูความเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบ
REACH จึงจะทราบวาบทบาทหนาที่ของตนวาจะตองดําเนินการตามระเบียบ
นี้อยางไร เชน ถาเปนผูจดทะเบียน ก็ตองใหขอมูลผูผลิต/นําเขาสารเพื่อใชใน
การประเมินสารเคมี
- การคํานวณปริมาณรวมของสารตางๆ ที่นาํ ออกสูตลาด เพื่อการดําเนินการ
จดทะเบียนเปนเรื่องยุงยาก

15

http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/trial/produce_summary_report_060222.pdf
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ข. การสือ่ สาร
- การสือ่ สารภายในองคกรเดียวกัน ยังตองปรับปรุง เชน ความตระหนักในเรื่อง
ความซับซอนของการดําเนินงานของฝายผลิตและฝายรักษาความปลอดภัยยัง
ตางกันมาก
- การเตรียมบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับผูจําหนายหรือ
จัดหาสารเคมีให (supplier) เปนเรื่องที่ตอ งใชเวลาและความพยายามมาก
- การทําความตกลงในเรื่องความลับทางการคาเปนเรื่องที่ตอ งใชเวลา
- สมาคม หรือองคกรภาคอุตสาหกรรม มีบทบาทสําคัญในการประสานงานใน
ระดับตางๆ ของการดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ REACH เชน การรวมตัวเพื่อ
รวมกันประเมินความปลอดภัยของสารเคมี การรักษาความลับทางการคาดวย
การกําหนดรูปแบบของ exposure scenario สําหรับการใชสารเคมีใน
อุตสาหกรรมเฉพาะ
ค. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
- แนวทางการประเมินความเสีย่ งตอสุขภาพตางจากการประเมินความเสี่ยงตอ
สิ่งแวดลอม
- การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีระหวางภาครัฐและเอกชนมีมมุ มองที่
ตางกันมากการประเมินความเสี่ยงของทั้งภูมภิ าคเปนหนาทีข่ องภาครัฐ มิใช
ของผูใชสารเคมีซึ่งรับผิดชอบเฉพาะทองถิ่น
ง. การทํา SDS
- ในกรณีของผลิตภัณฑ SDS อาจเปนสิ่งทีท่ ําใหความลับทางการคารั่วไหลได
เพราะหมายเลขทะเบียนสารเคมีที่กํากับสามารถเชื่อมโยงไปถึงขอมูลทาง
การคาได
- ภาษาและคําที่ใชเกี่ยวกับลักษณะและโอกาสสัมผัสขณะใชสาร
(exposure
scenario) มีความแตกตางกันซึ่งมีผลตอการทํา SDS
5.2.2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการรายงานเสนอขอคิดเห็นและคําแนะนํารวม 34 ขอ 16
สรุปไดดังนี้
ก. บทบาทหนาที่เบื้องตนของผูเกี่ยวของ (ขอ 1 – 6) ไดแก การกําหนดหนาที่ของ
บุคคลในองคกร การตัดสินใจ หรือเลือกกลไกการนําเขาวัตถุดิบ
ข. ความรวมมือใน Supply chain (ขอ 7 - 11) เชน การกําหนดประเด็นความ
รวมมือและการสื่อสาร การรักษาความลับ และการมีสวนรวมในกลุม การใชขอมูล
การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีรวมกัน ของ downstream user
ค. การจดทะเบียนสารเคมี (ขอ 12 – 17) เชน การจดทะเบียนดวยระบบอัตโนมัติ
การกระตุน supplier จดทะเบียนสารเคมี
ง. Safety Data Sheet (ขอ 18 - 27) เชน การแปลและกําหนด phraseology
(risk and safety phrase) การสรุปสถานภาพของสารในมาตรา 15
16

http://www.producepartnership.be/pdf/PRODUCE_Workshop_Report_Final.pdf
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จ. รายงานการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีและลักษณะและโอกาสที่ผูใชจะ
สัมผัสกับสารเคมี (ขอ 22 – 27) เชน กําหนดขอบเขตการประเมินผลของสารเคมี
ตอสิ่งแวดลอมระหวางผูขอจดทะเบียนกับผูรบั จดทะเบียนสารเคมีใหชัดเจน และ
องคกรภาคอุตสาหกรรมนาจะเปนผูรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลการใชประโยชน
ของสารเคมี
ฉ. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) (ขอ 28) การประเมินความเสีย่ งของ
สารควรขึ้นอยูก ับวาสารนั้นไดถูกจําแนกวามีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือ
สิ่งแวดลอม
ช. การสือ่ สาร (ขอ 29) ตองรวมเอาเรือ่ งการเก็บ การขนสง การจําหนายจายแจก
การคาปลีก การใชในบานเรือน และการกําจัดทิ้งดวย
ซ. คูมือคําแนะนํา (ขอ 30 – 34) เชน คําอธิบายศัพท คูมือเกี่ยวกับหนาที่ที่ตอง
ดําเนินการตามกฎหมายอยางตอเนื่องและหนาที่ใหม
คูมือในการใชขอ มูล
สารเคมีที่มิไดไดจากการประเมินตามระเบียบ REACH หรือขอมูลทีม่ ีอยูแลว เชน
ประวัติผูสัมผัสสาร
5.2.2.5 ประเด็นขอเรียกรองอื่นๆ สามารถสรุปไดดังนี้
ก. ความตองการเกี่ยวกับคูมอื คําแนะนํา
- สอดคลองกับความสามารถของผูใช
- เขาใจงายและมีดัชนีชวยคน
- ศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา (help desk) ของสวนกลางและประเทศสมาชิก
ข. การใชขอ มูลรวมกัน ควรคํานึงถึง
- การรักษาความลับและสิทธิในการเขาถึงขอมูล
- ขอหามและอนุญาตใหใชขอ มูล
- การมีสวนรวมของ downstream users ในการจัดทํารายงานการประเมิน
ความเสี่ยงในเรือ่ งการคนควาขอมูลและการตีความรวมกับ supplier
- องคกรทางการคาและอุตสาหกรรมควรมีบทบาทในการกระตุนและประสาน
ความรวมมือระหวางผูผลิต ผูนําเขากับ downstream users
ค. การสือ่ สาร การสือ่ สารกิจกรรมที่เกี่ยวเนือ่ งกับระเบียบ REACH จะเกิด
ประโยชนก็ดวยการดําเนินการที่เหมาะสมและสอดคลองกัน
หนวยงานของ
ประเทศสมาชิกควรมีบทบาทในระหวางที่ยังไมมีหนวยงานกลางดูแลรับผิดชอบ
โดยเฉพาะ
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทดสอบระเบียบ REACH
ภายใตโครงการ PRODUCE ไดจากเว็บไซต http://www.producepartnership.be
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5.2.3 REACH Implementation Projects (RIP) 17
European Chemical Bureau ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของ Joint Research Centre ดําเนินงาน
โครงการนี้เพื่อการเตรียมเครือ่ งมือคําแนะนําการจัดตั้งองคกรการดานตางๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการบังคับใช
ระเบียบ REACH เพื่อบริหารจัดการสารเคมีในตลาดรวมยุโรป ประกอบดวยโครงการยอย 7 โครงการ คือ
RIP 1: REACH Process Description โครงการจัดทําเอกสารสําหรับอานประกอบ การทําความ
เขาใจเกี่ยวกับขอบังคับและวิธีปฏิบัติของระเบียบ REACH ซึ่งจัดทําเสร็จแลวคือ
1) แผนภูมิกระบวนการของระเบียบ REACH (Flowcharts - REACH in detail of
04.04.2004)
2) คําอธิบายกระบวนการของระเบียบ REACH โดยละเอียด (Detailed Process
Description of REACH of 15.06.2004)
3) คําถาม-คําตอบ เรื่อง REACH (Question and Answers on REACH)
การจัดทําเอกสาร 2 ฉบับแรกยึดรางระเบียบREACH ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 เปนหลัก
และจะมีการปรับปรุงเมื่อมีการประกาศฉบับใหม สําหรับเอกสารฉบับที่ 3 ยึดตามระเบียบ REACH ฉบับความเห็น
ของคณะมนตรีสหภาพยุโรปเปนหลัก
RIP 2: REACH-IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการสารเคมี
ดวยระเบียบ REACH ซึ่งมุงหมายให
1) การดําเนินงานภายใตระเบียบ REACH เปนระบบอัตโนมัติ
2) การจดทะเบียนสารเคมีทางระบบอินเตอรเน็ต
3) การทําและจัดการเอกสารสําหรับการจดทะเบียนใชซอฟแวร IUCID version 5 แทน
version 4 ซึ่งใชอยูในปจจุบัน
4) ขอมูลของสารเคมีที่มีการจดทะเบียนในสวนที่มิใชความลับใหเผยแพรทางเว็บไซต
(REACH dissemination website)
5) การชวยเหลือแนะนําเกีย่ วกับวิธีปฏิบัติของระเบียบ REACH สามารถใหบริการไดทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) องคกรกลางเปนผูดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสม
กับการดําเนินงานภายใตระเบียบ REACH
7) พัฒนาซอฟแวร IUCID version 5 ใหสามารถใชงานนอกขอบขายของระเบียบ REACH
ไดดวย
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสารเคมี
ตางๆ ที่เกิดจากการดําเนินงานภายใตระเบียบ REACH นี้จะชวยใหองคกรที่เปนศูนยกลางรับจดทะเบียน (Central
Agency, CA) หนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินเอกสารขอมูลและความเสีย่ งของสารเคมีของประเทศสมาชิก (MS
Competent Authorities) ผูประกอบการอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป และผูเกี่ยวของอื่นๆ สามารถ
ดําเนินงานภายใตระเบียบ REACH รวมกันไดดวยระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและใชงาย ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ

17

http://ecb.jrc.it/REACH/
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ระบบและฐานขอมูลสารเคมี IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database) สามารถดูไดที่
http://ecb.jrc.it/reach-it/ โดยเลือกเมนู Documents
RIP 3: Guidance Documents: Development of Guidance Documents for Industry โครงการ
จัดทําคูมือและคําแนะนําเพือ่ อํานวยความสะดวกใหผูประกอบการอุตสาหกรรม
และชวยใหสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของระเบียบ REACH ไดอยางราบรื่น โครงการจัดทําคูมือนี้แยกยอยออกเปน
RIP 3.1: Guidance Document on Preparing the Technical Dossier for Registration
การจัดทําคูมือการเตรียมเอกสารสําหรับการจดทะเบียนสําหรับผูผลิตและผูนําเขา
สารเคมี
RIP 3.2: Technical Guidance Document on preparing the Chemical Safety Report
การจัดทําคูมือใหคําแนะนําผูผลิต ผูนําเขา และผูใชสารเคมีผลิตสินคาเกีย่ วกับการทํา
รายงานการประเมินสารเคมี
ซึ่งการประเมินตองครอบคลุมความปลอดภัยในการ
ทํางาน การใชและสิ่งแวดลอมที่ตอ งสัมผัสนั้น วิธีการทําเอกสารประกอบรายงานการ
ประเมินความปลอดภัยของสารเคมี และการแจกแจงลักษณะและโอกาสที่ผใู ชจะสัมผัส
สารนั้นได (exposure scenario) รวมทั้งมาตรการการจัดการความเสี่ยง นอกจากนีย้ ัง
มีคูมือแนะนําการทําและการปรับปรุงขอมูล SDS ใหทันสมัยสอดคลองกับ รายงานการ
ประเมินความปลอดภัยและการทํา SDS โดยใชซอฟแวร
RIP 3.3: Technical Guidance Document on Information Requirement on Intrinsic
Properties of Substance การจัดทําคูม อื แนะนําการคนควารวบรวมขอมูลเกีย่ วกับ
คุณสมบัตขิ องสารเคมีดวยวิธกี ารที่ไมตอ งใชสัตวทดลอง เชน การใชซอฟแวรประเมิน
ความเปนพิษและอันตรายดวยโครงสรางของสาร (QSAR) Chemical category
approach) ผลการทดลองในหลอดทดลอง (in-vitro data) และขอมูลการสัมผัสกับสาร
(information on exposure) ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญจากสมาคมและหนวยงานดาน
สิ่งแวดลอม รวมกันศึกษาทดลองประเมินดวยวิธีการที่กลาวมานี้
RIP 3.4: Guidance Document on Data Sharing (Pre-registration) การจัดทําคูมือแนะนํา
ผูผลิต
และผูนําเขาเกี่ยวกับการใชขอ มูลการศึกษาทดลองพิษของสารเคมีในสัตวมี
กระดูกสันหลังรวมกัน เพื่อขอจดทะเบียนสารเคมีในชวงการจดทะเบียนลวงหนา (preregistration) ทั้งขอมูลของสารเคมีใหม และที่มวี างจําหนายอยูก อนแลวในตลาด
(phase in and non-phase in substances)
RIP 3.5: Guidance Document on Downstream-User Requirements การทําคูมือแนะนํา
downstream users เกี่ยวกับหนาที่และการปฏิบัติตามขอกําหนดของระเบียบ
REACH เรื่องการใชสารเคมีและลักษณะกับโอกาสที่จะสัมผัส เมื่อใชสาร และขอมูลที่
ตองใหหรือไดรบั ใน supply chain และการตรวจสอบขอมูลเหลานี้ เพราะขอมูลที่
ผูผลิตเคมีภัณฑ (formulators of a preparation) และผูใชสารหรือเคมีภณ
ั ฑในการ
ผลิต (users of substances or preparations) ตองสงใหกนั (information flow in
supply chain) จะตางกัน
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RIP 3.6: Guidance on Classification and Labelling under Global Harmonised System
โครงการนี้ยังไมไดดําเนินการ เพราะตองรอใหคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปประกาศ
ใชระบบสากลของการจําแนกความเปนอันตรายของสารและการติดฉลาก (Global
Harmonised System, GHS)
RIP 3.7: Guidance on Preparing and Application Dossier for Authorization การจัดทําคูมือ
แนะนําสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับกระบวนการการยื่นขออนุญาต
ผลิต หรือใชสารเคมีอันตราย
RIP 3.8: Guidance on fulfilling the Requirements for articles การจัดทําคูมอื แนะนําผูผลิต
และผูนําเขา เกี่ยวกับเรื่องสารเคมีในผลิตภัณฑที่ตอ งปฏิบตั ิตามขอกําหนดมาตรา 6
และขอมูลเกี่ยวกับสารที่ตองระมัดระวังเปนอยางมาก (Substances of very high
concerned, SVHC) ที่มีอยูในผลิตภัณฑมากกวารอยละ 0.1 ตามมาตรา 30(4) คูมอื นี้
จัดทําเสร็จและเผยแพรใน ECB Website แลว แตคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะ
ปรับปรุงคูมอื ใหม หลังการลงมติเกีย่ วกับนโยบายสารเคมีในเดือนธันวาคม พ.ศ.
2549 สวนคําแนะนําการประเมินความเสี่ยง และโอกาสที่จะสัมผัสสารที่อยูใน
ผลิตภัณฑหรือแพรกระจาย อยูในโครงการยอย RIP 3.2-2
RIP 3.9: Technical Guidance Document on carrying out a Socio-Economic Analysis or
input for one โครงการการจัดทําคูมอื สําหรับผูมสี วนเกี่ยวของกับกระบวนการ
อนุญาตและจํากัดการผลิตหรือใชสารเคมีเกีย่ วกับวิธีทํารายงานผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการหามใชสารเคมี ซึ่งประกอบดวย ขอสันนิษฐาน
(assumptions) การประเมินความไมแนนอน (uncertainties) และการสรุปผล
(conclusions) โครงการนี้แบงเปนสองระยะ
ระยะทีห่ นึ่ง เปนการวิเคราะหระบบและขอบเขตการศึกษาผลกระทบเพือ่ วาง
หลักเกณฑขอบเขตและวิธีการ เชนการกําหนดฐานการศึกษา (baseline) สัดสวนของ
เวลา (time perspective) พื้นที่ทางภูมิศาสตร (geographical) และเทคนิค
(technical) ที่ใชในการศึกษาและวิเคราะห รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ระยะแรกและรางคูมือแนะนําสามารถดูไดที่ ECB Website
ระยะที่สอง เปนการทดสอบหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดกรอบไดจากการ
วิเคราะหระบบและขอบเขตการศึกษาผลกระทบในระยะแรกของโครงการ
ผลการ
ทดสอบนี้จะนําไปสูการปรับปรุงรางคูมือใหทนั สมัย
และมีคําแนะนําสําหรับผูรวม
กิจกรรมและสนองความตองการที่แตกตางกันในการศึกษาผลกระทบดวย
RIP 3.10: Technical Guidance Document for Identification and Naming of
Substances in REACH โครงการจัดทําคูมือแนะนําการตรวจพิสูจนและกําหนด
ชื่อเรียกสารเคมี ในระเบียบ REACH ซึ่งสามารถดูรา งคูมอื ไดที่ ECB Website ใน
คูมือใหคําแนะนําการตรวจพิสูจนและกําหนดชื่อเรียกสารเคมีประเภทตางๆ ทั้งสารที่
ทราบองคประกอบชัดเจนที่เปน mono-constituent substances และ multiconstituent substances และสารที่ยังไมทราบองคประกอบชัดเจนหรือมีองคประกอบ
หลายแบบ เชน Substances of Unknown or Variable composition, Complex
reaction products or Biological materials (UVCB)

16

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการการพัฒนากรอบนโยบายเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการ ฯ

RIP 4: Guidance Documents: Development of guidance documents for authorities
โครงการจัดทําคูมือสําหรับเจาหนาที่ แบงเปนโครงการยอย ดังนี้
RIP 4.1: Guidance Document on Dossier Evaluation การจัดทําคูมือการประเมินเอกสารที่
ยื่นขอจดทะเบียนสารเคมี
RIP 4.2 : Guidance Document on Substance Evaluation การจัดทําคูมือการประเมินสารเคมี
ที่ยื่นขอจดทะเบียนสารเคมี
เนื่องจาก โครงการ RIP 4.1 และ RIP 4.2 มีเรื่องที่ตอ งดําเนินการเกีย่ วเนื่องกันหลายประเด็นจึง
ไดรวบเปนงานโครงการเดียวกัน เพือ่ จัดทําคูม ือการประเมินแนวทางการทดสอบในการคนควาหาขอมูล สําหรับการ
ทํารายงานการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี (testing proposal and compliance check evaluation) ของ
ผูจดทะเบียนวาครอบคลุมเพียงพอและถูกตองหรือไม ซึ่งการประเมินนี้เปนหนาทีข่ ององคกรกลาง และการจัดทํา
คูมือการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีดว ยขอมูลในรายงานที่ผูยื่นจดทะเบียนเสนอ ซึ่งองคกรของประเทศ
สมาชิก (Member States Competent Authorities, MS CA) เปนผูประเมิน การจัดทําคูมือทั้งสองฉบับคาดวาจะ
แลวเสร็จในปลายป พ.ศ. 2549
RIP 4.3: Guidance Document on Inclusion of Substances into Annex XIII (list of
substances subject to authorisation) การจัดทําคูมอื ขัน้ ตอนการดําเนินงานและ
วิธีการปฏิบัติงานสําหรับองคกรกลางใชในการตัดสินวาสารเคมีนั้นเปนสารที่ตองขอ
อนุญาตผลิตหรือใช
RIP 4.4: Guidance Document on preparation of Annex XI Dossiers การจัดทําคูมอื สําหรับ
การทําเอกสารประกอบของภาคผนวกที่ 9 ของระเบียบ REACH ไดแก เรื่องการ
จําแนกความเปนอันตรายและการติดฉลากสารเคมี เรื่องสารอันตรายที่ตองขออนุญาต
ผลิตหรือใช เรื่องการจํากัดการผลิตจําหนายและการใชสารควบคุม เพือ่ ใหองคกร
กลาง
หรือองคกรของประเทศสมาชิก
ซึ่งเปนผูดูแลเรื่องเหลานี้ในนาม
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป สามารถดําเนินงานใหเปนที่ยอมรับได ผูส นใจสามารถ
ดูรายงานสรุปผลโครงการไดที่ ECB Website
RIP 4.5: Guidance Document on priority Setting for Evaluation การจัดทําคูมอื แนะนํา
หลักเกณฑ การจัดสารเคมีอยูกลุม ที่ตองมีการประเมินกอนสารอื่น (priority list)
ซึ่งประเทศสมาชิกจะตองเปนผูเ สนอรายชือ่ สาร
RIP 5 Setting up the pre-Agency การจัดตั้งองคกรเพื่อดําเนินการตางๆ ที่ระเบียบ REACH
กําหนดใหเปนหนาที่ขององคกรกลางใหบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส ในระยะกอนที่ระเบียบ REACH
จะมีผลบังคับใช
RIP 6 Setting up the Agency การจัดตั้งองคกรเพือ่ ดําเนินการตางๆ ตามที่ระเบียบ REACH
กําหนดใหบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส ภายใน 18 เดือน นับตั้งแตการบังคับใชระเบียบ REACH
RIP 7 Commission preparation for REACH การเตรียมการของคณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรปเพือ่ ประกาศบังคับใชระเบียบ REACH
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6. สรุปความเคลื่อนไหวของระเบียบ REACH
ความเคลื่อนไหวทางดานกฎหมายและเทคนิค ไดแก การพิจารณารางระเบียบ REACH เพื่อประกาศ
บังคับใชเปนกฎหมาย และการทดสอบขอกําหนดและวิธีปฏิบัตขิ องระเบียบ REACH เพื่อศึกษาวิเคราะหปญ
 หา
อุปสรรคและหาแนวทางแกไขนั้น ทุกฝายตางเห็นดวยในหลักการของระเบียบ REACH ที่กําหนดใหมกี าร
จดทะเบียน การประเมิน และการอนุญาตใหใชสารเคมี โดยที่คณะมนตรีและสภายุโรปมีมติรับหลักการของระเบียบ
REACH ในการพิจารณาวาระแรก
และปรับแกรางในสวนของรายละเอียดขอกําหนดและวิธีปฏิบัติบางประการ
สวนการดําเนินโครงการทดสอบระเบียบ REACH ทั้ง SPORT และ PRODUCE นั้น มีขอ สรุปวาขอกําหนดของ
ระเบียบ REACH สามารถดําเนินการไดแมจะมีปญหาและอุปสรรคอยูบาง และไดเสนอแนวทางแกไข ซึ่ง
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดนํามาใชในการเตรียมการเพื่อการประกาศใชระเบียบ REACH เปนกฎหมายตอไป
โดยนําขอเสนอเหลานี้มาปรับปรุงรางระเบียบที่จะนําเขาสูสภาและคณะมนตรีพิจารณาในวาระสอง เพือ่ ใหระเบียบ
มีความชัดเจนและสามารถบังคับใชได รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือและคําแนะนําเพือ่ ใหผูมีสวนเกี่ยวของมีความ
เขาใจและสามารถดําเนินการตามขอกําหนดได
ขอเสนอแนะใหปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับระเบียบ REACH ของฝายตางๆ ที่นาสนใจสามารถสรุปไดดังนี้
การจดทะเบียน
1) การรวมกันจดทะเบียนสารเคมีรายการเดียวกัน (One Substance One Registration, OSOR)
ดวยการยื่นจดทะเบียนลวงหนา ภายในเวลา 18 เดือนกอนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช การกําหนดใหจดทะเบียน
รวมกันนี้ เพือ่ เปนการบังคับใหมีการใชขอ มูลรวมกันแทนความสมัครใจ โดยกําหนดใหรบั ผิดชอบคาใชจายในการ
ประเมินสารเคมีตามสัดสวนของขอมูล ที่แตละรายตองใชสาํ หรับจดทะเบียนตามขอบขายของปริมาณสารที่นําเขาสู
ตลาดตอป อยางไรก็ตามขอกําหนดนี้ยังเปดโอกาสใหผูจดทะเบียนที่มีความเห็นไมตรงกันสามารถแยกจดได
2) การใช use & exposure category ในการระบุถึงลักษณะการใชและโอกาสสัมผัสเมือ่ ใชสารเคมี
ในการทํารายงานการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี เพื่อใหผูประกอบการคลายความวิตกกังวลในเรื่องการ
รั่วไหลของความลับทางการคา
3) การรับรองขอมูล (quality assurance) กําหนดใหมกี ารรับรองขอมูลการประเมินสารเคมีโดย
องคกรที่ไดรับการรับรอง
การอนุญาตและหามใชสารเคมี
1) การเผยแพรรายชื่อสารทีอ่ ยูในขายตองขออนุญาตผลิตหรือใช (candidate list) เนื่องจากเปนสาร
อันตราย
2) การกําหนดระยะเวลาของการผลิตหรือใชสารเคมีที่ไดรับอนุญาต
3) การกําหนดใหเสนอแผนการพัฒนาสารทดแทน
ควบคูไปกับการขออนุญาตผลิตหรือใชสาร
อันตราย
การจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาแนะนํา (help desk) ในประเทศสมาชิก เพือ่ คอยใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับระเบียบ REACH เนื่องจากระเบียบ REACH มีความซับซอนสาระและขอกําหนดเปนเรื่องเชิงเทคนิคยาก
แกการทําความเขาใจและตีความ
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7. ผลกระทบของประเด็นทีเ่ สนอใหมีการปรับเปลี่ยน
7.1 การกําหนดใหมีการจดทะเบียนสารรวมกัน (OSOR) มีผลกระทบที่เกิดจาก
ก. การจัดตั้งเครือขายผูจดทะเบียนสารเดียวกัน (consortia formation) เพือ่ รวมกันประเมินความ
ปลอดภัยของสารเคมี
การจัดตั้งกลุม ตองใชเวลาในการจัดเตรียมงาน
การตอรองและการทําสัญญาโดยเฉพาะผู
ประสานงานตองเปนผูมีความรูค วามเขาใจในเรื่องเทคนิคการประเมินสารเคมีและการแขงขันทางธุรกิจ จึงเปนเรื่อง
ยากสําหรับผูประกอบการรายยอย เพราะมีทรัพยากรจํากัด และระยะเวลาของการยื่นจดทะเบียนลวงหนามีเพียง
18 เดือน อาจไมพอสําหรับการเตรียมตัว นอกจากนี้ผูประกอบการรายใหญอาจปฏิเสธทีจ่ ะรับเขารวมกลุม เพราะ
ศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงของสารเคมีไดของผูประกอบการรายยอยมีนอ ย
ข. การใชขอ มูลรวมกัน
- การประเมินความเสี่ยงตองใชขอมูลทางการคา เชน ปริมาณการผลิต การใชประโยชน และ
วิธีใช การใหขอมูลเหลานี้อาจเปนชองทางใหมีการรั่วไหลของขอมูล
- ผูประกอบการรายยอยอาจไมสามารถรับภาระคาใชจายในการคนควา และรวบรวมขอมูลได
และยังไมมกี ารกําหนดมาตรฐานคาใชจายการขอใชขอ มูล
- สิทธิในขอมูลทีไ่ ดจากการรวมกันทําการประเมินเปนสิ่งที่ตอ งพิจารณาใหรอบคอบไมวาจะเปน
การใช การเขาถึง และขอจํากัดตางๆ เพราะมีผลตอการคาในระยะยาว
7.2 การอนุญาตใหผลิตหรือใชสารเคมี
ก. การเผยแพรรายชื่อสารเคมีทตี่ องอนุญาตใหผลิต หรือใช เปนเสมือนการขึ้นบัญชีดํา (black list)
สารเหลานั้น
ทําใหสินคาที่มีสารเหลานี้เปนสวนประกอบตกอยูในขายเปนสินคาอันตรายดวย
แมจะผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของสินคานั้นๆ
ทําใหโอกาสที่จะขายสินคาไดลดลง
ซึ่งเรื่องนี้ American Chamber of Commerce to the EU (AmCham EU) 18 ไดเสนอให
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปยกเลิกการเผยแพรรายชือ่ สาร
ข. การกําหนดระยะเวลาของการผลิตหรือใชสารเคมีที่ไดรับอนุญาต มีผลกระทบตอการตัดสินใจ
ลงทุนและความสามารถในการแขงขัน เพราะการตลาดเปนเรื่องที่ตองใชเวลา
ค. การกําหนดใหเสนอแผนการพัฒนาสารทดแทน ควบคูไปกับการขออนุญาตผลิตหรือใชสาร
อันตรายเปนการสรางภาระใหผูประกอบการ และมิไดอยูบนพื้นฐานของหลักการ precaution
principle เพราะการอนุญาตจะตองมีการประเมินความเสีย่ งของกอนนําสารเขาสูตลาด และมี
การจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงจะไดรับอนุมัติ
7.3 การใช use and exposure category จะชวยใหการสือ่ สารภายใน supply chain มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและชวยปองกันการรั่วไหลของความลับทางการคาไดทางหนึ่ง
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8. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับระเบียบ REACH ในประเทศไทย
หนวยงานและองคกรหลายแหงไดดําเนินการ เพื่อสรางความตระหนักและเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบ REACH แกผปู ระกอบการ และกระตุนใหมีการเตรียมการเพือ่ รองรับผลกระทบของระเบียบนี้มาโดย
ตลอด เชน
1) การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการไทยเพื่อรองรับผลกระทบของระเบียบ REACH โดยภาคี
ผูเกี่ยวของประกอบดวย
ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2) การจัดทําเว็บไซตเผยแพรขอ มูลความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ที่มีผลกระทบตอ
การสงออกสินคาไทยไปยังตลาดรวมยุโรป
ดําเนินการโดยคณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป
(สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส กับสํานักงานไทยตางๆ ในประเทศเบลเยียม - สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ
สํานักงานทีป่ รึกษาการเกษตร สํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากร และสํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) และสถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรป 19 19
3) การประชุมรวมระหวางคณะผูวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของระเบียบ REACH ตอประเทศไทยกับ
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ จัดโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 20
4) การเตรียมการจัดตั้งศูนยใหคาํ ปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ REACH และเรื่องที่เกี่ยวของ
ทางระบบอินเตอรเน็ต (REACH Coach) ของศูนยวิจัยแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร
บริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
9. ขอเสนอแนะในการเตรียมตัวของไทยเพื่อปองกันและลดผลกระทบของระบบ REACH
9.1 ภาคราชการ
1) หนวยงานที่เกี่ยวของควรศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายการจัดการสารเคมี
ของประเทศตางๆ อยางจริงจัง โดยเฉพาะระเบียบของสหภาพยุโรปและมีการประสานงานการดําเนินงาน
เพื่อใหสามารถปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดกับอุตสาหกรรมของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและทันกาล
2) หนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมมือกันศึกษาคูมือและคําแนะนําตางๆ เกี่ยวกับระเบียบ REACH
ที่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการ RIP SPORT และ PRODUCE ซึ่งมีอยูเปนจํานวน
มาก เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคสําหรับการใหความชวยเหลือผูประกอบการ
3) พัฒนาหองปฏิบัติการของไทยใหมีศักยภาพ
ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของ
สารเคมี เพื่อการจัดทํา SDS และการวิเคราะหสารในผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ
4) กวดขันการใชขอ กําหนดเกีย่ วกับการสงมอบ SDS อยางจริงจัง
5) เผยแพรความรูแ ละขอมูลเกี่ยวกับระบบ REACH ใหผูประกอบการตระหนักและเขาใจเพื่อให
สามารถรักษาผลประโยชนในการคาขายกับสหภาพยุโรปได
19
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6) สงเสริมและพัฒนาใหหนวยงานที่มขี อสนเทศเกี่ยวกับสารเคมีและอาชีวอนามัย มีการจัดเก็บ
ขอมูลใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลกันได เพือ่ ใหสามารถนําขอมูลมาใชในการประเมินความเสี่ยงของการใช
สารเคมีไดอยางมีประสิทธิภาพและอางอิงได
7) สงเสริมใหมกี ารเรียนการสอนการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีดวยระบบ QSAR และการ
พัฒนาความเสีย่ งของสารเคมี เพื่อสรางบุคลากรในดานนี้ใหเพียงพอกับความตองการในอนาคต เพราะสินคา
ปลอดภัยคือหัวใจของระบบการคาเสรี
9.2 ภาคอุตสาหกรรม
1) ผูใชสารเคมีเดียวกันควรรวมตัวเปนเครือขาย เพราะจะชวยเพิ่มน้ําหนักของขอตอรองกับผูผลิต
สารเคมีใหจดทะเบียนสารเคมีครอบคลุม การใชสารในลักษณะและวิธีตางๆ (use scenario) ของผูประกอบการไทย
2) องคกรและสมาคมทางการคาและอุตสาหกรรม
ควรมีบทบาทในการชวยเหลือและสนับสนุน
สมาชิกทางดานเทคนิคเพื่อลดความเสียเปรียบดานตางๆ ในการขอใชขอ มูลรวมกับผูจดทะเบียนสารเคมีในสหภาพ
ยุโรป
3) องคกรและสมาคมทางการคาและอุตสาหกรรม ควรเปนผูประสานงานการสรางเครือ ขายความ
รวมมือของกลุม ผูใชสารเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงในเรือ่ งการรั่วไหลของความลับทางการคา ในกรณีที่เกิดจากการที่
สามารถเชื่อมโยงขอมูลเฉพาะของผูประกอบการ
4) รวมมือกันจัดทําฐานขอมูลสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรม เพื่อใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการ
วางแผนการกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เปนประโยชนรวมกัน
5) สนใจและศึกษาคูมือและคําแนะนําตางๆ ที่คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดจัดทําขึ้นภายใต
โครงการ RIP SPORT และ PRODUCE อยางจริงจัง เพราะสามารถนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระเบียบ REACH ไดดีและยังสามารถปรับใชประโยชนในทางธุรกิจได
6) พัฒนาการจัดการสารเคมีของตนใหเปนระบบอยางจริงจัง เพื่อเปนพื้นฐานในการดําเนินการแกไข
การนํากติกาสากลมาบังคับใชในทางการคาระหวางประเทศ

สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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โครงการการพัฒนากรอบนโยบายเพิ่มศักยภาพหองปฏิบัติการ ฯ

ภาคผนวก

เผยแพรขอมูลเพื่อความปลอดภัย
ของสาธารณะ
สาร ประมาณ
30,000 รายการ

ผูผลิต/นําเขาสารเคมี > 1 ตัน / ป
รวบรวมขอมูล :
1 คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สาร
2 ลักษณะการใชสาร
3 มาตรการเพื่อความปลอดภัย

Registration
การจดทะเบียน

ผลิต/นําเขาไดโดยไมตองดําเนินการใด ๆ

European chemicals agency

ผูประกอบการยื่นขอมู ลการ
ทดลองเพิ่มเติมตามที่ไดรับแจง

สาร ประมาณ
25,000 รายการ

Evaluation

สารเคมีอยูในขายที่ตองควบคุม

การตรวจประเมิน

Member States / Agency

ถายทอดขอมู ลใหคูคา

ตรวจประเมินรายงาน
* การทดลองพื้นฐานตามขอกําหนด
* การทดลองเพิ่มเติมตามเงื่อนไข

เปนสาร
อันตราย
มาก

สาร ประมาณ
2,000 รายการ

ตรวจประเมินสารเคมี

ไมอนุญาตใหใชเพราะมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงไมรัดกุม

มีความ
เสี่ยงเกิน
กวาที่จะ
ยอมรับได

อยูในขาย
การ
ควบคุม
ของ
กฎหมาย
อื่น

* ความเสี่ยงที่คาดวาจะมี

ทบทวนการประเมิน
ความเสี่ยงใหม

คณะกรรมาธิการสหภาพฯ
อนุญาตใหใชสารได

พิจารณาเหตุผลความจําเปน
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม

ผูประกอบการมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงรัดกุมเพียงพอ

ผูประกอบการไมสามารถหาวิธี
ที่จะควบคุมไดอยางรัดกุม

Authorization

Restrictions

การอนุญาต

การควบคุมการใชอยางเขมงวด

* สารกลุม CMR ,PBT
และ vPvB
* สารที่มีอันตรายมาก
จําเปนตองควบคุม
การใช

คณะกรรมาธิการสหภาพฯตัดสิน
ใหมีการจัดการปองกันความเสี่ยง
ในการใชอยางเขมงวด หรือ
หามใชสารนั้นโดยจากพิจารณา
เอกสารที่ประเทศสมาชิกเสนอ

ไมอนุญาตใหใชเพราะไมคุมที่จะตองเสี่ยง
กับอันตราย หรือ สามารถใชสารอื่นแทนได

รูปที่ 1 ผังแสดงกระบวนการจดทะเบียน ประเมินความเสี่ยงและการอนุญาตใหผลิต / ใชสารเคมีของระบบ REACH
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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