
กระแสการเปลี�ยนแปลงการจดัการสารเคม ี
และวตัถอุนัตรายในประเทศตา่งๆ 

กบัอนาคตการดาํเนนิงานในประเทศไทย
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การประชมุวชิาการเพื�อเตอืนภยัสารเคมกีําจัดศัตรพูชื ประจําปี ๒๕๕๗
สรา้งสงัคมไทยใหป้ลอดภยัจากสารเคมกีําจัดศัตรพูชื

วันที� ๒๑ กมุภาพันธ ์พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ศนูยป์ระชมุสถาบันวจิัยจุฬาภรณ์ กรงุเทพมหานคร
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ความเคลื�อนไหวในการจดัการสารเคมใีนตา่งประเทศ 

• EUROPE
�EU

� Sweden

� Slovenia

• ASEAN

� บรไูน
� กมัพชูา

USA

• จีน
• ญี�ปุ่น
• เกาหลี
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� กมัพชูา
� อนิโดนเีซยี
� ลาว
� มาเลเซยี
� เมยีนมา่ร์
� ฟิลปิปินส์
� สงิคโปร์
� ไทย
� เวยีดนาม



EU REACH 

• เหตผุล
– Insufficient information, need to 

fill information gap
– improve the protection of human 

health and the environment 
through the better and earlier 
identification 

• Implement EU REACH
– Helsinki, Finland 
– 500 staff from 27 European 

countries
– 3 scientific committees with experts 

from all Member States

Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction on 
Chemicals 

ECHA 
The European Chemicals Agency
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through the better and earlier 
identification 

• เร ิ�มบงัคบัใช ้1st June 2007 (2550)
• ขอ้บงัคบั: ผูผ้ลติและนําเขา้สารเคมไีป

จําหน่ายในสหภาพยโุรป (27 ประเทศ
สมาชกิ) ตั bงแต ่1 ตันตอ่ปี ตอ้งผา่น
กระบวนการ จดทะเบยีน ประเมนิ อนุญาต
และกํากบัเขม้งวด 

• สารเคมทีี�ครอบคลมุ: ตัวสารเคมี
เอง (Substance) หรอืสารเคมทีี�อยูใ่น
เคมภีัณฑ์ (Substance in 
Preparation) หรอืสารเคมทีี�อยูใ่น
ผลติภัณฑ ์(Substance in Article) และ 
substances of very high concerns 

from all Member States
– 1 forum of national enforcement 

authorities
� บรษิัท ที�มาขึbนทะเบยีนแลว้มากกวา่ 

30,000 ราย 
� สารเคมอีนัตรายที�ถกูขึbนทะเบยีนแลว้

มากกวา่ 5,000 สาร 
� มกีารจดแจง้เกี�ยวกับการจัดกลุม่และตดิ

ฉลากสารเคมแีลว้ 3 ลา้นการจดแจง้ 
(notification) จากจํานวนสารเคม ี
100,000 ตัว
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สวเีดน
• การจัดการสารเคม ีอยูภ่ายใต ้

กฎระเบยีบของ EU REACH 
• Swedish Chemical Agency 

(KemI) (supervisory authority 
under the Ministry of the 
Environment)

• KemI promotes rules and 

หนา้ที�
• ขึbนทะเบยีนผลติภัณฑส์ารเคม ี 
• จัดทําและบํารงุรักษาฐานขอ้มลู 
• มสีว่นรว่มในการพัฒนาและดําเนนิงานตาม

กฎระเบยีบดา้นสารเคมแีละผลติภัณฑข์อง EU 
ในการประเมนิและจํากดัความเสี�ยงที�เกดิขึbนจาก
ผลติภัณฑส์ารเคม ีและของใชห้รอืผลติภัณฑท์ี�มี
สารเคมปีระกอบอยู ่
จํากดัความเสี�ยงที�เกดิขึbนจากผลติภัณฑส์ารเคมี• KemI promotes rules and 

legislation in Sweden, in the EU 
and globally that contribute to 
achieving the environmental 
quality objective of ´A Non-
Toxic Environment´

• ปี 2012 – สภาใหง้บ 900 ลา้นบาท
• บคุลากร 220 คน 

• จํากดัความเสี�ยงที�เกดิขึbนจากผลติภัณฑส์ารเคมี
ดว้ยวธิกีารอื�น เชน่ การหารอืและสนับสนุนการ
ดําเนนิงานผา่นทางการคา้และอตุสาหกรรม   

• ตรวจสอบบรษิัทผูผ้ลติและผูท้ี�นําเขา้ผลติภัณฑ์
สารเคม ีใหด้ําเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ 

• ชว่ยเหลอืหน่วยงานทอ้งถิ�นในงานที�เกี�ยวกบัการ
ตรวจสอบสารเคม ี 

• ประสานกบัประเทศตา่งๆ ในสหภาพยโุรป และ
ชว่ยเหลอืสนับสนุนการดําเนนิงานที�เกี�ยวขอ้ง
ใหก้บัประเทศอื�นๆ ที�เหลอืทั�วโลก  

• ใหข้อ้มลูสถติติา่งๆ เกี�ยวกบัสารเคมี
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สโลเวเนยี
� สาธารณรัฐสโลเวเนยี ไดเ้อกราชใน

ปี 1991 
� Follow EU REACH & Chemical 

Act ในปี 1999 
� Intersectoral Committee for 

Chemical Safety 
� National Chemical Bureau 

หนา้ที�ของ CORS
� จัดทําและบํารงุรักษาฐานขอ้มลูสารเคม ี

� Existing chemicals (43,000 substances)
� Registered companies (1,500)

� ควบคมุการคา้ผลติภณัฑเ์คม ี
� ออกมาตรการในการป้องกนัสขุภาพอนามัยและ

สิ�งแวดลอ้ม จากอนัตรายที�เกดิจากผลติภัณฑเ์คม ี
� เขา้รว่มในกระบวนการขึbนทะเบยีน และการผลติ การคา้ 

และการใชส้ารที�อาจใชเ้ป็นสารตั bงตน้ผลติยาเสพตดิ  � National Chemical Bureau 
(NCB) 1999 ภายใตก้ระทรวง
สาธารณสขุ ปี 2008 เปลี�ยนชื�อเป็น
Chemicals Office of the 
Republic of Slovenia: CORS 
� CORS เป็นฝ่ายเลขาฯ ของ

Intersectoral Committee for 
Chemical Safety 

� จัดทําแผนความปลอดภัยสารเคมี
แหง่ชาต ิ(National Chemical Safety 
Program) และประสานการดําเนนิงาน

� ประสานการปฏบิตังิานตามSAICM  

และการใชส้ารที�อาจใชเ้ป็นสารตั bงตน้ผลติยาเสพตดิ  
� กําหนดขอ้บงัคับ ยกเลกิการใช ้และจํากดัการใช ้

ผลติภัณฑ ์ซึ�งเป็นยทุธปัจจัย
� ออกขอ้กําหนดที�ผลติภัณฑเ์ครื�องสาํอางค์
� ใหก้ารศกึษาเกี�ยวกบัเรื�องความปลอดภัยของสารเคม ี 
� ตดิตามตรวจสอบการคา้และการใชส้ารเคม ีสารมลพษิ

ที�ตกคา้งยาวนานหรอื POPs และสารพษิอื�นๆ 
� ตดิตามความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี�

เกี�ยวกบัการวเิคราะหผ์ลกระทบและอนัตรายที�มตีอ่
สขุภาพอนามยัของมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 

� ดําเนนิงานใหส้อดคลอ้งกฎหมายตา่งๆ ที�ตอ้งปฏบิัติ
ตามของสหภาพยโุรป   
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สหรฐัอเมรกิา

� TSCA บงัคบัใชต้ั bงแตป่ี ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) 
� TSCA ไมไ่ดบ้งัคบัควบคมุสารเคมทีี�เป็นอาหาร 

ยา เครื�องสําอาง และยาฆา่แมลง เนื�องจากมี
กฎหมายอื�นควบคมุอยู ่

� ใหอ้ํานาจ USEPA Office of Chemical Safety 
and Pollution Prevention (OCSPP) ในการ
กําหนดใหม้กีารรายงาน การเก็บบนัทกึ การ

� บํารงุรักษาทําเนยีบสารเคมภีายใต ้TSCA และเมื�อมี
สารเคมใีหมเ่กดิขึbนจากการผลติหรอืการนําเขา้ ให ้
update โดยตลอด 

� chemical substances หมายถงึสารอนิทรยี ์
หรอื สารอนนิทรยีใ์ดๆ ที�มสีตูรโมเลกลุชดัเจน หรอื
เป็นสารที�เกดิจากปฏกิริยิาเคมทีี�เกดิขึbนรวมกนั
ทั bงหมดหรอืบางสว่น หรอืที�เกดิขึbนในธรรมชาต ิและ

TSCA (since 1976)
Toxic Substances Control Act

TSCA Chemical Substance 
Inventory

กําหนดใหม้กีารรายงาน การเก็บบนัทกึ การ
ทดสอบ และขอ้บงัคบั ที�เกี�ยวกบัสารเคมแีละ
หรอืสารผสม  

� TSCA มุง่ควบคมุการผลติ การนําเขา้ และการ
กําจัดสารเคมตีา่งๆ (เชน่ ใหม้กีารจดแจง้กอ่นการ
ผลติสารใหม ่หรอื ใหส้ารเคมทีี�นําเขา้หรอื
สง่ออกตอ้งมกีารสง่รายงานที�มกีารรับรอง ใหผู้ท้ี�
ทําการผลติ นําเขา้ และหรอืขายสารเคมทีาง
การคา้ จะตอ้งรายงาน และเก็บบนัทกึตา่งๆ)    

� การเปลี�ยนแปลง
– 2009 EPA issued Essential Principles 

for Reform of Chemicals Management 
Legislation

– 2010 Congress draft Safe Chemical Act 
to reform TSCA (still in progress) 

ทั bงหมดหรอืบางสว่น หรอืที�เกดิขึbนในธรรมชาต ิและ
ธาตหุรอือนุมลูอสิระ 

� สารเคมทีี�บรรจอุยูใ่นรายการในทําเนยีบ จะรวมถงึ 
สารอนิทรยี ์  สารอนนิทรยี ์สารโพลเิมอร ์และสาร 
UVCBs (chemical substances of unknown or 
variable composition, complex reaction 
products, and biological materials)

� First inventory published in 1979
� Second inventory published in 1982 = 62,000 

substances 

� Existing chemicals in inventory = 
84,000 substances    
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จนี
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Inventory of Existing Chemical Substances 
Produced or Imported in China (IECSC)

• 2003 จนีเร ิ�มทํา ทําเนยีบขอ้มลูของสารเคมทีี�เคยผลติหรอืนําเขา้มาในประเทศ (Inventory 
of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China: IECSC) 

• Ministry of Environmental Protection (MEP) ไดท้ําการรวบรวมทําเนยีบขอ้มลูของสารเคม ีหรอื 
IECSC โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อใช ้IECSC เป็นฐานขอ้มลูสําหรับการแยกแยะหรอืบง่บอกสารเคมใีหม ่
และเพื�อเป็นตัวฐานในการดําเนนิการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับสถานภาพสารเคมทีี�มอียูใ่นปัจจุบันของ
ประเทศ 

• จนถงึปี 2010 มสีารเคมทีัbงหมด 4545,,602 602 ตวั ตวั โดยมสีถติทิี�เกี�ยวขอ้งคอื 
� 37,427 ตัว มี CAS Number  
� 8,175 ตัว ไมม่ ีCAS Number (หรอืเป็นสาร unknown) ในกรณีนีb ไดม้กีารใส ่serial number 

เฉพาะไวใ้หใ้นทําเนยีบขอ้มลู IECSC 
� 3,166 ตัว เป็นสารที�เป็นความลับ โดยชื�อของสารเหลา่นีbที�เป็นอาจเป็นภาษาจนีและ

ภาษาองักฤษ จะไมถ่กูเปิดเผย  
� 32,793 ตัว มรีปูของโครงสรา้งสตูรเคมขีองสารนัbน  
 

• IECSC เป็นทําเนยีบขอ้มลูที�ปรับปรงุเพิ�มเตมิอยูต่ลอดเวลา โดย MEP จะพมิพข์อ้มลูของสารเหลา่นีbที�
ไดม้กีารขึbนทะเบยีนแลว้ เปิดเผยออกสูส่าธารณะ
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CHINA REACH (MEP Order No.7) 

� 2010 MEP ไดอ้อกขอ้กาํหนดที�ปรบัใหมท่ี�เรยีกวา่ Order No. 7 คอื ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการ
บรหิารจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มของสารเคมใีหม ่(Provisions on Environmental 
Administration of New Chemical Substances) ถกูเรยีกวา่เป็น China REACH 

� China REACH บงัคบัใชก้บัสารเคมใีหมเ่ทา่น ัbน (สารเคมใีหม ่คอื สารที�ไมไ่ดม้ชีื�ออยูใ่น
รายการ IECSC)  

� การดาํเนนิงานของ China REACH จะมากขึbนตามปรมิาณสนิคา้ที�นําเขา้ในประเทศจนีควบคู่
กบัความเป็นอนัตรายของสารน ัbน ประกอบดว้ย 52 มาตราที�สําคญั สรปุคอื 
� สารเคมใีหมท่ี�มปีรมิาณการผลติ หรอื นําเขา้มากกวา่ 1 ตันตอ่ปี จะตอ้งดําเนนิการจดแจง้ทั�วไป 

(General Notification) โดยปรมิาณขอ้มลูที�ใชจ้ะมากขึbนแปรตามปรมิาณการผลติหรอืนําเขา้ (1 (General Notification) โดยปรมิาณขอ้มลูที�ใชจ้ะมากขึbนแปรตามปรมิาณการผลติหรอืนําเขา้ (1 
– 10, 10 – 100, 100 – 1,000 และมากกวา่ 1,000 ตันตอ่ปี)

� หากสารเคมมีปีรมิาณไมถ่งึ 1 ตันตอ่ปี หรอืเป็นสารเคมทีี�ประเมนิวา่มอีนัตรายตํ�า จะดําเนนิการจด
แจง้แบบงา่ย (Simplified Notification)

� การจดแจง้ผูป้ระกอบการสามารถดําเนนิการรว่มกนัได ้(Joint Notification)
� การจดแจง้ตอ้งดําเนนิการโดยผูม้ถี ิ�นฐานในประเทศจนี (Chinese Entity) โดยการวเิคราะหแ์ละ

ทดสอบเพื�อหาขอ้มลูทางนเิวศนพ์ษิวทิยา (Ecotoxicological data) ตอ้งดําเนนิการโดย
หอ้งปฏบิัตกิารที�ไดร้ับการรับรองในประเทศจนี

� ในบางกรณีผูส้ง่ออกหรอืนําเขา้จะตอ้งยื�นรายงานขอ้มลูการผลติหรอืนําเขา้รายปี และอาจ
ครอบคลมุถงึรายงานการคาดการณ์แผนการผลติหรอืนําเขา้ดว้ย

9



Chemical Registration Center (CRC)
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ญี�ปุ่ น

• Japan CSCL พ.ศ. 2516 ปรับปรงุใหม ่พ.ศ. 
2554 ครอบคลมุสารเคมหีรอืผลติภัณฑเ์คมี
ดา้นอตุสาหกรรมทั�วไป โดยรวมถงึสารเคมี
ใหม ่หรอืสารเคมทีี�มอียูเ่ดมิ แตไ่มค่รอบคลมุ
ถงึสารที�เป็นอาหารหรอืสารปรงุแตง่อาหาร 
ยา เครื�องสําอาง สารเคมทีางการเกษตร 
และปุ๋ ย ที�มกีฎหมายอื�นควบคมุอยู่

New chemical substances - the 
substances that are not the 
following substances: 

� Existing chemical substances 
(20,600): chemical imported and 

CSCL (Chemical Substances 
Control Law) (1973/2011)    

Japanese Existing and New 
Chemical Substances (ENCS)

11

และปุ๋ ย ที�มกีฎหมายอื�นควบคมุอยู่
หนว่ยงานที�รบัผดิชอบ 
• กระทรวงอตุสาหกรรมและการคา้: METI
• กระทรวงสาธารณสขุ แรงงาน และสวัสดกิาร

สงัคม: MHLW
• กระทรวงสิ�งแวดลอ้ม: MOE
National Institute of Technology and 

Evaluation (NITE)
• Chemical Management Center
• Chemical Risk Information Platform 

(CHRIP) 

(20,600): chemical imported and 
produced during enactment of 
Chemical Substance Control Law 
from 1973 to 2011   

� Chemical classified under public 
notice of 3 ministries (6,100)  

� Class I and II specified chemical 
substances

� Priority assessment chemical 
substances 

11
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เกาหลี
• Toxic Chemical Control Act 

(TCCA) ถกูนํามาบงัคับใชใ้นปี พ.ศ. 
2534 โดยกระทรวงสิ�งแวดลอ้ม เพื�อ
การจัดการและควบคมุสารเคมี

• TCCA ไมใ่ชบ้งัคบักับสารที�อยูภ่ายใต ้
กฎหมายอื�น ไดแ้ก ่สารกมัมันตรังส ียา 
เครื�องสําอาง สารเสพตดิ สารเคมทีาง

• มกีารจัดทํา Korean Existing 
Chemicals Inventory (KECI) ลา่สดุมี
สารเคมอียู ่3737,,021 021 ตวัตวั

• TCCA ปรับปรงุในปี พ.ศ. 2551 และลา่สดุ 
ปรับปรงุเป็น The Act on the 
Registration and Evaluation of เครื�องสําอาง สารเสพตดิ สารเคมทีาง

การเกษตร ปุ๋ ย อาหารและสารปรงุแตง่
อาหาร สารใชใ้นการปศสุตัวแ์ละประมง 
วัตถรุะเบดิ และกา๊ซพษิ 

• สารเคมทีี�อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ 
TCCA คอื สารเคมใีหม ่สารเคมี
อนัตราย สารเคมทีี�ตอ้งเฝ้าระวัง 
สารเคมทีี�ตอ้งเขม้งวดในการใช ้และ
สารเคมทีี�หา้มใช ้

Registration and Evaluation of 
Chemicals หรอืเรยีกวา่ Korea REACH 
ซึ�งจะเริ�มมผีลบงัคบัใชใ้นวันที� 1 ม.ค. 2558

• หน่วยงานภายใตก้ระทรวงสิ�งแวดลอ้มที�
รับผดิชอบในการจดแจง้และขึbนทะเบยีน
สารเคมภีายใตก้ฎหมายนีb คอื National 
Institute of Environmental Research 
(NIER) และ Korea Chemicals 
Management Association (KCMA) 13



Korea REACH

� Korea REACH ควบคมุทัbงสารใหมแ่ละสารที�มอียูเ่ดมิ

� สารเคมทีี�อยูใ่นรายการของ TCCA จะถกูสง่ผา่น (transfer) มาที� 
Korea REACH

� นยิามของสารเคม ีคอื ธาต/ุสารประกอบและสารที�เกดิจากการทํา
ปฏกิริยิาของธาต/ุสารประกอบโดยการประดษิฐห์รอืทําขึbน หรอืสารที�
เกดิจากผลทางวศิวกรรม การสกดั หรอืการทําใหบ้รสิทุธิ�จากสารที�
เกดิขึbนในทางธรรมชาติ

� Korea REACH ใหอ้ํานาจรัฐมนตรวีา่การกระทรวงสิ�งแวดลอ้มใน

กฎหมายครอบคลมุ:

� การขึbนทะเบยีน
สารเคม ี

� การประเมนิความ
เสี�ยง 

� Permissible 
substances 

� Korea REACH ใหอ้ํานาจรัฐมนตรวีา่การกระทรวงสิ�งแวดลอ้มใน
การกําหนดใหส้ารใดสารหนึ�งตอ้งมาจดทะเบยีนดว้ยเกณฑท์ี�เกี�ยวกบั
จํานวนตันและลักษณะของความเสี�ยงหรอืความเป็นอนัตราย ทั bงนีb 
สารเคมทีี�ตอ้งมาจดทะเบยีน คอื 

� สารใหม ่(Non phase-in substances) จํานวนเทา่ไรก็ตาม 

� สารที�มอียูเ่ดมิ (Phase-in substances) ซึ�งถกูกําหนดใหม้าขึbน
ทะเบยีนตามที�รัฐมนตรกีระทรวงสิ�งแวดลอ้มกําหนด 

� สารเคมบีางตัวที�มแีนวโนม้จะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบอยา่งมี
นัยสําคัญตอ่สขุภาพอนามัยและสิ�งแวดลอ้ม จํานวนเทา่ไรก็ตาม

� ผูผ้ลติและผูน้ําเขา้ สารขา้งตน้ ตอ้งทําการขึbนทะเบยีนดว้ย  

substances 
� การสื�อสาร 
� การจดแจง้ผลติภณัฑ ์
� ผลติภณัฑท์ี�มคีวาม

เสี�ยงสงู
� ผูแ้ทน (Only 

Representative) 
� การดําเนนิการ

เกี�ยวกบัเอกสาร 
� คา่ธรรมเนยีม
� การลงโทษ

14



อาเซยีน
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มาเลเซยี
� กฎหมายสารเคม ีPesticides Act  

พระราชบญัญัตอิาหาร พระราชบญัญัติ
สขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน 
Poison Act  Chemical Weapon 
Convention Act  

� GHS กรมอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
กําลงัอยูร่ะหวา่งการรา่งกฎระเบยีบใหม ่ที�
เรยีกวา่ การจัดกลุม่สารเคม ีการตดิฉลาก 
และเอกสารความปลอดภยั พ.ศ. … เพื�อ

� EHSNR มวีตัถปุระสงค ์เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�
จําเป็นกบัรัฐบาลมาเลเซยี ที�จะทําใหก้รม
สิ�งแวดลอ้มและหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบั
การจัดการสารเคม ีสามารถแยกแยะ
สารเคมทีี�น่าเป็นหว่งที�มอียูใ่นประเทศ และ
ตดัสนิใจวา่จะบรหิารจัดการสารเคมเีหลา่นีb
อยา่งไร เพื�อใหเ้ป็นไปอยา่งปลอดภยัและ
เหมาะสม

และเอกสารความปลอดภยั พ.ศ. … เพื�อ
แทนที� กฎระเบยีบเดมิ ที�เกี�ยวกบัการจัด
กลุม่ การบรรจ ุและการตดิฉลากสารเคมี
อันตราย พ.ศ. 2540  

� 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม โดย Department of 
Environment (DOE) เริ�มทําฐานขอ้มลู
สารเคม ีเพื�อพจิารณาปรับปรงุการจัดการ
สารเคมใีหม้ทีศิทางคลา้ยคลงึกบั REACH  
“Environmentally Hazardous 
Substances Notification and 
Registration (EHSNR)”  

� DOE จะจัดตั bง ทะเบยีนสารเคมมีาเลเซยี 
(Malaysian Chemicals Register) 
� ลักษณะรปูพรรณของสารที�ไดท้ําการ

จดแจง้ไวก้บั DOE 
� การใชง้านของสารเหลา่นัbนในประเทศ 
� การจัดกลุม่ความเป็นอันตราย
� ปรมิาณสะสมของสารเหลา่นัbนในตลาด

ของมาเลเซยี   

� เปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะทาง
อนิเตอรเ์น็ต 16



แผนงานของ EHSNR

ครอบคลมุ Roadmap

• สารเคมทีั bงหมดที�ไมอ่ยูภ่ายใต ้
การจดแจง้และการขึbนทะเบยีน
ในแผนงานอื�นของมาเลเซยี 
และมคีณุลกัษณะที�เป็นไปตาม
เกณฑข์องการจัดกลุม่ความเป็น

� พ.ศ. 2552 – 2556 จัดทําทําเนยีบ
เริ�มตน้ โดยสง่เสรมิใหผู้น้ําเขา้และ
ผูผ้ลติสารเคม ีใหม้าสง่ขอ้มลูจดแจง้ 
โดยสมัครใจ  

� พ.ศ. 2556 – 2558 ทําการประเมนิเกณฑข์องการจัดกลุม่ความเป็น
อนัตรายตาม GHS หรอืตาม
ขอ้บญัญัตกิารจัดกลุม่ สารเคมี
ที�ใชก้นัอยูป่ัจจบุนั หรอืตาม
กฎหมายอื�น ในประเทศ
มาเลเซยี

• สารเคมอีื�นที�ถอืวา่เป็นสารเคมทีี�
น่าเป็นหว่งแตไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใต ้
การจัดกลุม่ตาม GHS 

� พ.ศ. 2556 – 2558 ทําการประเมนิ
ความเสี�ยงของสารและจัดทํารายการ
สารตามลําดบัความสําคญั 

� พ.ศ. 2558 – 2560 เสนอมาตรการใน
การควบคมุการใชส้ารนัbนในประเทศ  

� พ.ศ. 2560 และปีตอ่ไป ดําเนนิการ
ควบคมุสารที�ถกูคดัเลอืก เชน่ 
กฎระเบยีบในการควบคมุสารเดี�ยว จะ
ถกูนํามาใช ้

17



ฟิลปิปินส์

Republic Act (RA) No. 6969 

� กอ่นปี พ.ศ. 2533 ม ีกม. ควบคมุยาเสพ
ตดิ เครื�องสําอาง สารป้องกนัและกําจัด
ศตัรพูชื แตไ่มม่ ีกม ควบคมุในเรื�อง
สารเคมอีตุสาหกรรม 

� พ.ศ. 2533 - Republic Act (RA) No. 
6969: Toxic Substances and 

PICCS - Philippines Inventory of 
Chemicals and Chemical Substances

� Pre-Manufacturing Pre-
Importation Notification (PMPIN)   

� PICCS
� PICCS เป็นทําเนยีบรายการสารเคมทีี�มอียู ่

ซึ�งผลติและนําเขา้ในทางการคา้ ซึ�งเป็นตวั
ตั bงตน้ที�เป็นประโยชนม์ากในการพจิารณาวา่ 6969: Toxic Substances and 

Hazardous and Nuclear Wastes 
Control Act of 1990  

� กม. นีb วางกรอบในการควบคมุและจัดการ 
การนําเขา้ การผลติ การแปรรปู การ
แจกจา่ย การใช ้การขนสง่ การบําบดั 
และการกําจัดสารพษิ และของเสยี
อันตรายและของเสยีกมัมันตรังสี

� Department of Environment and 
Natural Resources (DENR), 
Environmental Management Bureau 
(EMB) เป็นผูร้ับผดิชอบตามกฎหมาย

ตั bงตน้ที�เป็นประโยชนม์ากในการพจิารณาวา่ 
สารที�มาจดแจง้ตวัใดเป็นสารใหมใ่นประเทศ
ฟิลปิปินส ์

� สนับสนุนการดําเนนิแผนงาน PMPIN 
� สารเคมใีดที�ไมอ่ยูใ่น PICCS จะไมส่ามารถ

นําเขา้ ผลติ หรอืจําหน่าย จนกวา่จะไปผา่น
กระบวนการPMPIN 

� สารเคมทีี�อยูใ่น PICCS ตอ้งถกูบง่บอก
ลักษณะโดยชื�อและสตูรทางเคมทีี�ไดม้กีาร
เห็นชอบแลว้ หรอื IUPAC nomenclature 
หรอื CAS Number  หรอืรปูแบบตามการขึbน
ทะเบยีนสารของ US หรอื EEC  18



ฟิลปิปินส์

PICC

� PICCS รวมถงึสารเคมทีั bงหมดที�มกีาร
นําเขา้หรอืผลติในประเทศฟิลปิปินส ์
โดยผูน้ําเขา้หรอืผูผ้ลติในแตล่ะราย ใน
เดอืนใดเดอืนหนึ�งใน 12 เดอืน 
ระหวา่งวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2531 
ถงึวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2536

PCL - Philippines Priority 
Chemicals List

� PCL: รายการสารเคมทีี�ไดร้ับการพจิารณาแลว้
วา่อาจสามารถทําใหเ้กดิความเสี�ยงตอ่สขุภาพ
ของประชาชน สถานที�ทํางาน และสิ�งแวดลอ้ม 

� DENR-EMB จัดทํา national criteria ที�
พจิารณาตามปัจจัยซึ�งเป็นลักษณะเฉพาะและ
สถานภาพของประเทศฟิลปิปินส ์และความ
รับผดิชอบของประเทศที�ตอ้งทําตามขอ้ตกลงถงึวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2536

� มกีารจัดพมิพร์ายการแรกของ PICCS 
ในปี พ.ศ. 2543 ซึ�งมจีํานวนสารเคมี
และวัตถเุคมใีนรายการประมาณ 
2424,,000000  สาร สาร ที�มกีารจดแจง้ในปี พ.ศ. 
2531 - 2536 โดยผูน้ําเขา้ ผูค้า้สง่ 
และผูใ้ชส้ารเคมี

� PICCS ถกู update ทกุ 5 ปี โดย
รายการลา่สดุ จัดพมิพเ์มื�อปี 2554 มี
จํานวนสารเคมแีละวัตถเุคมใีนรายการ
ประมาณ 4444,,000 000 สาร สาร 

รับผดิชอบของประเทศที�ตอ้งทําตามขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศ ตลอดจน การใชป้รมิาณที�
ผลติ รอ้ยละของการปลอ่ยออก คา่ที�ยอมให ้
สมัผัสในสถานที�ทํางาน วธิกีารกําจัด และ
ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร ์

� ปัจจบุัน PCL มสีารเคมอียู ่49 ตัว และมกีาร
ออกคําสั�งควบคมุตาม Chemical Control 
Order เพื�อหา้มหรอืจํากดัการใช ้เชน่ ปรอท 
(Mercury) ไซยาไนด ์(cyanide) แรใ่ยหนิ 
(asbestos) สารทําลายชั bนโอโซน (ozone-
depleting substances) และ สารพซีบี ี
(polychlorinated biphenyls) 
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เวยีดนาม
Chemical Law

� 21 พ.ย. 2550 Chemical Law 
ไดร้ับความเห็นชอบจากรัฐสภา มี
ผลบังคับใชใ้นเดอืน ก.ค. 2551 
1. บทบัญญัตทิั�วไป 
2. การพัฒนาอตุสาหกรรมเคม ี
3. การผลติและการคา้เกี�ยวกบัเคม ี
4. การใชส้ารเคมี

Chemical Safety (Decree)

� พระราชกาํหนดในเรื�องของความปลอดภยัสารเคม ีมี
บทบญัญัติ
� บทที� 1 ขอ้บงัคบัทั�วไป 
� บทที� 2 รายการสารเคม ี(national chemicals list) 
� บทที� 3 เงื�อนไขการผลติและการคา้สารเคมทีี�ตอ้งมกีาร

จํากดัการผลติและการคา้ และเงื�อนไขในการผลติและ
การคา้สารเคมทีั�วไป 

� บทที� 4 ปรมิาณตํ�าสดุของสารอนัตรายในสารผสมที�ตอ้ง4. การใชส้ารเคมี
5. การป้องกันและบรรเทาความ

เสยีหายจากอบุัตภิัย 
6. การจดแจง้ การขึbนทะเบยีน 

และบทบัญญัตเิกี�ยวกบัขอ้มลู
สารเคม ี

7. การป้องกันสิ�งแวดลอ้มและ
ความปลอดภัยสําหรับชมุชน 

8. ความรับผดิชอบของรัฐและการ
จัดการสารเคม ีและ 

9. บทบัญญัตเิกี�ยวกบัการ
ดําเนนิการตามกฎหมาย

� บทที� 4 ปรมิาณตํ�าสดุของสารอนัตรายในสารผสมที�ตอ้ง
มเีอกสารความปลอดภัยกํากบั 

� บทที� 5 ขอ้มลูสารเคม ี(National chemicals database)
� บทที� 6 โครงสรา้งการดําเนนิการและขอ้บงัคบัในการ

ดําเนนิการ
� ภาคผนวกประกอบดว้ยรายการสารเคมปีระเภทตา่งๆ 

� ภาคผนวก ๑ รายการสารเคมทีี�อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขการ
ผลติและการคา้ 

� ภาคผนวก ๒ รายการสารเคมทีี�ตอ้งมกีารจํากดัการคา้ 
� ภาคผนวก ๓ รายการสารเคมทีี�หา้มใช ้
� ภาคผนวก ๔ รายการสารเคมทีี�ตอ้งมรีายละเอยีดของการ

ป้องกนัและแผนการตอบโตเ้หตฉุุกเฉนิและการทําใหค้งไว ้
ซ ึ�งระยะหา่งเพื�อความปลอดภัย  

� ภาคผนวก ๕ รายการสารเคมทีี�ตอ้งมกีารจดแจง้ 
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Vietnam Chemicals Agency (Vinachemia)  
ตั bงขึbนเมอื 2 มกราคม พ.ศ. 2552 ภายใตก้ระทรวงอตุสาหกรรมและการคา้

� จัดทํากลยทุธ แผนหลัก แผนพัฒนา
อตุสาหกรรมเคมี

� รายงานตอ่รัฐบาล เรื�อง ขอ้ตกลงระหวา่ง
ประเทศและพันธกรณีตา่งๆ ดา้นสารเคม ี

� จดัทํารายชื�อสารเคมรีะดบัชาต ิฐานขอ้มลู
สารเคม ีรายชื�อสารต ัbงตน้ รายชื�อสารเคมี
ทางการคา้ที�มเีง ื�อนไข และรายชื�อสารพษิ 

� ประเมนิแบบพืbนฐานของโครงการเกี�ยวกบั
สารเคม ี

� ประเมนิแผนสําหรับการตอบโตฉุ้กเฉนิตอ่
อบุัตภิัยสารเคม ี

� จัดการเรื�อง GHS และขอ้มลูความปลอดภัย
� พจิารณาการอนุญาตในการสง่ออกและนําเขา้

สารเคมทีี�เป็นสารตั bงตน้ของสารเคมทีี�มกีาร
กําหนดเงื�อนไขในการผลติและการคา้ 

� พจิารณาใหอ้นุญาตการคา้และการผลติสารพษิ
ที�ใชส้ําหรับวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

� จัดทํากฎระเบยีบและเงื�อนไขดา้นเทคนคิ 
� กําหนดระยะปลอดภัยสําหรับโรงงาน และการ

ดแูลและควบคมุสารเคม ีการประเมนิสารเคม ี
และการกําหนดระเบยีบสําหรับควบคมุสารเคมทีี�
ใชเ้ป็นสารตั bงตน้ 

� จัดทํารายชื�อสารเคมทีี�เป็นพษิ และวธิกีาร
ควบคมุการคา้สารพษินัbน 

สารเคมทีี�มกีารจํากัดการผลติและการคา้ และ
วสัดทุางอตุสาหกรรมที�เป็นสารที�ระเบดิได ้

� ตรวจสอบการดําเนนิการในการเก็บและขนสง่
สารเคม ี

� จัดตั bงหอ้งปฏบิัตกิารในการพสิจูนส์ารเคมี
ใหม่

� เป็น focal point ในการดําเนนิงานตาม
พันธกรณีหรอืขอ้ตกลงระหวา่งประเทศดา้น
สารเคม ีและในการประสานการดําเนนิงาน
ระหวา่งประเทศดา้นสารเคมี
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ประเทศ กฎหมาย องคก์ร ฐานขอ้มลู
EU EU REACH European Chemical Agency 

(ECHA)
ขึbนทะเบยีนสารเคม ี5,000 สาร
บรษิทั 30,000 ราย    
จดแจง้ 100,000 สาร

สวเีดน Follow EU REACH Swedish Chemical Agency 
(KemI), กระทรวงสิ�งแวดลอ้ม

ฐานขอ้มลูสารเคม ี

สโลเวเนยี Follow EU REACH   
Chemical Act

Chemicals Office of the 
Republic of Slovenia (CORS) 
กระทรวงสาธารณสขุ

ฐานขอ้มลูสารเคม ี43,000 สาร
ขอ้มลู1,500 บรษิทั 

USA TSCA USEPA: Office of Chemical 
Safety and Pollution Prevention

TSCA Chemical Substance 
Inventory (84,000 สาร)

จนี China REACH  Chemical Registration Center 
(CRC), กระทรวงป้องกนัส ิ�งแวดลอ้ม

Inventory of Existing 
Chemical Substances 

จนี
(CRC), กระทรวงป้องกนัส ิ�งแวดลอ้ม Chemical Substances 

Produced or Imported in 
China: IECSC (45,602 สาร)

ญี�ปุ่ น CSCL 3 กระทรวง (METI, MHLW, MOE)
NITE

Existing chemical substances 
(20,600 สาร)

เกาหลี TCCA สู ่Korea REACH กระทรวงสิ�งแวดลอ้ม (NIER & 
KCMA)

Korean Existing Chemicals 
Inventory (KECI)(37,021 สาร)

มาเลเซยี EHSNR กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม Department of 
Environment (DOE)

อนาคต: ทะเบยีนสารเคมมีาเลเซยี 
Malaysian Chemicals Register 

ฟิลปิปินส์ Toxic Substances and 
Hazardous and Nuclear 
Wastes Control Act

Department of Environment 
and Natural Resources, EMB

PICCS - Philippines Inventory 
of Chemicals and Chemical 
Substances (44,000 สาร) 

เวยีดนาม Chemical Law Vietnam Chemicals Agency 
Ministry of Trade and Industry 

National Chemical List and 
Data

22



สรปุ
กระแสการเปลี�ยนแปลงไปทาง REACH-Like

Positive Listสารที�ผลติหรอืนําเขา้มาใหม่

No
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สถานภาพการจดัการสารเคมขีองประเทศ

กฎหมายควบคมุ 
• พระราชบญัญัต ิ16 ฉบบั 
• พระราชกฤษฎกีา 1 ฉบบั 
• กฎกระทรวง 1 ฉบับ 
• ประกาศกระทรวงจํานวน 5 ฉบบั
กฎหมายหลกั
� พรบ. ยา พรบ. อาหาร พรบ. 

� หนว่ยงานของรฐั ที�ทําหนา้ที�เขา้มาดแูล
รับผดิชอบการบังคบัใชก้ฎหมายขา้งตน้ มี
จํานวนทัbงสิbนอยา่งนอ้ย 11 กระทรวง
� กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
� กระทรวงพาณชิย ์
� กระทรวงการคลัง 
� กระทรวงอตุสาหกรรม � พรบ. ยา พรบ. อาหาร พรบ. 

เครื�องสําอาง พรบ. เครื�องมอืแพทย ์
พรบ. ยาเสพตดิใหโ้ทษ พรบ. วัตถุ
ออกฤทธิ�ตอ่จติประสาท 

� พรบ. วตัถอุนัตราย พรบ. สง่เสรมิ
และรักษาคณุภาพสิ�งแวดลอ้ม
แหง่ชาต ิพรบ. โรงงาน  และ พรบ. 
ความรับผดิตอ่ความเสยีหายที�เกดิขึbน
จากสนิคา้ที�ไมป่ลอดภัย (Product 
Liability Law) 

 

� กระทรวงอตุสาหกรรม 
� กระทรวงแรงงาน 
� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ�งแวดลอ้ม 
� กระทรวงสาธารณสขุ 
� กระทรวงคมนาคม
� กระทรวงกลาโหม  
� กระทรวงมหาดไทย
� กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535

� ฉบบัที� 2 พ.ศ. 2544, ฉบบัที� 3 
พ.ศ. 2551

� คณะกรรมการวตัถอุนัตราย 
(คณะกรรมการตามกฎหมาย)
ปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม ประธาน และ
อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็น
กรรมการและเลขานุการ และผูแ้ทนจาก
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเป็นผูช้ว่ยเลขานุการ

� แบง่ประเภทวตัถอุนัตรายออกเป็น 4 ชนดิ
ตามความจาํเป็นในการควบคมุ ซึ�งมี
จํานวนท ัbงหมด 1,532 ชนดิ 

� วตัถอุนัตรายชนดิที� 1 คอื วตัถอุนัตรายที�
ผูผ้ลติ นําเขา้ สง่ออก หรอืมไีวใ้นครอบครอง
ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�กําหนด 
แตไ่มต่อ้งขึbนทะเบยีนและขออนุญาต มี
ทั bงหมด 128 ชนดิ 

� 6 หนว่ยงานที�เก ี�ยวขอ้ง
� กรมโรงงานอตุสาหกรรม (526 ตัว)  
� สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(255 ตัว)  
� กรมวชิาการเกษตร (692 ตัว) 
� กรมประมง (21 ตัว) 
� กรมปศสุตัว ์(36 ตัว)  
� กรมธรุกจิพลังงาน (2 ตัว) 

ทั bงหมด 128 ชนดิ 
� วตัถอุนัตรายชนดิที� 2 คอื วตัถอุนัตรายที�

ผูผ้ลติ นําเขา้ สง่ออกหรอืมไีวใ้นครอบครอง
ตอ้งขอขึbนทะเบยีนและแจง้การดําเนนิการให ้
พนักงานเจา้หนา้ที�ทราบกอ่น มทีั bงหมด 79 
ชนดิ

� วตัถอุนัตรายชนดิที� 3 คอื วตัถอุนัตรายที�
ผูผ้ลติ นําเขา้ สง่ออก หรอืมไีวใ้นครอบครอง 
ตอ้งขอขึbนทะเบยีนและขออนุญาต มทีั bงหมด 
1,030 ชนดิ

� วตัถอุนัตรายชนดิที� 4 คอื วตัถอุนัตรายที�หา้ม
มใิหผ้ลติ นําเขา้ สง่ออก หรอืมไีวใ้น
ครอบครอง มวีตัถอุันตรายตอ้งหา้มทัbงหมด 
295 ชนดิ 25



ชอ่งวา่งในเรื�องของขอบเขตการควบคมุสารเคมี

สสีม้=สารเคมทีี�ไมถ่กูควบคมุ, ถา้ไมม่กีาํหนดไว ้นําเขา้ได ้ผลติได,้ แตไ่มม่ ี
ฐานขอ้มลูที�รวบรวมไว ้
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เปรยีบเทยีบการควบคมุสารเคมขีองไทยกบักระแส
การเปลี�ยนแปลงในตา่งประเทศ

Negative List Positive List

สารที�ผลติหรอืนําเขา้มาใหม่ สารที�ผลติหรอืนําเขา้มาใหม่

No

27

วัตถอุนัตรายชนดิที� ๑
วัตถอุนัตรายชนดิที� ๒
วัตถอุนัตรายชนดิที� ๓
วัตถอุนัตรายชนดิที� ๔
สารเคมอีนัตรายภายใต ้
กฎหมายอื�น

No

Yes

Notification or 
Registration, 
Authorization,
Restriction

Inventory of 
Existing 

Chemicals

No
Evaluation,
Notification or 
Registration, 
Authorization,
Restriction

Update

Monitoring & re-evaluate 



ความจําเป็นในการเปลี�ยนแปลง

• หากระบบการจัดการและควบคมุสารเคมขีองไทย ไมไ่ดร้ับการพัฒนา
ปรับเปลี�ยนใหส้อดคลอ้งกบัการจัดการสารเคมใีนระดับสากลที�เป็นอยู ่
หรอื ไมส่ามารถเตรยีมความพรอ้มอยา่งเป็นระบบและรัดกมุในดา้นการ
จัดการสารเคม ีที�จะสามารถรองรับการคา้สนิคา้เคมภีณัฑภ์ายใตย้คุ
ของการเปิดการคา้เสร ีการเปิด AEC ไดใ้นอนาคต

  

• ประเทศไทยอาจถกูใชเ้ป็นฐานการผลติสารเคมอีนัตราย หรอืใช ้
เป็นทางผา่นของสารเคมอีนัตราย หรอือาจมกีารนําเขา้สารเคมี
อนัตรายและสนิคา้ดอ้ยคณุภาพที�มสีารเคมอีนัตรายเจอืปนเขา้
มาในประเทศมากขึbน สง่ผลกระทบดา้นลบ ตอ่สขุภาพของคน 
และสิ�งแวดลอ้ม ของประเทศในที�สดุ  

28



แผนยทุธศาสตรก์ารจดัการสารเคมแีหง่ชาต ิฉบบัที� ๔ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

เป้าประสงค์ “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม
ปลอดภยั บนพืbนฐานของการจดัการสารเคมทีี�มปีระสทิธภิาพ มี
สว่นรว่มจากทกุภาคสว่น และสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ” 
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กรอบการพจิารณาทางเลอืก
 ความจาํเป็นและเหมาะสม + ใชป้ระโยชนจ์ากสิ�งที�มอียูเ่ดมิ

30
Negative list > Positive List



ขอบคณุคะ่

ยวุร ีอนินา

การประชมุวชิาการเพื�อเตอืนภยัสารเคมกีําจัดศัตรพูชื ประจําปี ๒๕๕๗
สรา้งสงัคมไทยใหป้ลอดภยัจากสารเคมกีําจัดศัตรพูชื

วันที� ๒๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ศนูยป์ระชมุสถาบันวจิัยจุฬาภรณ์ กรงุเทพมหานคร
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