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มำรู้จัก FEAD สหพันธ์ด้ำนกำรให้บริกำร
จัดกำรของเสียและสิ่งแวดล้อมของยุโรป 

การจัดการของเสีย 
ที่มาของข่าว - FEAD 

European Federation of Waste 
Management and Environmental Services 
หรือ FEAD เป็นสหพันธ์ด้านการจัดการของเสีย
ของสหภาพยุโรป ท่ีมีสมาชิกมากกว่า 3,000 
บริษัทใน 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและ
นอร์ เวย์  บริษั ท ท่ี เป็นสมาชิ กของ FEAD มี
พนักงานรวมกว่า 320,000 คน ประจ าการอยู่ใน
ศูนย์รีไซเคิล 2,400 แห่ง สถานท่ีหมักขยะเพ่ือท า
ปุ๋ย (composting site) 260 แห่ง โรงงานเปลี่ยน
ขยะเป็นพลังงาน (waste to energy plant) กว่า 
260 แห่งและหลุมฝั งกลบอีกกว่ า 900 แห่ ง 
ศักยภาพของบริษัทเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนของ
ตลาดด้านการจัดการขยะจากครัวเรือนประมาณ
ร้อยละ 60 และขยะอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 
75 ของสหภาพยุโรป มีมูลค่ารวมประมาณ 75 
พันล้านยูโรต่อป ี

ตัวแทนของ FEAD ประจ าการอยู่ท่ีกรุงบรัสเซลส์
ประเทศเบลเยี่ยม และมีหน้าหลักคือรวบรวม
ข้อมูลการด าเนินการและอัพเดทข่าวสารจาก

สมาชิกของสหพันธ์ในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้  ท า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสบการณ์และการเรียนรู้จากการด าเนินการ
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อน าเอาความรู้ท่ีได้นี้ไปให้
ค าปรึกษาต่อนักการเมืองหรือผู้มีอ านาจใน           
การตัดสินใจเพื่อท่ีจะยกระดับการด าเนินการ 
ด้ านสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจของสหภาพ 
ยุโรป  ภาระกิจหลักของสหพันธ์ คือ "ensure 
effective, practical legislation and its 
enforcement lead to environmental 
sustainability in a competitive market" 

 
ก ล่ า ว คื อ  FEAD เ ป็ น ตั ว เ ชื่ อ ม ร ะ ห ว่ า ง
ภาคอุตสาหกรรมการจั ดการของเสี ยและ           
ภาคการเมืองของสหภาพยุโรป บทบาทของ 
FEAD นี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก FEAD เปรียบ
เหมือนแหล่งองค์ความรู้ของบริษัทต่างๆ            ท่ี
ด าเนินการด้านจัดการของเสียมาเป็นเวลานาน มี
ประสบการณ์เชิงปฎิบัติ  มีความเข้าใจตลาด           
เชิ งลึกและผลกระทบท่ี ได้ รั บจากการรวม             
สหภาพยุ โรปท่ีส่ งผลให้มี ความเสรี ในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและของเสียผ่านพรมแดน             
ภาคการ เมื อ งส ามารถ ใช้ ป ระ โ ยชน์ จ าก

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/07/clipboard02.jpg
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ประสบการณ์และองค์ความรู้เหล่านี้ โดยน าไปใช้
ประกอบการร่างนโยบายและโครงสร้างทาง
กฎหมายต่างๆ เพื่อให้การตราข้อบังคับต่างๆ              
มีประสิทธิภาพ น าไปปฎิบัติได้จริง และส่งผลให้
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมดีขึ้น นอกจากนี้แล้ว 
FEAD ยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
เทคโนโลยีด้ านจัดการขยะระหว่างสมาชิก          
ของ สมาพันธ์อีกด้วย 

 
สหภำพยุโรปยกเลิก roaming charge 
ภำยในปี ค.ศ. 2017 
โทรคมนาคม 
ที่มาของข่าว WKU 

สองปีหลั งจากคณะกรรมาธิการยุ โรปเสนอ
ข้อตกลง Telecoms Single Market รัฐสภาและ
สภายุโรปก็ได้ท าการยอมรับข้อตกลงดังกล่าวแล้ว 

โดยข้อตกลงหลักระหว่างสถาบันท้ังสามได้แก่ 

1. ระงับค่าให้บริการ roaming charge ในสหภาพ
ยุโรป ภายในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2017 

2. ประกาศข้อบังคับในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตท่ี
เป็นธรรมและเท่าเทียม 

ข้อตกลงท้ังสองนี้จะแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ในปี 
ค.ศ. 2016 ผ่าน EU telecoms rules การปฎิรูป
นี้จะรวมถึงการประสานงานของสหภาพยุโรป            
ในด้ านดั ง ก ล่ า ว ท่ี มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พสู ง ขึ้ น             
สหภาพยุโรปมุ่งสร้างเงื่อนไขท่ีเหมาะสมส าหรับ
เครือข่ายดิจิตอลและการบริการ ท่ีเป็นหนึ่งเดียว 
(Digital Single Market) 

ท่ีผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปได้ท าการลด
ค่าบริการโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน  
ค่าโทร ค่า SMS และค่าส่งข้อมูลได้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง หากเทียบกับป ีค.ศ. 2007 แล้วค่าบริการ
ดังกล่าวได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 80 

หาก ข้อตกลงท้ังสองนี้ได้รับการอนุมัติแล้วผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีจดทะเบียนในสหภาพยุโรป  
จะเสียค่าให้บริการเท่ากับการใช้ ในประเทศ               
ต้นสังกัด ไม่ว่าจะใช้บริการในประเทศใดก็ตาม            
ในสหภาพยุโรป 

 
สรุปกำรประชุม Vienna Energy Forum 
2015 
พลังงาน 

การประชุม Vienna Energy Forum (VEF) ได้ถูก

จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 18 - 20 มิถุนายน ค.ศ. 2015 

ณ กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย มีผู้ เข้าร่วม

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-rules
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/06/vef2015_flyer_final_19nov-1.jpg
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ประชุมมากกว่า 1,600 คน โดยมีผู้แทน ระดับ

นายกรัฐมนตร ีรองนายก ข้าราชการระดับสูง คณะ

ทูตถาวร ตัวแทนของกลุ่มภูมิภาค ตัวแทนจาก

คณะกรรมาธิการยุโรป ภาคเอกชนเข้าร่วม การ

ประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยองค์การ UNIDO 

กระทรวงการต่างประเทศของออสเตรีย ศูนย์วิจัย 

International Institute for Applied Systems 

Analysis (IIASA) Austrian Development 

Agency (ADA) และ United Nations Secretary-

General's Sustainable Energy For All (SE4All) 

Initiative 

หัวข้อของการประชุมคือ Sustainable Energy for 

Inclusive Development โดยมุ่ งเน้นในหัวข้อ

ผลประโยชน์ของพลังงานท่ีมีความยั่งยืนภายใต้

บริบทของ  post-2015 development agenda 

และ  climate change มี ก ารน า เสนอ  best 

practise จากแต่ละประเทศที่ประสบความส าเร็จ

ในการด าเนินการด้านพลังงาน และการเสวนา            

ด้านแนวทางการพัฒนาและด าเนินการต่างๆ               

ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้บริบทของ การประชุม post-

2015 development agenda ท่ีกรุงนิวยอร์ก การ

ป ร ะ ชุ ม  United Nations Framework 

Convention on Climate Change ห รื อ 

UNFCCC  Conference of the Parties (COP 21) 

ท่ีกรุงปารีส 

รูปแบบของการประชุมมีท้ัง high-level panel 

discussions และ parallel sessions ท่ีเสวนาใน

ด้าน Energy Efficiency, Public-private Partnerships 

(PPPs), Sustainable Transport, และแนวทาง

การการลงทุนเพื่อด าเนินการในด้านดังกล่าว 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการด้านพลังงาน

ยั่งยืนในด้านต่างๆ การประชุม Energy Leaders' 

Voices การให้ความรู้ด้าน Climate Change การ

พ บ ป ะ  networking ใ น หั ว ข้ อ  Women for 

Sustainable Energy, การสรุปผลการด าเนินการ

โครงการ Clean Energy Ministerial และยั งมี            

การเปิดตัวรายงานด้านพลังงานท่ีน่าสนใจเช่น 

SE4All Global Tracking Framework,  Global 

Green Growth Report และ Renewables 2015 

Global Status Report 

Take away messages หลักๆ ของการประชุม 

Vienna Energy Forum ครั้งนี้มีดังนี้ 

1. การ ประชุมเสนอให้มีการรับ Sustainable 

Development Goal (SDG) หมายเลข 7 (Access 

to sustainable energy) แ ละ  หม าย เ ลข  9 

(Sustainable industrialisation) ข้อเสนอดังกล่าว

แสดงให้ เห็นถึ งความส าคัญในการขยายผล 

(scaling up) การด าเนินการเพื่อความส าเร็จของ

การพัฒนาหลังป ีค.ศ. 2015 
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2. ในการประชุมครั้งนี้มีการเชื่อมโยงประเด็น

สิ่งแวดล้อม (climate action) และ การพัฒนา 

(action on SDGs) และแสดงให้ เห็นถึ งความ

จ าเป็นในการเชื่อมโยงผ่านการประชุมระดับ

นานาชาติในปี ค.ศ. 2015 ท่ีจะมาถึง 

3. สองในสามของศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

จ าเป็นท่ีจะต้องมีนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสม

ในการขับเคลื่อน 

4. ท่ีประชุมเน้นความส าคัญของการขยายผล 

(scaling up) การด าเนินการและการลงทุน เช่น          

ในระดับเมือง และในภาคท่ีมีความส าคัญ เช่น 

ภาคอุตสาหกรรม คมนาคม พลังงานและท่ีอยู่

อาศัย 

5. ท่ีประชุมกล่าวถึง ความเชื่อมโยงระหว่ าง 

พลังงาน คมนาคม อาหาร น้ าดื่ม และสุขภาพ             

ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดการอย่าง

บูรณการ 

6. ท่ีประชุมกล่าวถึงความส าคัญของ synergy 

ระหว่างเป้าหมาย 3 ข้อของ SE4All ท่ีตั้งไว้ส าหรับ

ปี ค . ศ .  2 030: 1) ensure universal energy 

access 2) double the global rate of 

improvement in energy efficiency แ ละ  3) 

double the share of renewable energy 

7. ความเชื่อมโยงด้านกฎหมายและ synergy 

ระหว่างการด าเนินการระดับชาติและระดับ 

subnational ซึ่ งท าให้ เห็นถึงความส าคัญของ           

การด าเนินการระดับภูมิภาค เช่น การตั้งศูนย์

ด าเนินการระดับภูมิภาคท่ีจะมาด าเนินการ              

ด้านพลังงานทดแทนและ ประสิทธิภาพการใช้

พลั งงาน และความ เชื่ อมต่ อ เชิ งน โยบาย                    

การด าเนินการเพื่อลดค่าด าเนินการ (transaction 

costs) และการโปรโมตการขยายผลการด าเนินการ 

8. การ ให้ อ าน าจ  (empowerment) สตรี มี

ความส าคัญเป็นอย่างมากและสอดคล้องกับ           

การผลักดันด้านพลังงานยั่งยืน สตรีสามารถเป็น            

ผู้ผลักดันในด้านดังกล่าวและเป็นตัวแปรท่ีส าคัญ  

ในการพัฒนา อย่างมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืน 
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รำยงำน TCB ของ UNIDO เน้นควำมส ำคัญ

ของกำรร่วมมือแบบ South-South 

UNIDO 
ที่มาของข่าว: UNIDO 

องค์การ UNIDO ได้ เผยแพร่รายงาน Trade 
Capacity-Building (TCB) Resource Guide 
ฉบับล่าสุดเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ท่ีผ่าน
มา รายงานดังกล่าวมีเนื้อหาท่ีมุ่งส่งเสริมความ
ร่วมมือแบบ South-South และความร่วมมือ
แบบไตรภาคี (triangular cooperation) ซึ่งเป็น
รู ปแบบความร่ วมมื อ ท่ี หน่ วย ง าน  Trade 
Capacity-building ของ  UNIDO พบว่ า เ ริ่ มมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เป็นการน าเอาองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญในประเทศก าลังพัฒนาและประเทศ 
เศรษฐกิจเกิดใหม่มาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งนับเป็น
แนวทางส าคัญท่ีช่วยสนับสนุนรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและ ความช่วยเหลือทาง
เทคนิคแบบดั้งเดิมท่ีมีอยู ่

ในปัจจุบันมีประเทศ Donor จ านวนหนึ่งท่ีเป็น
สมาชิกของกลุ่ม G20 หรือกลุ่มประเทศ BRICS 
(บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้) ได้ให้
การสนับสนุนเชิงเทคนิคต่อประเทศก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะ UNIDO เองก็ได้ท าการจัดตั้งหน่วยงาน
ท่ี ให้ บริ ก าร เฉพาะด้ าน ในการช่ วย เหลื อ 
ประ ส าน ง านแ ละ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว าม ร่ ว มมื อ             

ด้ านอุ ตสาหกรรมแบบ South-South และ            
ความร่วมมือแบบไตรภาคี 

รายงาน TCB ฉบับล่าสุดนี้น าเสนอรายละเอียด         
ของ 31 หน่วยงานพหุภาคี (multilateral agencies) 
และ 37 ประเทศท่ีให้ เงินบริจาคแบบทวิภาคี  
( bilateral donors) ร ว ม ท้ั ง ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ 
หน่วยงานท่ีให้บริการด้านการค้าในประเทศท่ีเป็น
สมาชิกของ OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development) 31 ประเทศ
และประเทศท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่ม G-20 อีก 16 
ประเทศ รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบัน
สมาชิกจ านวนมากของ OECD Development 
Assistance Committee (DAC) ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม
สนับสนุนการด าเนินการแบบไตรภาคี และมีสมาชิก
อีกจ านวนหนึ่ ง ท่ีก าลั งพิจารณาท่ีจะให้ การ
สนับสนุน ประเทศก าลั งพัฒนาทุกประเทศ             
ท่ีอยู่ ในรายงาน TCB กล่าวถึ งการมีส่วนร่วม             
ใ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ บ บ  South-South เ ช่ น 
อาร์เจนตินา บราซิล จีน อินโดนีเซีย เม็กซิโก        
และรัสเซีย 

รายงานดังกล่าวยังเน้นย้ าแนวทางการสนับสนุน
และส่งเสริมแนวทางความร่วมมือดังกล่าวของ 
multilateral agencies และ bilateral donors 
ผ่านกรณีศึกษาโครงการและการให้บริการ
ตัวอย่าง UNIDO ได้ท าการเผยแพร่รายงาน
ดังกล่าวในงาน Aid for Trade Global Review 
ท่ีส านักงานใหญ่  World Trade Organisation 
(WTO) กรุงเจนีวา 


