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สำมองค์กรด้ำนกำรพัฒนำร่วมวำงกรอบ
เขตอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

UNIDO 

สามองค์กรด้านการพัฒนา ได้แก่ ธนาคารโลก 
องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNIDO) และ สถาบัน Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
ร่วมมือสร้างกรอบการท างานใหม่ เพื่อก าหนด
องค์ ป ระกอบ ท่ี ส า คั ญของการสร้ า ง เ ขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ eco-
industrial parks (EIPs) และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน (common understanding) ในการส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปกป้องสิ่งแวดล้อม          
ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน 

กรอบการพัฒนาดังกล่าวถูกน าเสนอผ่านรายงาน
ฉบับใหม่ ภายใต้ชื่อ International Framework 
for Eco-Industrial Parks ท่ีมี วั ตถุประสงค์ ใน 
การวางแนวทางและให้ค าแนะน าต่อการก าหนด
นโยบายส าหรับนักวางแผนและผู้ปฏิบัติงาน           
ด้านองค์ประกอบท่ีส าคัญซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐและ

ภาคเอกชนสามารถจัดตั้ งเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ียั่งยืนท้ังเชิงสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม โดยกรอบการพัฒนาดั งกล่ าว
ตระหนักถึงความส าคัญของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อการส่งออก กลไกดังกล่าวเป็นการ
ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีส าคัญในเชิ ง
เศรษฐกิจ แต่ก็มีศักยภาพท่ีจะส่งผลกระทบ          
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยส าคัญ 
เช่น ในด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และการก าหนดมาตรฐานแรงงาน         
ท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 
ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ (emerging economies) ล้วนต้องการเพิ่ม
ผลผลิตอุตสาหกรรมเพื่ อเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของตน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความ
จ า เป็นในการตั ดขาด (decouple) หรือลด
ผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อ
มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ลงด้วย ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงสังคม
ท่ีกว้างขึ้นกว่าเดิม เขตประกอบการอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ หรือ EIPs เป็นหนึ่งในกลไกท่ีสามารถ
สร้างสภาพแวดล้อมและการด าเนินอุตสาหกรรม
ท่ียั่งยืนส าหรับบริษัท ต่าง ๆ ในการแข่งขันและ
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สร้ า ง ง า นด้ ว ย ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตมากขึ้นในขณะท่ี         
ยังช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของตนได้ 

 

นาย  Raghu Babu Nukala นั กพั ฒน าด้ าน
สิ่ งแวดล้อมของ GIZ กล่าวว่ า “แม้ว่ าพื้นท่ี
อุตสาหกรรมพิเศษจะเป็นตัวผลักดันท่ีส าคัญใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ แต่จะต้องมีการก าหนดความต้องการ
ด้านประสิทธิภาพของกลไกดังกล่าวให้ชัดเจน 
เพื่อให้เราสามารถวางแผนติดตามและรักษา 
ความยั่งยืนของพื้นท่ีอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ดี
ยิ่งขึ้น” 

ผู้อ านวยการแผนกสิ่ งแวดล้อมของ UNIDO 
Stephan Sicars กล่าวเสริมว่า UNIDO ต้องการ
ส่งเสริมการบูรณาการ EIPs และการขยายการ
ด าเนินการของ EIPs ให้แพร่หลายมากขึ้น เพราะ
กลไกดั งกล่ าวเป็นกลไกด้ านอุตสาหกรรม              
ท่ีประสบความส าเร็จแล้วในหลาย ๆ ประเทศ         
เช่น เดนมาร์ก ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
และกลุ่มประเทศอื่น ๆ นาย Sicars กล่าว่า “เขต
อุตสาหกรรมพิเศษดังกล่าวมีศักยภาพอย่างมาก
ส าหรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและ
ครอบคลุม” นอกจากนี้ EIPs ยังได้ถูกยกระดับ 

เป็นมาตรการท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการเอาชนะความท้าทายท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
และครอบคลุมภายใต้ขอบเขตของเป้าหมาย         
การพัฒนาท่ียั่งยืน ( Sustainable Development 
Goals – SDGs) และเป้าหมายข้อตกลงปารีส 
(Paris agreement) 

ผู้ จั ดการฝ่ ายปฏิ บั ติ ก ารด้ านการจั ด ก าร
อุตสาหกรรมของกลุ่มธนาคารโลก นาย Jose 
Ernesto Lopez Cordova กล่ าวว่ า ร าย ง าน
ดังกล่าวแสดงถึง “สัญญานท่ีชัดเจนจากผู้มีส่วน
ร่วม (ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม) ระดับสากล
ในการพัฒนาแนวทางการท างานท่ีเป็นสากล 
(common approach) ในล าดั บต่ อ ไป การ
เผยแพร่กรอบดั งกล่ าว และการน าเอาไป
ด า เนินการ โดยมี วั ตถุประสงค์ ท่ี จะท า ให้
ภ าคอุ ตสาหกรรมและ เขต ประกอบกา ร
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีศักยภาพในการแข่งขัน
และมีความยั่งยืนสูงขึ้นจะเป็นสิ่งส าคัญ ” 

 
อีกภาคส่วนท่ีมีร่วมจัดท ารายงานดังกล่าว ได้แก่ 
Carbon Trust ซึ่งเป็น บริษัทท่ีท างานร่วมกับ
องค์กรและพันธมิตรจากภาคเอกชนต่าง ๆ ในการ
เร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า 
หรือ Low-carbon economy พันธมิตรในการ
จัดท ารายงานดังกล่าวมุ่งมั่นท่ีจะใช้กรอบ EIPs ใน
การด าเนินการโครงการต่าง ๆ ท่ัวโลกและท าการ
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สนับสนุนให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถใช้ข้อก าหนด EIPs ในการวางแผน          
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อการ
พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมท่ียั่งยืนและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 

 

สหภำพยุโรปจัดท ำยุทธศำสตร์จัดกำรขยะ
พลำสติกใหม ่

ท่ีมา EU 

เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้ท าการรับรองกลยุทธ์ด้านพลาสติก
ส าหรับสหภาพยุโรป (Europe-wide) ซึ่งจะช่วย
ปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะพลาสติกใน
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ 
การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลักดัน
เศรษฐกิ จไปสู่ รู ปแบบท่ีหมุนเวี ยนมากขึ้ น 
(Circular Economy) 

แต่ละปีประชากรชาวยุโรปผลิตขยะพลาสติก
จ านวน 25 ล้านตัน แต่สามารถท าการจัดเก็บเพ่ือ
การรีไซเคิลได้ไม่ถึง 30%  ท่ัวโลกขยะพลาสติก          
มีสัดส่วน 85% ของขยะท่ีชายหาดและทะเล 

นอกจากนี้พลาสติกยังสามารถเข้าสู่ปอดและ         
ห่ วงโซ่ อาหารของประชาชนผ่ านพลาสติก            
ขนาดเล็กหรือ Microplactics ท่ีปนเปื้ อนใน
อากาศ น้ า และอาหารส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างคาดไม่ถึง 

ตามการประมาณของทีมวิจัยพบว่า ปัจจุบันระบบ
เศรษฐกิจสามารถคงมูลค่าของวัสดุบรรจุภัณฑ์
พลาสติกได้เพียง 5% ของมูลค่าท้ังหมด ส่วนท่ี
เหลือจะหายไปหลังจากที่ใช้งานครั้งแรก คิดเป็น
มูลค่าท่ีหายไปกว่า 70 ถึง 105 พันล้าน          ยู
โรต่อป ี

นอกจากนี้พลาสติกท่ีไม่ผ่านการรีไซเคิลนั้น          
ใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลาย เศษพลาสติก
หลายล้านตัน ตกค้างในมหาสมุทรทุกปี ส่ง
สัญญาณท่ีน่าตกใจและสร้างความกังวลต่อ
สาธารณชนเพิ่มมากขึ้น และด้วยรูปแบบ Single 
Market ของสหภาพยุ โ รป ปัญหาดั งกล่ าว            
จึงเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขร่วมกันโดยสมาชิกของ
สหภาพยุโรป 

และเป็นเหตุผลท่ีคณะกรรมาธิการยุโรปได้ท า          
การรับรองยุทธศาสตร์พลาสติกเป็นครั้งแรก และ
เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งเป้าหมายหลักคือ
การปกป้องโลก พลเมือง และ อุตสาหกรรมของ
สหภาพยุโรป 

กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมจาก
มลภาวะพลาสติก ในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริม
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ให้ เกิดการเติบโตและสร้างนวัตกรรมขึ้นมา 
เปลี่ยนแปลงความท้าทายให้เป็นวาระเชิงบวก
ส าหรับยุโรป เปิดโอกาสเชิงธุรกิจส าหรับการ
เปลี่ยนกระบวนการออกแบบ ผลิต ใช้ และน า
กลับมาใช้ใหม่ ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในสหภาพ
ยุโรป โดยสหภาพยุโรปต้องการเป็นผู้น าในการ
เปลี่ ยนแปลงนี้  ผ่ านโอกาสการลงทุนและ            
การสร้างงานใหม่ ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้            
บรรจุภัณฑ์พลาสติกท้ังหมดในตลาดสหภาพยุโรป
จะต้องสามารถรี ไซเคิลได้  ภายในปี  2573           
(ค.ศ. 2030) การใช้พลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียวจะ
ลดลงและจะจ ากัดการใช้พลาสติกขนาดเล็กหรือ 
Microplastics โดยเจตนา 

ยุทธศาสตร์ใหม่นี้คาดว่าจะท าให้สหภาพยุโรป 
กระตือรือร้นในการรีไซเคิลเชิงธุรกิจ เพ่ือลดขยะ
พลาสติก และหยุดการท้ิงขยะในทะเล รวมท้ัง
ผลักดันการลงทุนและนวัตกรรม และกระตุ้นการ
เปลี่ยนแปลงท่ัวโลก เพราะมาตรฐานของสหภาพ
ยุโรปจะถูกบังคับใช้กับประเทศต่าง ๆ ท่ีส่งสินค้า
มาขายในสหภาพยุโรปท้ังหมด 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่สหภาพยุโรปก าหนดให้: 

 ท าให้การรีไซเคิลมีก าไรเชิงธุรกิจ: สหภาพ
ยุโรปจะท าการพัฒนากฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงการน ากลับมาใช้ใหม่
ของพลาสติกท่ีใช้ในตลาด และเพิ่มความ
ต้ อ งก าร ใช้ พลาสติ ก รี ไ ซ เคิ ล ให้ สู ง ขึ้ น            
การจัดเก็บขยะท่ีเพิ่มขึ้นควรมีการจัดตั้งศูนย์

การรีไซเคิลท่ีดีขึ้น และมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
ควบคู่ ไปกับการสร้ างระบบท่ีดีและเป็น
มาตรฐานส าหรับการจัดเก็บและการแยกขยะ
ในสหภาพยุโรป ลดและประหยัดงบประมาณ
กว่าหลายร้อยยูโรต่อปริมาณขยะแต่ละตัน 
นอกจากนี้ ยั ง จ ะช่ ว ย เพิ่ มมู ลค่ า ให้ กั บ 
อุตสาหกรรมพลาสติก และสร้างความแข่งขัน
และความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมดังกล่าว           
ให้มากขึ้น 

 
 ลดขยะพลาสติก: การบังคับใช้กฎหมายของ

ยุ โรปในปัจจุบันได้น าไปสู่การลดการใช้
ถุงพลาสติกในหลายประเทศสมาชิกแล้ว           
แผนใหม่นี้จะมุ่งจัดการพลาสติกและอุปกรณ์
การประมงท่ีใช้แล้วท้ิง จะมีการสนับสนุน
แคมเปญระดับชาติ เพื่อความตระหนักถึง            
จะมีการก าหนดขอบเขตของกฎระเบียบใหม่   
ท่ีจะถูกน าเสนอในปี 2561 นี้ ผ่านการปรึกษา
และเก็บหลักฐานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะกรรมาธิการจะใช้มาตรการเพื่อจ ากัด        
ก า ร ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ล า ส ติ ก ป ร ะ เ ภ ท 
Microplastic และท าการติดฉลากส าหรับ
พลาสติกย่อยสลายได้ 
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 ยับยั้งการท้ิงขยะในทะเล: จะมีการรับรอง
กฎระเบียบใหม่ ท่ีเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการท่าจอดเรือท่ีมุ่งจัดการ
กับเศษขยะทางทะเล โดยมีมาตรการเพื่อให้
แน่ใจว่าขยะท่ีเกิดจากเรือประเภทต่าง ๆ จะไม่
ถูกท้ิงไว้เบื้องหลัง แต่มีการจัดเก็บกลับคืนสู่ฝั่ง
และจัดการได้อย่างเหมาะสม ซึ่ ง รวมถึง
มาตรการท่ีจะลดภาระการบริหารจัดการ
ท่าเรือลง 

 ผ ลั ก ดั น ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม : 
คณะกรรมาธิการจะให้ค าแนะน าต่อหน่วยงาน
ระดับประเทศและธุรกิจในยุโรปเกี่ยวกับ          
วิธีลดขยะพลาสติก ณ แหล่งผลิต จะมีการ
สนับสนุนนวัตกรรมผ่านกองทุนมูลค่ากว่า 100 
ล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัสดุ
พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างชาญฉลาด 
และยกระดับความสามารถรีไซเคิล จัดสร้าง
กระบวนการรีไซเคิลท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และสามารถติดตามได้  รวมท้ังการก าจัด            
สารอันตรายและสิ่งปนเปื้อนจากพลาสติก           
รีไซเคิลได้ 

 กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงท่ัวโลก: กิจกรรมใน
สหภาพยุโรปจะถูกขยายผ่านความร่วมมือกับ
พันธมิตรจากท่ัวโลก เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
ระดั บ โลกและพัฒนามาตรฐานส ากล 
นอกจากนี้จะมีการสนับสนุน ประเทศอื่น ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

ในล าดับต่อไป สหภาพยุโรปจะท าการรับรอง
กฏหมายเกี่ยวกับท่าเรือและสิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีเกี่ยวข้องผ่าน รัฐสภายุโรปและสภา 
คณะกรรมาธิการจะน าเสนอข้อกฏหมาย เกี่ยวกับ
พลาสติกใช้แล้วท้ิงภายในปีนี้ และท าการเปิดให้        
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 
2561 หลังจากนี้  คณะกรรมาธิการจะเริ่ ม
ด าเนินการปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
และเตรียมแนวทางในการจัดเก็บและคัดแยกขยะ
ท่ีจะยื่นรับรองภายใน ปี 2562 

รายการมาตรการท้ังหมดและช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์พลาสติกสามารถดูได้ในรายงานนี ้

http://ec.europa.eu/environment/circular-
economy/pdf/plastics-strategy-annex.pdf 

 
นโยบำยงดน ำเข้ำขยะของจีน              
กระทบอุตสำหกรรมขยะโลก 

ที่มา: Straitstimes, FT, Telegraph 

หลายสิบปี ท่ี ผ่ านมา  นอกจากจี นจะ เป็น
ตลาดแรงงานราคาย่อมเยาของโลกแล้ว จีนยัง
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เป็นจุดหมายปลายทางหลักของขยะหมุนเวียน
หรือ  recycled waste จากประ เทศต่ า ง  ๆ        
อีกด้วย แต่หลังจากรัฐบาลจีนประกาศนโยบาย
ห้ามน าเข้าขยะ 24 ชนิดในช่วงต้นปีท่ีผ่านมา  
ซึ่งครอบคลุมท้ังพลาสติกและกระดาษ รัฐบาล
และบริษัทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่างต้องปรับท่าที
เพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่นี้ 

การระงับการน าเข้าขยะดังกล่าว แสดงท่าทีเอา
จริงเอาจังของจีนในการควบคุมปัญหามลภาวะ
ภายในประเทศ เพราะจีนเองก็มีปริมาณขยะท่ี
เพิ่มขึ้นผ่านการบริโภคภายในประเทศท่ีสูงขึ้น 
ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมขยะโลก  นาย 
Arnaud Brunet ป ร ะ ธ า น  Bureau of 
International Recycling ค า ด ว่ า น โ ย บ า ย
ดั งกล่ า วจะท า ให้ การส่ งออกขยะ ท่ัว โลก          
ลดปริมาณขยะท่ีถูกส่งออกน่าจะกว่าร้อยละ 40 

ปริมาณขยะท่ีลดลงมาจากรัฐบาลจีนได้ท าการ
ก าหนดอัตราความปนเปื้อนของขยะท่ีรับได้ให้
สูงขึ้น มาตรฐานท่ีสูงขึ้นนี้น่าจะท าให้หลาย
ประเทศ ไม่สามารถท าตามข้อก าหนดได้ และ
อาจจะต้องหาตลาดใหม่ท่ีพร้อมจะรับซื้อเอาขยะ
ของตนเช่น อินเดีย ปากีสถาน หรือประเทศ           
ในตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหากต้องเปลี่ยนแหล่ง
ตลาดไปสู่ประเทศเหล่านี้ น่าจะมีการเพ่ิมขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายการขนส่งขยะเมื่อเทียบกับราคาของ
จีนแต่เดิม ซึ่งท่ีผ่านมาค่าขนส่งขยะไปจีนมีราคา
ท่ีต่ า เพราะบริษัทขนส่งยอมลดราคาเป็นพิเศษ

เพื่อขนขยะเป็นเท่ียวกลับหลังจากส่งสินค้า
บริโภคจากจีนไปสู่ยุโรปหรืออเมริกา แทนท่ีจะ
ขนคอนเทนเนอร์เปล่ากลับจีน 

อย่างไรก็ตาม การจะหาประเทศใหม่มาเป็นตัว
ตายตัวแทนของจีนถือเป็นความท้าทายอย่าง
มาก เพราะศักยภาพการจัดการขยะของจีนนั้น
สูงกว่าประเทศอื่น ๆ มาก และการพัฒนา
ศักยภาพดังกล่าวใช้เวลาและต้นทุน ดังนั้น          
ในระยะสั้นนี้ ประเทศต่าง ๆ ท่ีเคยส่งขยะไปจีน
น่าจะพบกับปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีสูงขึ้น 
การระงับน าเข้าขยะดังกล่าวของจีน ส่งผลให้
ประ เทศต่ าง  ๆ ท่ี เคยส่ งออกขยะไปสู่ จี น            
ต้องหาทางจัดการกับขยะพลาสติกคงค้างเอง 
เช่น เผาท าลาย หรือฝังกลบในประเทศของตน 

 
เฉพาะอั งกฤษประเทศเดียวมีการส่ งขยะ
พลาสติกไปจีนมากกว่า 2.7 ล้านตันตั้งแต่ปี           
ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา และยังไม่สามารถหา
ตลาดท่ีจะมารับรองปริมาณขยะดังกล่าวจากจีน
ได้ หลาย ๆ บริษัทในสหรัฐ ฯ ก็พบกับปัญหา
เดียวกัน บริษัทจ านวนมากจ าต้องปล่อยให้ขยะ
พลาสติกท่ีไม่มีตลาดรับซื้อกองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
เพราะประเทศอื่น ๆ ในตลาดการก าจัดขยะ
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พลาสติกเช่น อินโดนีเซียไม่มีศักยภาพท่ีสูงพอ 
ในการจัดการขยะเหล่านี้ 

ภาคธุรกิจของจีนเองก็ได้รับผลกระทบดังกล่าว
เช่นกัน นาย Zheng Min ข้าราชการท้องถิ่นของ
จีนในเขต Shangdong  กล่าวว่าโรงงานต่าง ๆ  
ท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการ recycle พลาสติก           
ท่ีน าเข้าจากประเทศตะวันตกเช่น อังกฤษ            
ต่างหยุดท าการ ส่งผลกระทบต่อกิจการต่าง ๆ  
ท่ี เกี่ยวข้อง คิดเป็นมูลค่าหลายล้านหยวน 
นโยบายดังกล่าวจะท าให้ราคาขยะท่ีสามารถ
เปลี่ยนเป็นทรัพยากรในจีนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผล
ต่อปริมาณการผลิตรวมท้ังอัตราการจ้างงานใน
ภาคส่วนดังกล่าว หลาย ๆ โรงงานในจีนได้ท า
การลดจ านวนพนักงานหรือปิดตัวลงแล้ว 

ในปีค.ศ. 2015 จีนน าเข้าขยะกว่า 49.6ล้านตัน 
และในค.ศ.2016 ท่ีผ่ านมาจีนน า เข้ าขยะ
พลาสติกมากกว่า 7 ล้านตันคิดเป็นสัดส่วนกว่า
ร้อยละ 50 ของมูลค่ าตลาดขยะพลาสติก
หมุนเวียนท้ังหมด สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในลูกค้า
รายใหญ่ของจีน ขยะพลาสติกคัดแยกกว่า           
ร้อยละ 85 ของสหภาพยุ โรปถูกส่ ง ไปจีน            
โดยไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีสัดส่วนขยะท่ีส่งไป
จีนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95 ของขยะพลาสติก
ภายในประเทศ (ปีค.ศ. 2016) ส่วนสหรัฐฯ เองก็
ส่งขยะมูลค่ากว่า 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ         
ไปจีน ในปี ค.ศ. 2016 

อย่างไรก็ตามการลดจ านวนขยะน าเข้า น่าจะท า
ให้อุตสาหกรรมของจีนต้องปรับตัวและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดการขยะภายในประเทศ
ของตนให้มีศักยภาพสูงขึ้น นอกจากนี้น่าจะ
ส่งผลให้ประเทศอื่น ๆ ท าการปรับตัวตามไปด้วย 
ล่าสุด สหภาพยุโรปได้ท าการเผยแพร่แผนการ
ลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วท้ิง เช่น แก้วกาแฟ
และมุ่งให้ บรรจุภัณฑ์ท่ีมาจากพลาสติกสามารถ
รีไซเคิลได้ท้ังหมดภายในปี ค.ศ. 2030  

 
เกำะติดกำรประชุมเศรษฐกิจโลก 2018           
ที่ดำวอส 

ที่มา WEF 

การประชุมประจ าปีของ World Economic 
Forum (WEF) จะเริ่ มขึ้ น ในวั นอั งคาร ท่ี  23 
มกราคมท่ีเมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

การประชุมดังกล่าวจัดโดยองค์กรเพื่อการกุศล
สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ WEF ตั้งแต่ปี 2546         
เป็นต้นมา การจัดการประชุมเศรษฐกิจโลก
ประจ าปีดังกล่าว ดึงดูดผู้เข้าร่วมระดับสูงจาก    
ภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 2,500 คนท้ังจากภาคธุรกิจ 
นักการเมืองระดับนานาชาติ นักเศรษฐศาสตร์ 
และสื่อมาร่วมประชุม ณ เมืองดาวอส 
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การประชุมท่ีจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนมกราท่ีจะถึง
นี้ ใช้หัวข้อว่า Creating a Shared Future in a 
Fractured World หรือร่วมสร้างอนาคตร่วมกัน
บนโลกท่ีแตกแยก หัวข้อดังกล่าวคาดว่าจะเป็น
การรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภายหลังจาก    
ปีท่ีผันพวนท่ีผ่านมา เป็นท่ีน่าสังเกตว่าหัวข้อ
ส าห รั บ ง านประชุ มดั ง กล่ า ว  มั ก จะสรุ ป
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกในช่ วงปี            
ท่ีผ่านมา ผ่านสายตาของผู้น าระดับสู งด้ าน
เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี เช่นในปี ค.ศ. 2009 และ 
2010 การประชุมใช้หัวข้อว่า  Shape the Post-
Crisis World และ Rethink, Redesign, Rebuild 
ตามล าดับ หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกใน 
ช่วงปีนั้น และในปีท่ีค.ศ. 2017 หลังจากท่ี สหราช
อาณาจักรได้รับการลงประชามติโดยประชาชน
ของตนให้ออกจากสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ได้
เลือกโดนัลด์ ทรัมพ์ เป็นประธานาธิบดี ท่ีประชุม
ก็สะท้อนถึงความกังวลต่อสภาวะการเป็นผู้น า 
ภายใต้ หั วข้ อการประชุ ม  Responsive and 
Responsible Leadership 

ในการประชุมครั้งนี้มี 4 ประเด็นหลักท่ีน่าจับตา
มอง ได้แก่ 

กำรเฝ้ำรอผู้น ำคนใหม่ของฝั่งตะวันตก – แม้ว่า
การเลือกตั้งภายในของเยอรมนีจะผ่านพ้นไปได้
กว่าสามเดือนแล้ว นาง Angela Merkel ยังไม่
สามารถผสานความร่วมมือเพื่อท าการจัดตั้ ง 
พรรคร่วมรัฐบาลได้ การเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา
นับเป็นชัยชนะท่ีไม่เด็ดขาดท่ีสุดของผู้น าสตรี

เหล็กจากการลงเลือกตั้งท่ีผ่านมาท้ังหมดสี่ครั้ง 
สภาวะการเมืองภายในท่ีไม่แน่นอนสั่นคลอน         
การเป็นผู้น าของค่ายตะวันตกของนาง Angela  
ไม่น้อย สังเกตุจากการผลัดการยืนยันเข้าร่วม
ประชุม  WEF ในปีนี้ เรื่อยมาจนพึ่งได้ท าการ
ยืนยันเมื่ออาทิตย์ท่ีผ่านมา ส่วนนาย Emmanuel 
Macron ประธานาธิบดีฝรั่งเศสท่ีเป็นความหวัง
ใหม่ ก็ยังต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากฝั่งเยอรมนี 
เพราะ Macron เองก็ยังเป็นคลื่นลูกใหม่ท่ีต้อง
ได้รับการพิสูจน์ความสามารถอยู่ 

 
ท่ำทีของอินเดีย – ในปีท่ีผ่านมาสหรัฐ ฯ แสดง
ท่าทีชัดเจนผ่านนโยบายต่างประเทศผ่านค าขวัญ 
American First ส่วนจีนก็มุ่งเปิดยุคใหม่ หรือ 
New Era ทางการเมืองของตน และน่าจะมีการ
กล่าววิสัยทัศน์ เพิ่มเติมโดยนาย  Xi Jinping 
ประธานาธิบดีจีนในการประชุมครั้ งนี้  แต่ ท่ี
น่ าสนใจคือ อินเดีย ว่ าจะมีการแสดงท่าที          
ด้านเศรษฐกิจของตนเองอย่างไร ในปัจจุบัน
อินเดียเป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พลเมืองมากเป็นอันดับสองของโลก และมีขนาด
เศรษฐกิจเป็นอันดับ 7 และคาดว่าจะก้าวเป็น
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อันดับ 2 ถัดจากจีน ภายในปี ค.ศ. 2050            ท่ี
ผ่านมาอินเดียแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับโครงการ 
One Belt One Road ท่ีมุ่งสร้างเส้นทางสายไหม
ใหม่ เชื่อมต่อโลกเข้ากับจีนผ่านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบรางและเส้นทางเดินเรืออย่างชัดเจน           
และท าการคานอ านาจกับจีนในเชิงการเมือง         
ในภูมิภาคเอเชียผ่านการสร้างความร่วมมือ           
ใ น  Indo-Pacific กั บ ส ห รั ฐ ฯ  ญี่ ปุ่ น  แ ล ะ
ออสเตรเลีย การกล่าวสุนทรพจน์ของนาย 
Narendra Modi นายกฯ ของอินเดี ยจึ ง เป็น           
ท่ีน่าจับตามองในการประชุมครั้งนี้ 

 
Trump card – การเข้าร่วมประชุม WEF ของ
ประธานาธิบดีทรัมพ์เป็นสิ่งท่ีน่าตกใจ เพราะ
แนวคิดและนโยบายต่าง ๆ ของเขาล้วนสวนทาง
กับแนวคิดของ WEF และท่ีประชุม Davos จึง
เป็นท่ีน่าสนใจว่าการเข้าร่วมของทรัมพ์จะไปใน
ทิศทางใดและสุนทรพจน์ปิดประชุมของเขาจะ
ส่งผลอย่างไร และความคาดเดาไม่ได้ของทรัมพ์
น่าจะท าให้การประชุมครั้งนี้มีความตื่นเต้นน่า
ติดตามกว่าครั้งอื่น ท่ีผ่านมา 

ควำมไม่เท่ำเทียม – แม้ความไม่เท่าเทียมเขิง
เศรษฐกิจจะเป็นประเด็นท่ีได้รับการกล่าวถึงใน
การประชุมท่ีผ่านมา การประชุมครั้งนี้น่าจะมีการ
พูดถึงประเด็นดั งกล่าวอย่างมีนัยส าคัญขึ้น  
เพราะปัญหาความไม่เท่าเทียมเชิงเศรษฐกิจนั้น 
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ท่ัวโลก รายงานข่าว
ของหนังสือพิมพ์ Guardian ชี้ให้เห็นว่าบุคคล       
ท่ีรวยท่ีสุด 8 คนในโลกมีทรัพย์สมบัติรวมเท่ากับ
ประชากรกว่า 4 พันล้านคนท่ียากจนท่ีสุด ผู้น า
บริษัทต่าง ๆ เริ่มตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และ
แสดงท่าทีท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงระบบ และ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพ่ือลดความไม่เท่าเทียม
ดังกล่าวลง 

นอกจากนี้  ยังมีหัวข้อท่ีน่าสนใจอื่น ๆ เช่น  
Education, Gender and Work, Artificial 
Intelligence and Robotics, Big Data, City 
and Urbanization ท่ีน่าติดตาม 

ผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามการประชุมดังกล่าว ผ่าน
ช่องทางนี้  

(https://www.weforum.org/agenda/2017/1
2/how-to-follow-davos-2018/) 
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สหภำพยุโรปต้องปรับเป้ำหมำยพลังงำน
หมุนเวียน ตำมต้นทุนที่ลดลง 

ที่มา EU 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมี
แนวโน้มท่ีจะลดลงท่ัวโลกเป็นประวัติการณ์ ตาม
การประมาณการณ์ของสมาคมพลังงานทดแทน
ระหว่างประเทศ ( International Renewable 
Energy Association – IRENA) ผ่ านรายงาน ท่ี
เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ท่ี 13 มกราคม ท่ีผ่านมา           
แต่สัดส่วนหลักของการเติบโตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
น่าจะเกิดขึ้นภายนอกยุโรป เนื่องจากนโยบาย  
การผลกัดันด้านดังกล่าวท่ีล้าหลัง 

จากการรายงานและการวิ เคราะห์ล่าสุดโดย 
สมาคม IRENA พบว่าต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากลมบก (Onshore wind) ลดลงราวหนึ่งในสี่
เมื่อเทียบกับปี 2553 ส่วนต้นทุนด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ลดลงร้อยละ 73 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
และคาดว่าภายในปี 2562 นี้  โครงการผลิต
พลังงานลมบนบกและพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ท่ี
ราคาประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อกิ โลวัตต์             
หรือต่ ากว่านั้น ในปัจจุบันค่าเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ท่ี 
6-10 เหรียญสหรัฐ ซึ่งหากเทียบกับการผลิต
พลังงานผ่านการใช้เชื้อเพลิงจากน้ ามันฟอสซิล            
ท่ีต้นทุนในปัจจุบันอยู่ท่ี 5-17 เหรียญต่อกิโลวัตต์

ชั่วโมง จะเห็นว่าพลังงานทดแทนมีตันทุนท่ีสูสี
มากกว่าท่ีผ่านมา 

นาย Adnan Z. Amin ผู้ อ านวยการสมาคม 
IRENA กล่าวว่า “ในปัจจุบันการหันมาใช้พลังงาน
ทดแทนในการผลิตพลังงานใหม่ไม่ใช่แค่การ
ตัดสินใจท่ีใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็น
การตัดสินใจท่ีดีในเชิงเศรษฐกิจด้วย” 

“ค่าใช้จ่ายท่ี เกี่ ยวข้องกับการผลิตพลังงาน
ทดแทนลดลงส าหรับทุก ๆ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
ผลิตเป็นประวัติการณ์ และเป็นตัวบ่งบอกได้ถึง
ระดับการเปลี่ยนแปลงท่ีพลังงานหมุนเวียนก าลัง
ก่อกวนต่อระบบการสร้างพลังงานในปัจจุบัน” 
นาย Adnan กล่าวเสริม 

รายงานของ IRENA ได้ถูกตีพิมพ์ในกรุงอาบูดาบี 
โ ด ยน า เ สนอผ่ า น ท่ี ป ร ะ ชุ ม ขอ ง  IRENA’s             
ครั้งท่ีแปด ก่อนหน้าท่ีรัฐสภายุโรปจะลงมติ                       
ใน Directive พลั งงานหมุนเวียนท่ีผ่ านการ
ทบทวนไม่กี่วัน (วันท่ี 17 มกราคม) 

ก่อนหน้านี้รัฐสภายุโรปได้สนับสนุน ผลักดันให้
สัดส่วนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35 
จากเดิมร้อยละ 27 ภายในในปี 2573 ผ่านการ
ตัดสินใจของผู้น าประเทศและรัฐบาลของสหภาพ
ยุโรปในปี  2558 แต่ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ทดแทนได้ลดลงอย่ างรวดเร็ วนับตั้ งแต่นั้ น           
เป็นต้นมา และท าให้เป้าหมายร้อยละ 27 ของ
สหภาพยุโรปท่ีตั้งไว้แต่เดิมดูล้าสมัย 
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ซึ่งแม้แต่คณะกรรมาธิการยุโรปเอง ก็ได้ยอมรับว่า
เป้าหมายพลังงานทดแทนท่ีร้อยละ 30 นั้น
สามารถเป็นไปได้และน่าจะมีค่าใช้จ่ายในการขับ
เคลื่อนท่ี “ใกล้เคียงกัน” ส าหรับประเทศต่าง ๆ 
ในสหภาพยุโรป 

 

ทศวรรษที่หำยไป 

นักวิจารณ์ระบุว่าเป้าหมายร้อยละ 27 นั้นเป็น
การด าเนินตามแนวทางตามปกติ หรือ  Business 
as usual และจะท าให้เกิด Lost decade หรือ 
“ทศวรรษท่ีหายไป” ส าหรับการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนในสหภาพยุโรป 

นาย Claude Turmes สมาชิกสหภาพยุโรปจาก
ประเทศลักเซมเบิ ร์ก ท่ี เป็นแกนน าในการ
ขับเคลื่อนรัฐสภา และท่าทีของสภาพยุโรปในการ
น าเสนอข้อบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ในด้าน
การปกครองสหภาพพลังงาน กล่าวว่า 

“สิ่งท่ีเป็นเดิมพันในกรณีนี้คืออะไร ? และหาก
กล่าวอย่างตรงไปตรงมาแล้ว ค าถามดังกล่าวเป็น
ค าถามท่ีง่ายมาก: รัฐสภาจะสามารถช่วยรักษา

สภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านส่ิงแวดล้อม
ของสหภาพยุโรปได้หรือไม่ ? นั่นเอง ” 

นาย Turmes กล่าวเสริมว่า “หากดูในเชิงลึกแล้ว 
จะเห็นได้ว่า สิ่งท่ียุโรปก าลังท าในปัจจุบันคือ         
การเตรียมให้ เกิดทศวรรษท่ีหายไป (หากไม่
เปลี่ ยน ท่ า ที ท่ี เป็ นอยู่ )  ”  โดย เฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและนโยบาย
ด้านพลังงานทดแทนในทศวรรษท่ีจะมาถึงนี้ไป
จนถึงปี 2573 


