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EU Industry review 

ปีที่ 6 ฉบับที ่10 ประจ ำเดือนตลุำคม 2562 

 กำรจัดตั้งคณะกรรมกำร ISO 323 Circular economy 

 รัฐสภำฝรั่งเศสออกกฎหมำยเพื่อลดขยะจำกกำรบริโภค 

  INTERNATIONAL E-WASTE DAY  
เพื่อกระตุ้นกำรรีไซเคิลสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรประชุม WORLD SUMMIT OF FREE ZONES AND 
SPECIAL ECONOMIC ZONES  

 กำรรีไซเคิลขยะพลำสติกเชิงเคมี 

 กำรส่งเสริมนวัตกรรมในด้ำนพลังงำนชีวภำพ  

EU-Industry Review เป็นพื้นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย 

ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเว็บบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ 

ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่

เกี่ยวข้องได้ที่เว็บบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

Royal Thai Embassy 

48 Cottagegasse,  

1180, Vienna Austria 

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตทีป่รึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นางสาวปาริฉัตร เลขาจารกุล  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 

https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/2019/10/11/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2/
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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กำรจัดตั้งคณะกรรมกำร ISO 323 Circular economy (คณะกรรมกำรด้ำนเทคนิค
ว่ำด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน) 

สังคมเราในปัจจุบันเป็นสังคมที่ใช้ทรัพยากร
ในรูปแบบที่เรียกว่าเส้นตรง คือ “ผลิต ใช้และ
ทิ้ง” ท าให้ทรัพยากรของโลกเริ่มไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีจัดการ
กับปัญหานี้ คือการใช้แนวคิด “เศรษฐกิจ

หมุนเวียน” ซึ่งเป็นระบบที่ทุกอย่างจะไม่ถูกมองว่าเป็นขยะ แต่จะถูกน ามาใช้ซ้ าหรือเปลี่ยนรูปแบบการใช้
ออกไป แต่ในขณะนี้มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ อย่างเช่น การรีไซเคิล ในปัจจุบันยังไม่มี
วิสัยทัศน์ที่ทั่วโลกเห็นพ้องกัน ดังนั้น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) หรือ ISO จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิค เพ่ือพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานส าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้น  

เป็นที่ตระหนักดีว่า การเพ่ิมขึ้นของระบบบริโภคนิยมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งนั้น สร้างความสั่นสะเทือน
ให้แก่โลกมาแล้ว เช่น การคาดการณ์ว่าในปี 2050 ถ้ายังมามีมาตรการใดๆ พลาสติกในท้องทะเลจะมีจ านวน
มากกว่าปลา1 ซึ่งนี่จึงเป้นจุดที่ท าให้หลายฝ่ายตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหา และมองหามาตรการป้องกัน
และแก้ไข จากการประชุม World Economic Forum ทุกคนเห็นพ้องกันว่าการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น
กุญแจส าคัญที่จะช่วยและบรรเทาสถานการณ์ต่างๆ ได้ และยังสร้างโอกาสมูลค่ามากกว่าล้านล้านดอลล่าร์
สหรัฐฯ ในด้านศักยภาพของนวัตกรรม การสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ2  

เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหนึ่งวิธีที่จะมาปฎิรูประบบแทนการซื้อ ใช้และทิ้ง โดยแนวคิดคือจะไม่มีสิ่งใดที่จะถูก
ทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ โดยจะถูกมาใช้ซ้ าหรือสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นการช่วยลดทั้งขยะและลดการใช้
ทรัพยากรลง 

ในขณะที่หลายองค์กรยังคง ‘ท าอย่างเล็กน้อย’ ในการรีไซเคิลหรือการคัดแยกขยะในระดับของตน  ซึ่งถือว่า
ยังอยู่ห่างไกลมากกับโลกที่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แท้จริง ประธานของคณะกรรมการว่าด้วยเศรษฐกิจ
หมุนเวียน นาง Catherine Chevauche กล่าวว่า “เพ่ือมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ได้ ธุรกิจก็ต้องการ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่เช่นกัน -  สิ่งที่ขาดไปคือวิสัยทัศน์ในระดับโลกว่าที่จริงแล้วเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ
อะไรและรูปแบบสากลที่ทุกๆ องค์กรสามารถน าไปปรับใช้ได้” 

                                                           
1 According to the Ellen Macarthur Foundation, if current trends continue, by 2050 there could be more plastic 

in the sea than fish. 
2 World Economic Forum  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics-catalysing-action
http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/1-the-benefits-of-a-circular-economy/?doing_wp_cron=1559909903.2481799125671386718750
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คณะกรรมการ ISO ด้านเทคนิคชุดนี้มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยปัจจุบัน คณะกรรมการ ISO / TC 
323 ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มาจากกว่า 65 ประเทศและคาดว่าน่าจะเพ่ิมขึ้นอีกใน
อนาคต 

แนวคิดการจัดตั้งเริ่มต้นจากงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดย AFNOR ซึ่งเป็นหน่วยงานมาตรฐานของประเทศฝรั่งเศส 
และเป็นสมาชิก ISO ซ่ึงงานดังกล่าวผู้น าทางธุรกิจจากหลายภาคส่วนได้แสดงความต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจจากเส้นตรงเป็นแบบหมุนเวียน ดังนั้นฝรั่งเศสจึงได้จัดท าระบบมาตรฐานขึ้นมาชื่อว่า XP X30-
901 circular economy – ระบบการจัดการโครงการแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน - ข้อก าหนดและแนวทางต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงถูกตีพิมพ์ขึ้นในปี 2018 โดยผลการตอบรับเป็นไปในเชิงบวกและได้มีการ
เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศขึ้นและในที่สุดคณะกรรมการ ISO / TC 323 จึงได้เกิดข้ึน 

คณะกรรมการฯ ตั้งใจที่จะสร้างหลักการที่ยอมรับกันในระดับสากล รวมถึงค านิยามของศัพท์ต่างๆ และกรอบ
แนวทางเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมทั้งพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารจัดการ นอกจากนี้แล้วยัง
ศึกษาเพ่ือหารูปแบบธุรกิจทางเลือกใหม่และวิธีการวัดและประเมินความหมุนเวียนอีกด้วย  

นาง Catherine กล่าวว่าพวกเราตระหนักถึงความเร่งด่วนที่ควรจะมุ่งสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียน เนื่องจาก
ผลกระทบของทรัพยากรและการเสื่อมลงของความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและ
การเติบโตที่ไม่เท่าเทียมในหลายๆ ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการผลิตและการบริโภคของโลก  

“สมาชิกของคณะกรรมการเห็นพ้องกันว่าต้องพัฒนามาตรฐานในด้านนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้” เธอกล่าว 
“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาที่ต้องทนกับความไม่เท่าเทียมของความม่ังคั่งและขยะจากกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว” 

ISO/TC 323 circular economy มุ่งที่จะครอบคลุมทุกแง่มุมของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการจัดซื้อ
ภาครัฐ ภาคการผลิตและการขนส่ง การจัดการเกี่ยวกับวัสดุที่หมดอายุการใช้งาน (end of life) พร้อมทั้ง         
ขยายขอบเขตไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสังคม และการประเมินผล อย่างเช่น ตัวชื้วัด circularity 
footprint หรือดัชนี และยังจะได้รับประโยชน์จากการประสานงานกับคณะกรรมการ ISO ด้านเทคนิคเรื่องอ่ืน ๆ 
ที่มีต่อมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น การจัดซื้ออย่างยั่งยืน คุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมและอ่ืน ๆ 

โดยมาตรฐานที่กล่าวมาจะช่วยท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติได้โดยตรงหลาย
เป้าหมายด้วยกัน อย่างเช่น เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 12 
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 
15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 

https://www.iso.org/committee/7203984.html
https://www.iso.org/sdgs.html
https://www.iso.org/sdg08.html
https://www.iso.org/sdg12.html
https://www.iso.org/sdg13.html
https://www.iso.org/sdg15.html
https://www.iso.org/sdg15.html
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ผู้เชี่ยวชาญภาคสนามและภาคส่วนต่างๆ ที่สนใจจะเข้าร่วมในคณะกรรมการสามารถติดต่อกับ องค์กร ISO ใน
ประเทศของตนเองได้ โดยในปัจจุบันหน่วยงานของไทยคือ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย  

ข้อมูลหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมของมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส านักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมใน
ต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนาจะติดตามและอัพเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องในล าดับต่อไป  

แหล่งที่มำ: https://www.iso.org/news/ref2402.html 

………………………………………………………………………………………… 

รัฐสภำฝรั่งเศสออกกฎหมำยเพื่อลดขยะจำกกำรบริโภค 

รัฐสภาฝรั่งเศสได้เริ่มหารือด้านข้อกฎหมายเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังให้ประเทศ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย low-waste ในอนาคต 
ด้วยการออกกฎให้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์หันไปใช้
วัสดุมือสองและลดขยะพลาสติก  

ฝรั่งเศส เป็นประเทศทีมี่ประชากรกว่า 70 ล้านคน 
เต็มไปด้วยผู้บริโภคที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
มากและผลิตขยะคนละ 5 ตันต่อปี (สถิติจาก
กระทรวงสิ่งแวดล้อม) 

วุฒิสภาของฝรั่งเศสจะมีการพิจารณากันเรื่องกฎหมาย ก่อนที่จะส่งต่อไปที่สภาผู้แทนราษฎร  รัฐสภา ซึ่งพรรค
รัฐบาลของประธานาธิบดี Emmanuel Macron มีเสียงส่วนใหญ่อยู่ 

กฎหมายดังกล่าวจะบังคับให้ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์และมือถือหันไปใช้วัสดุมือสองและภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิต
ของเล่น วัสดุก่อสร้าง บุหรี่และผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ให้บริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากสินค้าเหล่านั้น
และรวมถึงบรรจุภัณฑ์ด้วย 

ทั้งนี้ กฎหมายยังบังคับให้ผู้ผลิตต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการซ่อมบ ารุง/ซ่อมแซมสินค้าส าหรับสินค้าซื้อใหม่แก่
ผู้บริโภคด้วยโดยเริ่มบังคับใช้ในปี 2021  

ในรายงานปีที่แล้ว หัวข้อ “Roadmap for the Circular Economy” ซึ่งเป็นร่างแผนการของรัฐบาลฝรั่งเศส
ที่ต้องการลดจ านวนการฝังกลบของขยะไม่อันตรายลงครึ่งนึงภายในปี 2025 ระบุว่า “สถานการณ์ค่อนข้าง
ชัดเจนว่าหนทางของยังคงอีกยาวไกล…ในปี 2014 สัดส่วนการ recovery ของขยะครัวเรือนและประเภท

https://www.iso.org/committee/7203984.html?view=participation
https://www.iso.org/committee/7203984.html?view=participation
https://www.iso.org/news/ref2402.html
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ใกล้เคียงอยู่ที่ร้อยละ 39 – ซึ่งน้อยกว่าเยอรมัน (ร้อยละ 65) หรือเบลเยียม (ร้อยละ 50)” และ “ส่วนที่เหลือ 
อีกครึ่งนึงเป็นขยะอินทรีย์ซึ่งถูกน าไปเข้าเตาเผาหรือฝังกลบ สิ่งเหล่านั้นจะน ามาซึ่งมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นและพลังงานจากขยะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านสภาพภูมิอากาศของเรา” ที่ต้องการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาน้ ามันและถ่านหิน 

 ทั้งนี้ ข้อมูลในรายงานระบุอีกว่า มีเพียง 1 ใน 5 ของพลาสติกเท่านั้นที่ได้รับการรีไซเคิล – ซ่ึงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ของสหภาพยุโรปหรือกลุ่มประเทศในแถบสแกนดิเนเวียที่สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90  

ฝรั่งเศสใช้ผ้าเช็ดท าความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งราว 47,000 ตันในทุกๆ ปี และท าลายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารที่ไม่
สามารถจ าหน่ายออกมูลค่ากว่า 650 ล้านยูโร  

รัฐบาลได้ออกกฎหมายนี้ เพ่ือให้เกิดการผลักดันการสร้างการด าเนินงานแบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ที่
ผลิตภัณฑ์จะถูกซ่อมแซม ใช้ซ้ า หรือน ากลับไปใช้ใหม่   

อย่างไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาบางส่วนคิดว่า กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถจะผลักดันเรื่องดังกล่าวได้อย่างที่หวัง 
เพราะแม้ว่าจะมีมาตรการเชิงบวกในหลายด้าน แต่ก็ขาดการกล่าวถึงกิจกรรมต้นน้ าที่ท าให้เกิดขยะ และมีการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มากเกินจ าเป็น  

ในจดหมายเปิดผนึกท่ีลงนามโดยนักวิทยาศาสตร์จ านวนมาก จากมูลนิธิการวิจัย Tara Ocean ระบุว่า หนทาง
เดียวที่จะลดวิกฤตพลาสติกคือการสร้างโปรแกรมการคืนขวด  

ทั้งนี้ กลุ่มพรรคสีเขียวถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ในการเลือกตั้งทั่วยุโรปในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยในฝรั่งเศส
พรรค EELV ได้รับคะแนนเลือกตั้งมาเป็นอันดับ  3 คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของคะแนนเสียง โดยในเดือนมกราคม
ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศส นาย Brune Poirson ได้สัญญาว่าจะออกกฎหมาย
เพ่ือติดตามสถานการณ์ของขยะ หลังจากรายการสารคดีในโทรทัศน์ได้น าเสนอเกี่ยวกับบริษัทอเมซอนว่าได้
ท าลายสินค้าที่ผู้บริโภคส่งคืนกว่าหลายล้านชิ้น 

บริษัทแฟชั่นสัญชาติอังกฤษ Burberry ก็ก่อให้เกิดความโกลาหลเมื่อปีที่แล้ว โดยยอมรับว่าบริษัทท าการเผา
เสื้อผ้า เครื่องประดับและน้ าหอมที่จ าหน่ายไม่ได้มูลค่ากว่า 28.6 ล้านปอนด์ (23 ล้านยูโร) ในทุกปีเพื่อป้องกัน
ไม่ให้สินค้าเหล่านั้นถูกน าไปขายในราคาถูก 

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส นาย Emmanuel Macron พยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นมิตรกับขบวนการ
เคลื่อนไหวสีเขียว โดยเฉพาะในการต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง แต่ภาพลักษณ์ของเขาก็มัวหมอง
เมื่อนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมชื่อดังอย่าง Nicolas Hulot ผู้ที่นาย Emmanuel Macron แต่งตั้งให้เป็น
รัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมได้ขอลาออกจากรัฐบาลเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2018 โดยกล่าวว่าเพ่ือนร่วมงานใน
คณะรัฐมนตรีของเขาท าอะไรน้อยเกินไปเพ่ือที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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นักวิทยาศาสตคร์หลายท่าน ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ปริมาณการผลิตพลาสติกทั่วโลกมีมากกว่า 300 ล้านตันใน
ทุกปี และในปัจจุบันมีเศษพลาสติกอย่างน้อย 5 ล้านล้านชิ้นล่องลอยในมหาสมุทรของพวกเรา ในขณะที่ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกผลิตกว่า 40 ล้านตันในทุกๆ ปีเช่นกัน  

แหล่งที่มำ : https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/french-parliament-to-
mull-law-to-cut-consumer-waste/ 

………………………………………………………………………………………… 

International E-waste Day เพื่อกระตุ้นกำรรีไซเคิลสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ให้มำกขึ้น 
 

จากความส าเร็จในการจัดกิจกรรม International E-waste 
Day (IEWD) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2018 ท าให้ WEEE 
Forum ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิธีการบริหารจัดการ
ขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานาชาติที่
ใหญ่ที่สุดในโลกได้เห็นพ้องที่จะจัด IEWD อีกครั้งในวันที่ 14 
ตุลาคม 2019 

ในปี 2019 วันที่ 14 ตุลาคม ถูกก าหนดให้เป็น International 
E-waste Day เพ่ือต้องการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ
ที่ เกิดขึ้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดย

วัตถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าวและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยองค์กรมากกว่า 100 องค์กรจาก 44 
ประเทศให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเพ่ือส่งเสริมการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกต่อปีอยู่ที่ 50 ล้านเมตริกตัน ซึ่งส่วนมากจะถูกจัดการอย่างไม่ถูกวิธี
และไม่ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะ เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และเกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มี
ค่าไป โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นขยะที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในบรรดาขยะทั้งหมดและประเทศส่วนใหญ่
ต่างประสบปัญหาในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับขยะดังกล่าวในปริมาณมหาศาล ทั้งนี้จากสถิติในปี 
2016 มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ถูกน าไปรีไซเคิล 

International E-waste Day ท าให้เราทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นไปที่การเก็บรวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญมากพอกับการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการจัดการขยะและการ
ฟ้ืนฟูอย่างถูกวิธี จึงท าให้ในปัจจุบันยังขาดแคลนสถานที่บ าบัด (treatment facilities) ที่จะจัดการกับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น หากขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนกับขยะมูลฝอย โดยมากแล้วก็จะ

https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/french-parliament-to-mull-law-to-cut-consumer-waste/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/french-parliament-to-mull-law-to-cut-consumer-waste/
https://weee-forum.org/who-we-are/
https://weee-forum.org/who-we-are/
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ถูกน าไปเผา ฝังกลบหรือส่งออกไปประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งโดยทั่วไปผู้ส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะเลือก
ปลายทางไปทีป่ระเทศท่ีขาดกฎหมายส าหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ในประเทศดังกล่าว สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะถูกคัดแยกองค์ประกอบด้วยมือ เผาในที่โล่งแจ้งหรือละลาย
กรดโดยคนงานท้องถิ่น รวมถึงเด็ก ซึ่งมีเครื่องมือป้องกันที่ไม่เพียงพอ สุดท้ายน ามาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพอย่าง
ร้ายแรง รายงานวิจัยพบว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์จะ
ส่งผลต่อระบบประสาท ตับ ไตและรวมถึงก่อให้เกิดมะเร็งบางชนิดอีกด้วย อีกท้ังสารพิษทีต่กค้างยังสามารถซึม
และปนเปื้อนไปกับดิน อากาศและน้ าซึ่งจะส่งผลต่อระบบนิเวศข้างเคียงซึ่งมนุษย์ใช้ในการปลูกพืช ล่าสัตว์และ
การประมง นอกจากนั้นสารเคมีดังกล่าวยังสามารถแพร่กระจายไปสู่ทวีปอื่นๆ ผ่านอากาศและทะเลอีกด้วย 

องค์กร global sustainability certification หรือรู้จักกันอีกชื่อว่า TCO Certified ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบ
และออกใบรับรองเกี่ยวกับสินค้า IT ในด้านความยั่งยืนในระดับสากล ได้เสนอวิธี circularity เพ่ือประยุกต์ใช้
ในกระบวนการผลิตและการบริโภคสินค้า IT เพ่ือป้องกันการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดให้สินค้า IT 
ต้องมีความทนทาน สามารถซ่อมแซมได้และสามารถอัพเกรดได้ รวมไปถึงการรีไซเคิลด้วย โดยแนวคิดคือ
ต้องการให้สินค้ามีอายุการใช้งานทีย่าวขึ้นและวัสดุต่างๆสามารถน ามาฟ้ืนฟูได้   

ทั้งนี้นาย Andreas Rehn ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาของ TC Development กล่าวว่า “นี้ไม่ใช่แนวทางหลักเดียวใน
การแก้ปัญหานี้ – ทั้งหมดคือการค่อยๆ ขับเคลื่อนไปทีละขั้นในทิศทางที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น TCO 
Certified generation 8 ก าหนดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในสินค้า IT จะถูกลดลงหรือถูกก าจัดออกไป
เพ่ือให้วัสดุสามารถรีไซเคิลได้เมื่อสินค้าหมดอายุการใช้งาน โดยเขาได้กล่าวเสริมอีกว่า “TCO Certified ยัง
ก าหนดให้ต้องมีการผลิตชิ้นส่วนส ารองที่ส าคัญไว้เสมอและแบตเตอรี่ต้องสามารถถอดเปลี่ยนได้ ซึ่งจะท าให้เรา
ไม่ต้องทิ้งสินค้าเพียงเพราะแบตเตอรี่หมดประสิทธิภาพ”  

แหล่งที่มำ : https://industryeurope.com/second-ever-e-waste-day-aims-for-more-electronics-
recycling/ 

สมาชิกของ WEEE Forum: https://weee-forum.org/members/ 

………………………………………………………………………………………… 

https://industryeurope.com/second-ever-e-waste-day-aims-for-more-electronics-recycling/
https://industryeurope.com/second-ever-e-waste-day-aims-for-more-electronics-recycling/
https://weee-forum.org/members/
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กำรประชุม World Summit of Free Zones and Special Economic Zones  

FEMOZA (World Federation of Free Zones and Special Economic Zones ) ร่วมกับ UNIDO จัดการ
ประชุม SU-MEET ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับเขตการค้าเสรีและเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นครั้งแรก 
โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2019 ที่โรงแรม Fairmont Monte –Carlo ประเทศโมนาโก 

ในงานดังกล่าวจะมีทั้งการให้ข้อมูล ให้ความรู้และกิจกรรมเครือข่ายต่างๆ (networking event) ซึ่งเชิญ       
นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ มาเข้าร่วม   

ทั้งนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) หมายถึงเขตพื้นที่ที ่กฎหมายด้านเศรษฐกิจเปิดอย่างเสรี มีข้อเสนอด้าน
ผลประโยชน์ให้แก่บริษัทมากกว่าพื้นที ่อื ่นๆ ของประเทศ ซึ ่งโครงการเขตเศรษฐกิจจะให้ข้อเสนอทาง
ผลประโยชน์อย่างผสมผสานไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ด้านภาษี ด้านศุลกากร ขั้นตอนการลงทุนและด าเนิน
ธุรกิจที่ง่ายกว่า และข้อกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาได้ดึงดูดความสนใจจากหลากหลายประเทศ โดย
ในการประชุมทั้งสามวันจะมีการพูดคุยและหารือในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ในปัจจุบัน โดยผู้เล่นหลักอย่างผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจและผู้ที่ลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (Free zone) จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในมุมมองของตน รวมทั้งผู้ประกอบการก็จะ
มาร่วมแลกเปลี่ยน best practice เพื่อดึงดูดการลงทุนเช่นกัน หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมค้นหาได้ที่ 
https://www.su-meet.org/?page_id=5654 

แหล่งที่มำ : https://www.unido.org/news/first-world-free-and-special-economic-zones-
summit-monaco 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

https://www.su-meet.org/?page_id=5654
https://www.unido.org/news/first-world-free-and-special-economic-zones-summit-monaco
https://www.unido.org/news/first-world-free-and-special-economic-zones-summit-monaco
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กำรรีไซเคิลขยะพลำสติกเชิงเคมี (Chemical Recycling Of Plastic Waste)  
 
 
 

 

Neste บริษัทผู้ให้บริการน้ ามันดีเซลทดแทน (renewable diesel) น้ ามันเครื่องบินเจ็ททดแทน (renewable 
jet fuel) ระดับโลกและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการทางเคมี (renewable chemical solutions) ได้ร่วมลง
นามข้อตกลงกับบริษัท REMONDIS หนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้านการรีไซเคิล การจัดการทรัพยากร
น้ าและการบริการอุตสาหกรรมและชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาการรีไซเคิลขยะพลาสติกเชิงเคมี โดยมุ่งหวังที่จะ
พัฒนาและเพ่ิมก าลังความสามารถในการจัดการขยะพลาสติกในกระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากกว่า 200 กิโล
ตันต่อป ี

การรีไซเคิลขยะพลาสติกเชิงกล (Mechanical recycling of plastics) หรือการน าขยะพลาสติกมาบดและ
หลอมเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เป็นการสนับสนุนเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ความมั่ นคงทาง
ทรัพยากร และการปกป้องสภาพภูมิอากาศ จากการร่วมพลังกันของบริษัท REMONDIS และ Neste ที่
ผสมผสานจุดเด่นเข้าด้วยกัน ระหว่างระบบการจัดเก็บและการคัดแยกขยะของ REMONDIS และองค์ความรู้
และประสบการณ์ด้านการกลั่นน้ ามัน (oil refining) และกระบวนการจัดการขยะด้อยคุณภาพและวัตถุดิบ
เหลือใช้ ทั้งสองบริษัทมุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศของการรีไซเคิลเชิงเคมี (chemical recycling) เพ่ือให้
บริษัทอ่ืนๆ ในห่วงโซ่คุณภาพสามารถเข้าร่วมได้และเติมเต็มการรีไซเคิลเชิงกลด้วยการท าให้ระบบครบวงจร 

ทั้งนี้การรีไซเคิลพลาสติกเชิงเคมี (Chemical recycling) จะช่วยสลายขยะพลาสติกให้ไปเป็นวัตถุดิบแก่
อุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์เพ่ือน าไปใช้ในการผลิตพลาสติกคุณภาพสูง สารเคมีและน้ ามัน 

โดยนาย Jürgen Ephan กรรมการผู้จัดการบริษัท REMONDIS ได้กล่าวว่า “เพ่ือสร้างการรีไซเคิลพลาสติกเชิง
เคมีในระดับอุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมากที่อุตสาหกรรมรีไซเคิลและอุตสาหกรรมเคมีต้องท างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยการร่วมกันระหว่างบริษัท REMONDIS และ Neste เรามุ่งที่จะสร้างกระบวนการ      
รีไซเคิลที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือท าให้พลาสติกเข้าสู่ระบบหมุนเวียนมากท่ีสุด 

ในขณะที่ทางด้าน นาย Mercedes Alonso รองประธานกรรมการบริหารของบริษัท Neste ได้กล่าวว่า “พวก
เราขับเคลื่อนเพ่ือจุดประสงค์ที่จะสร้างโลกให้น่าอยู่มากขึ้นให้แก่ลูกหลานของเรา และในการร่วมมือกับบริษัท 
REMONDIS พันธมิตรมุ่งเน้นด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่านั้น พวกเราจะสามารถสร้างวิธีในการรีไซเคิล        
เชิงเคมีไปสู่การรีไซเคิลวัสดุอ่ืนๆ ที่ในปัจจุบันยังไม่สามารถรีไซเคิลได้อีกด้วย การรีไซเคิลเชิงเคมีดังกล่าวจะท า
ให้เราสามารถหมุนเวียนคาร์บอนได้อีกครั้งและอีกครั้ง และลดการพ่ึงพาน้ ามันดิบ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ

https://www.neste.com/corporate-info/who-we-are
https://www.remondis.com/en/home/
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บริษัท Neste ในฐานะผู้น าด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างบริษัท REMONDIS 
และบริษัท NESTE ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่จะน าพวกเราเข้าใกล้สู่ความตั้งใจที่ต้องการน าขยะพลาสติกกว่า          
1 ล้านตันเข้าสู่กระบวนการตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป” 

โดยสรุปความร่วมมือระหว่างบริษัท REMONDIS และ Neste ถือเป็นก้าวส าคัญของนวัตกรรมและการลงทุนที่
จ าเป็นส าหรับการเตรียมภาคอุตสาหกรรมการรีไซเคิลเพ่ืออนาคต พวกเราต้องการก าลังความสามารถใหม่ 
เทคโนโลยีใหม่และกรอบข้อกฎหมายใหม่ในการสนับสนุนเพ่ือจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายรีไซเคิลของสหภาพ
ยุโรป ซึ่งการรีไซเคิลเชิงเคมีนั้นก็เป็นหนึ่งในส่วนส าคัญท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

แหล่งที่มำ : https://industryeurope.com/neste-remondis-to-develop-chemical-recycling-of-
plastic-wast/  

………………………………………………………………………………………………………… 

กำรส่งเสริมนวัตกรรมในด้ำนพลังงำนชีวภำพของสหภำพยุโรป  

สหภาพยุโรปได้จัดตั้งโครงการเงินทุน (EU-funded project) เพ่ือสนับสนุน SMEs ในภาคธุรกิจพลังงาน

ชีวภาพของ 6 ประเทศสมาชิกเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท าก าไร ความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขัน

ในตลาดให้มากขึ้น ผ่านการสนับสนุนด้านเทคนิค เงินทุนและแนวทางในการบริหารจัดการ เนื่องจากสหภาพ

ยุโรปต้องการพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายพลังงาน 

ทั้งนี้ในสหภาพยุโรป พลังงานชีวภาพมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมด (total energy mix) และ
มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการบริโภคพลังงานหมุนเวียน (renewable energy consumption) ซึ่งการ
ใช้พลังงานดังกล่าวจะเป็นตัวส าคัญในการขับเคลื่อนให้สหภาพยุโรปสามารถไปถีงเป้าหมาย 2030 และ 2050 
ด้านพลังงานหมุนเวียนและด้านสภาพภูมิอากาศได้  

แม้ว่าภาคส่วนนี้ก าลังพึงพอใจกับอัตราการเติบโตอย่างโตเนื่องในทุกปีที่ร้อยละ 5 แต่ธุรกิจที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่
จะเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเจอกับอุปสรรคในการน าไอเดียด้านนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด 

https://industryeurope.com/neste-remondis-to-develop-chemical-recycling-of-plastic-wast/
https://industryeurope.com/neste-remondis-to-develop-chemical-recycling-of-plastic-wast/
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และเพ่ือจะส่งเสริมตลาดให้รับแนวคิดชีวมวล (biomass concept) โครงการสนับสนุนด้านการเงินของ
สหภาพยุโรปที่มีชื่อว่า “SECURECHAIN” ได้เข้ามาสนับสนุน 20 ธุรกิจ SMEs ในห่วงโซ่อุปทาน 

นาย Patrick Reumerman ที่ปรึกษาอาวุโสของ BTG BIO Technology Group ในเนเธอร์แลนด์และผู้
ประสานงานโครงการ SECURECHAIN กล่าวว่า “การผลิตพลังงานชีวภาพที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้เกิดความมั่นใจที่
เพ่ิมขึ้นกับความมั่นคงของพลังงาน นวัตกรรม การเติบโตและการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นอีกด้วย – ไม่ต้องพูดถึง
ประโยชน์ทางด้านสภาพภูมิอากาศ”  

SECURECHAIN ได้คัดเลือก 20 โครงการในขอบเขตของการเก็บเกี่ยวชีวมวล (biomass harvesting) การ
ผลิตน้ ามัน (fuel production) การแปลงและการรีไซเคิลพลังงาน (energy conversion and recycle) โดย
แต่ละโครงการจะได้รับการสนับสนุนตามรูปแบบของตนเอง ตั้งแต่การวิเคราะห์วิธีการท างาน การช่ วยเหลือ
ด้านการงินและสร้างโอกาสในการระดมเงินทุน 

โดยทาง SECURECHAIN ได้เสนอ innovation vouchers ให้แก่ SMEs เพ่ือใช้ประโยชน์จากการสนันสนุน 
นวัตกรรมเป้าหมาย (targeted innovation support) และการให้ปรึกษาด้านเทคนิค ส าหรับโครงการน าร่อง
ของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งพันธมิตรหลักของภูมิภาค เพ่ือช่วยเหลือและให้การสนับสนุนภาพรวมใน
ระดับภูมิภาคและเพ่ือตรวจวัดประสิทธิภาพของแต่ละโครงการ รวมทั้งจัดตั้งห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ระดับ
ภูมิภาค เพ่ือจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs อีกด้วย 

นอกจากนี้ ทาง SECURECHAIN ยังด าเนินการประเมินภาพรวม (life-cycle assessment) เพ่ือวัดผลที่ได้รับ
ภาพรวมของด้านสภาพแวดล้อมในโครงการน าร่องของ SMEs รวมไปถึงการเพ่ิมการอบรม การสนับสนุนใน
กระบวนการรับรอง การประเมินความเสี่ยงทางการเงินและการบริการให้ค าปรึกษา โดยนาย Reumerman 
ได้กล่าวว่า “พวกเราให้ความช่วยเหลือในการตัดสินใจทางกลยุทธ์และลงทุนเพ่ิมเติมในระบบและเครื่องมือ
ต่างๆ” 

โดยภาพรวมแล้ว SECURECHAIN สามารถเพ่ิมชีวมวล เข้าสู่ระบบของสหภาพยุโรปได้ปีละ 142,000 ตันและ
ผลิตพลังงานหมุนเวียนได้กว่า 2.3 ล้านกิกะจูลต่อปี รวมทั้งลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 40,100 ตันต่อปี พร้อม
ทั้งยังก่อให้เกิดการลงทุนกว่า 10.2 ล้านยูโรอีกด้วย 

นาย UWE Kies ผู้ประสานงานของ SUCURECHAIN ได้กล่าวว่า ส าหรับโครงการ SMEs ที่ได้รับเลือกใน
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สเปน กรีซและเอสโตเนีย พวกเราได้ช่วยเหลือโดยการออกแบบเทคโนโลยีให้
เหมาะสมที่สุดและพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้ 

ส าหรับในสวีเดน SECUECHAIN ได้เข้าช่วย 4 หมู่บ้านในการน าระบบชีวมวลมาใช้แทนที่ oil boilers รวมถึง
การขยายเครือข่ายการให้ความร้อน (heating grid) ในเขตท้องถิ่นอีกด้วย โดยโครงการนี้ท าให้ 4 ชุมชนขนาด
เล็กสามารถละท้ิงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างสมบูรณ์และหันไปใช้พลังงานชีวมวลในการให้ความร้อนแทน 
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ส าหรับในสเปน SECURECHAIN ได้สนับสนุนในการเพ่ิมระดับของการผลิตเม็ดชีวมวล (biomass pellet 
production) โดยการเพ่ิมสายการผลิตพิเศษส าหรับเม็ดอุตสาหกรรม ( industrial pellets) ในขณะที่ใน
เยอรมันได้ช่วยปรับปรุงการฟ้ืนฟูไม้เพ่ือน าไปใช้ในโรงงานชีวมวล (wood recovery for use in biomass 
facilities) จากขยะสีเขียวของครัวเรือน 

นอกจากนี้ SECURECHAIN ยังได้ช่วยเหลืออีก 11 ธุรกิจ SMEs ในกระบวนการขอรับรอง (process of 
certification) ในขณะที่ SMEs อ่ืนๆ ก็มีส่วนร่วมผ่านการอบรมและห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ 

นาย Kies ได้กล่าวว่า “ SECURECHAIN ได้ส่งเสริมพลังงานชีวภาพผ่านการสร้างคลัสเตอร์ธุรกิจ โดยการจับคู่
พันธมิตรกันทั้งในห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่นวัตกรรม” นอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้อีกว่าค าปรึกษาจะสามารถ
ท างานได้ดีที่สุดเมื่อส่งมอบโดยที่ปรึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่และการยอมรับจากประชาชนโดยการท าผ่านการสื่อสาร
และการให้ความรู้ถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก สุดท้ายนี้พวกเราเชื่อว่าการสื่อสารบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากทั้ง
โครงการที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จในสหภาพยุโรปนั้นส าคัญอย่างยิ่งต่อ SMEs 

แหล่งที่มำ 
: https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=50325&caller=other 

ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ : http://www.securechain.eu/ 

ระยะเวลาของโครงการ SECURECHAIN : เมษายนปี 2015 – กรกฎาคม 2018 

เงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น :  1,809,586 ยูโร 

รายงานสรุปโครงการ : http://www.securechain.eu/securechain-summary-report 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
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