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EU Industry review 

ปีที่ 7 ฉบับที ่7 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2563 

 หลักกำรในกำรฟ้ืนฟูส ำหรบักำรลงทุนในโครงสรำ้งพื้นฐำน
ให้ยั่งยืนและมีควำมยดืหยุน่ 

 ยุทธศำสตร์ระบบพลังงำนของสหภำพยุโรป  

 ยุทธศำสตร์ด้ำนไฮโดรเจนของสหภำพยุโรปและกำรเปิดตัว 
“European Clean Hydrogen Alliance” 

 ECHA เปลี่ยนวิธีกำรระบุสำรเคมีเพ่ือเอื้อต่อกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 

 SAICM จัดตั้งกลุ่ม CoPs เพ่ือส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนด้ำน
สำรเคมีและกำรจัดกำรของเสีย 

 Lead Paint Alliance เปิดรับข้อคิดเห็นเอกสำร “ค ำถำมที่
พบบ่อย” ของ Lead Paint 

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 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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หลักกำรในกำรฟื้นฟูส ำหรับกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ยั่งยืนและมีควำมยืดหยุ่น 

UN Environment Programme ( UNEP)  ร ่ว ม ก ับ
พันธมิตรในกลุ่มว่าด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างยั่ งยืน 
( Sustainable Infrastructure Partnership, SIP)              
พัฒนำหลักกำร 10 ข้อส ำหรับกำรฟื้นฟูหลังโควิด-19  
ว่ำด้วยกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ยั่งยืนและ         
มีควำมยืดหยุ่น โดยจะเป็นกรอบเพื่อช่วยใน             กำร
ตัดสินใจในกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ    กำร
ฟื้นฟูและกำรกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 

1. เริ่มต้นด้วยการวำงแผนยุทธศำสตร์ให้สอดคล้องกับวำระกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนปี 2030 และข้อตกลง
ปำรีสว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

2. เพ่ือหลีกเลี่ยงวิกฤตในอนำคตต้องม่ันใจว่ำโครงสร้ำงพื้นฐำนต้องมีควำมยืดหยุ่นผ่านการวางแผนระบบ
อย่างบูรณาการและมีความยืดหยุ่น  

3. ส าหรับการฟ้ืนฟูการจ้างงานต้องให้การช่วยเหลือบริษัทในทุกระดับ รวมถึงภำคส่วนที่อยู่นอกระบบด้วย
ผ่านความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในประเทศ 

4. พิจำรณำควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมเพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพ 
ความเป็นอยู่ที่ดี และความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งควรก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้ำงต่อชุมชน  

5. ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมในการช่วยลดกำรปล่อยมลพิษ การส่งมอบบริกำรที่มีควำมจ ำเป็น เช่น           
น้ าและสุขาภิบาล การปกป้องผู้คนและทรัพย์สินจำกสำรอันตรำย และการสนับสนุนกำรน ำกลับมำใช้ใหม่ 
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้น  

6. ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงด้านดิจิทัลด้วยเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงยั่งยืน          
ทั้งในเขตเมืองและชนบท 

7. ไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่ หากมีโครงสร้างพ้ืนฐานเดิมอยู่แล้ว โดยสามารถฟ้ืนฟูและ
ดัดแปลงเพื่อเติมเต็มความต้องการได้  

8. โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพต้องมีความสอดคล้องกับระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ           
ไม่ท ำลำยสิทธิมนุษยชนหรือท ำให้บริบททำงกำรเมืองมีควำมไม่ม่ันคงและเปรำะบำง 

9. ส าหรับการลดความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในอนาคตควรปรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน           
ให้ไปใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืนและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมำจำกท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ที่มา : https://www.pharmaceutical-technology.com 
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ประสิทธิภาพของทรัพยากร การสร้างงานในท้องถิ่นและแก้ปัญหาที่เหมาะสมทางวัฒนธรรม (culturally 
appropriate solutions) 

10. สุดท้ายนี้ในการฟ้ืนเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างรวดเร็วต้องค ำนึงถึงกระบวนในกำรพิจำรณำไม่ควรท ำอย่ำง
รวบรัดและต้องโปร่งใส ต้องไม่ท ำลำยกำรปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือป้องกันกำรก่อหนี้ที่ไม่ยั่งยืน 

แหล่งที่มา : 
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/SustainableInfrastructure-
PrinciplesforRecovery.pdf 

……………………………………………………………………………………… 

ยุทธศำสตร์ระบบพลังงำนของสหภำพยุโรป (Energy System Integration) 

 

 
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ “ระบบพลังงานในอนาคต” เพ่ือต้องการให้สหภาพยุโรป
มุ่งสู่ climate neutrality ภายในปี ค.ศ.2050 (จากข้อมูลพลังงานคิดเป็นร้อยละ 75 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก         
ในสหภาพยุโรป) โดยยุทธศาสตร์นี้สอดคล้องกับแผนฟ้ืนฟู Next Generation EU และ European Green 
Deal ซึ่งเป็นแผนการลงทุนที่วางแผนไว้เพื่อกระตุ้นการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19  

ยุทธศาสตร์ระบบพลังงานของสหภาพยุโรป (EU Strategy for Energy System Integration) เป็นกรอบ           
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือไปสู่พลังงาน “สีเขียว” ซึ่งการใช้พลังงานในรูปแบบปัจจุบันไม่สามารถท าให้บรรลุ
เป้าหมาย climate neutrality ได้ภายในปี ค.ศ.2050 ดังนั้นจึงต้องมีการเชื่อมโยงกันใหม่ระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

Energy system integration เป็นการวางแผนระบบและด าเนินการจากมุมมองภาพรวม เพ่ือเชื่อมโยง         
ผู้ให้บริการพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานและภาคส่วนผู้บริโภคเข้าด้วยกัน ซึ่งจะท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
ลดต้นทุนให้กับสังคมด้วย ตัวอย่างเช่น พลังงานเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ในยุโรปอาจมาจาก             

ที่มา : https://www.aobrom.com/post_picture/35/sub_d0543bc2-d366-11e7-9934-616263646566.png 

 

https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/SustainableInfrastructure-PrinciplesforRecovery.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/SustainableInfrastructure-PrinciplesforRecovery.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://www.aobrom.com/post_picture/35/sub_d0543bc2-d366-11e7-9934-616263646566.png
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แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคารถ ในขณะที่ความร้อนเพ่ือสร้างความอบอุ่นภายในอาคารมาจากความร้อนจาก
โรงงานใกล้เคียง และโรงงานต่างๆ อาจรับพลังงานจากไฮโดรเจนสะอาดที่ผลิตจากกังหันลมนอกชายฝั่ง 

โดยยุทธศาสตร์ด้านระบบพลังงานจะประกอบด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้ 

• เสาแรก คือ ระบบพลังงาน 'แบบหมุนเวียน ' โดยมีใจกลางหลัก คือ การใช้พลังงานอย่าง                  
มีประสิทธิภาพ ในยุทธศาสตร์จะระบุถึงการด าเนินการเชิงรูปธรรมส่งเสริมหลักการ                    
“การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น” และการใช้แหล่งพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าความร้อนที่ถูกทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่และการผลิต
พลังงานจากขยะชีวภาพหรือจากโรงบ าบัดน้ าเสีย  

• เสาที่สอง คือ การเพ่ิมสัดส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าของภาคส่วนผู้ใช้มากขึ้น เนื่องจาก
ในตอนนี้มีการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างมาก ดังนั้นเราควรปรับไปใช้ไฟฟ้า            
ในส่วนที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น การปั๊มความร้อนภายในอาคาร การใช้ยานพาหนะ
ไฟฟ้าในการขนส่งหรือเตาไฟฟ้าในบางอุตสาหกรรม  

• เสาที่สาม คือ การส่งเสริมการใช้ เชื้อเพลิงสะอาดส าหรับภาคส่วนที่ เข้าถึงไฟฟ้ายาก                       
โดยคณะกรรมาธิการจะมีการเสนอรูปแบบและระบบการรับรองส าหรับเชื้อเพลิงทดแทนและ
เชื้อเพลิงคาร์บอนต่ า 

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ทั้งสิ้น 38 ข้อเพ่ือสร้างระบบพลังงานแบบบูรณาการ
มากขึ้น ตั้งแต่การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ การสนับสนุนทางการเงิน การวิจัยและการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่  
และเครื่องมือดิจิทัล การให้ค าแนะน าประเทศสมาชิกเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินและการอุดหนุนเพ่ือ             
การยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การปฏิรูปการก ากับดูแลตลาดและการวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน                 
และการพัฒนาข้อมูลให้กับผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคซึ่งจะน าไปเป็นข้อเสนอเชิงรูปธรรม 
อย่างเช่นการแก้ไขกฎระเบียบ TEN-E ภายในสิ้นปี ค.ศ.2020 หรือการแก้ไขค าสั่งการจัดเก็บภาษีพลังงานและ
กรอบการก ากับดูแลตลาดก๊าซในปี ค.ศ.2021 

แหล่งที่มา : https://ec.europa.eu/ ireland/news/commission-sets-out-plans-for-the-energy-system-of-the-
future-and-clean-hydrogen_en    

.................................................................................................................  

 

 

https://ec.europa.eu/ireland/news/commission-sets-out-plans-for-the-energy-system-of-the-future-and-clean-hydrogen_en
https://ec.europa.eu/ireland/news/commission-sets-out-plans-for-the-energy-system-of-the-future-and-clean-hydrogen_en
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ยุทธศำสตร์ด้ำนไฮโดรเจนของสหภำพยุโรปและกำรเปิดตัว                                 
“European Clean Hydrogen Alliance” 

 
ที่มา : https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/cleanhydrogenalliance_banner-web.png 

จากเป้าหมายที่ต้องการให้สหภาพยุโรปมุ่งสู่  climate neutrality ภายในปี ค.ศ.2050 นอกจากแผน
ยุทธศาสตร์ “ระบบพลังงานในอนาคต” แล้วทางคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปก็ได้เห็นถึงความส าคัญของ                    
“ไฮโดรเจนสะอาด” ที่สามารถเข้ามามีส่วนช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง 
การผลิตพลังงานและอาคารในยุโรปและเป็นแหล่งพลังงานให้กับภาคส่วนที่ไม่เหมาะสมกับการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงได้ออกยุทธศาสตร์ด้านไฮโดรเจนของสหภาพยุโรป (EU Hydrogen Strategy) 
ซึ่งจะระบุถึงวิธีการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงผ่านการลงทุน การก ากับดูแล การสร้างตลาด และ
การวิจัยและนวัตกรรม  

โดยส าหรับตอนนี้จะให้ความส าคัญไปที่การพัฒนาไฮโดรเจนทดแทนที่ผลิตมาจากพลังงานลมและพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นหลัก โดยในเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางไฮโดรเจนคาร์บอนต่ ามีความจ าเป็นต่อการช่วย
ลดการปล่อยมลพิษได้อย่างรวดเร็ว 

โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงก าหนดไว้ ดังนี้:  

 ตั้งแต่ปีค.ศ.2020-2024 จะสนับสนุนการติดตั้งอิเล็กโทรไลเซอร์ไฮโดรเจนทดแทน (renewable 
hydrogen electrolysers) อย่างน้อย 6 กิกะวัตต์ในยุโรปและต้องการผลิตไฮโดรเจนทดแทน 1 ล้านตัน  

 ปี ค.ศ.2025-2030 ไฮโดรเจนจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบพลังงานแบบรวมด้วยสัดส่วนอย่าง
น้อย 40 กิกะวัตต์จากอิเล็กโทรไลเซอร์ไฮโดรเจนทดแทน และต้องการผลิตไฮโดรเจนทดแทนให้ได้ถึง 
10 ล้านตัน  

 ปีค.ศ. 2030-2050 เทคโนโลยีไฮโดรเจนควรจะถึงระยะเติบโตเต็มที่และถูกไปใช้งานในวงกว้างใน           
ทุกภาคส่วนที่ยากต่อการลดการใช้คาร์บอน 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้ เปิดตัว  “European Clean Hydrogen Alliance” เ พ่ือร่ วมกับผู้ น า
อุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม รัฐมนตรีระดับประเทศและระดับภูมิภาค และธนาคารเพ่ือการลงทุนยุโรป ใน

https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/cleanhydrogenalliance_banner-web.png
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 7 ฉบับที ่7 –  2563                                                              6 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

การร่วมสร้างแผนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตและเพ่ือรองรับความต้องการไฮโดรเจนสะอาดในสหภาพ
ยุโรป 

โดยคณะกรรมาธิการจะเสนอนโยบายและมาตรการก ากับดูแลเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เอ้ือให้เกิด
การน าไฮโดรเจนไปปรับใช้ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและการขนส่งที่จ าเป็น ปรับเครื่องมือ
ในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนการลงทุนโดยเฉพาะผ่านแผนฟื้นฟู Next Generation EU 

แหล่งที่มา :  
https://ec.europa.eu/ ireland/news/commission-sets-out-plans-for-the-energy-system-of-the-future-and-
clean-hydrogen_en 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/hydrogen_en#eu-hydrogen-strategy  

……………………………………………………………………………………… 

ECHA เปลี่ยนวิธีกำรระบุสำรเคมีเพื่อเอื้อต่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 

 
ที่มา : https://cdt.europa.eu/sites/default/files/logo-partners/echa_0.png  

European Chemicals Agency (ECHA) ได้ตีพิมพ์รายงานประจ าปีเกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์การก ากับดูแล 
อย่างบูรณาการ” โดยในรายงานแนะน าให้มีการจัดกลุ่มสารเคมีเพ่ือสามารถก าหนดกฎระเบียบเพ่ือการจัดการ
ความเสี่ยงของสารจดทะเบียนได้ดีขึ้น เนื้อหาจะเป็นการน าเสนอภาพรวมของความคืบหน้าที่เกิดขึ้นใน             
การจัดการกับสารเคมีที่อยู่ในความกังวลและการท าแผนรวบรวมสารจดทะเบียนทั้งหมด (หรือเรียกว่าแผนที่
จักรวาลสารเคมี) รวมถึงค าแนะน าส าหรับการพิจารณาส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคอุตสาหกรรมใน
การจัดการความเสี่ยงของสารเคมี  

ในปี ค.ศ.2019 ECHA ได้เปลี่ยนวิธีการระบุสารเคมีจากวิธี  substance-by-substance ไปเป็นวิธีระบุ
โครงสร้างที่มีความคล้ายคลึงกัน และในปีเดียวกันได้ร่วมกับหน่วยงานระดับประเทศในการตรวจสอบ high-
volume substances registered จ านวน 220 สารที่มีปริมาณมากกว่า 100 ตันต่อปีและแบ่งประเภทไปตาม                  
กลุ่มสารเคมีเพ่ือก าหนดการด าเนินการด้านกฎระเบียบต่อไป โดยร้อยละ 56 ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ               
ความอันตรายเพ่ิมเติมเพ่ือชี้แจงถึงความจ าเป็นในการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม ในขณะที่อีกร้อยละ 22              
ไม่ต้องการด าเนินการเพ่ิมเติมใดๆ และร้อยละ 7 ถูกพิจารณาว่ามีความส าคัญมากส าหรับกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

จนถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ.2019 สารเคมีจดทะเบียนมีจ านวนมากกว่า 21,000 รายการ โดยประมาณ 330 สาร
อยู่ภายใต้การพิจารณาของการจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และอีก 1 ,550 สารอยู่ระหว่างการสร้าง

https://ec.europa.eu/ireland/news/commission-sets-out-plans-for-the-energy-system-of-the-future-and-clean-hydrogen_en
https://ec.europa.eu/ireland/news/commission-sets-out-plans-for-the-energy-system-of-the-future-and-clean-hydrogen_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/hydrogen_en#eu-hydrogen-strategy
https://cdt.europa.eu/sites/default/files/logo-partners/echa_0.png
https://echa.europa.eu/documents/10162/27467748/irs_annual_report_2019_en.pdf/bd23e8cb-a55a-24af-4be3-7a29828ebb09
https://echa.europa.eu/documents/10162/27467748/irs_annual_report_2019_en.pdf/bd23e8cb-a55a-24af-4be3-7a29828ebb09
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ข้อมูล ในขณะที่อีก 390 สารอยู่ระหว่างการจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และ 700 สารไม่ต้องการ                    
การด าเนินการเพ่ิมเติมแล้วหลังการตรวจสอบ ทั้งนี้เป้าหมายคือการสร้างความชัดเจนส าหรับสารจดทะเบียน
ทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี ค.ศ.2027 

รายงานได้แสดงภาพรวมขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการบังคับใช้กฎระเบียบ กระบวนการประเมินผล และกิจกรรมการ
จัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบภายใต้ EU’s REACH (การจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาตและ
ข้อจ ากัดการใช้สารเคมี) และการจ าแนกประเภท การก าหนดประเภทฉลาก และกฎระเบียบว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ 
(CLP) โดยเป้าหมายระยะกลางของ ECHA คือ ภายในปี ค.ศ.2020 ต้องการแบ่งประเภทสารจดทะเบียน
ทั้งหมดที่มีปริมาณสูงกว่า 100 ตันไปสู่ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. มีความส าคัญมากส าหรับการจัดการ           
ความเสี่ยง 2. ต้องการข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ และ 3. ยังคงมีความส าคัญต่ าในปัจจุบันส าหรับการ
ด าเนินการด้านกฎระเบียบเพ่ิมเติม และภายในปี ค.ศ.2027 ต้องการให้สารจดทะเบียนทั้งหมดที่ปริมาณ
มากกว่า 1 ล้านตันถูกแบ่งประเภทตามกลุ่มข้างต้นทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะจำกรำยงำน  

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดกรอง การสร้างข้อมูลและการประเมินเพ่ือให้มั่นใจว่าสารต่างๆ เข้าสู่           
การจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอย่างไม่ล่าช้า 

 ให้ความส าคัญกับการจ าแนกและการก าหนดฉลากให้สอดคล้องกัน เนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกใน           
การจัดการความเสี่ยง ก่อนที่จะด าเนินการด้านกฎระเบียบใดๆ  

 ทบทวนการจัดล าดับความส าคัญและความเหมาะสมของการระบุในช่วงก่อนหน้านี้ ติดตาม                
การด าเนินการต่างๆ และส าหรับสารที่ต้องการการจัดการความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเพ่ิมเติมต้อง
ด าเนินการโดยไม่ล่าช้า 

 การปฏิบัติตามข้อมูลการจดทะเบียนต้องได้รับการปรับปรุง  โดยเฉพาะสารที่มีโอกาสสูงใน               
การสัมผัสและขาดข้อมูลด้านความอันตรายที่เพียงพอ   

 ภาคอุตสาหกรรมต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของเอกสาร การตรวจสอบและ
การท าให้เป็นปัจจุบันอย่างเป็นระบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลใหม่ โดยที่ ECHA ยินดีรับความคิดริเริ่ม
ของสมาคมอุตสาหกรรมในการพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยให้ผู้จดทะเบียนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้ 

 เสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/grouping-of-chemicals-facilitates-better-risk-management-european-chemicals-agency/ 

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

 

http://sdg.iisd.org/news/grouping-of-chemicals-facilitates-better-risk-management-european-chemicals-agency/
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SAICM จัดตั้งกลุ่ม CoPs เพื่อส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนด้ำนสำรเคมีและกำรจัดกำรของเสีย 

 
ที่มา : https://www.cdc.gov/childrenindisasters/images/containers-of-hazardous-materials-700px.jpg  

SAICM ได้จัดตั้งกลุ่ม Communities of Practice (CoPs) ซึ่งจะเป็นกลุ่มการรวมตัวจากภาคส่วนต่างๆ              
ที่มีความเชี่ยวชาญและความสนใจในความท้าทายเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีและของเสีย 
เป็นกลุ่มโดยความสมัครใจเพ่ือแลกเปลี่ยนและอภิปรายความรู้และประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียใน SAICM ซึ่งคือ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ อุตสาหกรรม องค์กรระหว่างรัฐบาล องค์กรเอกชน 
ผู้บริโภคและประชาชนอย่างสม่ าเสมอ ในหัวข้อ “Emerging Policy Issues (EPIs)’ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” 
โดยร่วมกับ University of Cape Town ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 4 กลุ่ม 

1. กลุ่มว่าด้วยสารก าจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายสูง (Highly Hazardous Pesticides, HHP) ส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ 
มาร่วมกันระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ HHPs และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การพิจารณาในการประชุม 
intersessional process considering the Strategic Approach and sound management of 
chemicals and waste beyond 2020  ( IP4 )  แล ะกา รประชุ มน าน าช าติ  the fifth International 
Conference on Chemicals Management (ICCM5) ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2021 

2. กลุ่มว่าด้วยสารตะกั่วในสี  (Lead in Paint) สนับสนุนให้มีการก าจัดสีที่มีสารตะกั่ว ใน Alliance to 
Eliminate Lead Paint โดยในกลุ่มจะแบ่งปันความรู้ การวิจัยและการพัฒนาล่าสุด และการด าเนินการจาก
ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือที่จะเลิกใช้ตะกั่วในสี และการให้เข้าถึงความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาร
ตะกั่วในสีอีกด้วย 

3. กลุ่มว่าด้วยสารเคมีในผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใน          
ห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับสารเคมีที่มีอยู่และองค์ประกอบของสารเคมี ในผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจหมุนเวียน                
การวิเคราะห์วงจรชีวิต และนวัตกรรม 

4. กลุ่มว่าด้วยสารเคมีและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) อ านวยความสะดวกในการเจรจาของ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อความรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างการจัดการสารเคมีและ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้จะชักจูงให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย 

https://www.cdc.gov/childrenindisasters/images/containers-of-hazardous-materials-700px.jpg
https://chemicalswithoutconcern.org/program/highly-hazardous-pesticides
https://chemicalswithoutconcern.org/sites/default/files/flyerCoP_CWC_LiP.pdf
https://chemicalswithoutconcern.org/program/chemicals-products
https://chemicalswithoutconcern.org/topic/sustainable-development-goals
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ที่มา : https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/Ban-Lead-Paint  

 

โดยในทุกกลุ่มข้างต้นจะมีกิจกรรมประกอบด้วย ดังนี้  

• การสนทนาออนไลน์และตอบค าถามที่ได้รับจากผู้เข้าร่วม (ล่วงหน้า) โดยมีผู้ด าเนินรายการในการสนทนา
ออนไลน์เพื่อช่วยน าการอภิปราย โดยเอกสารสรุปของการอภิปรายจะน าส่งให้แก่ผู้เข้าร่วม   

• เปิดกว้างแก่ทุกฝ่ายที่สนใจ ไม่ว่าจะเข้าร่วมสนทนาออนไลน์ แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ และเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

นอกจากนี้สมาชิกของ CoP จะสามารถเป็นผู้น าในการอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันที่เผยแพร่โดย SAICM และจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนของ SAICM Emerging Policy Issues 
รวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แบบ peer-to-peer เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
กรณีศึกษาและประสบการณ์ด้านการจัดการสารเคมี และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวคิดริเริ่มใหม่เพ่ือ
ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของ SAICM และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

หากสนใจเข้าร่วม SAICM CoP https://chemicalswithoutconcern.org/community 

แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/saicm-communities-of-practice-foster-dialogue-on-chemicals-and-
waste-management/ 

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

Lead Paint Alliance เปิดรับข้อคิดเห็นเอกสำร “ค ำถำมที่พบบ่อย” ของ Lead Paint 

The Global Alliance to Eliminate Lead Paint (Lead Paint Alliance) 
ได้เผยแพร่เอกสาร “ค าถามที่พบบ่อย (FAQs)” เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนากฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาสารตะกั่วในสี โดยค าถามจะจัดเรียง
ตามหมวดหมู่ แบ่งเป็นออกเป็น 10 หัวข้อ ดังนี้  

 

1) Lead Paint คืออะไร มีความส าคัญอย่างไรและท าไมถึงเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจ 2) Lead Paint Alliance 
เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่ท าอะไรบ้างและกลุ่มนี้ให้การสนับสนุนด้านใดบ้างเพ่ือลดหรือเลิกการใช้สารตะกั่วในสี รวมทั้งมี
เครื่องมือหรือคู่มือแนวทางใดบ้างที่จะสามารถมาปรับใช้ได้ 3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจจากการได้รับตะกั่ว 4) การก าหนดปริมาณจ ากัดของสารตะกั่วในสี เช่น ท าไมถึงตั้งค่าปริมาณจ ากัด           
ที่ 90 ppm ในขณะที่สารตะกั่วถูกพิจารณาว่าไม่มีระดับใดที่ปลอดภัยกับมนุษย์ 5) สารประกอบทางเลือกอ่ืน ๆ  
เพ่ือใช้ทดแทนสารตะกั่ว 6) ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการเปลี่ยนไปสู่การผลิตสีที่ไม่ต้องมีส่วนประกอบของสาร
ตะกั่ว เช่น ความคุ้มค่าในการเปลี่ยน ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าสีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 7) การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ เช่น การก าหนดกฎระเบียบต่างๆ จะเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมหรือไม่ มีเครื่องมือใดบ้างที่จะใช้
ประเมินหรือก ากับควบคุม 8) ระยะเวลาในการยกเลิกการใช้สีที่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว 9) วิธีการใน              

https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/Ban-Lead-Paint
https://chemicalswithoutconcern.org/community
https://sdg.iisd.org/news/saicm-communities-of-practice-foster-dialogue-on-chemicals-and-waste-management/
https://sdg.iisd.org/news/saicm-communities-of-practice-foster-dialogue-on-chemicals-and-waste-management/
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint-2
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http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

การทดสอบสารตะกั่วในสี และ 10) การจัดการของเสีย และเพ่ือให้มั่นใจว่าเอกสาร “ค าถามที่พบบ่อย (FAQs)” 
จะสามารถมีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้นจึงเปิดรับข้อคิดเห็นและค าแนะน าเพ่ือน าไปปรับแก้หรือ
เพ่ิมเติมในเอกสารดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ.2020 ที่อีเมล lead-cadmiumchemicals@un.org 

นอกจากนี้ในเอกสารยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “กฎระเบียบต้นแบบและค าแนะน าเกี่ยวกับการก ากับดูแล              
สารตะกั่วในสี (Model Law and Guidance for Regulating Lead Paint)” ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางช่วยให้
ประเทศสามารถออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เพ่ือก าหนดข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบรวมเกี่ยวกับ         
สารตะกั่วทั้งหมดในสี และข้ันตอนในการจัดตั้งกฏหมายว่าด้วยสารตะกั่วในสี (steps for establishing a lead 
paint law) ซึ่งได้มาจากประเทศที่น ากฎหมายดังกล่าวไปปรับใช้ 

ข้อมูลน่ำสนใจ 

ในปัจจุบันตามข้อมูลจาก Global Status of Legal Limits on Lead in Paint ณ วันที่ 30 กันยายน ค.ศ.2019
ประเทศที่มีกฎหมายเพ่ือจ ากัดการผลิต น าเข้าและจ าหน่ายสีที่มีสารตะกั่ว มี 73 ประเทศ ซึ่งถือเป็นเพียงร้อยละ 38 
ของประเทศทั้งหมด โดยตามแนวทางกฎหมายแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับความเข้มข้นของ
สารตะกั่ วทั้ งหมดหรื อที่ ล ะลายน้ า ได้ ในสี  (Regulatory Limits on Total Lead or Soluble Lead 
Concentration) ประเทศท่ีใช้มีจ านวน 35 ประเทศ โดยก าหนดการวัดสารตะกั่วเป็นหน่วย “ส่วนต่อล้านส่วน 
(ppm)” โดยกฎหมายของไทยอยู่ในรูปแบบนี้ ซึ่งก าหนดปริมาณสารตะกั่วส าหรับทุกประเภทสี ต้องไม่เกิน 100 
ppm 2) ข้อจ ากัดตัวสารเคมีโดยเฉพาะ (Chemical-Specific Regulatory Limits) ประเทศที่ใช้มีจ านวน 38 
ประเทศ โดยจ านวน 31 ประเทศได้อยู่ใน EU REACH regulation ว่าด้วยสารประกอบตะกั่วในสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/alliance-preparing-guidance-for-laws-on-lead-in-paint/ 

รูปแบบ 1 จ ากัดความเข้มข้นของสารตะกั่วทั้งหมดหรือที่ละลายน้ าได้ในส ี

รูปแบบ 2 จ ากัดตวัสารเคมีโดยเฉพาะ 

ที่มา :  Update on the Global Status of Legal Limits on Lead in Paint, September 2019 

 

mailto:lead-cadmiumchemicals@un.org
https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
http://saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Lead%20Paint/SuggestedStepsEstablishingLeadPaintLaw.pdf
http://saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Lead%20Paint/SuggestedStepsEstablishingLeadPaintLaw.pdf
http://sdg.iisd.org/news/alliance-preparing-guidance-for-laws-on-lead-in-paint/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30110/2019_Global_Update.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

