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EU Industry review 

ปีที่ 7 ฉบับที ่10 ประจ ำเดือนตลุำคม 2563 

 ยุทธศำสตร์สำรเคมีของสหภำพยุโรป  

 WHO สรุปแนวกฎหมำยเพ่ือน ำไปสู่กำรก ำจัดสำรตะกั่วในสี 

 ธนำคำรโลกเผยแพร่รำยงำนทิศทำงเชิงกลยุทธ์                 
สู่กำรลดคำร์บอน  

 สมุดปกขำว “บทบำทของกำรค้ำในกำรขับเคลื่อนสู่
เศรษฐกิจหมุนเวียนให้มำกขึ้นส ำหรับอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์” 

 SAICM ส ำรวจเครื่องมือด้ำนต้นทุนเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิด             
กำรจัดกำรสำรเคมีอย่ำงถูกต้อง 

 8 ประเด็นน่ำกังวลเกี่ยวกับกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสีย
อย่ำงถูกต้อง 

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
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ยุทธศำสตร์สำรเคมีของสหภำพยุโรป  

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้รับรองยุทธศาสตร์ EU Chemicals for Sustainability 
เป็นส่วนหนึ่งของก้าวแรกสู่มลพิษเป็นศูนย์ของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นหลักที่ประกาศไว้ใน 
European Green Deal โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 เรื่อง คือ 1) ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจาก
สารเคมีอันตราย 2) ส่งเสริมนวัตกรรมส าหรับสารเคมีท่ีปลอดภัยและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์สารเคมี จะเป็นการผสมผสานของการตระหนักถึงบทบาทพ้ืนฐานของสารเคมีเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี
ของมนุษย์และการมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็น “สีเขียวและดิจิทัล” ของสหภาพยุโรป พร้อมทั้งทราบถึง
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารเคมี จึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อย่างปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้นด้วย 
รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในการใช้งานที่ไม่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้บริโภคและในกลุ่มที่เปราะบางที่สุด โดยยุทธศาสตร์นี้ท าให้ประเทศสมาชิกให้ความสนใจถึงการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสีเขียวและดิจิทัลในสหภาพยุโรปรวมถึงในภาคส่วนเคมีใน Recovery and Resilience Facility 

จากวัตถุประสงค์ 2 ข้อน าไปสู่แนวทางปฎฺบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนี้  

1) ปกป้องสุขภำพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจำกสำรเคมีอันตรำย  

ยุทธศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารเคมีที่เป็นอันตราย
อย่างมีนัยส าคัญ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง โดยมีโครงการริเริ่มเรือธงที่
น่าสนใจ ดังนี้  

 เลิกใช้ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เช่น ของเล่น ผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก เครื่องส าอาง ผงซักฟอก วัสดุที่สัมผัส
กับอาหารและสิ่งทอ ที่มีสารรบกวนการท างานของต่อมไร้ท่อ (endocrine disruptors)  สารเคมีที่มี

https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
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ผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินหายใจ และสารตกค้าง เช่น สาร per- and polyfluoroalkyl 
substances (PFAS)1 เว้นแต่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความจ าเป็นต่อสังคม 

 ลดและทดแทนการใช้สารที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้น้อยที่สุด โดยให้ความส าคัญกับ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชากรที่เปราะบางและกลุ่มที่มีศักยภาพสูงสุดส าหรับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 การประเมินผลกระทบของสารเคมีในแบบ cocktail effect คือ การประเมินแบบผสมสารเคมี
หลากหลายชนิดเข้าด้วยกัน ซึ่งโดยมากแล้วจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
มากกว่าการประเมินผลกระทบแบบแต่ละสารน ามาบวกกัน 

 มั่นใจว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสารประกอบทางเคมีและการใช้งานอย่าง
ปลอดภัย โดยการก าหนดในนโยบายผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Product Policy Initiative) 

2) ส่งเสริมนวัตกรรมและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสหภำพยุโรปส ำหรับสำรเคมีที่ปลอดภัยและยั่งยืน 

การท าให้สารเคมีปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้นเป็นความจ าเป็นและถือว่าเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี โดย
ยุทธศาสตร์มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนภาคเคมีภัณฑ์และห่วงโซ่คุณค่าสู่ “สีเขียว” ผ่านการออกแบบตั้งแต่  
การผลิตจนถึงการสิ้นอายุการใช้งาน รวมทั้งจะท าให้อุตสาหกรรมของสหภาพยุ โรปเป็นผู้แข่งขันระดับโลกใน
การผลิตและการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยและยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างบรรทัดฐานในตลาดสหภาพยุโรปและ
มาตรฐานทั่วโลก การด าเนินการส่วนใหญ่ มีดังนี้ 

 พัฒนาเกณฑ์การออกแบบให้มีความปลอดภัยและยั่งยืน และการสนับสนุนทางการเงิน การค้าและ
การน าไปใช้ของสารเคมีที่ปลอดภัยและยั่งยืน 

 พัฒนาและการใช้สารวัสดุและผลิตภัณฑ์จากการออกแบบที่ปลอดภัยและยั่งยืนผ่านการระดมทุนของ
สหภาพยุโรปและเครื่องมือการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 เพ่ิมการบังคับใช้กฎของสหภาพยุโรปทั้งที่พรมแดนและใน single market  

 ก าหนดประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปในด้านสารเคมี เพ่ือเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบของสารเคมี และการส่งเสริมนวัตกรรมและหลีกเลี่ยงการทดสอบในสัตว์ 

                                                           
1 PFAS คือกลุ่มสารเคมีขนาดใหญ่ ท่ีมีโครงสรา้งใกลเ้คียงกันประกอบดว้ยคารบ์อนและฟลูออรีนซึ่งมีความเสถียรสูงและคงอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มเป็นเวลานาน สารเคมีนีถู้กน ามาใชอ้ย่างแพรห่ลายทัง้ในเชิงพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรมเช่น ผา้ก าจดัคราบน า้มนัหรือรอย
เป้ือน ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ติดกระทะและโฟมท่ีใชใ้นการดบัเพลิง เช่ือมโยงกบัปัญหาสขุภาพ เช่น คลอเลสเตอรอลสงู มะเรง็อณัฑะ มะเรง็ไต 
ความดนัโลหิตสงูและภาวะครรภเ์ป็นพิษ 



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 7 ฉบับที ่10 –  2563                                                              4 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 ลดความซับซ้อนและรวมกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรป เช่น แนะน ากระบวนการ “หนึ่งสาร หนึ่ง
การประเมิน” การเสริมสร้างหลักการของ “ไม่มีข้อมูล ไม่มีตลาด” รวมทั้งแก้ไขการก าหนดเป้าหมาย
ส าหรับ REACH และกฎหมายภาคส่วน 

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการจะส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนไปทั่วโลก โดยเฉพาะเป็น
การเป็นผู้น าในการปฏิบัติ รวมถึงการส่งเสริมแนวทางให้มีความสอดคล้องกัน คือ สารอันตรายที่ ถูกห้ามใน
สหภาพยุโรปจะต้องไม่ถูกผลิตเพื่อส่งออก 
แหล่งที่มา : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1839  
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/chemicals-strategy-factsheet.pdf 

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

 WHO สรุปแนวกฎหมำยเพื่อน ำไปสู่กำรก ำจัดสำรตะกั่วในสี 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เผยแพร่บทสรุปนโยบายและ
แนวทางเทคนิคเกี่ยวกับการก าจัดสารตะกั่วในสี รวมทั้ง
แนวทางเพ่ือให้ประเทศต่างๆ น าไปด าเนินการ ชื่อว่า “Global 
elimination of lead paint:  why and how countries 
should take action”  ได้อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็น
อันตรายจากสารตะก่ัวต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีมีครรภ์ รวมทั้งเน้นย้ าถึงว่าสีที่มีตะกั่วเมื่อมีอายุการใช้งานมากขึ้น สีจะเริ่มแตกและ
เป็นสะเก็ด ซึ่งจะปล่อยตะกั่วออกสู่บรรยากาศในบ้านเรือน ยิ่งไปกว่านั้นการก าจัดสีที่มีสารตะกั่วด้วยการขัด
หรือการเผา ยิ่งท าให้เกิดฝุ่นละอองอนุภาคและควันของตะกั่ว ซึ่งท าให้ง่ายต่อการติดเสื้อผ้าและกระจายสู่พ้ืนที่
ต่างๆ  

นอกจากนี้ในเนื้อหาโดยย่อได้มีการอธิบายถึงความส าคัญของมาตรการก ากับดูแลที่มีผลผูกพันตามกฎหมายว่า
ถือเป็นกุญแจส าคัญในการป้องกัน รวมถึงสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการที่ประเทศต่างๆ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ในเชิงเทคนิคเพ่ิมเติมโดยละเอียด โดยในส่วนกฎหมายได้ระบุว่าควรสร้างแรงจูงใจผ่านผลประโยชน์
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผ่านการสนับสนุนให้ผู้ผลิตสีปรับส่วนผสมในการผลิตสีใหม่ ในขณะที่ผู้ขาย
ส่วนผสมให้เพ่ิมส่วนผสมที่ไม่ใช่สารตะกั่วให้มากขึ้น รวมทั้งส่วนของผู้น าเข้าและผู้จัดจ าหน่ายสีให้ด าเนินการ
ค้าขายเป็นไปตามกฎหมาย โดยระบุว่าหากกฎหมายมีความแข็งแกร่งแล้วนั้น จะท าให้ตลาดเกิดการแข่งขันที่
เป็นธรรมส าหรับทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ผลิตสี ผู้น าเข้าและผู้ส่งออก รวมทั้งสามารถลดอุปสรรคทางการค้าระหว่าง
ประเทศได้อีกด้วย 

และได้ยกตัวอย่างของสหรัฐฯ ว่ามีค่าใช้จ่ายเพ่ือก าจัดสีที่มีสารตะกั่วโดยประมาณอยู่ที่ 1.2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐถึง 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีความจ าเป็นเพ่ือช่วยป้องกันการสูญเสียจากประสิทธิภาพในการผลิต

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/chemicals-strategy-factsheet.pdf
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ลดลงและหลีกเลี่ยงต้นทุนผลกระทบต่อสุขภาพและการจัดการกับสีที่มีสารตะกั่วแบบเดิม โดยในภาคส่วนของ
ผู้ผลิต รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลายรายได้ลงทุนในการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ของ
ตน โดยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)  

ส าหรับการปรับปรุงกฎหมายการก าจัดสารตะกั่วในสีให้เห็นผล มีความจ าเป็นอย่างมากในการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการสนับสนุน และการสร้างความตระหนักให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกฎหมายและการ
ด าเนินการ  

เอกสารรายงานฉบับเต็ม  
1) Global elimination of lead paint: why and how countries should take action - Policy brief 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005167 
2) Global elimination of lead paint: why and how countries should take action - Technical brief 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005143 
แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/who-makes-case-for-laws-to-eliminate-lead-paint/  

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

ธนำคำรโลกเผยแพร่รำยงำนทิศทำงเชิงกลยุทธ์สู่กำรลดคำร์บอน  

ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงาน “World Bank Outlook 2050 Strategic Directions Note: Supporting 
Countries to Meet Long-Term Goals of Decarbonization” ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินการทั้งระบบ
เศรษฐกิจ (economy-wide actions) เพ่ือเอ้ือให้เกิดการลดคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการฟ้ืนฟู
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้ประเทศต่างๆ ปรับแนวทางการพัฒนา
ของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านยุทธศาสตร์
ระยะยาวในการส่งเสริมความยืดหยุ่นของสภาพภูมิอากาศต่อระบบอาหารและน้ า  พลังงาน การขนส่ง และ
เมือง รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ 

ในรายงานได้ต้ังข้อสังเกตว่าเป้าหมายในรอบแรกของ nationally determined contributions (NDCs) จะ
จ ากัดให้โลกอุณหภูมิสูงขึ้นที่ 2.7-3.7 องศาเซลเซียสก่อนระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมเท่านั้น ซึ่งได้เตือนว่าการ
ให้ความส าคัญกับเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางเช่นนี้อาจท าให้การลดคาร์บอนท าได้ยากขึ้น  รวมทั้ง
เรียกร้องให้มียุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน “โดยยุทธศาสตร์ต้องกระตุ้นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถสร้างงานแห่งอนาคต ในขณะที่ต้องรักษาสภาพอากาศให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับคนยากจนและเปราะบางที่สุด 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240005167
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005143
https://sdg.iisd.org/news/who-makes-case-for-laws-to-eliminate-lead-paint/
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โดยในรายงาน Outlook 2050 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการ
ให้เกิดการปรับด้านการเงินให้สอดคล้องกับเส้นทางไปสู่การ
ปล่อยมลพิษต่ าและการพัฒนาที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพ
อากาศ โดยเสนอแนวทาง“ เศรษฐกิจโดยรวม” ผ่านทิศทาง
ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

 การให้ความส าคัญของสภาพภูมิอากาศในระยะยาวไว้
ในกรอบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ 

 การวางแผนด้านสภาพภูมิอากาศระยะยาวไว้ใน
งบประมาณและกรอบการใช้จ่ายของประเทศ 

 การระบุวัตถุประสงค์ด้านสภาพภูมิอากาศระยะยาวไว้
ในกฎระเบียบและมาตรการจูงใจในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน 

 การระบุวัตถุประสงค์ด้านสภาพอากาศระยะยาวไว้ใน
การวางแผนระบบต่างๆ 

โดยได้ระบุถึงโอกาสของภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องที่มีความจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) 8 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ระบบอาหาร 2) การปกป้องระบบนิเวศบนพ้ืนดินและอ่างคาร์บอน 3) ระบบ
พลังงาน 4) ระบบขนส่ง 5) การสร้างเมืองคาร์บอนต่ าและมีความยืดหยุ่นของเขตพ้ืนที่เมืองมากขึ้น 6) ระบบ
น้ า 7) เศรษฐกิจมหาสมุทร (ocean economy) และ 8) การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล โดยในรายงาน 
Outlook 2050 ระบุว่าการลงทุนภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
จะท าให้การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 จะเป็นไปอย่างยั่งยืน 

โดยจะด าเนินการผ่าน 7 แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและความสามารถในการส่งมอบ ดังนี้ 1 . พัฒนา
เครื่องมือและแนวทางกรอบด าเนินงานใหม่ 2. การปรับหาแนวทางที่เหมาะในการด าเนินการในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 3. การจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนขอบเขตท่ีให้ความส าคัญ 4. การปรับวิธีการตอบสนองต่อ
วิกฤตส าหรับระยะสั้นและระยะกลางให้สอดคล้องกับขอบเขตที่ให้ความส าคัญในระยะยาว 5. การให้ประโยชน์
แก่ความพยายามที่สนับสนุนการด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในสาขาที่เกี่ยวเนื่องในระยะยาว 6 . สร้าง
ทักษะและขีดความสามารถเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ . 7. ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับโลก 

รายงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของชุดรายงาน "Kickstarting the Sustainable Recovery" ซึ่งจัดโดย World 
Bank’s Climate Change Group ร่วมกับ Innovate4Climate ซึ่งเป็นชุดรายงานที่มุ่งเน้นที่บทบาทของ
การเงินอย่างยั่งยืนในการช่วยในการฟ้ืนฟจูากโควิด-19 แก่ประเทศต่างๆ “ให้กลับมาดีข้ึนและแข็งแกร่งขึ้น”  
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รายงานฉบับเต็ม  
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33958/149871.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
แหล่งที่มา :  
https://sdg.iisd.org/news/world-bank-report-maps-strategic-directions-towards-decarbonization/  

……………………………………………………………………………………… 

สมุดปกขำว “บทบำทของกำรค้ำในกำรขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนให้มำกขึ้น
ส ำหรับอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์” 

 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่สมุดปกขาวหัวข้อ “Facilitate Trade 
Along Circular Electronics Value Chains” เนื้อหากล่าวถึงความท้าทายที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าในการปรับห่วง
โซ่เพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หมุนเวียน (circular electronics) มุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ในการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงคุณภาพ พร้อมทั้งจ ากัดการจัดการอย่างไม่เหมาะสมหรือการทิ้งที่ไม่จ าเป็น ผ่านการให้
แนวทางแก้ไขเชิงนโยบายการค้า รวมถึงข้อตกลงระดับนานาชาติระหว่างรัฐบาล โครงการน าร่องด้านกฎระเบียบ
ทวิภาคี และโครงการริเริ่มความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (public-private initiatives)  

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถือว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงโควิดที่ช่วยให้รูปแบบการ
ท างานหลายอย่างยังสามารถเชื่อมต่อกันได้ แต่ในปัจจุบันพบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นถูกทิ้งหรือถูกจัดการอย่างไม่
ปลอดภัย และจากรายงาน UN Global E-Waste Monitor 2020 พบว่าในปี 2562 เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์  
ทั่วโลกกว่า 53.6 เมตริกตัน โดยร้อยละ 82 ไม่ได้ถูกเก็บหรือจัดการอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม    

โดยความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คือ ความซับซ้อนของการจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยที่น าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการส่งกลับส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย และความยุ่งยากใน

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33958/149871.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://sdg.iisd.org/news/world-bank-report-maps-strategic-directions-towards-decarbonization/
http://ewastemonitor.info/
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การขออนุญาตค้าขาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ถูกจ าแนกว่าเป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น ต้นทุนการส่งอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วกลับสูงกว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ถึงร้อยละ 31 และความล่าช้าในการด าเนินเรื่อง
เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อันตรายใช้เวลานานถึง 14 เดือน  

แนวทางแก้ไขเพ่ือเอ้ืออ านวยทางการค้าที่เป็นไปได้ คือ มาตรการข้ามพรมแดนและภายในประเทศ ต้องมี
ความโปร่งใสในการจ าแนกประเภทของเสียและการเคลื่อนย้ายของเสีย รวมถึงการด าเนินนโยบายด้าน
เครื่องมือทางการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ เช่น เมื่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ถูกจัดประเภทว่าเป็นอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลหรือภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจ
ถูกห้ามค้าขาย และหากอนุญาตให้เคลื่อนย้ายข้ามแดนจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้า (PIC) จากประเทศ
น าเข้าและขนส่ง โดยผ่านการสร้างศักยภาพในการซื้อขายทางการค้าผ่านการกระบวนการ PIC ที่ด าเนินการ
ด้วยระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ รวมถึงความร่วมมือด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบติดตามผลอย่างรวดเร็ว 
(fast-track systems) ส าหรับใบอนุญาตหรือการให้ระยะเวลาอนุญาตได้นานขึ้น 

โดยรายงานจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางเศรษฐกิจหมุนเวียนของอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมเติม โดยจะเผยแพร่
ในเดือนมกราคม 2564 
รายงานฉบับเต็ม : https://www.weforum.org/whitepapers/facilitating-trade-along-circular-electronics-value-chains 
แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/wef-paper-guides-trade-facilitation-of-more-circular-electronics-industry/ 

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

SAICM ส ำรวจเครื่องมือด้ำนต้นทุนเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำรจัดกำรสำรเคมีอย่ำงถูกต้อง 

Strategic Approach to International Chemicals 
Management (SAICM) ได้เผยแพร่รายงานว่าด้วย
วิธีการในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้าง
ความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของสารเคมีกับ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจสังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ใน
ชื่อเรื่อง “บทบาทของเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการ
จัดการสารเคมีและของเสีย” เพ่ือเป็นการสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับกลไกการกู้คืนต้นทุนและเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจในฐานะเครื่องมือที่มีศักยภาพในการระดม
ทรัพยากรและช่วยให้ประเทศต่างๆ บรรลุการจัดการสารเคมีและการจัดการขยะอย่างถูกต้อง” 

รายงานได้อธิบายถึงต้นทุนภายนอกบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการจัดการสารเคมีและของเสียที่ไม่ถูกต้องใน
ปัจจุบันยังไม่ได้น ามารวมอยู่ในราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการด าเนินการเพ่ิมเติม
เพ่ือปรับต้นทุนเหล่านี้ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของสารเคมี (ปัจจุบันอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วโลก (รวมถึง
เวชภัณฑ์) มีมูลค่าประมาณ 5.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าภายในปี 2573) 

https://www.weforum.org/whitepapers/facilitating-trade-along-circular-electronics-value-chains
https://sdg.iisd.org/news/wef-paper-guides-trade-facilitation-of-more-circular-electronics-industry/
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กลไกการกู้คืนต้นทุนและเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สัญญาณและสร้างสิ่งจูงใจเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า เช่น  

 การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการผลิต การบริโภค และการก าจัดสินค้าข้ันสุดท้าย 

 สร้างแรงจูงใจเพ่ือไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสร้างขยะ 

 สร้างรายได้เพ่ือให้ประเทศต่างๆสามารถให้ทุนแก่หน่วยงานด้านเคมีแห่งชาติ และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับการรวบรวม การคัดแยกและการรีไซเคิลของเสีย 

 ตอบสนองต่อความต้องการอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน  

 สร้างสนามแข่งขันที่เท่าเทียมเพ่ือให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามกฎและมาตรฐานเดียวกัน  

 สร้างการมีส่วนร่วมในความมุ่งมั่นในระดับชาติต่อ SDGs 

โดยเครื่องมือที่รัฐบาลสามารถใช้ในการเป็นกลไกในการกู้คืนต้นทุนและเครื่องมือทางเศรษฐกิจ คือ ภาษี 
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตทางการค้า และเงินอุดหนุน หรือการก าหนดเป้าหมายขยะ ซึ่งได้แก่ โปรแกรมการ
ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพ่ิมเติม (extended producer responsibility (EPR)) โปรแกรมคืนเงินมัด
จ าเพื่อกีดกันการก าจัดทีไ่ม่เหมาะสม และโปรแกรมจ่ายตามปริมาณที่คุณท้ิง  

โดยในขณะนี้ Beyond 2020 framework อยู่ระหว่างการพิจารณาและคาดว่าจะทราบผลลัพธ์ในการประชุม
ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 5 (ICCM5) ในปี 2564 และเพ่ือเป็นการรักษาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนให้มีความมั่นคงต่อไป ได้มีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับ “ สิ่งจูงใจด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
(biodiversity incentives)” ของ Convention on Biological Diversity (CBD) และโครงการก าหนดราคา
คาร์บอนของธนาคารโลก (carbon pricing programme) และส าหรับการสนับสนุนขีดความสามารถได้
แนะน าให้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับชาติ เ พ่ือสร้าง " living document" ไว้ ใน SAICM 
knowledge management platform  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการระดับชาติ นอกจากนี้ส าหรับการ
พัฒนานโยบายและการติดตามความคืบหน้าได้กล่าวถึงการพัฒนาโปรแกรม global cost internalization ซ่ึง
ได้ก าหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบการใช้กลไกและเครื่องมือ การปรับกรอบการท างานให้สอดคล้อง
กันเพ่ือปรับปรุงการติดตาม การรายงานผล และการประเมินกระแสการเงิน 
รายงานฉบับเต็ม :  
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/Publications/SAICM_Policy_Brief-Economic-instruments.pdf 
แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/saicm-explores-costing-tools-for-sound-chemicals-management/  

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

 

http://www.chemicalswithoutconcern.org/
http://www.chemicalswithoutconcern.org/
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/Publications/SAICM_Policy_Brief-Economic-instruments.pdf
http://sdg.iisd.org/news/saicm-explores-costing-tools-for-sound-chemicals-management/
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8 ประเด็นน่ำกังวลเกี่ยวกับกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียอย่ำงถูกต้อง 

UN Environment Programme ( UNEP)  ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่                
ประเด็นน่ากังวล 8 ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและ
ของเสียอย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประชุม
สมั ช ช าสิ่ ง แ ว ดล้ อ ม แห่ ง ส ห ปร ะช า ช า ติ ส มั ย ที่  5                          
( UN Environment Assembly ( UNEA- 5) )  ใ น เ ดื อ น
กุมภาพันธ์ 2564 

โดย 8 ประเด็นดังกล่าวได้รับการระบุโดย International 
Conference on Chemicals Management ( ICCM)  ภ า ย ใ ต้  Strategic Approach to International 
Chemicals Management (SAICM) และที่ประชุมนานาชาติที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและ    
ของเสียอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ด้วย  

โดย 8 ประเด็นน่ากังวล มีดังนี้  

 สารเคมีในผลิตภัณฑ์ 

 สารเคมีที่ท าลายต่อมท่อไร้ท่อ (endocrine disrupting chemicals) 

 สารเคมีทางเภสัชกรรมที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม (environmentally persistent pharmaceutical 
pollutants) 

 สารที่เป็นอันตรายตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายสูง (highly hazardous pesticides) 

 ตะกั่วในสี 

 นาโนเทคโนโลยีและวัสดุนาโน 

 สาร per- and polyfluoroalkyl substances 

โดยในแต่ละประเด็นในรายงานจะกล่าวถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์ การทบทวนกรอบ
การก ากับดูแลและนโยบายในปัจจุบัน ความท้าทายและโอกาส และการพิจารณาวิธีในการสื่อสารและการใช้
เครื่องมือในการก ากับและบทเรียนที่สามารถเรียนรู้ โดยเฉพาะส าหรับประเทศก าลังพัฒนา 

นอกจากนี้ในรายงานยังชี้ให้เห็นถึงประเด็นอ่ืนๆ ที่น่ากังวลอีก เช่น ประเด็นที่เคยได้รับความสนใจที่ไม่เพียงพอ
ก่อนหน้านี้ การจ าแนกสารเคมีอันตรายหรือกลุ่มของสารเคมี รวมถึงประเด็นเก่ียวกับการจัดการอย่างถูกต้องที่
มีความจ าเป็นเพ่ือสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาที่มากขึ้น  
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โดยในรายงานได้ระบุว่าประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอประเด็นที่น่ากังวลเพ่ิมเติมได้ รวมถึง
แนะน าให้มีการเชื่อมโยงเพ่ือเสริมสร้าง science-policy interface ในการประชุม UNEA-5 ที่จะเกิดข้ึนด้วย  

รวมถึงได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเชิงองค์รวมและบูรณาการ ผ่านการใช้แนวทางห่วงโซ่คุณค่า
เฉพาะกลุ่ม (sector-specific value chain approach) การจัดกลุ่มสารตามคุณสมบัติภายในที่คล้ายคลึงกัน 
(grouping substances by similar intrinsic properties) หรือพิจารณาทุกขั้นตอนวงจรชีวิตของสารเคมี
และผลิตภัณฑ์ (all life-cycle stages of specific chemicals and products) นอกจากนี้ยังให้บูรณาการ
ร่วมกับประเด็นความส าคัญอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ                  
สิทธิมนุษยชน และมาตรฐานแรงงานอีกด้วย 

ทั้งนี้ในรายงานได้ระบุถึงสิ่งส าคัญที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาและประเด็นที่น่ากังวล คือ ความเป็นผู้น าที่
เข้มแข็งพร้อมกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการประสานการด าเนินการ การติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ การสร้างกลไกใหม่ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพ่ือเพ่ิมการด าเนินการใน
ประเด็นที่ความก้าวหน้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การจัดการองค์ความรู้ เช่น การรวบรวมความรู้ การ
สังเคราะห์และการแบ่งปันความรู้ รวมถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนวิทยาศาสตร์ 
รายงานฉบับเต็ม :  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33807/ARIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
แหล่งที่มา :  
http://sdg.iisd.org/news/unep-assesses-eight-issues-of-concern-for-chemicals-and-waste-management/  

 

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

 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33807/ARIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sdg.iisd.org/news/unep-assesses-eight-issues-of-concern-for-chemicals-and-waste-management/

