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EU Industry review 

ปีที่ 8 ฉบับที ่1 ประจ ำเดือนมกรำคม 2564 

 ข้อตกลงปำรีสเพ่ือส่งเสริมกำรลดก๊ำซมีเทน 

 สหภำพยุโรปเผยแพร่รำยงำนควำมส ำเร็จในกำรลดกำรใช้
ก๊ำซเรือนกระจก HFC  

 สหภำพยุโรปอนุมัติสนับสนุนทั้งห่วงโซ่แบตเตอรี่           
เพ่ือลดโลกร้อนและลดกำรพ่ึงพำจำกเอเชีย  

 กำรปรับกฎระเบียบแบตเตอรี่ของสหภำพยุโรปเพ่ือให้
สอดคล้องเป้ำหมำย Green deal 

 กำรแกไ้ขกฎระเบยีบกำรขนส่งขยะพลำสตกิของสหภำพยุโรป 

 450 ธนำคำรเพ่ือกำรพัฒนำสำธำรณะได้ให้ค ำมั่นด ำเนินกำร
สอดคล้องข้อตกลงปำรีส 

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  
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ข้อตกลงปำรีสเพื่อส่งเสริมกำรลดก๊ำซมีเทน 

 
ที่มา : https://i2.wp.com/bioplasticsnews.com/wp-content/uploads/2019/05/methane 

ก๊าซมีเทนจัดได้ว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกในอันดับต้นๆ แม้ว่ามันจะอยู่ในชั้นบรรยากาศเพียง 12 ปี แต่ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อสภาพอากาศในระยะสั้นมากถึง 86 เท่าเมื่อเทียบกับก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ 
นอกจากนี้ก๊าซมีเทนยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และการเจริญเติบโตของพืช โดยก๊าซมีเทนประมาณ 
ร้อยละ 40 มาจากธรรมชาติ แต่ประมาณร้อยละ 60 มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคพลังงาน 
ภาคการเกษตร และของเสีย 

ในปี 2562 ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศสร้างสถิติใหม่โดยแตะร้อยละ 260 เมื่อเทียบกับระดับ
ก่อนอุตสาหกรรม เนื่องจากการปล่อยก๊าซที่เพ่ิมขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ จากรายงาน Emissions Gap Report 
2019 โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ประเทศต่าง ๆ ต้องเพ่ิมความมุ่งมั่นในการลดให้ได้ 3 เท่าใน           
ปี 2563 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอุณหภูมิโลกเพ่ิมขึ้นต่่ากว่า 2 องศาเซลเซียส และมากกว่า 5 เท่าเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียสภายใต้ข้อตกลงปารีส การลดการปล่อยก๊าซมีเทนมีประโยชน์ที่ส่าคัญ                   
คือนอกเหนือจากการชะลอภาวะโลกร้อนแล้ว การลดก๊าซมีเทนน่าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพอากาศและน้่า
อย่างรวดเร็วและเพ่ิมผลผลิตของพืช 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับก๊ำซมีเทนผ่ำน NDC 

เนื่องจากในช่วงนี้อยู่ ในช่วงการปรับปรุงเป้าหมายของ NDC1 ครั้งแรกจึงเป็นโอกาสที่ดีในการเสริม                    
การด่าเนินการระดับโลกเกี่ยวกับก๊าซมีเทน นอกเหนือจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ประเทศ
ต่าง ๆสามารถเพ่ิมความมุ่งมั่นด้านสภาพภูมิอากาศของตนได้โดยการน่าเป้าหมายการลดก๊าซมีเทน เข้ามารวมใน 
NDC ได้ด้วย เช่น แคนาดาและหลายประเทศได้ท่าไปแล้ว การเพ่ิมเป้าหมายก๊าซมีเทนดังกล่าวจะช่วยท่าให้
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น ที่ส่าคัญจะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถลด

                                                           
1 การมีส่วนร่วมที่ประเทศก่าหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) 

https://i2.wp.com/bioplasticsnews.com/wp-content/uploads/2019/05/methane-into-biodegradable-materials.jpg?fit=1000%2C350&ssl=1&w=640
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Canada%20First/Canada%20First%20NDC-Revised%20submission%202017-05-11.pdf
https://doi.org/10.1038/nclimate2998
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การปล่อยก๊าซมีเทนตามสถานการณ์ตามบริบทเฉพาะของประเทศนั้น ๆ ในขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมโยงกับ
การด่าเนินการในระดับโลกได้อีกด้วย 

ประเทศต่ำง ๆ ควรจะท ำอะไรได้บ้ำง 

ในขั้นแรกทุกประเทศควรค่านวณก๊าซมีเทนรวมไว้ในเป้าหมายของเศรษฐกิจ (economy-wide target) 
ประการที่สองประเทศต่าง ๆ ควรเพ่ิมเป้าหมายก๊าซมีเทนโดยเฉพาะในเป้าหมายของแต่ละภาคส่วนหรือ
เป้าหมายตามการใช้มาตรการก๊าซมีเทนโดยเฉพาะกับ NDC ของประเทศตน และเนื่องจากเป็นเป้าหมาย          
โดยสมัครใจจึงไม่ต้องมีการเจรจาในระดับโลก  

การมีเป้าหมายก๊าซมีเทนขึ้นมาโดยเฉพาะจะท่าให้โลกมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน  five-yearly global 
stocktake ซึ่งจะท่าการสรุปในปี 2566 ซึ่งสามารถต่อยอดในการประเมินภาพรวมของระดับก๊าซมีเทนและ
ระดับในการลดการปล่อยก๊าซมีเทนที่มีความจ่าเป็น ซึ่งจะช่วยในการประเมินความคืบหน้าโดยรวมที่มีต่อ
เป้าหมายระยะยาวของข้อตกลงปารีสได้และสามารถเสนอแนะเมื่อถึงเวลาที่ต้องอัปเดต NDC  

จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นถึงผลกระทบของก๊าซมีเทนที่มีต่อสภาวะโลกร้อน จึงถึงเวลาที่ต้องมี                   
การด่าเนินการในการช่วยกันลดก๊าซดังกล่าว โดยในปัจจุบันก็ได้มี เทคโนโลยีและนโยบายการลดก๊าซมีเทน         
ที่คุ้มทุนต่าง ๆ พร้อมให้ใช้งาน ซึ่งจากรายงานอาจสามารถน่าแนวทางปฏิบัติเหล่านั้นไปใช้ไปเชื่อมโยงกับ 
NDC ของประเทศโดยตรง  

รายงาน Methane Mitigation: Methods to Reduce Emissions, on the Path to the Paris Agreement : 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019RG000675  

แหล่งที่มา : Going beyond CO2: Strengthening action on global methane emissions under the UN climate regime - Pekkarinen 
- 2020 - Review of European, Comparative &amp; International Environmental Law - Wiley Online Library 

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

สหภำพยุโรปเผยแพร่รำยงำนควำมส ำเร็จในกำรลดกำรใช้ก๊ำซเรือนกระจก HFC  

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ hydrofluorocarbons (HFCs) ในตลาดสหภาพ
ยุโรป ซึ่งเป็นการน่าเสนอเกี่ยวกับระบบโควต้าของ hydrofluorocarbons (HFCs) ทั่วสหภาพยุโรป ซึ่งเริ่มต้น
ใช้ในปี 2558 เพ่ือลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบโดยเฉพาะต่อภาวะโลกร้อน โดยก๊าซ HFCs 
ดังกล่าว มีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์ท่าความเย็น และเครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงสารท่าให้เกิด
ฟอง (foaming agents) หรือตัวขับเคลื่อนแบบละอองลอย (aerosol propellants) จากภายใต้ระบบดังกล่าว 
ผู้ผลิตและผู้ใช้จะได้รับแรงจูงใจเพื่อให้เปลี่ยนไปใช้ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศมากข้ึน   

นับตั้งแต่การเปิดตัวระบบโควต้า HFC คณะกรรมาธิการยุโรปได้ติดตามผลกระทบต่อตลาดและนวัตกรรม            
ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยจากข้อมูลในช่วงแรกของระบบตั้งแต่ปี 2558 – 2561 ได้ท่าให้ราคาของก๊าซส่วนใหญ่

https://www.wri.org/publications/reducing-SLCPs?downloaded=true
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019RG000675
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019RG000675
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2019RG000675
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/reel.12329
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/reel.12329
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/20201216_c_2020_8842_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/20201216_c_2020_8842_en.pdf
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ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศอย่างรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังที่ท่าให้เกิดการหัน
ไปใช้สารทดแทนที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศมากขึ้น แม้ว่าหลังจากนั้นราคาของ HFC ในสหภาพยุโรปจะ
ลดลงจากจุดสูงสุดในปี 2561 แต่ราคาก็ยังสูงกว่าราคาตลาดโลกหลายเท่า ซึ่งเป็นการกระตุ้นท่าให้เกิด
นวัตกรรมเพ่ือน่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดในภาคอุตสาหกรรมนี้ 

 

 

 

 

 

                           ที่มา : https://specifierreview.com/wp-content/uploads/2018/02/thehubmee.jpg  

นอกจากนี้ รายงานยังพบว่าในปัจจุบันมีปริมาณของสารทดแทนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศที่เพียงพอ       
ถึงอย่างไรแล้ว การยังคงติดตามสถานการณ์ของตลาดในอนาคตและการป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพจะยังคงมีความส่าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการลดปริมาณการใช้ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
(ส่าหรับปี 2564 อยู่ในระดับร้อยละ 45 ของปีฐาน 2558) และจากระบบโควต้าที่ก่าหนดโดยระเบียบข้อบังคับ
ของสหภาพยุโรป ที่ 517/2014 ว่าด้วยก๊าซเรือนกระจกที่มีฟลูออรีน ได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2573 จะลดการ
ใช้ HFCs ลงให้ได้ร้อยละ 79 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีการลดลงในทุกปีตั้งแต่ปี 2557          
ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการนโยบายของสหภาพยุโรป . 

โดยในปัจจุบัน คณะกรรมาธิการก่าลังอยู่ระหว่างการทบทวนกฎระเบียบ F-gas เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
มาตรการก่อนหน้านี้และน่ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง โดยจะใช้เป็นข้อมูลจากรายงานเป็นฐานข้อมูล
เพ่ือทบทวนกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกที่มีฟลูออรีน (fluorinated greenhouse 
gases (F-gases)) เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงสีเขียวของยุโรป (European Green Deal) 
และข้อเสนอด้านกฎหมายสภาพภูมิอากาศ (Climate Law proposal) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
เหลือร้อยละ 55 ภายในปี 2573 และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 (climate neutral by 
2050) รวมทั้งเป็นการยืนยันต่อพิธีสารมอนทรีออลถึงแนวทางกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสาร
ไฮโดรคาร์บอนอีกด้วย โดยภายในสิ้นปี 2564 คณะกรรมาธิการจะเสนอกฎระเบียบ F-gas ใหม่ออกมา 

รายงานฉบับเต็ม : https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/20201216_c_2020_8842_en.pdf  

แหล่งที่มา : https://ec.europa.eu/clima/news/eu-successfully-cutting-harmful-hfc-greenhouse-gases_en   

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

 

https://specifierreview.com/wp-content/uploads/2018/02/thehubmee.jpg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/20201216_c_2020_8842_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-successfully-cutting-harmful-hfc-greenhouse-gases_en
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EU อนุมัติสนับสนุนทั้งห่วงโซ่แบตเตอรี่เพื่อลดโลกร้อนและลดกำรพึ่งพำจำกเอเชีย  

คณะกรรมาธิการได้อนุมัติ Important Project of Common European Interest (“IPCEI”) ครั้งที่สองเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่ โดยโครงการนี้เรียกว่า “European Battery 
Innovation” โดยเงินสนับสนุนจากประเทศสมาชิก 12 ประเทศให้เงินทุนสูงถึง 2.9 พันล้านยูโร (ออสเตรีย 
เบลเยียม โครเอเชีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ อิตาลี โปแลนด์ สโลวาเกีย สเปน และสวีเดน) นอกจากนี้
มีการคาดการณ์ว่าการระดมทุนสาธารณะดังกล่าวคาดว่าจะปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนอีกกว่า 9 พันล้านยูโร 
โครงการนี้เป็นส่วนเสริมจาก IPCEI ห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่ครั้งแรก ที่อนุมัติในเดือนธันวาคม 2562 

โครงการนี้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของแบตเตอรี่ทั้งหมด ตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบ การออกแบบ และการผลิต
เซลล์แบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่ ไปจนถึงการรีไซเคิลและการก่าจัดในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นที่
ความยั่งยืน โดยคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงสารเคมีของเซลล์ 
กระบวนการผลิตแบบใหม่ และนวัตกรรมอื่น ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของแบตเตอรี่  

โครงกำรที่ได้รับอนุมัติเป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ โดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 โครงการต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าเชิงกลยุทธ์เพ่ืออนาคตของยุโรป 
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งที่สะอาดและปล่อยมลพิษต่่า  

 โครงการต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีสูง โดยมุ่งพัฒนำเทคโนโลยีและกระบวนกำรที่ก้ำวไปไกลกว่ำเทคโนโลยี
ปัจจุบัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมี
นัยส่าคัญ  

 โครงการมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยีและการเงินที่ส่าคัญ ดังนั้นกำรสนับสนุนจำก
สำธำรณะจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นเพื่อให้สิ่งจูงใจแก่บริษัทต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรลงทุน 

 การช่วยเหลือในแต่ละบริษัท มีข้อจ่ากัดว่าต้องเป็นสิ่งที่จ ำเป็น เป็นไปตำมสัดส่วน และไม่บิดเบือน
กำรแข่งขันจนเกินควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมาธิการได้ตรวจสอบแล้วว่าจ่านวนเงินช่วยเหลือ
สูงสุดที่วางแผนไว้ทั้งหมดมีความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของโครงการและช่องว่างใน            
การระดมทุน นอกจากนี้หากโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้ IPCEI ประสบความส่าเร็จอย่างมากโดย            
มีรำยได้สุทธิเพิ่มขึ้นมำ บริษัทต่ำง ๆ จะส่งคืนส่วนหนึ่งของควำมช่วยเหลือที่ได้รับไปยังประเทศ
สมำชิกที่เกี่ยวข้อง (กลไกกำรคืนเงิน)  

 การแบ่งปันผลของโครงการอย่างกว้างขวาง จากบริษัทที่เข้าร่วมซึ่งได้รับประโยชน์จากการสนับสนุน
สาธารณะกับกลุ่มวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมในยุโรป มิเพียงแต่ประเทศหรือบริษัทที่เข้าร่วม
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ผลต่อเนื่องเชิงบวกจะเกิดขึ้นทั่วยุโรป 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705
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โครงการ IPCEI นี้มีผู้เข้ำร่วมที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งสิ้น 42 รำย รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และสตาร์ทอัพที่มีการด่าเนินธุรกิจในประเทศสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งประเทศ ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรภายนอกมากกว่า 150 ราย เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรวิจัย และ SMEs ทั่วยุโรป 
โดยรวมของโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2571 (โดยมีระยะเวลาที่แตกต่างกันส่าหรับแต่ละโครงการย่อย) 

แผนภำพแสดงชื่อบริษัทที่เข้ำร่วมโดยตรงพร้อมกับประเทศที่สนับสนุนเงินทุน โดยแบ่งตำมขอบเขต               
ของห่วงโซ่คุณค่ำแบตเตอรี่ ดังนี้ท  

จากโครงการนี้ สหภาพยุโรปต้องการที่จะลดการพ่ึงพาแบตเตอรี่ผู้ผลิตในเอเชียและตั้งเป้าหมายในปี 2570  
จะเลิกพ่ึงพาอย่างสมบูรณ์ ท่าให้ผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้ผลิตแบตเตอรี่ในเอเชียบางราย เช่น พานาโซนิคและแอลจี 
กล่าวว่าก่าลังวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคยุโรป 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ : https://www.iomctoolbox.org/ 

แหล่งที่มา :  https://sdg.iisd.org/news/online-toolbox-supports-national-chemicals-management/ 

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

https://www.iomctoolbox.org/
https://sdg.iisd.org/news/online-toolbox-supports-national-chemicals-management/
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กำรปรับกฎระเบียบแบตเตอรี่ของสหภำพยุโรปสอดคล้องเพื่อให้เป้ำหมำย Green deal 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมาธิการได้
รับรองแผนปฏิบัติการฉบับแรกว่าด้วย “ข้อเสนอ
ส่าหรับการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่            
ของสหภาพยุ โรปให้ ทั นสมั ย ” ประกาศไว้ ใน                      
Circular Economy Action Plan โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ 
แบตเตอรี่ที่วางจ่าหน่ายในตลาดของสหภาพยุโรปต้อง
มี ความยั่ งยื น  สามารถเข้ าสู่ ระบบหมุ น เวี ยน                      

มีประสิทธิภาพสูง และมีความปลอดภัยตลอดวงจรชีวิต เพ่ือสามารถเข้าสู่ระบบรวบรวม น่ากลับมาใช้ใหม่ และ           
รีไซเคิลกลายเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณค่าได้  

การที่แบตเตอรี่มีความยั่งยืนมากขึ้นตลอดวงจรชีวิตเป็นกุญแจส่าคัญส่าหรับเป้าหมายของ European Green Deal 
และการน่าไปสู่เป้าหมายการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ที่ตั้งไว้ โดยข้อเสนอนี้เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ทุกประเภท 

แบตเตอรี่ที่วางจ่าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปควรมีความยั่งยืน ประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยตลอดวงจรชีวิต 
หมายถึง แบตเตอรี่ผลิตโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ผ่านการใช้วัสดุที่ค่านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนมาตรฐานทางสังคม และระบบนิเวศ แบตเตอรี่จะต้องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัย               
และเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานควรน่ากลับมาใช้ใหม่ (repurposed) ผลิตซ้่า (remanufactured) หรือรีไซเคิล 
(recycled) โดยวัสดุที่มีค่ายังคงกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ 

กำรส่งเสริมควำมยั่งยืนในกำรแข่งขันในยุโรป 

คณะกรรมาธิการเสนอข้อบังคับส่าหรับแบตเตอรี่ทุกประเภท (เช่น อุตสาหกรรม ยานยนต์ รถยนต์ไฟฟ้าและ           
แบบพกพา) ที่วางจ่าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป ต้องผ่านข้อก่าหนดต่าง ๆ เช่น ใช้วัสดุจากแหล่งที่มาที่การ
จ่ากัดเรื่องสารอันตราย ปริมาณวัสดุรีไซเคิลขั้นต่่า การปล่อยคาร์บอน ประสิทธิภาพและความทนทาน และ                   
การติดฉลาก ตลอดจนการรวบรวมและการรีไซเคิลตามเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส่าคัญส่าหรับการพัฒนา
แบตเตอรี่ที่ยั่งยืนและแข่งขันได้มากขึ้น อุตสาหกรรมทั่วยุโรปและทั่วโลก และสร้างความเชื่อมั่นทางกฎหมาย
ในการช่วยปลดล็อกการลงทุนขนาดใหญ่และเพ่ิมก่าลังการผลิตส่าหรับแบตเตอรี่ที่มีนวัตกรรมและยั่งยืนใน
ยุโรปและอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองต่อตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 

กำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแบตเตอรี่ 

มาตรการที่คณะกรรมาธิการเสนอจะเอ้ือให้บรรลุความเป็นกลางของสภาพอากาศภายในปี 2593 แบตเตอรี่ที่ดี
ขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะมีส่วนส่าคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขนส่งทางถนน ซึ่งจะช่วยลดการ
ปล่อยมลภาวะได้อย่างมาก โดยจะเข้าไปเพ่ิมในส่วนการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าและการเพ่ิมสัดส่วนที่มากขึ้นของ               
แหล่งพลังงานหมุนเวียนในระบบพลังงานผสมผสานของสหภาพยุโรป (EU energy mix) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420
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ด้วยข้อเสนอนี้คณะกรรมาธิการยังมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนของห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่และ
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
แบตเตอรี่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2567 แบตเตอรี่ที่สามารถวางจ่าหน่ายในตลาดได้ต้องเป็นแบตเตอรี่
อุตสาหกรรมแบบชาร์จไฟได้และแบตเตอรรี่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น  

และเพ่ือที่จะปิดห่วงโซ่ให้เป็นรูปแบบหมุนเวียนและรักษาวัสดุมีค่าที่ใช้ในแบตเตอรี่ให้นานที่สุดในเศรษฐกิจ
ยุโรป คณะกรรมาธิการเสนอก่าหนดข้อก่าหนดและเป้าหมายใหม่ส่าหรับวัสดุรีไซเคิล การรวบรวม การฟ้ืนฟู 
และการรีไซเคิลแบตเตอรี่เมื่อหมดอายุการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ส่าหรับอุตสาหกรรม ยานยนต์ 
หรือยานยนต์ไฟฟ้าจะไม่สูญหายไปจากระบบเศรษฐกิจหลังจากอายุการใช้งาน โดยตั้งเป้าหมายการเก็บ
รวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบพกพา จากปัจจุบันการรวบรวมอยู่ที่ร้อยละ 45 จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 65 
ในปี 2568 และร้อยละ 70 ในปี 2573 ส่าหรับแบตเตอรี่อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรม ยานยนต์ 
หรือยานยนต์ไฟฟ้า ต้องเก็บรวบรวมให้ได้ทั้งหมด โดยแบตเตอรี่ที่รวบรวมได้ทั้ งหมดจะต้องน่าไปรีไซเคิลและ
ต้องมีการกู้คืนในระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่าหรับวัสดุที่มีค่า เช่น โคบอลต์ ลิเธียม นิกเกิล และตะกั่ว 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Battery Passport และแพลตฟอร์มข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน             
จะเป็นกุญแจส่าคัญส่าหรับการแบ่งปันข้อมูลที่ปลอดภัย เพ่ิมความโปร่งใสของตลาดแบตเตอรี่ และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ส่าหรับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ตลอดวงจรชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ           ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านคู่สีเขียวและดิจิทัล (twin green and digital 
transition) 

จากมาตรฐานความยั่งยืนของแบตเตอรี่ฉบับใหม่ คณะกรรมาธิการจะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง “สีเขียว”                 
ให้เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งจะก่าหนดพิมพ์เขียวส่าหรับความคิดริเริ่มในอนาคตภายใต้นโยบายผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

แหล่งที่มา : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_20_2312  

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

กำรแก้ไขกฎระเบียบกำรขนส่งขยะพลำสติกของสหภำพยุโรป  

ขยะพลาสติกถูกส่งออกจากสหภาพยุโรป คิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมด แต่เมื่อจีนและ           
บางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก่าหนดข้อจ่ากัดทางการค้า จึงน่าไปสู่การค้าขยะพลาสติกที่ผิด
กฎหมาย ถึงแม้ว่าการค้าขยะพลาสติกในบางครั้งถูกพิจารณาว่าส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะ
ถูกใช้ในบริบทของการส่งต้นทุนที่แท้จริงของการบริหารจัดการไปสู่เศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าหรือส่งเสริมให้เกิด
มาตรฐานการจัดการที่ต่่ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนาในการเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  

ล่าสุดได้มีการแก้ไขอนุสัญญาบาเซลเพ่ือก่าจัดการค้าที่น่าไปสู่การจัดการขยะที่ต้นทุนต่่าและไม่ยั่งยืน เพ่ือท่า
ให้เกิดการมุ่งปรับไปที่ต้นน้่าหรือแนวทางที่มีความปลอดภัยและไร้มลพิษ นอกจากนี้จากหลักฐานยังแสดงอีก

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_20_2312


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 8 ฉบับที ่1 –  2564                                                              9 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ว่าในปัจจุบันการท่าให้ขยะพลาสติกเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีการหาผลประโยชน์จาก
หลากหลายผู้เล่น เช่น ผู้ค้าที่ไม่มีจิตส่านึก เจ้าหน้าที่ท่ีทุจริต ซึ่งท่าให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 
ที่มา : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ferc.kapook.com  

จากประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นที่กล่าวมา สหภาพยุโรปจึงแก้ไขกฎระเบียบการขนส่งขยะพลาสติกในครั้ งนี้                       
โดยมี 5 แนวทางการด่าเนินการหลัก ดังนี้ 

1. การห้ามขนส่งขยะพลาสติกออกนอกสหภาพยุโรป  

 จากสถิติการส่งออกขยะพลาสติกนอกสหภาพยุโรปจะมีปริมาณลดลง จากปริมาณ 2.55 ล้านตัน
ในปี 2560 เป็น 1.72 ล้านตันในปี 2562 โดยเปลี่ยนจุดหมายจากจีนที่ได้ก่าหนดข้อจ่ากัดด้าน
คุณภาพของการปนเปื้อนด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตุรกี 
ซึ่งจากการมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่เพียงพอหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น จึงจะน่ามาซึ่ง
ผลกระทบที่รุนแรงต่อประเทศผู้รับและโลกในที่สุด  

2. การด่าเนินการตามอนุสัญญาบาเซลแบบเต็มรูปแบบ 

 ในปัจจุบันมีการค้าพลาสติกใน intra-EU plastic waste trade เพ่ิมมากขึ้น โดยคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น
เป็นเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งท่าให้ควรมีการปรับกฎระเบียบและกระบวนการให้มีความเข้มงวด
มากขึ้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความมั่นใจว่าขยะพลาสติกดังกล่าว ถูกจัดการอย่างเหมาะสม
ก่อนที่จะส่งออก  

3. การสร้างความแตกต่างให้เกิดความชัดเจนระหว่างการรีไซเคิลเชิงกลและการด่าเนินการกู้คืนวิธีการอ่ืน ๆ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ferc.kapook.com
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 จาก Waste Framework Directive แสดงอย่างชัดเจนว่า การรีไซเคิลเชิงกลนั้นดีกว่าการเผา
เพ่ือให้ได้มาซึ่งพลังงานหรือการฟ้ืนฟูรูปแบบอ่ืน ๆ โดยส่วนมากการเผาในสหภาพยุโรปจะถูกระบุ
ว่าเป็นการเผาเพ่ือการฟ้ืนฟูด้านพลังงาน (R1 operation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ได้รักษา
ทรัพยากรในห่วงโซ่ ยิ่งไปกว่านั้นยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์และมลพิษอีกด้วย โดยสหภาพยุโรป
ส่งเสริมการรีไซเคิลเชิงกลมากกว่า ดังนั้น intra-EU waste shipment จึงก่าหนดว่าการก่าจัดหรือ
การฟ้ืนฟูรูปแบบอ่ืนที่ไม่ใช่เชิงกลควรอยู่ภายใต้การประเมินว่าไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ 

4. การก่าหนดสัดส่วนการปนเปื้อนของขยะพลาสติกที่ร้อยละ 0.5  

 ฮ่องกงและจีนด่าเนินการ “almost free from contamination” เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการรีไซเคิล
และลดความเสี่ยงของการจัดการที่ผิดของขยะปนเปื้อนและการปฏิเสธการรีไซเคิล ซึ่งถือว่าเป็น
เป้าหมายที่ท้าทาย แต่จะท่าให้เกิดแรงจูงใจในการยกระดับการด่าเนินการสู่ขั้นที่สูงขึ้นผ่านระบบ
การรวบรวมและการคัดแยก   

5. การสามารถเข้าถึงข้อมูลการค้าของเสียแบบสาธารณะ  

 ความโปร่งใสถือเป็นปัจจัยส่าคัญที่สุดของการป้องกันการรั่วไหลและการจัดการอย่างไม่เหมาะสม 
นอกจากนี้สาธารณชนมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าขยะเหล่านั้นถูกจัดการไปอย่างไร ดังนั้นควรที่จะสร้าง
มาตรฐานและการแสดงรายงานออนไลน์อย่างเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเวลาใดก็ตาม โดยการจัดตั้งระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับ 
Prior Informed Consent (PIC) และ General Information requirement (GIR) จะช่วยลดภาระ
ด้านเอกสารอย่างมาก โดยระบบดังกล่าวควรสร้างขึ้นใน EU single window environment for 
customs ซึ่งเป็นระบบเชิงบูรณาการด้านการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภายในสหภาพยุโรป   

แหล่งที่มา : https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2021/01/rpa_waste_shipment_regulation_recommendations.pdf  

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

450 ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำสำธำรณะได้ให้ค ำมั่นด ำเนินกำรสอดคล้องข้อตกลงปำรีส 

เมื่อปลายปี 2563 ได้มีการจัดงาน Finance in Common Summit โดยรัฐบาลฝรั่งเศสเพ่ือสนับสนุน              
การครบรอบ 5 ปีของข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และถือเป็นก้าวส่าคัญก่อนการ
ประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ Glasgow Climate Change Conference (COP 26)      
การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ UN Biodiversity Conference (CBD COP15) 
และ Generation Equality Forum โดยได้รวมธนาคารเพ่ือการพัฒนาเพ่ือสาธารณะจ่านวน 450 แห่งทั่วโลก
เพ่ือมาร่วมหาแนวทางการฟ้ืนตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ตามหลักการของการเงินที่ยั่งยืน โดยใน 
งานประชุมดังกล่าวได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมเพ่ือให้ค่ามั่นเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินให้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2021/01/rpa_waste_shipment_regulation_recommendations.pdf
https://forum.generationequality.org/
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ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเพ่ือสาธารณะเป็นแหล่งเงินทุนกว่า            
ร้อยละ 10 ของการลงทุนทั่วโลกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
ในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในภาคพลังงาน และเป็นกุญแจ
ส่าคัญในการเปลี่ยนเส้นทางการสนับสนุนเงินจากโครงการที่ต้อง
พ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่โครงการคาร์บอนต่่า 

โดยในการประกาศแถลงการณ์ร่วมในครั้งนี้ของธนาคารต่าง ๆ 
ได้ให้ค่ามั่นว่าจะให้ความส่าคัญเพ่ิมขึ้นกับภาวะฉุกเฉินด้าน 
สภาพอากาศ (climate emergency) โดยผู้ลงนามต่าง "มุ่งมั่น
เพ่ือจะด่าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลง

ปารีส" และเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่ก่าหนดโดยประเทศ (NDCs) และยุทธศาสตร์ระยะยาวในการมุ่งสู่
การปล่อยมลภาวะสุทธิให้เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยัง “จะสร้างความยืดหยุ่นและปรับยุทธศาสตร์และ                 
การด่าเนินงาน และส่งเสริมการด่าเนินการตามแผนการปรับตัวของประเทศ (national adaptation plans)           
โดยการเปลี่ยนเส้นทางการสนับสนุนเงินไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบคาร์บอนต่่าและมีความยืดหยุ่น
ต่อสภาพภูมิอากาศ (low-carbon and climate-resilient sustainable development)” 

นอกจากนี้ในค่ามั่นดังกล่าวยังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาสมุทร 
และธรรมชาติ สุขภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ การมุ่งสู่การเป็นดิจิทัล และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกด้วย 
แถลงการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความจ่าเป็นของ "กรอบการด่าเนินงานของโลกส่าหรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้เข้ากับแหล่งเงินทุน" นอกจากนี้การจัดหาเงินทุนส่าหรับ SDGs ยังสนับสนุนแนวปฏิบัติสู่ "มาตรฐานหลัก"             
ที่ก่าหนดไว้ในรายงานประจ่าปี ค.ศ. 2018 ของ G20 Eminent Persons Group on Global Financial 
Governance แถลงการณ์ได้อ้างถึงเครื่องมือทางการเงินเพ่ือเปลี่ยนการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ที่ยั่งยืนมากขึ้น 
เช่น การก่าหนดราคาเงาให้แก่คาร์บอน2 และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในส่วนท้ายของ
แถลงการณ์ กล่าวถึงหัวข้อ “แนวทางในอนาคต” ซึ่งกล่าวถึงการประชุม Finance in Common ครั้งที่สอง           
ที่จะมีข้ึนในปี 2564 เพ่ือรวบรวมความคิดริเริ่มครั้งแรกและก่าหนดวิธีการติดตามความคืบหน้าของแถลงการณ์
ดังกล่าว 

โดยมีค่ากล่าวในที่ประชุมที่น่าสนใจว่ารัฐบาลที่ให้เงินทุนแก่ธนาคารเพ่ือการพัฒนาสาธารณะจะต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าพันธกิจของธนาคารเหล่านั้นมีแนวทางการปล่อยกู้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายการ
ปล่อยมลภาวะที่ต่่าลง 

                                                           
2 Shadow Price หรือราคาเงา เปน็การตั้งสมมุติฐานของราคาก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยขององค์กร หรอืราคาของก๊าซเรือน
กระจกท่ีต้องการลด 
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โดยก่อนหน้าการประชุมครั้งนี้ กลุ่มธนาคารเพ่ือการพัฒนาของยุโรปได้ให้ค่ามั่นก่อนหน้าในการที่จะยุติการ
ลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิลและกล่าวว่าพวกเขาจะท่างานเพ่ือสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการลงทุนในถ่าน
หินก่อนที่จะถึงการประชุม COP ครั้งที่ 26 

แถลงการณ์ร่วม : FiCS - Joint declaration of all Public Development Banks.pdf (financeincommon.org) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการประชุม Finance in Common Summit : https://financeincommon.org/summit  

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/450-public-development-banks-pledge-to-align-with-paris-agreement/  

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

 

https://financeincommon.org/sites/default/files/2020-11/FiCS%20-%20Joint%20declaration%20of%20all%20Public%20Development%20Banks.pdf
https://financeincommon.org/summit
http://sdg.iisd.org/news/450-public-development-banks-pledge-to-align-with-paris-agreement/

