
EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 8 ฉบับที ่2 –  2564                                                              1 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU Industry review 

ปีที่ 8 ฉบับที ่2 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ ์2564 

 OMV และ Kommunalkredit ประกำศร่วมทุนสร้ำง
โรงงำนผลิตไฮโดรเจนสีเขียวใหญ่ที่สุดของออสเตรีย 

 กำรเสนอจัดเก็บภำษีระหว่ำงประเทศของสำรเคมีพ้ืนฐำน 
35 ชนิด ในอัตรำร้อยละ 0.5  

 UNEP เผยแพร่คู่มือเสริมสร้ำงเคมีสีเขียวอย่ำงยั่งยืน   

 สรุปควำมก้ำวหน้ำของอนุสัญญำมินำมำตะว่ำด้วยปรอท 

 มำเลเซียส่งกลับขยะพลำสติกผิดกฎหมำยคืนออสเตรีย 

 สรุปควำมก้ำวหน้ำของกำรเตรียมกำรประชุม ICCM5 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย 

ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเว็บบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ 

ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่

เกี่ยวข้องได้ที่เว็บบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 
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OMV และ Kommunalkredit ประกำศร่วมทุนสร้ำงโรงงำนผลิตไฮโดรเจนสเีขียว
ใหญ่ท่ีสุดของออสเตรยี 

 การประกาศร่วมทุนเพ่ือสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนแบบอิเล็กโทรลิซิสที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรียด้วย  
งบลงทุนกว่า 25 ล้านยูโร  

 สามารถผลิตไฮโดรเจนสี เขียวมากถึง 1 ,500 เมตริกตันต่อปี หรือเท่ากับการลดการปล่อย                 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 15,000 เมตริกตัน 

 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon footprint) 
ของบริษัทน้ ามันและก๊าซของออสเตรีย OMV 

บริษัทน ้ำมันและก๊ำซของออสเตรีย OMV และธนำคำร Kommunalkredit 
Austria AG (Kommunalkredit) ได้ประกำศกำรร่วมลงทุนในกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตไฮโดรเจนสีเขียวแบบอิเล็กโทรลิซิสขนำดใหญ่ที่สุดของ
ออสเตรีย โดยโรงงำนดังกล่ำวจะตั งอยู่ในโรงกลั่น OMV Schwechat 

โรงงำนดังกล่ำวจะใช้เงินลงทุนทั งหมดโดยประมำณ 
25 ล้ำนยูโร คำดว่ำจะสำมำรถเริ่มผลิตในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2566 โรงงำนใช้เมมเบรนพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ 
(polymer electrolyte membrane) ขนำด 10 เมกะวัตต์ 
ซึ่งคำดว่ำจะผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้มำกถึง 1 ,500 
เมตริกตันต่อปี ซึ่งจะถูกน้ำไปใช้ในกระบวนกำร 
ไฮโดรจีเนชัน1 (Hydrogenation)  กับเชื อเพลิงชีวภำพ

และเชื อเพลิงฟอสซิลแทนกำรใช้ไฮโดรเจนสีเทำ (ไฮโดรเจนที่ผลิตโดยก๊ำซธรรมชำติ) ในโรงกลั่น จำก
กระบวนกำรข้ำงต้นจะท้ำให้บริษัท OMV สำมำรถลด carbon footprint  ได้มำกถึง 15,000 เมตริกตันต่อปี 
หรือเท่ำกับกำรใช้ไฮโดรเจนสีเขียว (ไฮโดรเจนที่ผลิตโดย Biomass หรือ Organic Waste) ในรถบัสหรือรถ
พ่วงถึง 17 ล้ำนกิโลเมตรทุกปี  

บริษัท OMV ได้ด้ำเนินมำตรกำรกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (energy-efficiency measures) 
อย่ำงเช่น กำรดักจับและกักเก็บคำร์บอน (carbon capture and storage) หรือกำรดักจับและใช้คำร์บอน 
(carbon capture and utilization) ไฮโดรเจน พลังงำนหมุนเวียน (เช่น จำกโรงงำนไฟฟ้ำโซลำร์เซลล์ใน

                                                           
1  ไฮโดรจีเนชัน (Hydrogenation) หรือ กำรยับยั งกำรสลำยตัวโดยกำรเพ่ิมไฮโดรเจนให้กับโมเลกุล  

    แหล่งที่มำ : https://www.scimath.org/article-chemistry/item/10966-2019-10-25-07-00-13  

https://www.scimath.org/article-chemistry/item/10966-2019-10-25-07-00-13
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ออสเตรีย) และกำรจัดกำรพอร์ตกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือน้ำไปสู่เป้ำหมำยกำรปล่อยคำร์บอน
สุทธิเป็นศูนย์ ภำยในปี ค.ศ. 2050 หรือเร็วกว่ำนั น  

ในขณะที่ทำงด้ำนของธนำคำร  Kommunalkredit Austria AG ได้กล่ำวว่ำ ในปัจจุบันธนำคำรได้ ให้
ควำมส้ำคัญในกำรพัฒนำเทคโนโลยีในตลำดประเทศของตนเพ่ือจัดกำรกับควำมท้ำทำยหลักต่ำงๆ                    
เช่น กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรสร้ำงงำนและกำรปกป้องสิ่งแวดล้อม และเสริมว่ำ “โครงกำรดังกล่ำวถือว่ำ
เป็นก้ำวส้ำคัญของนโยบำยอุตสำหกรรมของออสเตรียภำยใต้ EU Green Deal และในฐำนะที่เป็นหนึ่งใน
สมำชิกของ “European Clean Hydrogen Alliance” ก็จะสนับสนุนกำรสร้ำงโรงงำนอิเล็กโทรลิซิสด้วย
เงินทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม (green financing) ด้วยวิธีนี  ถือว่ำธนำคำรและบริษัท OMV มีส่วนสนับสนุนส้ำคัญใน
กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติอีกด้วย  

นอกจำกนี โครงกำรนี ได้รับกำรสนับสนุนโดยกองทุนสภำพภูมิอำกำศและพลังงำนของออสเตรีย (  Austrian 
Climate and Energy Fund) และเป็นส่วนหนึ่งของ Hydrogen Initiative Energy Model Region Austria 
Power & Gas (WIVA P&G) 

แหล่งที่มำ : https://www.omv.com/en/news/210215-omv-and-kommunalkredit-invest-in-green-hydrogen-production  

…………………………………………………………………………………………………….. 

กำรเสนอจัดเก็บภำษีระหว่ำงประเทศของสำรเคมีพื้นฐำน 35 ชนิด ในอัตรำร้อยละ 0.5  

 อุตสาหกรรมเคมีคาดว่าจะมียอดขายเพ่ิมขึ้นจาก 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 ไปเป็น 11 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2573 แต่ปัญหาคือ ปัจจุบันไม่สามารถรองรับต้นทุนด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญได ้เนื่องจากระบบการจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสมยังมีเงินทุนที่ไม่เพียงพอ 

 ข้อเสนอ คือ การเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.5 จากมูลค่าการผลิตของสารเคมีพ้ืนฐานจ านวน 
35 ชนิด โดยรายได้ที่จัดเก็บได้จะน าเข้ากองทุนเพ่ือความปลอดภัยของสารเคมี (global fund for 
chemical safety) 

 รวมทั้งมีการน าเสนอถึงประโยชน์ของเครื่องมือการกู้คืนต้นทุนระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับแนวทาง
เครื่องมือดังกล่าวที่จะใช้เองในแต่ละประเทศเท่านั้น 

 

พันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพ่ือกำรจัดกำรสำรเคมีระหว่ำงประเทศ (SAICM) ได้จัดกำรบรรยำยสรุปทำงเทคนิค 
(Technical Briefing Reviews) เกี่ยวกับกำรจัดหำเงินทุนเพ่ือกำรจัดกำรสำรเคมีและของเสียอย่ำงเหมำะสม 
(Financing the Sound Management of Chemicals and Waste Beyond 2020)  โดยในที่ประชุม ได้
หำรือข้อเสนอเกี่ยวกับภำษีหรือค่ำธรรมเนียมส้ำหรับสำรเคมี รวมถึงข้อพิจำรณำอ่ืน ๆ ในกำรบูรณำกำรแนวทำง

https://www.omv.com/en/news/210215-omv-and-kommunalkredit-invest-in-green-hydrogen-production
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ในกำรจัดกำรสำรเคมี ซึ่งกระบวนกำรนี เป็นส่วนหนึ่งของกำรน้ำไปสู่กำรประชุมระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำร
จัดกำรสำรเคมี ครั งที่ 5 (ICCM5) ที่คำดว่ำจะจัดขึ นในวันที่ 5 กรกฎำคม 2564 ที่เมือง Bonn ประเทศเยอรมนี  

สืบเนื่องจำกกำรบรรยำยสรุปครั งก่อนที่จัดขึ นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563 ตัวแทนจำก International 
Pollutants Elimination Network ( IPEN) และ the Center for International Environmental Law (CIEL) 
ได้น้ำเสนอข้อเสนอด้ำนภำษีระหว่ำงประเทศส้ำหรับสำรเคมีพื นฐำน 35 ชนิด โดยให้ข้อมูลเสริมเพ่ือสนับสนุน
แนวคิด ดังนี  ยอดขำยในอุตสำหกรรมเคมีคำดว่ำจะเพ่ิมขึ นเป็น 11 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐในปี 2573 เพ่ิมขึ น
จำก 6 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐในปี 2560 แต่ปัจจุบันไม่สำมำรถรองรับต้นทุนด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อมที่
ส้ำคัญซึ่งเกิดจำกกิจกรรมของบริษัทได้ เนื่องจำกระบบกำรจัดกำรสำรเคมีอย่ำงเหมำะสมยังมี เงินทุนที่              
ไม่เพียงพอ จำกที่ผ่ำนมำ SAICM ได้รับงบประมำณขำดไปถึงร้อยละ 43 และน้อยกว่ำรำวสิบเท่ำของจ้ำนวนเงิน          
ที ่GEF-7 ของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก จ้ำเป็นต้องสนับสนุนส้ำหรับ SAICM 

โดยข้อเสนอของ IPEN และ CIEL คือ กำรเรียกเก็บภำษี
หรือค่ำธรรมเนียมร้อยละ 0.5 จำกมูลค่ำกำรผลิตของ
สำรเคมีพื นฐำน 35 ชนิด โดยเงินดังกล่ำวที่ได้จะไปเข้ำ
กองทุนเพ่ือควำมปลอดภัยของสำรเคมี (global fund  
for chemical safety) เพ่ือจัดสรรให้กับรั ฐบำลและ                
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือด้ำเนินมำตรกำรในกำรลดควำม

เสี่ยงและเพ่ือเป็นไปตำม SAICM commitments โดยกล่ำวเสริมว่ำภำษีดังกล่ำวจะเพ่ิมเงินได้ประมำณ 11.5 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ จำกยอดขำยสำรเคมีพื นฐำน 35 ชนิดต่อปีอยู่ที่ประมำณ 2.3 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ โดย
มำกกว่ำร้อยละ 75 ของสำรเคมีเหล่ำนี  (เมื่อคิดจำกมูลค่ำ) ถูกผลิตจำก 10 ประเทศ คือ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี 
ฝรั่งเศส บรำซิล เกำหลีใต้ อินเดีย รัสเซียและอังกฤษ 
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นอกจำกนี ยังน้ำเสนอถึงประโยชน์ของเครื่องมือ 
กู้ คืนต้นทุนระหว่ำงประเทศ เมื่ อ เทียบกับ
เครื่องมือในประเทศ ดังนี  กลไกระหว่ำงประเทศ
จ ะ จ ัด เ ก ็บ ร ำ ย ไ ด ้ม ำ ก ก ว ่ำ  ท ุก ค น จ ะ มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ เท่ำ เทียมกัน 
(เนื่องจำกบำงประเทศไม่สำมำรถให้เงินสนับสนุน
กำรจัดกำรสำรเคมีได้ เนื่องจำกพวกเขำไม่ใช่
ผู้ผลิตสำรเคมี) นอกจำกนี เครื่องมือระหว่ำง

ประเทศจะช่วยให้บริษัทในอุตสำหกรรมมีแรงจูงใจน้อยลงในกำรย้ำยฐำนธุรกิจไปยังประเทศอ่ืน (เนื่องจำกกำร
จัดเก็บภำษีจะเป็นแบบสำกล) 

รวมทั งมีกำรแสดงข้อคิดเห็นจำก International Council of Chemical Associates (ICCA) ว่ำภำคอุตสำหกรรม
ตระหนักถึงควำมจ้ำเป็นในกำรจัดหำเงินทุนที่ดีขึ นของเครื่องมือ SAICM และแสดงกำรสนับสนุนแนวทำง
กำรบูรณำกำร รวมทั งได้เรียกร้องต่อภำคอุตสำหกรรมต่อบทบำทในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและ
ข้อเสนอของ ICCA ส้ำหรับ capacity-building clearinghouse mechanism เพ่ือช่วยประเทศก้ำลังพัฒนำ
ในกำรจัดกำรสำรเคมีอย่ำงเหมำะสม ทั งนี ตัวแทน ICCA ได้แสดงกำรสนับสนุนระบบกำรจัดกำรสำรเคมีแบบ          
มีค่ำธรรมเนียม (fee-based chemicals management system) แต่กล่ำวว่ำภำคอุตสำหกรรมไม่สนับสนุน
ค่ำธรรมเนียมแบบ across-the-board fee 

กล่ำวโดยสรุป คือ เอกสำรดังกล่ำวที่น้ำเสนอถึงค้ำแนะน้ำในกำรย้ำยต้นทุนภำยนอกของกำรผลิต กำรใช้และ
กำรก้ำจัดสำรเคมีจำกภำคสำธำรณะสู่ภำคเอกชน จะถูกน้ำเสนอในกำรประชุม  fourth meeting of the 
intersessional process (IP4) ซึ่งคำดว่ำจะจัดขึ นในวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยหลำยฝ่ำยมองว่ำ SAICM 
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในกำรเริ่มต้นกำรอภิปรำยเกี่ยวกับเครื่องมือนี  จำกนั นอำจขยำยไปยังสมัชชำสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชำชำติ (UNEA) Global Environment Facility (GEF) หรือกำรประชุมของภำคีอนุสัญญำว่ำด้วย
สำรเคมีต่อไป 

รำยงำนสรุป Financing the Sound Management of Chemicals Beyond 2020 :  https://ipen.org/documents/financing-sound-
management-chemicals-executive-summary  

รำยงำนฉบับเต็ม Financing the Sound Management of Chemicals : https://ipen.org/documents/financing-sound-management-
chemicals  

แหล่งที่มำ : http://sdg.iisd.org/news/technical-briefing-reviews-proposed-international-tax-on-35-basic-chemicals/  
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

https://ipen.org/documents/financing-sound-management-chemicals-executive-summary
https://ipen.org/documents/financing-sound-management-chemicals-executive-summary
https://ipen.org/documents/financing-sound-management-chemicals
https://ipen.org/documents/financing-sound-management-chemicals
http://sdg.iisd.org/news/technical-briefing-reviews-proposed-international-tax-on-35-basic-chemicals/
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UNEP เผยแพร่คู่มือเสริมสร้ำงเคมีสีเขียวอย่ำงยั่งยืน   

 แนวคิดเคมีสีเขียวอย่างยั่งยืน (green and sustainable chemistry) ได้รับความสนใจอย่างมากเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเคมีให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  

 คู่มือจาก UNEP แนะน าว่า มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้น าแนวคิดเคมีสีเขียวอย่างยั่งยืนเข้ามาใช้ใน
หลักสูตรการสอนและบริษัทเคมีภัณฑ์ตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนสารเคมีน่ากังวลด้วยนวัตกรรม 

 รวมทั้งแสดงภาพรวมของวิวัฒนาการในด้านเคมีสีเขียวอย่างยั่งยืน รวมถึงน าเสนอในมิติทาง
วิทยาศาสตร์และทางสังคมร่วมด้วย 

 

โครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ (UNEP) ได้ร่ำงคู่มือมุ่งเน้นเรื่อง
เคมีสีเขียวและยั่งยืนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสมัชชำสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชำชำติครั งที่ 5 (UNEA-5) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับควำมสนใจ
อย่ำงมำกทั่วโลก เนื่องจำกมีศักยภำพในกำรช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) คำดว่ำฉบับสมบูรณ์จะเสร็จในเร็ว ๆ นี   

คู่มือดังกล่ำวมีชื่อว่ำ “Green and Sustainable Chemistry: Framework Manual” มุ่งเป้ำไปที่ประเทศ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื อหำกล่ำวถึงควำมจ้ำเป็น สิ่งที่มุ่งหวัง และวิธีกำรพัฒนำผ่ำนเครื่องมือและมำตรกำร
ต่ำง ๆ รวมทั งน้ำเสนอภำพรวมของวิวัฒนำกำรของแนวคิด "เคมีสีเขียว"2 ผ่ำนหลักกำร 12 ประกำร ที่ตีพิมพ์
ครั งแรกในปี ค.ศ. 1998 ในขณะที่ "เคมีอย่ำงยั่งยืน" เป็นกำรด้ำเนินกำรแบบองค์รวมมำกกว่ำ 

เนื อหำกล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของเคมีสีเขียวและยั่งยืน 10 ประกำร ได้แก่ กำรลดควำมอันตรำยของสำรเคมี 
หลีกเลี่ยงกำรเปลี่ยนและเลือกตัวเลือกที่อำจท้ำให้แย่ลง กำรจัดหำวัตถุดิบและแหล่งทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน  
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตอย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงยั่งยืน กำรลดกำรปล่อยสำรเคมีและมลพิษ 
กำรสร้ำงระบบหมุนเวียนแบบปลอดสำรพิษ กำรเพ่ิมผลประโยชน์ทำงสังคมสูงสุด กำรปกป้องคนงำน ผู้บริโภค
และกลุ่มประชำกรที่เปรำะบำง และกำรพัฒนำแนวทำงส้ำหรับควำมท้ำทำยด้ำนควำมยั่งยืน 

โดยผ่ำนกำรแนะน้ำกำรด้ำเนินกำรโดยเฉพำะส้ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำง ๆ อย่ำงเช่น  

 รัฐบำลให้กำรสนับสนุนโครงกำรวิจัยสีเขียวและยั่งยืนในอุตสำหกรรมและสถำบันกำรวิจัย  

 มหำวิทยำลัยน้ำแนวทำงเคมีสีเขียวและยั่งยืนเข้ำบรรจุในหลักสูตรกำรสอน ท้ำกำรวิจัย และกำร
สนับสนุน start-up  

                                                           
2 เคมีสีเขียวเป็นปรัชญำของกำรวิจัยทำงเคมีและวิศวกรรมที่สนับสนนุให้เกิดกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่ลดกำรใช้และกำร

สร้ำงสำรที่เป็นอันตรำยโดยยึดตำมหลกั 12 ข้อของเคมีสีเขียวที่พัฒนำโดยแอแนสเทสและวอร์เนอร์ 
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 บริษัทเคมีใช้หลักแนวทำงกำรประเมินวัฏจักรชีวิตตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ และตั งเป้ำหมำยในกำรเปลี่ยน
สำรเคมีที่น่ำกังวลด้วยนวัตกรรม  

 องค์กรภำคประชำสังคมน้ำควำมรู้ไปสู่ผู้บริโภค เพ่ือช่วยสร้ำงควำมต้องกำรสำรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

เพ่ือสนับสนุนกำรด้ำเนินกำรเหล่ำนี และกำรด้ำเนินกำรอื่น ๆ คู่มือไดก้ล่ำวถึง: 

 กำรใช้นโยบำยและโปรแกรมภำคส่วนเพื่อพัฒนำนวัตกรรมด้ำนเคมีสีเขียวและยั่งยืน 

 กำรก้ำหนดเครื่องมือประเมิน และแผนกำรรำยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำและกำร
พัฒนำเคมีสีเขียวและยั่งยืน 

 กำรสร้ำงแผนเส้นทำง (road map) เพ่ือส่งเสริมกำรด้ำเนินกำรด้ำนเคมีสี เขียวและยั่งยืนใน
สภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน รวมถึงกำรด้ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ดี 

 กำรใช้เครื่องมือและมำตรกำรของกำรพัฒนำเคมีสีเขียวและยั่งยืน เช่น กำรส่งเสริมแนวทำงกำร
ประเมินวงจรชีวิต  

 กำรเพ่ิมควำมตระหนักและแนวคิดริเริ่มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือน้ำแนวคิดเคมีสีเขียวและยั่งยืนไปสู่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

ทั งนี คู่มือดังกล่ำวสร้ำงขึ นจำก Global Chemicals Outlook (GCO-II) ฉบับที่ 2 ซึ่งเผยแพร่ในปี 2562            
เป็นกำรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกำสในกำรพัฒนำเคมีสีเขียวและยั่งยืนตลอดทั งคุณค่ำและห่วงโซ่อุปทำน
รวมถึงมำตรกำรเพื่อเสริมสร้ำงกำรด้ำเนินกำร  

แหล่งที่มำ : http://sdg.iisd.org/news/unep-manual-suggests-ways-to-advance-green-and-sustainable-chemistry/  

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

สรุปควำมก้ำวหน้ำของอนุสัญญำมินำมำตะว่ำด้วยปรอท  

 ในรายงานน าเสนอกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค รวมไปถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการที่ใช้ปรอทและวิธีการที่ภาคีใช้ในการระบุผลิตภัณฑ์ที่เติมสารปรอทผ่านรหัสศุลกากร
ส าหรับสินค้าที่ซื้อขายระหว่างประเทศ  

 การด าเนินการโครงการเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการแบบบูรณาการส าหรับการจัดการปรอทที่ยึดได้          
เพ่ือส่งเสริมระบบการตรวจสอบและลดการค้าปรอทที่ผิดกฎหมาย  

 การประชุมครั้งถัดไปของการประชุมภาคีอนุสัญญามินามาตะ ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 
พฤศจิกายน 2564 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

http://sdg.iisd.org/news/global-chemicals-outlook-ii-chapter-highlight-scaling-up-collaborative-action-under-the-2030-agenda-for-sustainable-development/
http://sdg.iisd.org/news/unep-manual-suggests-ways-to-advance-green-and-sustainable-chemistry/
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ส้ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำมินำมำตะว่ำด้วยปรอท ได้เผยแพร่รำยงำน “รำยงำนควำมคืบหน้ำปี 2020: ภำพรวม
ของอนุสัญญำมินำมำตะเกี่ยวกับกิจกรรมของปรอท" เป็นกำรสรุปกิจกรรมตั งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2562 ถึงสิ นปี 
2563 ซึ่งน้ำเสนอภำพรวมของสถำนะของกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์และทำงเทคนิคเกี่ยวกับปรอท กำรประเมิน
ประสิทธิผล กำรรำยงำนระดับชำติ กิจกรรมทำงกฎหมำยและนโยบำยจำกมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเพศ และกิจกรรม
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและกำรสนับสนุนทำงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำ กำรปล่อยมลพิษ และกำรท้ำเหมือง
แร่ทองค้ำพื นบ้ำนและขนำดเล็ก นอกจำกนี มี เนื อหำกำรทบทวนด้ำนกลไกทำงกำรเงิน และกำรสื่อสำรและ          
กำรจัดกำรควำมรู้จำกปีที่ผ่ำนมำอีกด้วย 

รำยงำนน้ำเสนอกิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์และทำงเทคนิค รวมไปถึงกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรที่ใช้
ปรอทและวิธีกำรที่ภำคีใช้ในกำรระบุผลิตภัณฑ์ที่เติมสำรปรอทผ่ำนรหัสศุลกำกรส้ำหรับสินค้ำที่ซื อขำยระหว่ำง
ประเทศ ในเรื่องกำรปนเปื้อนสำรปรอท กลุ่มผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคนิคที่ก่ อตั งขึ นในปี 2561 และด้ำเนินจัดท้ำ
ค้ำแนะน้ำเกี่ยวกับแนวทำงด้ำนเทคนิคที่ดีที่สุด (Best Available Techniques : BAT) และแนวปฏิบัติด้ำน
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด (Best Environmental Practices : BEP) เพ่ือจัดกำรกับสำรปรอทที่ปล่อยสู่ดินและน ้ำจำก
แหล่งก้ำเนิดที่เกี่ยวข้อง และวิธีกำรในกำรจัดตั งและรักษำปริมำณกำรปล่อยมลพิษ (preparing inventories of 
releases) ในขณะที่เรื่องของเสียปรอทได้ด้ำเนินกำรร่วมกับ Global Mercury Partnership เพ่ือปรับปรุงแนว
ทำงกำรจัดกำรของเสียปรอทอย่ำงเหมำะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภำยใต้อนุสัญญำบำเซล 

นอกจำกนี ได้มีควำมร่วมมือกับอนุสัญญำบำเซล อนุสัญญำร็อตเทอร์ดัมและอนุสัญญำสตอกโฮล์มเพ่ือส้ำรวจควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงสำรปรอทและสภำพอำกำศ และผลกระทบของสำรปรอทต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ผ่ำน
กำรท้ำเหมืองแร่ทองค้ำพื นบ้ำนและขนำดเล็ก โดยคำดว่ำจะเผยแพร่ในปี 2564  

ส้ำหรับเรื่องกำรประเมินประสิทธิผลเพ่ือแสดงควำมส้ำเร็จ จุดแข็ง และจุดอ่อนของอนุสัญญำในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ ได้จัดกำรประชุมข้อมูลออนไลน์ในเดือนกันยำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ และได้มีกำรเปิดโอกำสให้ภำคีส่ง
ควำมคิดเห็นเบื องต้นได้ โดยในปัจจุบันมีประชุมออนไลน์แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นหลำยรอบแล้ว (ownCloud 
(unog.ch) เป็นข้อมูลฉบับล่ำสุดของตัวชี วัดส้ำหรับกำรประเมินประสิทธิผล) หำกต้องกำรส่งควำมคิดเห็นอย่ำง
เป็นทำงกำรในครั งถัดไปสำมำรถส่งได้ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2564  

นอกจำกนี ในรำยงำนได้ระบุว่ำเมื่อสิ นปีที่แล้วมีกำรก้ำหนดรำยงำนประจ้ำชำติ (biennial national reports) โดย
มีประเทศที่ส่งจ้ำนวน 91 ประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.8 โดยรำยงำนเหล่ำนี จะมีอยู่ในเว็บไซต์ของอนุสัญญำ  

https://owncloud.unog.ch/s/pSh0ybBPjDaO60W
https://owncloud.unog.ch/s/pSh0ybBPjDaO60W
http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/Reporting/tabid/8189/language/en-US/Default.aspx
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ส้ำหรับเรื่องกิจกรรมทำงกฎหมำยและนโยบำยมุ่งเน้นที่ผู้หญิงและเด็ก ก้ำลังด้ำเนินกำรประเมินเพ่ือรวบรวมข้อมูล
ทำงวิทยำศำสตร์ เทคนิค และนโยบำยที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยำยควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลกระทบของสำร
ปรอทที่มีต่อกลุ่มประชำกรที่เปรำะบำงเหล่ำนี  และระบุถึงโอกำสและควำมท้ำทำยในกำรด้ำเนินกำรเรื่องเพศให้
ถูกสะท้อนในกำรด้ำเนินกำรของอนุสัญญำนี  นอกจำกนี รำยงำนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพศยั งคงอยู่ภำยใต้กำร
ด้ำเนินกำร  

ส้ำหรับเรื่องกำรค้ำตำมข้อ 3 ของอนุสัญญำ ส้ำนักเลขำนุกำรได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับกำรค้ำปรอทระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภำคละตินอเมริกำ และสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับ
ภำยใต้ข้อ 3 นอกจำกนี ยังมีโครงกำรจำกผู้บริจำคหลำยรำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของสถำบันส้ำหรับกำร
จัดกำรปรอทที่ยึดได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดกำรแบบบูรณำกำร (รวมถึงกระบวนกำรตรวจจับ 
กำรยึดและหลังกำรยึด) เพ่ือส่งเสริมกำรตรวจสอบแบบย้อนกลับและลดกำรค้ำปรอทที่ผิดกฎหมำย 

ส้ำหรับเรื่องกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถและกำรสนับสนุนทำงเทคนิคเพ่ิมเติมก้ำลังอยู่ระหว่ำง
ด้ำเนินกำร เนื่องจำกร้อยละ 47 ของกำรปล่อยปรอททั่วโลกสู่อำกำศมำจำกจุดแหล่งก้ำเนิดที่ระบุไว้ใน           
ภำคผนวก D ของอนุสัญญำ รวมทั งกล่ำวถึงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรอนุภูมิภำคเอเชียที่จัดขึ นเพ่ือมุ่งเน้นในเรื่อง
กำรปล่อยสำรปรอทจำกกำรเผำไหม้ถ่ำนหินอีกด้วย รวมถึงในข้อ 8 เกี่ยวกับกำรปลดปล่อย ได้ก้ำหนดให้ภำคี
จัดตั งและรักษำปริมำณกำรปล่อยมลพิษ ( inventory of emissions) และกำรด้ำเนินมำตรกำรเพ่ือควบคุม         
กำรปล่อยมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิด 

ส้ำหรับเรื่องกำรท้ำเหมืองแร่ทองค้ำพื นบ้ำนและขนำดเล็ก ส้ำนักเลขำธิกำรได้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือ
ด้ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรแห่งชำติ (NAP) ของ ASGM ตลอดจน Global Environment Facility (GEF) ซึ่ง
ก้ำลังด้ำเนินกำรเกี่ยวกับ PlanetGOLD โดย GEF ได้จัดสรรเงินจ้ำนวน 206 ล้ำนเหรียญสหรัฐเพ่ือให้เลิก ลด และ
ก้ำจัดสำรปรอทในภำคส่วนที่มีควำมส้ำคัญ ซึ่งอยู่ภำยใต้แผนงบประมำณครั งที่ 7 ของปี 2561-2565 รวมทั งเมื่อ
เดือนมิถุนำยน 2563 ที่ประชุม GEF Council ได้อนุมัติโครงกำรปรอทใหม่จ้ำนวน 112 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  

กำรประชุมครั งที่สี่ของรัฐภำคี (COP-4) ของอนุสัญญำมินำมำตะ ซึ่งจะจัดขึ นทุก ๆ สองปีมีก้ำหนดจะจัดขึ น
ระหว่ำงวันที่ 1-5 พฤศจิกำยน 2564 ที่บำหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

แหล่งที่มำ : http://sdg.iisd.org/news/minamata-convention-progress-report-highlights-actions-on-mercury-management/  

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

มำเลเซียส่งกลับขยะพลำสติกผิดกฎหมำยคืนออสเตรีย 

 การส่งออกขยะพลาสติกอย่างผิดกฎหมายจากออสเตรียไปยังมาเลเซีย หลังจากเกิดความกระจ่างในการ
ตรวจสอบจึงได้มีการส่งตู้คืนจ านวน 4 ตู้จาก 28 ตู้ 

https://www.planetgold.org/
https://sdg.iisd.org/news/gef-council-selects-next-ceo-agrees-on-funding-for-63-projects-5-programs/
http://sdg.iisd.org/news/minamata-convention-progress-report-highlights-actions-on-mercury-management/
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 การก าจัดขยะอย่างเหมาะสมหรือการเผาขยะในออสเตรียมีราคาแพง เนื่องจากข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม
และต้นทุนแรงงานที่สูง โดยจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 100 ถึง 170 ยูโรต่อตันของขยะที่จะเผา ในกรณีนี้จะมี
ต้นทุนสูงถึง 120,000 ยูโร 

 การขนส่งขยะพลาสติกที่ผสมกับวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้และขยะพลาสติกที่มีสารเคมีปนเปื้อนนั้นถูก
ห้ามไม่ให้ส่งออกไปยังมาเลเซีย และรวมถึงประเทศที่ไม่ใช่ OECD ทั้งหมด โดยมีผลตั้งแต่ปี 2562   

เมื่อเดือนตุลำคม 2563 ได้มีกำรส่งออกขยะพลำสติกอย่ำงผิดกฎหมำยจำกออสเตรียไปยังมำเลเซีย กล่ำวโดย
กระทรวงสิ่งแวดล้อมของออสเตรีย หลังจำกเกิดควำมกระจ่ำงในกำรตรวจสอบจึงได้มีกำรส่งตู้คอนเทนเนอร์จ้ำนวน 
4 ตู้จำก 28 ตู้กลับไปยังออสเตรียตั งแต่วันที่ 14 มกรำคม 2564 โดยศุลกำกรมำเลเซียส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ผิด
กฎหมำยกลับคืนมำเพ่ือให้ท้ำกำรวิเครำะห์  

เมื่อปลำยปี 2563 กรีนพีซได้รำยงำนกรณีดังกล่ำว โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนผู้บริโภคของกรีนพีซกล่ำวว่ำ "เรำจ้ำเป็นต้อง
ควบคุมให้เข้มงวดขึ นอย่ำงเร่งด่วนเพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทต่ำง ๆ รับผิดชอบต่อขยะของพวกเขำและด้ำเนินกำรอย่ำง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"  

โดยเมื่อพิจำรณำพบว่ำกำรก้ำจัดขยะอย่ำงเหมำะสมหรือกำรเผำขยะในออสเตรียมีรำคำแพง เนื่องจำกข้อก้ำหนด
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและต้นทุนแรงงำนที่สูง ซึ่งตำมข้อมูลของสมำคมธุรกิจก้ำจัดของเสียของออสเตรีย (Verband 
Oesterreichischer Entsorgungsbetriebe, VOEB) จะมีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำง 100 ถึง 170 ยูโรต่อตันของขยะที่จะ
เผำ ในกรณีนี จะมีต้นทุนสูงถึง 120,000 ยูโร 

กรีนพีซรำยงำนว่ำมีกำรขนส่งวัสดุที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลกว่ำ 700 ตันจำกออสเตรียไปยังมำเลเซีย จำกภำพและวิดีโอ
ได้ชี ให้เห็นว่ำตัวแทนในมำเลเซียได้รับขยะทั งอิเล็กทรอนิกส์และพลำสติกที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลได้แบบผสม ซึ่งขยะ
เหล่ำนั นจะถูกน้ำไปฝังกลบอย่ำงแน่นอน 

กำรขนส่งขยะพลำสติกที่ผสมกับวัสดุที่ไม่สำมำรถรีไซเคิลได้และขยะพลำสติกที่มีสำรเคมีปนเปื้อนนั นถูกห้ำมไม่ให้
ส่งออกไปยังมำเลเซีย และรวมถึงประเทศที่ไม่ใช่ OECD ทั งหมด โดยมีผลตั งแต่ปี 2562   

ทั งนี กรีนพีซมำเลเซียได้ให้ค้ำแนะน้ำแนวทำงในกำรด้ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรกับปัญหำขยะพลำสติกต่อไปนี : 

 ตรวจสอบอุตสำหกรรมขยะพลำสติก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมุ่งเน้นไปที่กำรทุจริต ฉ้อโกงและผิดกฎหมำยที่มี
ควำมเป็นไปได้ ที่เกิดจำกประเทศผู้ส่งออกและผู้ประกอบกำรในพื นที่ที่ไม่ได้รับใบอนุญำต 

 กำรให้ควำมส้ำคัญกับแผนกำรลดมลพิษจำกพลำสติก อย่ำงเช่น กำรก้ำหนดให้ลดกำรผลิตพลำสติกแบบ
ใช้ครั งเดียวที่ไม่จ้ำเป็น กำรก้ำหนดเป้ำหมำยกำรลดพลำสติกแบบใช้ครั งเดียวที่ชัดเจนโดยมุ่งไปที่กำร
พัฒนำทำงเลือกบนพื นฐำนของระบบกำรเลือกใช้สินค้ำชนิดเติม (refill) และกำรน้ำกลับมำใช้ใหม่ (reuse)  
ในขณะที่ต้องเพ่ิมอัตรำกำรรีไซเคิลด้วย 
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 กำรเริ่มใช้ Extended Producer Responsibility (EPR) ในกำรผลิตพลำสติก โดยควบคุมบริษัทที่
ผลิตบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั งเดียวที่ไม่จ้ำเป็นส้ำหรับผลิตภัณฑ์ ผ่ำนกำรก้ำหนดให้พวกเขำต้องติดตำม
ผลิตภัณฑ์แบบ cradle to grave (ตั งแต่กำรได้มำซึ่งวัตถุดิบมำผลิตสินค้ำ กำรผลิตสินค้ำ กำรน้ำไปใช้
งำน ตลอดจนกำรก้ำจัดซำกหลังหมดอำยุกำรใช้งำน ) และกำรตรวจสอบวิเครำะห์สถำนะของกำร
ส่งออกขยะพลำสติกเพ่ือเสริมสร้ำงและมั่นใจว่ำกำรใช้ กำรก้ำจัดและกำรรีไซเคิลพลำสติกทั่วโลกมี
ควำมโปร่งใส 

 กำรส่งเสริมข้อตกลงระดับโลกเพ่ือต่อสู้กับประเทศผู้ส่งออกขยะพลำสติก เพ่ือให้มีผลผูกพันตำม
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำขยะพลำสติก โดยครอบคลุมในทุกมิติของวงจรชีวิต
พลำสติกแบบใช้ครั งเดียวแล้วทิ ง ในขณะที่ต้องปกป้องสภำพภูมิอำกำศ มหำสมุทร และควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพร่วมด้วย 

แหล่งที่มำ : english-news-service@apa.at  

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

สรุปควำมก้ำวหน้ำของกำรเตรียมกำรประชุม ICCM5  

กำรด้ำเนินกำรเพ่ือเตรียมข้อมูลและค้ำแนะน้ำทำงด้ำนสำรเคมีเพ่ือน้ำเสนอ          
ต่อกำรประชุม ICCM 5 ซึ่งประกอบด้วยคณะท้ำงำน 4 คณะเพ่ือด้ำเนินกำรใน
แต่ละประเด็น  

สรุปควำมก้ำวหน้ำของแต่ละคณะท้ำงำน ดังนี  

คณะท้ำงำนกลุ่มที่ 1 (เป้ำหมำย ตัวชี วัดและกำรก้ำหนดเป้ำหมำยในแต่ละช่วง) 
ได้ให้ค้ำแนะน้ำในกำรสร้ำงตัวชี วัดและเป้ำหมำยในแต่ละช่วง โดยรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ VWG1_Co-facilitators-final-report_16FEB2021_FINAL.pdf (saicm.org) ซึ่งเป็นกำรก้ำหนดแต่
เป้ำหมำยใน 5 ยุทธศำสตร์หลัก คือ 1) มำตรกำรเพ่ือป้องกันหรือลดควำมอันตรำยของสำรเคมีที่จ้ำเป็นตลอด
วงจรชีวิต (และของเสีย) 2) สร้ำงควำมรู้ข้อมูลและสำรสนเทศที่ครอบคลุมและเพียงพอและทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงได้เพ่ือให้สำมำรถตัดสินใจและด้ำเนินกำรอย่ำงมีข้อมูล 3) ระบุประเด็นที่น่ำกังวล จัดล้ำดับควำมส้ำคัญ
และแก้ไข 4) ทำงเลือกท่ีปลอดภัยกว่ำ แนวทำงแก้ไขอย่ำงมีนวัตกรรมและควำมยั่งยืน กำรคิดล่วงหน้ำ รวมถึง
จ้ำเป็นต้องหำรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรใช้ค้ำว่ำ “safe(r)” 5) ควำมส้ำคัญของกำรจัดกำรที่ดีของสำรเคมีและ 
ของเสีย แหล่งเงินทุน กำรด้ำเนินกำรที่ต้องเร่งด้ำเนินกำร และกำรจัดตั งควำมร่วมมือที่จ้ำเป็น  

คณะท้ำงำนกลุ่มที่ 2 (กำรก้ำกับดูแลและกลไกเพ่ือสนับสนุนกำรด้ำเนินกำร) จัดท้ำข้อเสนอเกี่ยวกับควำมร่วมมือ
และกำรประสำนงำนในระดับชำติ อนุภูมิภำค ภูมิภำค ระหว่ำงประเทศ ภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อินเตอร์เฟสนโยบำยวิทยำศำสตร์ (science-policy interface, SPI)  กลไกในกำรเก็บข้อมูลควำมคืบหน้ำ 

mailto:english-news-service@apa.at
https://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/VirtualWG/Target/VWG1_Co-facilitators-final-report_16FEB2021_FINAL.pdf
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http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

กลไกในกำรอัพเดตกรอบกำรด้ำเนินงำน และบริษัทย่อยและหน่วยงำนเฉพำะกิจที่เป็นไปได้ (subsidiary 
and ad hoc bodies)  

คณะท้ำงำนกลุ่มที่ 3 (ประเด็นที่น่ำกังวล) ได้ทบทวนภำคผนวก B (ประเด็นควำมกังวล) ของ SAICM/IP.4/2 
(Compilation of recommendations regarding the Strategic Approach and the sound 
management of chemicals and waste beyond 2020) และระบุควำมเป็นไปได้ในกำรประนีประนอม 
ช่องว่ำงหรือข้อควำมทำงเลือกของประเด็นที่มีควำมแตกต่ำงกัน และพัฒนำข้อเสนอส้ำหรับร่ำงขั นตอนกำร
ระบุ กำรเสนอ กำรคัดเลือก กำรทบทวนและกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของประเด็ นที่เกี่ยวข้อง รวมทั ง                
กำรก้ำหนดกำรด้ำเนินกำรเพ่ิมเติมที่มีควำมจ้ำเป็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
ประเด็นดังกล่ำว รวมถึงกำรพัฒนำข้อเสนอวิธีจัดกำรกับปัญหำนโยบำยที่เกิดขึ นใหม่และประเด็นที่น่ำกังวลอ่ืน ๆ 

คณะท้ำงำนกลุ่มที่ 4 (พิจำรณำด้ำนกำรเงิน) ด้ำเนินกำรแนวทำงบูรณำกำรในกำรจัดหำเงินทุนในกำรจัดกำร
สำรเคมีและของเสียอย่ำงเหมำะสม พัฒนำขีดควำมสำมำรถ ควำมร่วมมือเชิงกลยุทธ์ กำรจัดหำเงินทุนให้กับ
ส้ำนักเลขำนุกำร กลไกกำรกู้คืนต้นทุนและเครื่องมือทำงเศรษฐกิจอ่ืน ๆ และกลยุทธ์กำรระดมทรัพยำกร  และ
ได้ออกรำยงำนฉบับสมบูรณ์ คือ VWG4_Co-facilitators-final-report.pdf (saicm.org) 

ทั งนี ได้มีกำรร่วมร่ำงปฏิญญำระดับสูงที่เป็นไปได้อย่ำงไม่เป็นทำงกำร ส้ำหรับน้ำเสนอเพ่ือพิจำรณำใน ICCM5 
โดยได้หำรือร่วมกันแล้ว 3 ครั ง โดยสถำนะล่ำสุดที่มีกำรในวันที่ 9 กมุภำพันธ์ 2564 เพ่ือหำรือเก่ียวกับข้อควำม
ดังกล่ำว ผู้เข้ำร่วมไม่เห็นด้วยกับขอบเขตของร่ำงปฏิญญำระดับสูงดังกล่ำว โดยบำงส่วนเรียกร้องให้มีวำระกำร
ประชุมที่กว้ำงขึ นเกี่ยวกับสำรเคมีและของเสีย และอำจเชื่อมโยงกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสภำพ
ภูมิอำกำศ โดยจะมกีำรประชุมเพ่ิมเติมขึ นในวันที่ 9 มีนำคม 2564 

แหล่งที่มำ : https://sdg.iisd.org/news/intersessional-work-advances-towards-beyond-2020-chemicals-framework/  

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