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EU Industry review 

ปีที่ 8 ฉบับที ่4 ประจ ำเดือนเมษำยน 2564 

  WTO หำแนวคิดและแผนงำนด้ำนกำรค้ำพลำสติก    

 ตัวชี้วัดส ำหรับเป้ำหมำยด้ำนสำรเคมี ในกรอบ SAICM 

 รำยงำนว่ำด้วยวิธีกำรระบุประเด็นที่น่ำกังวลของสำรเคมี 

 ควำมมุ่งมั่นของแต่ละประเทศผู้น ำเพ่ือรับมือกับวิกฤต
สภำพภูมิอำกำศโลก 

 Waste Europe เปิดแถลงกำรณ์เรียกร้องให้มีกำรแก้ไข
กฎระเบียบกำรขนส่งขยะของสหภำพยุโรป 

 UNIDO ประกำศหำบริษัทสนใจท ำเศรษฐกิจหมุนเวียน            
ใน 2 อุตสำหกรรม (บรรจุภัณฑ์พลำสติก และสิ่งทอ) 

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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 WTO หำแนวคิดและแผนงำนด้ำนกำรค้ำพลำสติก (WTO Informal Dialogue) 

สำระส ำคัญ  

 การหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกและการส่งเสริมการค้าพลาสติกที่เป็นมิตร          
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือระหว่างประเทศและความโปร่งใสของกระบวนการต่าง ๆ  

 สมาชิกบางส่วนได้แสดงเจตจ านงในการสนับสนุนการจัดท ารายงานข้อเท็จจริงและเพ่ือให้สามารถบรรลุผล            
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 12 (MC12) ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในปลายปี 2564 

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

การหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกและการค้าพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน (Informal Dialogue on Plastics Pollution and Environmentally Sustainable Plastics Trade)              
เป็นการหารือเกี่ยวกับความพยายามของสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ในการลดมลพิษของพลาสติก
และส่งเสริมการค้าพลาสติกอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างประเทศและความโปร่งใสของ
กระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง "ข้อเท็จจริงพ้ืนฐานมั่นคง (solid factual basis)" เพ่ือส่งเสริมให้
สามารถบรรลุผลในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 12 (MC12) ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในปลายปี 2564  

สมาชิกในกลุ่ม WTO ไดเ้ปิดการหารืออย่างไม่เป็นทางการขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพ่ือจัดการกับต้นทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นจากมลพิษของพลาสติก โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มเปิดและ
ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วม 14 สมาชิก โดยการหารืออย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 
ร่วมกับคณะกรรมการการค้าและสิ่งแวดล้อมขององค์การการค้าโลก (CTE) 

อุปทูตฟิจิ ได้เชิญสมาชิก WTO ทั้งหมดร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและแผนงาน ซึ่งได้เผยแพร่ใน
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เพ่ือให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ภายในการประชุม MC12 โดยแนวคิดมุ่งเน้นไปที่งานด้าน
เทคนิคเพ่ือปรับความร่วมมือระหว่างประเทศและความโปร่งใสด้านการค้าพลาสติกให้ดีขึ้น  

เอกอัครราชทูตโมร็อกโก เสนอแนะการหารือที่มีความต่อเนื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและความ
โปร่งใสอาจสามารถใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับรายงานข้อเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนการประกาศระดับรัฐมนตรี  และ
สนับสนุนให้สมาชิก WTO เข้าร่วมและร่วมสนับสนุนโครงการริเริ่มนี้ สมาชิกบางคนแสดงการสนับสนุนในการ
จัดท ารายงานข้อเท็จจริงนี้และเพ่ือให้สามารถบรรลุการประกาศระดับรัฐมนตรีในประเด็นนี้ภายใน MC12 

วัตถุประสงค์ของการหารือดังกล่าวเพ่ือระบุถึงข้อมูลส่วนที่ขาดหาย และเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการของ
องค์กรระหว่างประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ เพ่ือค้นหาบทบาทของ WTO ที่เป็นไปได้ในการสนับสนุน
การด าเนินการระหว่างประเทศ ทั้งนี้ได้มีการอธิบายถึงความท้าทายในการรวบรวมข้อมูลการค้าพลาสติก         
โดย UNCTAD และ WTO ด้วย ส าหรับการศึกษาร่วมกันระหว่าง UNCTAD กับสถาบันบัณฑิตศึกษาเจนีวา 
(Graduate Institute, Geneva) เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการค้าตลอดวงจรชีวิตของพลาสติก ในขณะที่
ทางส านักเลขาธิการ WTO แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าพลาสติก ได้สังเกตว่า

https://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/wto-members-launch-open-ended-informal-dialogue-to-promote-sustainable-plastics-economy/
https://sdg.iisd.org/news/wto-committee-on-trade-and-environment-discusses-efforts-to-address-climate-change-improve-sustainability/
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มาตรการส่วนใหญ่ 129 มาตรการที่ระบุในฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของ WTO ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของมาตรการได้น าไปปรับใช้และน าเสนอในรูปแบบของร่างระเบียบแล้ว ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพใน
การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการเรียนรู้ระหว่างกันอย่างสมัครใจ (voluntary peer learning) 

สมาชิกได้เตือนถึงการไม่ให้ด าเนินการซ้ ากับโครงการริเริ่มระหว่างประเทศที่ได้ท ามาแล้ว เช่น โครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กล่าวว่ามีความตั้งใจที่จะผนึกก าลังในการด าเนินการเกี่ยวกับพลาสติก
ภายใต้อนุสัญญาบาเซลร่วมกับองค์การการค้าโลกผ่านการหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับโอกาสในการ
จัดการกับมลพิษพลาสติกอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (OECD) เน้นย้ าถึง Global Plastic Outlook ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเกี่ยวกับนโยบายการค้าที่
เกี่ยวข้องและสถานการณ์ในอนาคต และสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ( IISD) ได้เสนอเพ่ือ
ช่วยสนับสนุนการด าเนินการของประเทศก าลังพัฒนา ในขณะที่ World Economic Forum (WEF) ได้เน้นย้ า
ถึงความร่วมมือของ Global Plastics Action Partnership และโครงการกรณีศึกษาน าร่องเกี่ ยวกับ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์การด าเนินการด้านพลาสติกระดับชาติในกานา 

การหารืออย่างไม่เป็นทางการมีแผนที่จะพบกันอีกครั้งเพ่ือหารือเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพและความ
ต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิค การเสริมสร้างความสอดคล้องกันของนโยบาย และการระบุขอบเขต
ส าหรับแนวทางร่วมกัน ในเดือนมิถุนายน โดยมาพร้อมกับการประชุมครั้งต่อไปของ CTE 

ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ 

รองผู้แทนถาวร (ออสเตรเลีย) ผู้ประสานงานของกลุ่ม เน้นย้ าว่าความโปร่งใสเป็นกุญแจส าคัญในการใส่ข้อมูล
ในช่องว่างในด้านนโยบายและกฎระเบียบ และกล่าวว่าออสเตรเลียมีแผนจะร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อกังวลของผู้บริโภค ในขณะที่เอกอัครราชทูต (เอกวาดอร์) อีกหนึ่งในผู้ประสานงาน
ของกลุ่ม เน้นย้ าถึงความส าคัญของประเทศต่างๆ ในการร่วมมือและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

เอกอัครราชทูต (บาร์เบโดส) แนะน าว่า WTO ควรสร้างแพลตฟอร์มกลางส าหรับติดตามและประเมิน
พัฒนาการในการผลิตพลาสติกทั่วโลก กระแสการค้า และห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งแนะน าให้ส านักเลขาธิการ 
WTO ช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ในขณะที่เอกอัครราชทูต Chenggang Li (จีน) กล่าวว่า WTO ควร
ให้ความส าคัญกับการศึกษาในเรื่องของการผลิตและการใช้พลาสติกตลอดวงจรชีวิต และสนับสนุนให้รวมเรื่อง
ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในหัวข้อส าหรับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกด้วย 

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/wto-informal-dialogue-discusses-concept-note-roadmap-on-plastics-and-trade/  
…………………………………………………………………………………………………….. 
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ตัวชี้วัดส ำหรับเป้ำหมำยด้ำนสำรเคมี ในกรอบ SAICM 

สำระส ำคัญ  

 รายละเอียดของรายงานคณะท างานให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิจารณาและองค์ประกอบของแต่ละ
เป้าหมาย เพ่ือให้ค าอธิบายและความเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือเป็นแนวทางเพ่ิมเติมส าหรับกระบวนการ
และเพ่ือใช้เป็น "แนวทาง" ส าหรับการเลือกใช้ถ้อยค าส าหรับการก าหนดเป้าหมาย 

 คณะท างานต่างเห็นด้วยว่าต้องมีการพัฒนาร่างเป้าหมาย ก่อนที่จะด าเนินการต่อไปเกี่ยวกับตัวชี้วัด
และการก าหนดเป้าหมายในระยะต่างๆ  

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

คณะท างานการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างเหมาะสมว่าด้วยตัวชี้วัด เป้าหมาย และการก าหนดเป้าหมาย
ระยะต่าง ๆ ส าหรับกรอบสำรเคมีตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป (หรือเรียกว่า VWG 1) ได้เผยแพร่รายงานฉบับ
สมบูรณ์ เป็นการให้ข้อเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะน าไปใช้ในการหารือใน
การประชุมครั้งที่สี่ โดยพิจารณาถึงแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (SAICM) และ
การจัดการสารเคมีและของเสียตั้งแต่ปี 2563 (IP4) และการประชุมนานาชาติเรื่องการจัดการสารเคมี 
(ICCM5) ครั้งที่ 5  

พันธกิจของคณะท างานกลุ่มที่ 1 คือ การสรุปข้อเสนอส าหรับเป้าหมายที่จะต้องก าหนดไว้ใน SAICM/IP.4/3 
( Proposed targets prepared by the Technical Working Group on targets, indicators and 
milestones for SAICM and the sound management of chemicals and waste beyond 2020) 
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นและการด าเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ และภาคส่วนต่างๆ  
รวมถึงพัฒนาชุดค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างตัวชี้วัดและการก าหนดเป้าหมายในระยะต่างๆ 
ส าหรับเป้าหมายขั้นสุดท้าย 
 

 

 

 

หลังจากมีการประชุมคณะท างานเป็นจ านวน 5 ครั้ง จึงได้มีการเผยแพร่รายงาน ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย          
การก าหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ตามมุมมองความเห็นพ้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค าแนะน า เกี่ยวกับ
กระบวนการในการสร้างตัวชี้วัดและการก าหนดเป้าหมายในระยะต่างๆ ส าหรับเป้าหมายขั้นสุดท้าย และ
ภาคผนวกที่น าเสนอเป้าหมายใหม่ๆ ที่เสนอโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่รวมอยู่ในเนื้อหาหลักของรายงาน 

http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_3_Proposed-targets-TWG-SAICM-smcw-beyond-2020.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_3_Proposed-targets-TWG-SAICM-smcw-beyond-2020.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_3_Proposed-targets-TWG-SAICM-smcw-beyond-2020.pdf
http://sdg.iisd.org/news/chemicals-working-group-recommends-targets-for-beyond-2020-framework/
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นอกจากนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาและองค์ประกอบของแต่ละเป้าหมายเพ่ือให้ค าอธิบายและ
ความเป็นเหตุเป็นผลของเป้าหมายนั้นๆ เพ่ือเป็นแนวทางเพ่ิมเติมส าหรับกระบวนการ และเพ่ือใช้เป็น 
"แนวทาง" ส าหรับการเลือกใช้ถ้อยค าส าหรับการก าหนดเป้าหมาย 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ A (มาตรการในการป้องกันหรือลดอันตรายจากสารเคมีตลอดทั้งวงจรชีวิต) 
กล่าวถึงความจ าเป็นที่ประเทศต่าง ๆ จะต้องมีขีดความสามารถขั้นพ้ืนฐาน กรอบทางกฎหมาย และ
กลไกของสถาบันในการจัดการสารเคมีและของเสีย  

ข้อเสนอของเป้าหมาย คือ มาตรการและความคิดริเริ่มที่สนับสนุนให้มีข้อผูกพันและพันธกรณีของ
ประเทศต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมด้านสารเคมีและของเสีย (multilateral 
environmental agreements (MEAs)) รวมไปถึงสุขภาพ แรงงาน และเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

โดยคณะท างานได้แสดงการสนับสนุนส าหรับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

 การป้องกันการค้าและการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมายของสารเคมีที่เป็นพิษ 
เป็นอันตราย ต้องห้าม และถูกจ ากัดอย่างเข้มงวด 

 การท าให้มลพิษจากสารเคมีและของเสียปรับไปสู่ระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 มาตรฐาน ป้ายก ากับ และการรับรองของกลุ่มบุคคลที่สาม ภาคเอกชนหรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ B (ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ) พิจารณาถึงเป้าหมายโดยอ้างข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีอยู่และสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย ข้อมูล
เกี่ยวกับทางเลือกและสิ่งทดแทนที่ปลอดภัยกว่า ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและสารเคมีในตลาดโลก 
การพัฒนาเครื่องมือและแนวทาง การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การติดตามผลและบังคับใช้ การ
ลดความเสี่ยง ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาระของโรค ต้นทุนหากไม่ด าเนินการ 
การศึกษา การฝึกอบรม และการรับรู้ของประชาชน ประโยชน์ของสารเคมี กลุ่มประชากรและคนงาน
ที่เปราะบาง และการค านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ (gender-responsiveness) 

 รายงานเน้นถึงความจ าเป็นในการระบุผู้ที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและก าหนด
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ  โดยคณะท างานสนับสนุนการอภิปรายเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับเป้าหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ และการบังคับใช้ของระบบการจ าแนก
ประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่มีความสอดคล้องกันของโลก (UN Globally Harmonized 
System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)) 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ C (ประเด็นที่น่ากังวล) สนับสนุนการอภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเป้าหมายใหม่
ที่กล่าวถึงแง่มุมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่น่ากังวล โดยตั้งข้อสังเกตว่าการอภิปราย
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เกี่ยวกับเป้าหมายจะต้องรวมประเด็นที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและการเรียกร้องให้ด าเนินการ 
พิจารณาการหารือท่ีเกิดขึ้นภายใต้ VWG3 (ประเด็นความกังวล) และม่ันใจว่าเป้าหมายต่างๆ สามารถ
วัดผลได้ 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ D (ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม) กล่าวถึงเคมีที่ยั่งยืน 
นวัตกรรม การผลิตที่สะอาดขึ้น และการจัดการวงจรชีวิต กลยุทธ์และนโยบาย แนวทางการลงทุน 
รูปแบบธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานที่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ( internationally-
recognized) และสินค้าอุปโภคบริโภค การแบ่งปันข้อมูล การสร้างขีดความสามารถให้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นอกจากนี้คณะท างานสนับสนุนการอภิปรายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เป้าหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า
และผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภค 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ E (ทรัพยากร ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พ.ศ. 2573) น าเสนอความมุ่งมั่นในการจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม การบูรณาการนโยบาย          
การจัดการสารเคมีเข้ากับกลยุทธ์การพัฒนา การเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในทุกภาคส่วน 
การระบุและลดช่องว่างระหว่างประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วในการด าเนินการ
จัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม และ การระบุและการระดมทรัพยากรทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการ
เงินในทุกภาคส่วน โดยเน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการอ้างอิงแนวทางการจัดหาเงินทุนแบบบูรณาการ 
โดยค านึงถึงการพิจารณาภายใต้คณะท างาน VWG4 (การพิจารณาทางการเงิน) 

นอกจากนี้คณะท างานสนับสนุนในการหารือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเป้าหมายใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การระบุและ
เสริมสร้างการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและการเชื่อมโยงระหว่างสารเคมีกับความส าคัญในด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคมอ่ืน ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ สิทธิมนุษยชน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น รวมไปถึง
กลไกการกู้คืนต้นทุนและการก าหนดต้นทุนภายใน โดยค านึงถึงการอภิปรายภายใต้คณะท างาน VWG4 

ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการในการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในระยะต่างๆ เพ่ือก าหนดเป็น
เป้าหมายขั้นสุดท้าย คณะท างานเห็นพ้องถึงความจ าเป็นในการท างานเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาร่างเป้าหมายก่อนที่
จะไปด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายย่อยในระยะต่างๆ โดยระบุว่าตัวชี้วัดควรมีจ านวนจ ากัด เพ่ือให้
แน่ใจว่าสามารถจัดการได้และการสื่อสารที่ง่ายขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบควรเรียบง่าย และราคาไม่แพง โดยไม่
กระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ 

ส าหรับกระบวนการเกี่ยวกับตัวชี้วัด คณะท างานยินดีร่วมกับองค์กร Inter-Organization Programme for 
the Sound Management of Chemicals (IOMC) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง
ยังได้หารือเก่ียวกับข้อเสนอของสหราชอาณาจักรที่จะให้การสนับสนุนในการพัฒนาตัวชี้วัดด้วย 



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 8 ฉบับที ่4 – 2564                                                              7 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ผู้ประสานงานได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสองทางเลือกส าหรับกระบวนการพัฒนาร่างเป้าหมายเพ่ิมเติมและการ
เสนอตัวชี้วัดและเป้าหมายในระยะต่างๆ โดยสามารถเสนอผ่านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายอย่างเดียวก็ได้ 
หรือผ่านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและกลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพ่ือช่วยในการพัฒนากรอบตัวชี้วัด 

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/experts-propose-targets-process-to-establish-indicators-for-beyond-2020-chemicals-framework/  

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

รำยงำนว่ำด้วยวิธีกำรระบุประเด็นที่น่ำกังวลของสำรเคมี 

สำระส ำคัญ  

 รายละเอียดของรายงานของคณะท างานให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกประเด็นน่ากังวลและล าดับ
ขั้นตอนการด าเนินการในข้ันต่อไป 

 คณะท างานได้เห็นพ้องว่า กระบวนการในการระบุประเด็นน่ากังวล ควรที่จะง่าย ครอบคลุม และ
โปร่งใส เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน และให้พิจารณาถึงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ร่วมด้วย 

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

คณะท างานการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างเหมาะสมว่าด้วยประเด็นน่ากังวล ส าหรับกรอบสำรเคมีตั้งแต่
ปี 2564 เป็นต้นไป (หรือเรียกว่า VWG 3) ได้เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการเลือกประเด็นน่า
กังวลและการด าเนินการในข้ันต่อไป เพ่ือใช้ในการประชุม SAICM ครั้งที่สี่ (IP4) และการประชุมนานาชาติด้าน
การจัดการเคมีภัณฑ์ครั้งที่ 5  (ICCM5) 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท างานนี้เป็นหน่วยงานในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของนโยบายที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน (emerging 
policy issues) และประเด็นที่น่ากังวลอ่ืน ๆ โดยรายงานนี้ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการยืดหยุ่นเพ่ือให้
สามารถตัดสินใจด าเนินการต่อ ปิดประเด็นไป แก้ไขหรือย้ายประเด็นไปยังที่ประชุมอ่ืน บนหลักการพิจารณา
ไปทีละประเด็น (issue-by issue) 

http://sdg.iisd.org/news/experts-propose-targets-process-to-establish-indicators-for-beyond-2020-chemicals-framework/
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หลังจากการประชุม 4 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะท างาน           
ได้เห็นพ้องว่า กระบวนการในการระบุประเด็นน่ากังวล ควรที่จะง่าย ครอบคลุม และโปร่งใส เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งาน และให้พิจารณาถึงวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ร่วมด้วย 

รายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย ข้อความที่เสนอโดยอ้างอิงจากการอภิปรายของคณะท างานและให้เหตุผล 
ส าหรับแต่ละข้อเสนอ โดยเริ่มจากการก าหนดค าจ ากัดความ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

ค าจ ากัดความของ "ประเด็นที่น่ากังวล" หมายถึง ประเดน็ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับทุกขั้นตอนใด ๆ ในวงจรชีวิตของ
สารเคมี ซึ่งโดยทั่วไปยังไม่ได้รับความตระหนักมากนัก ซึ่งหมายถึง ได้รับการกล่าวถึงหรือมีข้อมูลในปัจจุบัน 
เชิงวิทยาศาสตร์ที่ไมม่ากเพียงพอ และอาจมีผลเสียต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ 

ส าหรับ ในการน าส่ งข้ อมู ล  (submission of information)  เน้นถึ งความจ า เป็นที่ ต้ อง ให้ ข้ อมู ล                           
ที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือที่จะเสนอประเด็น ได้แก่ : 

 เหตุผลที่ว่าท าไมเครื่องมือ Beyond 2020 ถึงจัดว่าดีที่สุดส าหรับการจัดการปัญหานี้ 

 ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และ/หรือสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากผู้หญิง เด็ก และ               
กลุ่มประชากรเปราะบางอ่ืน ๆ ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ และข้อมูลทาง
พิษวิทยาและการรับสัมผัส (toxicological and exposure data) 

 หากแก้ไขประเด็นดังกล่าว แล้วสามารถช่วยให้ประเทศต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนา             
อย่างยั่งยืนได้อย่างไร 

 ขอบเขตที่ประเด็นเกี่ยวเนื่องกับประเด็นอ่ืนอย่างไร และได้รับการจัดการอย่างไรจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ในระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ  

 ข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ และช่องว่างเก่ียวกับความเข้าใจของประเด็นดังกล่าว 

รวมไปถึงรายละเอียดขั้นตอนอ่ืนๆ เช่น การเสนอประเด็น ไปจนถึงการตัดสินใจและการรับรองประเด็น             
ซึ่งหากได้รับการรับรอง จะน าไปสู่การก าหนดแผนงาน ตัวชี้วัด ไปจนถึงการด าเนินการและติดตามความ
คืบหน้า รวมทั้งปรับพิจารณาถึงความจ าเป็นด้านการด าเนินการในอนาคตต่อไปและหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ
ในการรายงานต่อ ICCM ด้วย  

ส าหรับประเด็นที่คณะท างานไม่ได้ด าเนินการและจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูล (Parking Lot) ส าหรับการอภิปรายใน
อนาคต ซึ่งจะน าไปเชื่อมโยงกับอินเทอร์เฟซนโยบายวิทยาศาสตร์ (SPI) การรายงานภายใต้กลไกเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการ และอาจจัดตั้งคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย (proposed ad hoc  multi-stakeholder 
committees)  

แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/working-group-on-chemical-issues-of-concern-publishes-proposals-for-beyond-2020/  

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

https://sdg.iisd.org/news/working-group-on-chemical-issues-of-concern-publishes-proposals-for-beyond-2020/
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ควำมมุ่งมั่นของแต่ละประเทศผู้น ำเพื่อรับมือกับวิกฤตสภำพภูมิอำกำศโลก 

สำระส ำคัญ  

 สหรัฐฯ ได้กลับมาจัดการประชุม Major Economies Forum ด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศอีกครั้ง 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความมุ่งมั่นระดับโลกในการ “เพ่ิมโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์มากขึ้น” 
ในการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ (COP 26) ในสหราชอาณาจักร ทีม่ีก าหนด 
จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 การประชุมดังกล่าวเพ่ือหาแนวทางส าหรับการจะน าโลกมุ่งไปสู่ความส าเร็จในด้านสภาพภูมิอากาศ 

 มีจ านวน 17 สมาชิก ซึ่งรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ GDP ทั่วโลกโดยประมาณร้อยละ 80 
โดยแต่ละประเทศได้แสดงความมุ่งม่ันเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซที่เพ่ิมขึ้น 

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

การประชุมสุดยอดผู้น าด้านสภาพภูมิอากาศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2564 ประกอบด้วย 8 หัวข้อ
หลัก ดังนี้  การเพ่ิมความมุ่งมั่นด้านสภาพภูมิอากาศ การลงทุนในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว
และความยืดหยุ่น การด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในทุกระดับ ความมั่นคงของสภาพอากาศ (climate security) 
การแก้ปัญหาตามธรรมชาติ (nature-based solutions) นวัตกรรมด้านสภาพอากาศ และโอกาสทาง
เศรษฐกิจของการด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ  

โดยในการประชุมดังกล่าวในปีนี้ได้มีการจัดการประชุม Major Economies Forum (MEF) ด้านพลังงานและ
สภาพภูมิอากาศที่น าโดยสหรัฐฯ อีกครั้ง โดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐฯเรียกประชุมผู้น าระดับโลก  
40 คนเพ่ือ “กระตุ้นความพยายาม (galvanize efforts)” ในประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกเพ่ือจัดการกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและ
ความมุ่งมั่นระดับโลกในการ “เพ่ิมโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์มากขึ้น” ในการประชุมการเปลี่ยนแปลง                
สภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ (COP 26) ในสหราชอาณาจักร ทีม่ีก าหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564 

ซึ่งมีสมาชิกจ านวน 17 สมาชิก ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย 
อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี เม็กซิโก รัสเซีย แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา                       
ซึ่งหากพิจารณากลุ่มสมาชิกดังกล่าวรับผิดชอบประมาณร้อยละ 80 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) 
และผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของโลก 

 แนวทางโดยสรุปส าหรับการจะน าโลกมุ่งไปสู่ความส าเร็จในด้านสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ 

 กระตุ้นความมุ่งมั่น (Galvanizing efforts) โดยประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกในการลด            
การปล่อยมลพิษภายในปี 2573 เพ่ือรักษาระดับอุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียส  
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 การระดมเงินทุนของภาครัฐและเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
(net-zero transition) และช่วยประเทศที่เปราะบางรับมือกับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ 

 เน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างงาน
เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจพลังงานสะอาด 

 กระตุ้นให้ เกิดหรือใช้ เทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซและปรับตัวให้ เข้ากับ                    
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ และสร้าง
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

 การน าเสนอผลงานหรือโครงการของผู้เล่นท้องถิ่นและผู้เล่นที่ไม่ใช้รัฐ (subnational and non-
state actors) ที่มุ่งมั่นที่จะฟ้ืนฟู “สีเขียว” (green recovery) และมี "วิสัยทัศน์ที่เท่าเทียม" 
(equitable vision) ในการจ ากัดอุณหภูมิที่ 1.5 องศาเซลเซียส รวมทั้งส่งเสริมด้านความยืดหยุ่น  

 หารือเกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปกป้องชีวิตและการด ารงชีวิตจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงของ
โลกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกล่าวถึงบทบาทของการแก้ปัญหาที่อิงจาก
ธรรมชาติ (nature-based solutions) ในการลดการปล่อยก๊าซสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 

 

ค ามุ่งมั่นจากผู้น าระดับโลกต่าง ๆ ดังนี้ 

 สหรัฐฯ ได้เสนอเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซลงร้อยละ 50-52 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับ
ระดับปี 2548 ซึ่งสะท้อนให้เห็นใน NDC ของประเทศท่ีส่งให้ UNFCCC เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 

 ญี่ปุ่นจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 46-50 เมื่อเทียบกับระดับปี 2556 ภายในปี 2573 (จาก
เป้าหมายเดิมคือ ร้อยละ 26) 
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 แคนาดาเพ่ิมเป้าหมายลดการปล่อยเป็นร้อยละ 40-45 เมื่อเทียบกับระดับปี 2548 ภายในปี 2573 
(จากเป้าหมายเดิมคือ ร้อยละ 30) 

 อาร์เจนตินาจะปรับ NDC ของประเทศให้แข็งแกร่งขึ้น โดยการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ลด
การปล่อยก๊าซมีเทน และยุติการตัดไม้ท าลายป่าอย่างผิดกฎหมาย 

 สหราชอาณาจักรระบุไว้ในกฎหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับระดับปี 
2553 ภายในปี 2578 

 สหภาพยุโรปก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงอย่างน้อยร้อยละ 55 
ภายในปี 2573 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 

 เกาหลี (จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด P4G Seoul ปี 2564 ในเดือนพฤษภาคม) จะยุติการจัดหา
ถ่านหินในต่างประเทศและเสริมความแข็งแกร่งให้ NDC ในปีนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 

 จีนจะเข้าร่วม Kigali Amendment และสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ใช่
คาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งควบคุมโครงการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอย่างเคร่งครัดและลดการใช้ถ่าน
หินลง 

 บราซิลมุ่งม่ันที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และยุติการตัดไม้ท าลาย
ป่าผิดกฎหมายภายในปี 2573 รวมถึงให้เงินงบประมาณสองเท่าในการบังคับใช้กฎระเบียบการตัดไม้
ท าลายป่า 

 แอฟริกาใต้จะเสริมความแข็งแกร่งให้ NDC ของตน 

 รัสเซียตั้งข้อสังเกตถึงความส าคัญของการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนจากทุกแหล่ง รวมถึงการ
ก าจัดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศ พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือจัดการกับ
ก๊าซมีเทน 

ทั้งนี้ António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้เข้าร่วมการประชุม เรียกร้องให้มี "ทศวรรษแห่ง
การเปลี่ยนแปลง" และ "ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม" เพ่ือให้การเข้าถึงเงินทุนและการสนับสนุนทางเทคโนโลยีมาก
ขึ้นส าหรับประเทศที่เปราะบางที่สุดก่อนการประชุม COP 26 

แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/leaders-summit-showcases-clean-energy-commitments-to-tackle-global-climate-crisis/  

..................................................................................................... 
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Zero Waste Europe เปิดแถลงกำรณ์เรียกร้องให้มีกำรแก้ไขกฎระเบียบกำรขนส่งขยะ
ของสหภำพยุโรป 

สำระส ำคัญ  

 Zero Waste Europe ได้เปิดตัวแถลงการณ์ (manifesto) เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎระเบียบการ
ขนส่งขยะของสหภาพยุโรปเพ่ือแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการส่งออกขยะพลาสติก และ
ส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและการรีไซเคิลขยะพลาสติกภายในเขตแดนสหภาพยุโรปแทน เพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงภายในสหภาพยุโรป 

 จากการประเมินเมื่อปีที่แล้ว พบว่า “กฎระเบียบในปัจจุบันนั้นไม่สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เนื่องจาก “การด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน” 

 กฎระเบียบการขนส่งของเสียของสหภาพยุโรป จะได้รับการทบทวนในเดือนมิถุนายนปีนี้ ภายใต้ 
European Green Deal โดยคณะกรรมาธิการยุโรป กล่าวว่า การแก้ไขจะเพ่ิมข้อจ ากัดในการส่งออก
ของเสียเพ่ิมเติม และก าหนดให้การน ากลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลภายในสหภาพยุโรปท าได้ง่ายขึ้น 

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

เมื่อวันที่  14 เมษายน 2564 กลุ่มรณรงค์ด้านสิ่ งแวดล้อม Zero Waste Europe ได้ เปิดแถลงการณ์ 
(manifesto) เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎระเบียบการขนส่งขยะของสหภาพยุโรปเพ่ือแก้ไขผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการส่งออกขยะพลาสติก และส่งเสริมให้เกิดการป้องกันและการรีไซเคิลขยะพลาสติก
ภายในเขตแดนสหภาพยุโรปแทน 

 แนวทางในอนาคตตาม Zero Waste Europe คือ “ห้ามส่งออก
ขยะพลาสติกทั้งหมดออกนอกสหภาพยุโรป” และปฏิบัติตาม
อนุสัญญาบาเซลปี ค.ศ.1992 อย่างเต็มรูปแบบ (อนุสัญบาเซล
ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายจาก
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วไปยังประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า) 

แถลงการณ์เรียกร้องให้ก าหนด “มาตรการต้นน้ าเกี่ยวกับการป้องกัน ลดการใช้ ใช้ซ้ า และรีไซเคิล” เพ่ือท าให้
การค้าขยะพลาสติกของสหภาพยุโรปอยู่ ในรูปแบบ “เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ป้องกันขยะพลาสติกตั้งแต่แรก” 

ส าหรับกฎระเบียบการขนส่งของเสียของสหภาพยุโรป จะได้รับการทบทวนในปีนี้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ              
การขยายขอบเขตของกฎหมายด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศให้กว้างขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนภายใต้ 
European Green Deal โดยคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งก าลังร่างข้อเสนอใหม่ กล่าวว่า การแก้ไขจะเพ่ิมข้อจ ากัด
ในการส่งออกของเสียเพ่ิมเติม และก าหนดให้การน ากลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลภายในสหภาพยุโรปท าได้ง่ายขึ้น 

https://zerowasteeurope.eu/library/the-plastic-waste-trade-manifesto/
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_en
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_en
https://zerowasteeurope.eu/library/the-plastic-waste-trade-manifesto/
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_en
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จากการประเมินเมื่อปีที่แล้ว พบว่า “กฎระเบียบในปัจจุบันนั้นไม่สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่
เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” เนื่องจาก “การด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน” ของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปที่ “ไม่อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขยะข้ามแดนเพ่ือรีไซเคิลภายในสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้การขนส่งล่าช้า” 

Emmanuel Katrakis เลขาธิการสมาพันธ์อุตสาหกรรมรีไซเคิลแห่งยุโรป (EuRIC) กล่าวว่าการออกกฎหมาย
นั้น มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิล ของเสียต้องถูกมองว่าเป็นทรัพยากรไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องก าจัด พร้อมทั้ง
กล่าวอีกว่า ระบบติดตามการขนส่งของเสียที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว จะต้องถูกน ามาใช้ในระดับสหภาพยุโรป
เพ่ือลดการขนส่งที่ผิดกฎหมาย และ Pierre Condamine จาก Zero Waste Europe ได้แสดงความเห็นด้วย
ว่า “การจัดการของเสียภายในสหภาพยุโรปนั้นไม่ถูกต้อง ควรมีระบบติดตามและตรวจสอบการขนส่งที่ดีข้ึน” 

อย่างไรก็ตาม องค์การที่ไม่แสวงผลก าไร (NGOs) ยังกังวลว่า การห้ามดังกล่าวจะครอบคลุมเฉพาะประเทศที่
ไม่ใช่ OECD เท่านั้น นอกจากนี้ทางคณะกรรมาธิการได้ยืนยันขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง
ที่ได้รับการอนุมัติจะรักษามาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ าในการจัดการขยะ 

ในขณะที่ผู้รีไซเคิล กล่าวว่า การห้ามส่งออกจะเป็นการสร้างโอกาสและกระตุ้นการรีไซเคิล แต่กลุ่มเคลื่อนไหว
รักษาสิ่งแวดล้อม (environmental groups) กล่าวว่า สหภาพยุโรปไม่มีผลประโยชน์ที่จูงใจมากพอส าหรับ
การลงทุนในโรงงานรีไซเคิลใหม่ โดยพวกเขาได้เตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น คือ ขยะพลาสติกอาจถูกน าไป
เผาแทน ซ่ึงจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 

 แนวทางท่ีส าคัญ คือ ลดความซับซ้อนในการขนส่งขยะพลาสติก 

จากความเห็นที่ได้จากภาคอุตสาหกรรม การแก้ไขกฎหมายการขนส่งขยะของสหภาพยุโรปที่ก าลังจะเกิดขึ้นมี
ความจ าเป็นต้องท าให้การรีไซเคิลในยุโรปง่ายขึ้นและเร่งกระบวนการด้านการบริหารจัดการ  ซึ่งการลด           
ความซับซ้อนของกระบวนการ ต้องใช้การประสานกันมากขึ้นในประเทศสมาชิก ตลอดจนการสร้างระบบ
ดิจิทัลของขั้นตอนต่างๆ โดยคณะกรรมาธิการได้รับฟังค าแนะน า พร้อมกับกล่าวว่าทางเลือกต่างๆภายใต้การ
พิจารณา “อาจรวมถึงแนวทางดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนข้อมูล” และ“บทบัญญัติเพ่ือความสอดคล้องมาก
ยิ่งขึ้น” ในขั้นตอนการบริหารจัดการ ในขณะที่ ภาคอุตสาหกรรมได้เรียกร้องเสริมถึงการมีขั้นตอนที่ง่ายขึ้น           
ในการเคลื่อนย้ายขยะระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป โดยเสริมว่าการค้าวัตถุดิบรีไซเคิลประเภทสินค้าโภค
ภัณฑ์  (commodity-grade secondary raw materials)  อย่างเสรีมีความส าคัญต่อความสามารถใน           
การแข่งขันของอุตสาหกรรมรีไซเคิล 
แหล่ งที่ ม า  :  https: / /www.euractiv.com/ section/ circular-materials/news/ stop-exporting-plastic-waste-out-of-europe-eu-

lawmakers-say/  

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

https://www.euractiv.com/section/circular-materials/news/stop-exporting-plastic-waste-out-of-europe-eu-lawmakers-say/
https://www.euractiv.com/section/circular-materials/news/stop-exporting-plastic-waste-out-of-europe-eu-lawmakers-say/
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UNIDO ประกำศหำบริษัทสนใจท ำเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 2 อุตสำหกรรม (บรรจุภัณฑ์
พลำสติก และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) 

สำระส ำคัญ  

 UNIDO ได้ประกาศหาบริษัทข้ามชาติ (MNC) ของสหภาพยุโรป ซึ่งท างานร่วมกับซัพพลายเออร์ใน
ประเทศก าลังพัฒนาที่สนใจในการท าโครงการน าร่องด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 2 อุตสาหกรรม
ส าคัญในประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ได้ประกาศหาบริษัทข้าม
ชาติ  (MNC)  ของสหภาพยุ โรป ซึ่ งท างานร่วมกับ         
ซัพพลายเออร์ ในประเทศก าลั ง พัฒนา ที่ สน ใจ ใน          
การท าโครงการน าร่องด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใน                  
2 อุตสาหกรรมที่ส าคัญในประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่            
สิ่ งทอและเครื่ องนุ่ งห่ม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก               
เพ่ือช่วยซัพพลายเออร์ให้เปลี่ยนไปใช้แนวทางและ            
แนวปฏิบัติ เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น   โดยได้รับ             
การสนับสนุนที่ จะมี ให้ ในรูปแบบของการ พัฒนา                
ขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค การพัฒนา
ระบบนิเวศแบบหมุนเวียน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของโครงการ “SWITCH to Circular Economy Value Chains” ด าเนินการ              
โดย UNIDO ร่วมมือกับ Chatham House และ Circle Economy and European Investment Bank  
และได้รับทุนจากสหภาพยุโรป และแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพยุโรปฉบับใหม่                      
(EU Circular Economy Action Plan) ในด้านความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

ซึ่งหากมาพิจารณาในปัจจุบันธุรกิจในประเทศก าลังพัฒนาต้องเผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคและการเงิน            
ที่ส าคัญในการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ของแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และสามารถท าซ้ าได้ โดยการด าเนินการในโครงการน าร่องความ
ร่วมมือ SWITCH to Circular Economy Value Chains ที่จะเชื่อมโยงบริษัทข้ามชาติของสหภาพยุโรป
และซัพพลายเออร์ของพวกเขา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน จะมีส่วนส าคัญท่ีน าไปสู่การกระตุ้น
การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบหมุนเวียนในหลายอุตสาหกรรมต่อไป น ามาซึ่งผลลัพธ์ที่สนับสนุนต่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน การพัฒนาคาร์บอนต่ าและมีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ การสร้างงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
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ปลอดภัย สุขภาพดีและปราศจากมลพิษ และหากพิจารณาตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
โครงการนี้จะน าไปสู่เป้าหมายหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SDG8 (งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ) SDG9 (การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการและยั่งยืน) SDG12 (การบริโภคและการผลิตอย่าง
รับผิดชอบ) SDG13 (การด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ) และ SDG 15 (ระบบนิเวศบนบก) 

ส าหรับบริษัทข้ามชาติ (MNC) ในสหภาพยุโรป ซึ่งท างานร่วมกับซัพพลายเออร์ในประเทศก าลังพัฒนาที่สนใจ
สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าที่ระบุไว้ในเอกสารด้านล่าง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก  

o https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-
04/How_to_express_interest_Plastic_Packaging_2.pdf 

o https://www.unido.org/Plastic-Packaging  

 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

o https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-
04/How_to_express_interest_Textiles_Garments.pdf 

o https://www.unido.org/textiles-garments   

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/call-expressions-interest-projects-circular-plastic-packaging-and-textiles-developing-countries  

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

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-04/How_to_express_interest_Plastic_Packaging_2.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-04/How_to_express_interest_Plastic_Packaging_2.pdf
https://www.unido.org/Plastic-Packaging
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-04/How_to_express_interest_Textiles_Garments.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-04/How_to_express_interest_Textiles_Garments.pdf
https://www.unido.org/textiles-garments
https://www.unido.org/news/call-expressions-interest-projects-circular-plastic-packaging-and-textiles-developing-countries

