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EU Industry review 

ปีที่ 8 ฉบับที ่5 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564 

 5 เทรนด์ในกำรปรับตัวของอุตสำหกรรมกำรผลิตในปี 2564 

 เทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่ (battery-swapping) ใน EV 

 รำยงำนควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ
สหภำพยุโรป 

 ยุโรปเปิดรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมำตรกำรใหม่ของ
โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต 

 กรณีศึกษำอุตสำหกรรมเสื้อผ้ำเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน 
แบบครบวงจรในเนเธอร์แลนด์  

 กำรคำ้สำรเคมผีิดกฎหมำยยังคงเป็นปัญหำใหญ่                       
ทีต่้องรีบจัดกำร 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย 

ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเว็บบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ 

ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่

เกี่ยวข้องได้ที่เว็บบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 
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 5 เทรนด์ในกำรปรับตัวของอุตสำหกรรมกำรผลิตในปี 2564  

สำระส ำคัญ 

 เทรนด์ในการปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิต เกิดจากปัจจัยผลักดันที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น         
ความต้องการจากตลาดเกิดใหม่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมไปถึงความท้าทายเกิดใหม่            
อย่างการระบาดของโควิด-19  

 5 เทรนด์ ประกอบด้วย 1) ต้องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 2) การเตรียมตัวรับยุคหลังโควิด                 
3) การประเมินหรือทบทวนห่วงโซ่อุปทานอีกครั้ง 4) สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน                    
5) การใช้กระบวนการควบคุมทางไกลและกระบวนการโลกเสมือน 

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

เทรนด์ในการปรับตัวหรือพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เกิดจากปัจจัยผลักดันที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น             
ความต้องการจากตลาดเกิดใหม่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมไปถึงความท้าทายเกิดใหม่ อย่างการระบาด
ของโควิด-19 ท าให้อุตสาหกรรมการผลิตต้องมีแนวทางในการปรับตัว โดยสามารถสรุปออกเป็น 5 เทรนด์ได้ ดังนี้  

1) ต้องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

ในปัจจุบันสองค าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
การระบาดใหญ่ที่ท าให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ไม่มีอะไรแน่นอน” โดยการที่ไม่สามารถคาดเดาตลาดได้นั้น ผลักดันให้
อุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน          
ก็ตอบสนองต่อความท้าทายอย่างทันท่วงทีอีกด้วย ดังนั้น ความคล่องตัวและประสิทธิภาพ จึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับอุตสาหกรรม เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่คาดไม่ถึงด้วยความยืดหยุ่น (resilience) 

2) การเตรียมตัวรับยุคหลังโควิด (Post-Covid Era) 

ต้องท าการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพ่ือสามารถด าเนินการธุรกิจใหม่ตามวิถี "ความปกติใหม่ (new 
normal) " ไม่ว่าจะเป็นการหาแนวทางในการเปิดด าเนินการอีกครั้ง การส ารวจพันธมิตรทางธุรกิจใหม่  ปรับ
ขนาดของการด าเนินงาน และร่วมไปถึงการสร้าง Standard Operating Procedure (SOP) หรือค าแนะน าใน
แต่ละข้ันตอนเพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานประจ าที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) การประเมินหรือทบทวนห่วงโซ่อุปทานอีกครั้ง 

การระบาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ท าให้ต้องมีการเตรียมการอย่างจริงจัง            
เพ่ือเพ่ิมวิธีการและสิ่งต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมในการรักษาหรือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานได้ เช่น 
การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการจัดการสินค้าคงคลัง (เป็นแนวทางที่เรียกว่า “ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” (data-
driven)) เพ่ือสามารถประเมินและระบุข้อผิดพลาดบางประการ รวมไปถึง  บางกระบวนการที่อาจจะไร้
ประสิทธิภาพที่ไม่ทราบมาก่อนในห่วงโซ่อุปทาน 
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4. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

การระบาดใหญ่ได้เปลี่ยนแนวคิดในการจัดล าดับความส าคัญสิ่งต่างๆ  และท าให้เรื่องเกี่ยวกับ            
ความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ที่ถูกพิจารณาให้ได้รับความส าคัญมากที่สุด ซึ่งท าให้มีการบูรณาการวิธีการใหม่ๆ 
เพ่ือการตรวจสอบและรักษาสุขภาพของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
ล่วงหน้า ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบขั้นสูง ที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพนักงาน สถานที่ และอุณหภูมิ 

5. การใช้กระบวนการควบคุมทางไกลและกระบวนการโลกเสมือน (Remote & Virtual Processes) 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตได้ เริ่มปรับใช้ปัญญาประดิษฐ์  (AI) เทคโนโลยีโลกเสมือน                  
(Virtual Reality (VR)และ Augmented Reality (AR)) ระบบคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง (machine 
learning) และเทคโนโลยีฝาแฝด (digital twinning)1 รวมไปถึงระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) ใน
การช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประมวลผลแบบคลาวด์และการผสานรวม
ของกระบวนการควบคุมทางไกลและโลกเสมือนช่วยให้ทุกอย่างท างานได้อย่างราบรื่น โดยมีข้อผิดพลาดต่ าจน
อาจเรียกว่าถึงศูนย์ ยิ่งไปกว่านั้น คือ สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ิมความปลอดภัยของพนักงาน และ
มีความยืดหยุ่นอีกด้วย 
แหล่งที่มา : https://industryeurope.com/sectors/technology-innovation/top-5-trends-in-manufacturing-in-2021-and-beyond/  

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

 เทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่ (battery-swapping) ในรถยนต์ไฟฟ้ำ  

สำระส ำคัญ 

 Renault บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของฝรั่งเศส ก าลังพิจารณาที่จะเพ่ิมขีดความสามารถให้
สามารถสลับแบตเตอรี่ (battery-swapping) ในรถยนต์ไฟฟ้าของตน 

 เทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่จะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถแยกค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ออกจากรถยนต์
ไฟฟ้ารุ่นใหม่ได้ และลดความกังวลของผู้ขับขี่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่เสื่อมค่าหรือเสี่อมศักยภาพได้ด้วย 

 ในปัจจุบัน จีนเป็นผู้น าในการส่งเสริมเทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ในรถยนต์ ไฟฟ้า ท าให้มีการร่วม          
ร่างมาตรฐานแบตเตอรี่ EV แบบสลับเปลี่ยนได้อย่างเป็นทางการฉบับแรกและแนวทางด้าน               
ความปลอดภัย ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ 

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

                                                           
1 Digital Twin คือ แบบจ าลองเสมือนของวัตถุทางกายภาพที่ถกูสร้างขึ้นจากการบูรณาการเทคโนโลยี เพือ่สร้างแบบจ าลองฝาแฝด ที่สามารถ
แสดงรายละเอียด และคุณสมบัติเกือบเทียบเท่าวัตถจุริง และยังสามารถแสดงคุณลักษณะในอดีต และให้ขอ้มูลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
แหล่งที่มา : http://www.mitrpholmodernfarm.com/news/2020/02/digital-twin  

https://industryeurope.com/sectors/technology-innovation/top-5-trends-in-manufacturing-in-2021-and-beyond/
http://www.mitrpholmodernfarm.com/news/2020/02/digital-twin
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Renault บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของฝรั่งเศส ก าลังพิจารณาที่จะเพ่ิมขีดความสามารถให้สามารถสลับ
แบตเตอรี่ (battery-swapping) ในรถยนต์ไฟฟ้าของตน ซึ่งหากเกิดขึ้นบริษัทจะกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์            
รายใหญ่รายแรกที่ใช้เทคโนโลยีนี้ 

รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน (EV) ส่วนใหญ่ต้องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์จากสถานีชาร์จหรือเต้ารับเมื่อไฟฟ้าหมด  
ซึ่งมักใช้เวลามากกว่าการเติมน้ ามันในถังน้ ามัน ท าให้การใช้ EV ส าหรับการเดินทางไกลไม่สะดวกเท่ารถยนต์ 
ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 

ในงาน "การประชุมสุดยอดของรถยนต์ในอนาคต" ของ Financial Times ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 
ผู้บริหารระดับสูงของเรโนลต์ ได้ประกาศว่าเขาก าลังประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยี                     
การแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ รวมทั้งกล่าวว่า “แม้ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจ แต่ผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่น่าสนใจ” และ
กล่าวเสริมว่า "เราจ าเป็นต้องหาวิธีแก้ไขในทางปฏิบัติ แต่จากมุมมองทางธุรกิจ มีจุดที่สามารถแยกแบตเตอรี่
ออกจากรถได้" 

เทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่จะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถแยกค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ออกจากรถยนต์ไฟฟ้า
รุ่นใหม่ได้ และลดความกังวลของผู้ขับขี่เก่ียวกับแบตเตอรี่ที่เสื่อมค่าหรือเสี่อมศักยภาพได้ด้วย 

ในขณะนี้ยังไม่มีผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับนานาชาติน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ แม้ว่าในอดีตจะมีผู้ผลิตรถยนต์           
รายอ่ืนพยายามเช่นกัน แต่ในที่สุดก็เปลี่ยนมาเป็นมุ่งเน้นไปที่การลดเวลาในการชาร์จแทน อย่างเช่น                 
บริษัทเทสลา ที่เคยเริ่มทดสอบเทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ในปี 2556 แต่ก็ยกเลิกโครงการในอีกไม่กี่ปีต่อมา 
เนื่องจากผู้บริโภคแสดงความสนใจเกี่ยวกับเครือข่ายซูเปอร์ชาร์จเจอร์ที่ชาร์จเร็วมากกว่า 

ในปัจจุบัน จีนเป็นผู้น าในการส่งเสริมเทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ แม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ระดับนานาชาติ
จะเลือกวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ เป็นส่วนใหญ่ แต่บริษัทสตาร์ทอัพรายเล็กของจีนหันมาใช้เทคโนโลยี            
สลับแบตเตอรี่ อย่างเช่น บริษัทสตาร์ทอัพ EV ของจีน NIO เปิดเผยว่าได้สลับแบตเตอรี่ถึง 2 ล้านครั้งจนถึง
ปัจจุบัน และบริษัทก็ได้ประกาศแผนการที่จะเพ่ิมเครือข่ายการสลับแบตเตอรี่ในจีนเป็นสองเท่า ให้มีสถานี
มากกว่า 500 สถานีในปี 2564 ในขณะเดียวกันจะท าการเปิดสถานีสลับในนอร์เวย์ในปลายปีนี้ด้วย ในขณะที่
ผู้ผลิตรถยนต์รายอ่ืนของจีน เช่น BAIC และ Geely ได้ผลักดันเทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน             
โดยล่ าสุดบริษัท Geely เ พ่ิ ง เปิดตัววิดี โอสถานีสลับแบตเตอรี่ อัตโนมัติ  1 นาที  ในยูทูป อีกด้ วย 
(https://www.youtube.com/watch?v=Y5-_tVnWpZg)  

https://www.youtube.com/watch?v=Y5-_tVnWpZg
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จากการเติบโตของเทคโนโลยีการสลับแบตเตอรี่ในประเทศจีน ท าให้มีการ
ร่วมร่างมาตรฐานแบตเตอรี่ EV  แบบสลับเปลี่ยนได้อย่างเป็นทางการฉบับ
แรกและแนวทางด้านความปลอดภัย ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ 
(https://cnevpost.com/2021/05/10/battery-swap-national-
standard-to-go-into-effect-nov-1/)  

 

แหล่ งที่ มา  :  https: / /www.climate.news/2021-05-25- renault- introduces-battery-
swapping-electric-vehicles.html#  

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

รำยงำนควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ของสหภำพยุโรป 

สำระส ำคัญ  

 จากรายงาน พบว่า ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีการเก็บรวบรวมและกู้คืนอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าประเทศอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่ 

 การจัดการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ยังคงเป็นความท้าทายส าคัญของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เนื่องจากการจัดการขยะอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่ปลอดภัย ยังคงให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยู่ 
รวมทั้งยังคงมีความเสี่ยงที่ต่ าท่ีจะถูกจับได้ 

 ข้อก าหนดที่ปรับปรุงแล้วในปัจจุบัน ยังคงไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น 
โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ 

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

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สหภาพยุโรปได้เผยแพร่รายงาน การด าเนินการของสหภาพยุโรปและ              
ความท้าทายเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ น าเสนอแนวทางการจัดการของสหภาพยุโรปต่อปัญหาและ            
ความท้าทายที่ส าคัญในการบังคับใช้ Waste electrical and electronic equipment (WEEE) Directive 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมาธิการในการพิจารณาเกี่ยวกับ “Circular Electronics 
Initiative” ที่จะมีข้ึนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564  

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วทิ้ง เครื่องใช้ในครั วเรือน และอุปกรณ์
ขนาดใหญ่ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้ หากจัดการอย่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตราย          
ต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ขยะดังกล่าว มักจะประกอบด้วยโลหะและพลาสติกที่สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ด้วย  

https://cnevpost.com/2021/05/10/battery-swap-national-standard-to-go-into-effect-nov-1/
https://cnevpost.com/2021/05/10/battery-swap-national-standard-to-go-into-effect-nov-1/
https://www.climate.news/2021-05-25-renault-introduces-battery-swapping-electric-vehicles.html
https://www.climate.news/2021-05-25-renault-introduces-battery-swapping-electric-vehicles.html
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โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) การตรวจสอบว่าปัจจุบันกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรปใน                
การจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นอย่างไรบ้าง 2) การด าเนินการเพ่ือพัฒนานโยบายขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
3) ความท้าทายในการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสหภาพยุโรป  

จากการตรวจสอบการด าเนินการด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า สหภาพยุโรปมีการเก็บรวบรวมและ 
กู้คืนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าประเทศอ่ืน ๆ โดยส่วนใหญ่ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับเป้าหมายที่เคยตั้งไว้สามารถบรรลุเป้าหมายแล้ว และได้ตั้งเป้าหมายใหม่ที่มีความท้าทายมากขึ้น 

ในส่วนของการด าเนินการได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่ปฏิบัติที่ส่งเสริมต่อระบบการจัดการให้ดีขึ้นต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น การน าข้อก าหนดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในข้อเสนอทางกฎหมาย (เช่น eco-design) การจูงใจ         
ให้ลดการใช้วัสดุ และการส่งเสริมให้สินค้าสามารถซ่อมแซมและมีความทนทาน แต่อย่างไรก็ตาม                    
ยังมีข้อก าหนดที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้ครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง เช่น 
โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ 

นอกจากนี้ในเรื่องของความท้าทาย เช่น การตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่และปัญหาการละเมิด
ต่าง ๆ  เช่น การขนส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมายไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรป ซึ่งบางประเทศปลายทาง
ขาดทรัพยากรในการตรวจสอบการขนส่งอย่างเหมาะสม โดยกล่าวเสริมว่าเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีแรงจูงใจใน
เรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยู่ และมีความเสี่ยงต่ าที่จะถูกจับได้  
รายงานฉบับเตม็ : https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_04/RW_Electronic_Waste_EN.pdf  
แหล่งที่มา :  
https://sdg.iisd.org/news/review-describes-eu-progress-and-challenges-on-e-waste-targets/  
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INRW21_04/INRW_Electronic_Waste_EN.pdf  

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

ยุโรปเปิดรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมำตรกำรใหม่ของโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต 

สำระส ำคัญ  

 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการใหม่ด้านการออกแบบ eco-design 
และการติดฉลากพลังงานส าหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต 

 เพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและคงทนมากขึ้น รวมทั้งมีความง่ายต่อการ
น าไปซ่อมแซม อัพเกรด น ากลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล 

 โดยให้ความส าคัญไปที่การประเมินความเป็นไปได้ในการเสนอข้อก าหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์และ
ฉลากพลังงาน (Ecodesign and Energy Labelling requirements) ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย 

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

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_04/RW_Electronic_Waste_EN.pdf
https://sdg.iisd.org/news/review-describes-eu-progress-and-challenges-on-e-waste-targets/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INRW21_04/INRW_Electronic_Waste_EN.pdf
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คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการใหม่ด้านการออกแบบ eco-design และ
การติดฉลากพลังงานส าหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกี่ยวกับมาตรการใหม่ที่อาจเกิดขึ้น และ
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชอบ และทางเลือกของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้งาน การซ่อมแซม และ
การก าจัดโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต โดยข้อเสนอแนะจะช่วยในการประเมินความเกี่ยวข้องของมาตรการ
ก ากับดูแลใหม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานและคงทนมากขึ้น รวมทั้งมี     
ความง่ายต่อการน าไปซ่อมแซม อัพเกรด น ากลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิล 

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Commission’s 2020 New Circular Economy Action Plan เพ่ือจัดการ
กับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และเพ่ือให้มั่นใจว่าทรัพยากรที่ใช้จะสามารถคงอยู่ในระบบเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้คณะกรรมาธิการได้เตรียมการศึกษาเรื่อง Ecodesign preparatory 
study on mobile phones, smartphones and tablets ซึ่งเผยแพร่ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนอีกด้วย โดยให้
ความส าคัญไปที่การประเมินความเป็นไปได้ในการเสนอข้อก าหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์และฉลากพลังงาน 
(Ecodesign and Energy Labelling requirements) ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย 

โดยในเรื่องของ Ecodesign Directive จะเป็นการก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าส าหรับผลิตภัณฑ์ เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมในด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน การใช้น้ า ระดับการปล่อยมลพิษ ตลอดจน
การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ร่วมกับ Energy Labelling Regulation ซึ่งเป็น
กฎหมายช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพไม่ดีจะไม่สามารถวางในตลาดสหภาพยุโรปได้ และเป็น  
การให้อ านาจแก่ผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่าย  
แหล่งที่มา :  https: / /ec.europa.eu/growth/content/ecodesign-commission-seeks-public-opinion-circular-

economy-and-energy-efficiency-measures_en  
 

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

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12797-Designing-mobile-phones-and-tablets-to-be-sustainable-ecodesign_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12797-Designing-mobile-phones-and-tablets-to-be-sustainable-ecodesign_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_420
https://data.europa.eu/doi/10.2873/175802
https://data.europa.eu/doi/10.2873/175802
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0125https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0125
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.198.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/growth/content/ecodesign-commission-seeks-public-opinion-circular-economy-and-energy-efficiency-measures_en
https://ec.europa.eu/growth/content/ecodesign-commission-seeks-public-opinion-circular-economy-and-energy-efficiency-measures_en
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กรณีศึกษำอุตสำหกรรมเสื้อผ้ำเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบครบวงจรในเนเธอร์แลนด์  

สำระส ำคัญ  

 การใช้กลยุทธ์การซ่อมแซมและการน ากลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทออาจน าไปสู่การเพ่ิมงานใน
ภาคธุรกิจถึงร้อยละ 25 จากกรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 แต่มีความจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงช่องว่างด้านทักษะ และการเพ่ิมทักษะให้กับพนักงานด้วย โดยจาก
แนวคิดนี้สามารถสร้างอาชีพใหม่ๆ ตั้งแต่นักออกแบบการผลิต ผู้ประเมินคุณภาพ ไปจนถึงผู้จัดการ
ฝ่ายขาย 

 เริ่มจากการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่แบบแนวทางองค์รวม และมุ่งเป้าไปที่คนงานที่ว่างงานและ 
ผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง และต้องยอมรับว่าบทบาทของอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเป็นสิ่งจ าเป็น 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการฟ้ินฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมจากการระบาดของโควิด-19 

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

การเปลี่ยนเข้าสู่เศรฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าในเนเธอร์แลนด์ ไม่เพียงแต่ได้รับผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดการจ้างงานอีกด้วย โดยช่วยเพ่ิมได้มากถึงร้อยละ 25% อ้างอิงจากงานวิจัยโดย Circle 
Economy's Circular Jobs Initiative, Putting circular textiles to work: The employment potential 
of circular clothing in the Netherlands.   

โดยงานวิจัยได้แยกกรณีศึกษาออกเป็น 3 กรณี คือ 1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค 2) การให้
ความส าคัญกับการใช้ซ้ าและการซ่อมแซม 3) การขยายหรือเพ่ิมจ านวนการรีไซเคิลของสิ่งทอ โดยผ่านมุมมอง
ไปสู่ผลที่จะเกิดขึ้นต่อการจ้างงาน พบว่า กรณีที่ 2 การให้ความส าคัญกับการใช้ซ้ าและการซ่อมแซม เป็น
ประโยชน์มากที่สุดต่อตลาดการจ้างงาน แต่มีความจ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงช่องว่างด้านทักษะ และการเพ่ิม
ทักษะให้กับพนักงาน โดยจากแนวคิดนี้สามารถสร้างอาชีพใหม่ๆ ตั้งแต่นักออกแบบการผลิต ผู้ประเมิน
คุณภาพ ไปจนถึงผู้จัดการฝ่ายขาย 

จากสถานการณ์ในปัจจุบันของทั่วโลก เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของการปล่อยมลพิษของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ าคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของทั้งโลก 
และในทุกๆ วินาทีมีเสื้อผ้าจ านวน 1 รถบรรทุกที่ถูกเผาท าลาย  

จากการท าวิจัยร่วมกันของ Goldschmeding Foundation, Circle Economy และ HIVA ได้เจาะลึก
ถึงการด าเนินการใน 3 กรณีข้างต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า
เสื้อผ้าของเนเธอร์แลนด์เปลี่ยนจากการด าเนินธุรกิจรูปแบบเส้นตรงไปเป็นแบบหมุน เวียน และสนับสนุน
โอกาสในการจ้างงาน 
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จากกรณีของประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่า การ
ซ่อมแซมและการน ากลับมาใช้ใหม่ ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อการจ้างงาน ซึ่งจะท าให้
ตลาดมือสองเติบโตและความต้องการบริการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเพิ่มขึ้น โดยสามารถ
เพิ่มการสร้างงานในอุตสาหกรรมได้ถึงร้อยละ 
25 ตัวอย่างสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อม
และบ ารุงรักษา การขนส่งและการจัดซื้อ การ

ผลิต การจัดการ การขายและการขายปลีก การจัดการขยะ ด้านเทคโนโลยี อีคอมเมิร์ซ และการคัดแยก
สิ่งทอ เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซม และยิ่งไปกว่านั้น การก้าวไปสู่ภาคส่วนหมุนเวียนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จะต้องพัฒนาแง่มุมของทั้งสามกรณีร่วมกัน    

โดยมีการท าการวิจัยเชิงปฏิบัติร่วมมือกับ Makers Unite ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมในอัมสเตอร์ดัมใน 
การส ารวจช่องว่างด้านทักษะส าหรับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและ
การใช้ซ้ าอย่างสร้างสรรค์ (upcycled products) เพ่ือหวังที่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธุรกิจหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์  
พบว่าในห่วงโซ่อุปทานมีการต้องการเพิ่มขึ้นของสายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
นักวิเคราะห์ ผู้จัดการด้านความยั่งยืนและนวัตกรรม พนักงานด้านโลจิสติกส์และการสื่อสารกับลูกค้า 
รวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

แนวทางในอนาคต จากศักยภาพสู่ความเป็นจริง จากการวิจัย ซึ่งพบผลเชิงบวกอย่างมาก แล้วการจะไป
ให้ถึงจุดนั้นในเชิงมหภาค สิ่งที่ส าคัญ คือ ต้องมีการประสานงานอย่างมุ่งมั่นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
รัฐบาลเนเธอร์แลนด์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเอกชน ไปจนถึงสถาบันการศึกษา  ตลอดจนการ
ด าเนินการที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับประเด็นการจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง หรือ อยู่ภายใต้สภาพการท างาน
ที่ผิดจรรยาบรรณ โดยเริ่มจากการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่แบบแนวทางองค์รวม และมุ่งเป้าไปที่
คนงานที่ว่างงานและผู้ที ่เสี ่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง และต้องยอมรับว่าบทบาทของอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมเป็นสิ่งจ าเป็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และการฟิ้นฟูให้กลับมาดีกว่าเดิมจากการ
ระบาดของโควิด-19 

แหล่งที่มา : https://www.circle-economy.com/news/a-fully-circular-clothing-industry-in-the-netherlands-is-possible-
and-can-bring-plentiful-employment-benefits  
 

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

https://www.circle-economy.com/news/a-fully-circular-clothing-industry-in-the-netherlands-is-possible-and-can-bring-plentiful-employment-benefits
https://www.circle-economy.com/news/a-fully-circular-clothing-industry-in-the-netherlands-is-possible-and-can-bring-plentiful-employment-benefits
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กำรค้ำสำรเคมีผดิกฎหมำยยังคงเป็นปัญหำใหญท่ี่ต้องรีบจดักำร 

สำระส ำคัญ  

 ความคืบหน้าของการจัดการการค้าสารเคมีผิดกฎหมายมีอย่างจ ากัดในทุกภูมิภาค และการขนส่ง          
ผิดกฎหมายยังคงเป็นภัยคุกคามรุนแรงต่อประเทศก าลังพัฒนา 

 ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของ SAICM Beyond 2020 ได้มีการระบุเกี่ยวกับการป้องกันการค้า
ระหว่างประเทศและการขนส่งที่ผิดกฎหมายของสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นอันตราย ต้องห้าม และมีการ
จ ากัดอย่างเข้มงวด เป็นเป้าหมายภายใต้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ A (การป้องกันหรือลดความ
อันตรายจากสารเคมีตลอดท้ังวงจรชีวิต) 

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

โครงการระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยสารเคมี (Inter-Organization Programme for the Sound 
Management of Chemicals (IOMC)) ได้จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อชื่อ “การจัดการการค้าและการขนส่ง
ผิดกฎหมายของสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม สารก าจัดศัตรูพืช และของเสียตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป” 
(Addressing illegal trade and traffic of industrial chemicals, pesticides and waste for sound 
management of chemicals and waste beyond 2020) โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนี 

การสัมมนาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) เกริ่นถึงหัวข้อและกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่เข้าร่วมอยู่ใน 
IOMC โดยมีส านักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล รอตเตอร์ดัม และสตอกโฮล์ม (BRS) องค์การเพ่ือความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มาร่วม
แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับปัญหา  และ 2) การอภิปราย ซึ่งได้หารือกันในเรื่องการด าเนินการ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือป้องกันและต่อต้านการค้าและการขนส่งที่ผิดกฎหมาย โดยมีตัวแทนจาก
กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หน่วยงานความร่วมมือ การบังคับใช้กฎหมายระดับภูมิภาค 
อย่างเช่น ศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (Center for International Environmental Law) และ
หน่วยงานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรป (EU Agency for Law Enforcement 
Cooperation (Europol)) รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรอื่น ๆ เป็นต้น 

 จากการประเมินอิสระ ปี 2549-2558 (independent evaluation) ของแนวทางเชิงกลยุทธ์
ส าหรับการจัดการสารเคมีระหว่างประเทศ (SAICM) พบว่าความคืบหน้าของการจัดการการค้า
สารเคมีผิดกฎหมายมีอย่างจ ากัดในทุกภูมิภาค และการขนส่งผิดกฎหมายยังคงเป็นภัยคุกคาม
รุนแรงต่อประเทศก าลังพัฒนา  

 ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของ SAICM Beyond 2020 ได้มีการระบุเกี่ยวกับการป้องกันการค้า
ระหว่างประเทศและการขนส่งที่ผิดกฎหมายของสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นอันตราย ต้องห้าม และมี

http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/reporting/FinalReport_Independent-Evaluation-SAICM-2006-2015.pdf
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การจ ากัดอย่างเข้มงวด เป็นเป้าหมายภายใต้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ A (การป้องกันหรือลดความ
อันตรายจากสารเคมีตลอดทั้งวงจรชีวิต) 

 ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ และด้วยเหตุนี้จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการและ          
ลดความเสี่ยง 

 การขนส่งที่ผิดกฎหมายของสารเคมีและของเสีย ส่งผลกระทบต่อทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางที่สุด 
ซึ่งหมายรวมถึงเกษตรกรและผู้บริโภค 

 การใช้แนวทางแบบองค์รวมมีความจ าเป็นส าหรับการแก้ไขปัญหาการขนส่งที่ผิดกฎหมายของ
สารก าจัดศัตรูพืช ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงกฎหมาย การพัฒนานโยบายและแนวทางเชิงเทคนิค
ในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
(เกษตรกร ผู้บังคับใช้กฎหมาย และภาคเอกชน) และการเพ่ิมการรับรู้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/webinar-underscores-illegal-traffic-of-chemicals-and-waste-remains-a-serious-problem/  

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

https://sdg.iisd.org/news/webinar-underscores-illegal-traffic-of-chemicals-and-waste-remains-a-serious-problem/

