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เมื่อวันท่ี 18-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส านักงานท่ี
ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ 
จัดการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป 
(TSAC2018) ครั้งท่ี 7 ประจ าปี 2561 ในหัวข้อ “การ
มุ่งเน้นน าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ภายใต้
แ น ว คิ ด  “Bridging Academic Research and  
Practical Implication: Knowledge Creation and 
Transferring” 

ในโอกาสนี้ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม
วิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งท่ี 7 พร้อมด้วย 
รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตท่ี
ปรึกษา (ฝุายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ส านักงานท่ี
ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม อีกท้ัง รศ.ดร.
พาสิทธิ์ ได้ให้การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ: ทิศทางและ
นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาประเทศไทยโดยการใช้นวัตกรรม ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ 
ปานกลาง (middle-income trap)  

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปถูกริเริ่ม
และจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดย สมาคม
นักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และได้มี
การจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีหมุนเวียน  
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ไปตามประเทศต่าง ๆ ท่ีมีนักเรียนไทยก าลังศึกษาอยู่ 
โดยมีเปูาหมายเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนไทยท่ีก าลัง
ศึกษาในทวีปยุโรปได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใน
งานวิจัย รวมท้ังประสบการณ์จากการเรียน และการใช้
ชีวิตในต่างประเทศ นอกจากนี้สิ่งท่ีส าคัญอีกประการ
หนึ่งของการประชุม คือ การสร้างเครือข่ายนักเรียน 
และนักวิจัยในทวีปยุโรป กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ 
เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยของตนเองกับประเด็นท่ีแตกต่าง
ออกไปในสาขาวิชาอื่น ๆ เพื่อกลับไปประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทยเมื่อส าเร็จการศึกษา เพื่อเป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีการพัฒนาในด้านต่าง 
ๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

โดยการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งท่ี 
7  ถู ก จั ด ขึ้ น  ณ  ประ เทศ เบล เ ยี ยม  เ นื่ อ ง จ าก
มหาวิทยาลัยในประเทศเบลเยียม ได้ให้ความส าคัญใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ 

งานจริง โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานท่ีดูแลด้านการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัย และให้
ความช่วยเหลือในการจัดตั้ง บริษัท Startup และ 
Spin-off รวมไปถึงเชื่อมโยงนักวิจัยให้เข้าถึงทุนวิจัย
และโครงการจากรัฐบาลเบลเยียม สหภาพยุโรป (EU) 
และบริษัทเอกชน อาทิเช่น KU Leuven มีหน่วยงาน 
LRD, Ghent university มีหน่วยงาน UGent Tech-
Transfer, มหาวิทยาลัย Vrije Universiteit Brussel 
หรือ  VUB มีหน่ วยงาน VUB TechTransfer และ  
University of Antwerp มีหน่วยงาน Valorisation 
Office เป็นต้น อีกท้ังการประชุมครั้งนี้ยังถูกจัดขึ้นใน
โอกาสท่ีประเทศไทยและประเทศเบลเยียม มีวาระ
ครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางด้านการค้า และ
ครบรอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต ไทย-
เบลเยียม 
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โดยผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีป
ยุโรป ครั้งท่ี 7 ประกอบด้วยนักเรียนไทยท่ีก าลังศึกษา
และท าวิจัยในทวีปยุโรปในระดับปริญญาโท -เอก 
จ านวน 62 คน โดยแบ่งเป็น สหราชอาณาจักร จ านวน 
23 คน เบลเยียม จ านวน 18 คน เยอรมันนี จ านวน 9 
คน สวีเดน จ านวน 4 คน เนเธอร์แลนด์ จ านวน 3 คน 
ออสเตรีย จ านวน 2 คน ฝรั่งเศส จ านวน 2 คน และ
โปรตุเกส จ านวน 1 คน ในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพนักวิจัยไทยท่ีมีความสามารถ
เป็นเลิศในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขา
การแพทย์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขา
สังคมศาสตร์ หรือ สาขาดนตรีสากล  นอกจากนี้ยังมี
ผู้แทนของส านักงาน ในต่างประเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทย จาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และผู้บริหาร
จากภาคเอกชนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม 

โดยในการจัดการประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การน าเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการจากนักเรียนไทยในทวีปยุโรป การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการลงพื้นท่ีศึกษาดูงาน
เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศของศูนย์วิจัยและ
เทคโนโลยีของประเทศเบลเยียม ซึ่งผลท่ีได้รับจากการ
จัดประชุมครั้งนี้ คือ การถ่ายทอดและแบ่งปันองค์
ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ 10อุตสาหกรรม
หลักของประเทศไทยระหว่างนักศึกษาและนักวิจัยไทย 
และร่วมกันน าเสนอความคิดเพื่อต่อยอดงานวิจัยไปใช้
ในเชิงพาณิชย์ เช่นการจัดตั้งบริษัท Spin-off และ 
Startup เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านั้น และ
ขับเคล่ือนโมเดลประเทศไทย 4.0 

โดยผู้ท่ีสนใจสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการ
ประชุมเพื่ออ่าน บทคัดย่อของงานวิจัยท่ีถูกน าเสนอใน
งานประชุมครั้งนี้ ได้ที่ https://goo.gl/xJJkrz 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FxJJkrz&h=ATOYFNyKu3vn7sSBp2MrLyWs-Eyhro9d_Gu4sVcA_-38GMXU6ilcRfbBG24p-ZegknWhnIxaClvyKPk1jqFiab6PAAgFEjMUB-pjfHMpl3RLv4MBij9WLYqGaYjhxhVY_H3Q


 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 4 

Credit: wikimedia.org 

สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ ส านักงานใหญ่ ณ ปราสาท  
Birlinghoven หรือ สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ IZB เป็น
หนึ่ งในศูนย์วิจัยด้านสารสนเทศและคณิตศาสตร์
ประยุกต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย
มีนักวิทยาศาสตร์ประมาณ 600 คน ท างานภายใต้ 3 
สถาบันย่อย และ 1 สถาบันวิจัย เพื่อวิจัยถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมและสังคม 

1) Fraunhofer-Institute for Algorithms and  
Scientific Computing (SCAI) ด าเนินการวิจัยในด้าน
การจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต รวมไปถึงการออกแบบและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรม และท าการค านวณผ่านการใช้ 
คอมพิ ว เตอร์ สมรรถนะสู ง  (High Performance  
Computer) นอกจ ากนี้ ยั ง มี ฝุ า ย ชี ว ส า รสน เทศ 
( Bioinformatics) ท่ี มุ่ ง เน้ นพัฒนาวิ ธี ก าร เพื่ อ ใ ช้
ส าหรับการสกัดข้อมูลและเคมีสารสนเทศ 

2) Fraunhofer Institute for Applied Information 
Technology (FIT) จะด าเนินการวิจัยในรูปแบบบูรณา
การระหว่างต่างสาขา โดยจะบูรณาการความเชี่ยวชาญ 

ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไปแก้ไขปัญหาในสาขา
อื่น ๆ ผ่านการสร้างแอพพลิชันต่าง ๆ ท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกต่อการท างานในสาขาท่ีมีความเฉพาะ
แตกต่างกัน 

3)  Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis 
and Information Systems (IAIS) พัฒนานวัตกรรม
ในการวิ เคราะห์และสร้างข้อมูล โดยประยุกต์ใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ข า ก า ร ท า เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล  ( Data  
Mining) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีใช้ข้อมูลจ านวนมากเพื่อ
ค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ ท่ีซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล
นั้ น  แ ล ะ ส า ข า ธุ ร กิ จ อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Business  
Intelligence, BI) ซึ่ ง เป็ น เทค โน โ ลยี ส าห รั บก าร
รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล 
เพื่อน ามาพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ 
และกระบวนการผลิต ท้ังในด้านธุรกิจท่ีช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ รวมท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

http://www.scai.fraunhofer.de/
http://www.scai.fraunhofer.de/
http://www.fit.fraunhofer.de/
http://www.fit.fraunhofer.de/
http://www.iais.fraunhofer.de/
http://www.iais.fraunhofer.de/
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4) Fraunhofer Institute for Secure Information 
Technology (SIT) จะดูแลเรื่ องการจัดการความ
ปลอดภัยของข้อมูล โดยจะออกแบบแผนงานเพื่อช่วย
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขางานวิจัยที่มุ่งเน้นของ 
สถาบันฟรอนโฮเฟอร์ IZB 

1) ระบบกริดและการค านวณแบบกลุ่มก้อนเมฆ (Grid 
and Cloud Computing) โ ด ยจะ ต่ อ ยอดก าร ใ ช้
เทคโนโลยีเว็บไซต์ไปยังการบริการอื่น ๆ ในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและในระบบสถาปัตยกรรมเชิง
บริการ (Service-Oriented Architectures, SOA) ซึ่ง
เป็นหลักการการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ท่ี
มุ่งเน้นให้แอพพลิเคชันสามารถท างานร่วมกันได้ โดยไม่
ขึ้นกับแพลตฟอร์ม ภาษาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ท่ีใช้ในการพัฒนา โดยถือเป็นการสร้างรากฐานใหม่
ส าหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์ 

2 )  กา รท า เหมื อ งข้ อมู ล  ( Data Mining) ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการท่ีใช้ข้อมูลจ านวนมากเพื่อค้นหารูปแบบ
และความสัมพันธ์ ท่ีซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น แล้วสกัด
พร้อมแปลผลข้อมูลออกมา 

3) การออกแบบระบบโต้ตอบระหว่างเครื่องจักรกับ
มนุษย์ (Man-machine interaction, MMI) 

ท่ีมา: www.izb.fraunhofer.de/en.html 

Credit: fit.fraunhofer.de 

Credit: fit.fraunhofer.de 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 6 

ข้อมูลทั่วไปประเทศของออสเตรีย 

ประเทศออสเตรียหรือชื่อเป็นทางการคือสาธารณรัฐ
ออสเตรีย เป็นประเทศสหพันธรัฐ (federal republic) 
ท่ีแบ่งออกเป็น 9 รัฐ หรือ Bundesländer ซึ่ งรัฐ
เหล่านี้มีพันธกิจในด้านการบริหาร และได้รับอ านาจ
ด้ า น นิ ติ ศ า ส ต ร์ จ า ก รั ฐ บ า ล ก ล า ง  ( federal  
government) เช่นในด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม การ
ดูแลเยาวชน สิ่งแวดล้อม การล่าสัตว์และการแบ่งการ
ใช้พื้นท่ีต่าง ๆ โดยท่ีรัฐบาลกลางของออสเตรียก็มี
กระทรวง 13 กระทรวงท่ีดูแลในด้านต่าง ๆ 

ด้านเศรษฐกิจ: ออสเตรียมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ี
เข้มแข็ง มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมขั้นสูง 
ธุรกิจการบริการและการท่องเท่ียว การวิจัยและ
วิทยาศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน Smart City การวาง
ผังเมือง นอกจากนี้ ออสเตรียถือเป็นประตูสู่ยุโรปกลาง 
ยุโรปตะวันออกและอนุภูมิภาคบอลข่าน เป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมของยุโรป อย่างไรก็ดี โดยท่ีเศรษฐกิจ
ยุโรปประสบภาวะชะลอตัว มาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย
ของสหภาพยุโรป และกรณี Brexit ออสเตรียจึง
ต้องการขยายตลาดใหม่ ๆ ในเอเชีย รวมถึงประเทศ 

ไทย เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจออสเตรียต้องพึ่งพาตลาด
สหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียว 

ปัจจุบันมีบริษัทออสเตรียเข้ามาลงทุนในไทยกว่า 100 
บริษัท อาทิ บริษัท Swarovski (ผลิตเครื่องประดับ
และคริสตัล) บริษัท Semperit (ผลิตยาง) ซึ่งท าให้มี
การจ้างงานกว่า 20,000 ต าแหน่ง นอกจากนี้ บริษัท 
Lenzing ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเส้นใยเซลลูโลสชั้นน าของ
ออสเตรียอยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งฐานการผลิตใน
ประเทศไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 100 ล้าน
ยูโร ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการในปี 2562 

ด้านการศึกษา:  ออสเตรียเป็นประเทศท่ีมีระบบ
การศึกษาอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education/ 
Apprentice System) ท่ีมีคุณภาพ ศักยภาพและมี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับโลกเทียบเท่ากับ
ประเทศเยอรมนี โดยความร่วมมือด้านวิชาการกับ
ประเทศไทยเป็นสาขาความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมมาก
ท่ีสุด โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะ ตั้งแต่ปี 
2527 รวมถึงมีความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียนและยุโรป 
(ASEAN-European Academic University Net-
work: ASEA-UNINET) โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางของ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Credit: freepik.com 
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ข้อมูลสถานภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และ นวตักรรม (วทน.) 

หากมองถึงผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรม 
(innovation performance) ประเทศออสเตรียนั้นถูก
จัดโดยคณะกรรมาธิการยุโรปให้เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมระดับสู ง  ( strong innovators) ซึ่ งมีค่ า 
ผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรม ใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรปและถ้าหาก
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมระดับสูง ประเทศออสเตรียถูกจัดให้อยู่ใน
ล าดับท่ี 1 จึงถือได้ว่าประเทศออสเตรียเป็นผู้น าด้าน
นวัตกรรมในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ถ้าพิจารณาถึงอัตราการ
เติบโตทางด้านนวัตกรรม ประเทศออสเตรียก็ถือว่ามี
อัตราการเติบโตสูงสุดในกลุ่มเช่นกัน 

ประเทศออสเตรียมีจุดแข็งด้านพลังงานสะอาดและ
พลั ง ง านทดแทน นวั ตกรรมด้ านการคมนาคม 
โดยเฉพาะการขนส่งระบบราง ชีววิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ชีวภาพ การ
บริหารโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เทคโนโลยีท่ีใช้กับการท่องเท่ียว การบริหารจัดการขยะ 
และวิศวกรรมการบิน นอกจากนี้ ออสเตรียมีบริษัท
ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  ( Medical  
Technology) ท่ี มี ค วาม เชี่ ย วชาญในการพัฒนา
ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค และ เทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพ (E-Health) มากกว่า 700 บริษัท 
ซึ่งประเทศไทยไทยสามารถน าองค์ความรู้ของออสเตรีย 

มาใช้ด า เนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ของ
ไทยได้ 

ประเทศออสเตรียมีการจดสิทธิบัตรในสาขาเทคโนโลยี
การขนส่ง การก่อสร้าง ยานยนต์ สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
อยู่ ในระดับสูง ในขณะท่ีมีการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในสาขาสุขภาพ และ ICT อยู่ในระดับสูง รวม
ไปถึงมีการขยายตัวของงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
และความส าคัญทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดในสาขา
ผลิตภัณฑ์สารเคมี เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ 

ออส เต รี ย เ ป็ นประ เทศ ท่ีมี เ ศ รษฐกิ จ เ ล็ ก แต่ มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม โดยมีการลงทุนใน R&D ในปี 2560 เป็น
จ านวนร้อยละ 3.14 ของ GDP นอกจากนี้ยังได้มีการ
จัดท า แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย เทคโนโลยี และ
น วั ต ก ร ร ม  ( Research, Technology and  
Innovation Strategy, RTI) ประจ าปี 2554 – 2563 
ซึ่งมีเปูาหมาย คือ ให้ออสเตรียเป็นหนึ่งในประเทศของ
สหภาพยุโรปท่ีโดดเด่นด้านนวัตกรรมภายในปี 2563 
และจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขันในการท างานวิจัย (Action Plan for a 
Competitive Research Area) แต่ทว่างบประมาณ
ส าหรับการวิจัยขั้นพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบ
กับประเทศชั้นน าในยุโรป และสัดส่วนการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาในประเทศโดยบริษัทต่างชาติมี
อัตราลดลง 

ส าหรับประเทศออสเตรีย พบว่ามีถึง 3 กระทรวงท่ีมี 

Credit: www.austria.org 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 8 

ภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 

1) กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัย และเศรษฐกิจ (The 
Federal Ministry of Science, Research and 
Economy, BMWFW) เป็นกระทรวงท่ีสร้างกรอบ
แนวทางให้กับบริษัทและภาคเอกชน โดยกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและและท าการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของประเทศออสเตรียในระดับนานาชาติ
ด้านเป็นประเทศส าหรับการท าธุรกิจผ่านการสนับสนุน
ด้านการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระทรวง 
BMWFW มีพันธกิจหลักในด้านวิทยาศาสตร์และ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การวิจัย การวางนโยบาย
เศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรม นโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ สนับสนุนกิจการและบริษัทต่าง ๆ 
ดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์  และด้านพลังงานและเหมืองแร่ 
นอกจ ากนี้ ยั ง ไ ด้ จั ดท า เ ว็ บ ไ ซ ต์  the European  
Research Area (https://era.gv.at/) ซึ่งเป็นช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูลการวิจัยของสหภาพยุโรป  

 ด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษาระดับอุดมศึกษา: 
กระทรวง BMWF ท าหน้าท่ีดูแลมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละสถาบัน 
นอกจากนี้ยังช่วยในการหาทุนและเงินการวิจัยและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน
เหล่านี้ 

 ด้านการวิจัย: ประเทศออสเตรียเป็นประเทศท่ีเล็ก 
ดังนั้นความรู้ในด้านต่าง ๆ จึงเป็นทรัพยากรท่ีมี
ความส าคัญท่ีสุดในการคงความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไว้ กระทรวงจึงมุ่งให้ความ
สนับสนุนในด้านงานวิจัย ผ่านโครงการต่าง ๆ และ
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ  ท้ังระหว่าง
ประเทศในสหภาพยุ โรป และประเทศอื่น ๆ 
นอกจากนี้ ประเทศออสเตรียยังร่วมมือกับองค์การ
อื่ น  ๆ  ในการสร้ า ง เ ขตการ วิ จั ย แห่ ง ยุ โ ร ป 
(European Research Area) เพื่อช่วยให้สหภาพ
ยุโรปพัฒนาความรู้และความสามารถในด้านต่าง ๆ 
อย่างยั่งยืน 

 ด้านการค้าระหว่างประเทศ: ในปัจจุบันออสเตรีย
เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกของโลก ภารกิจด้าน
การค้าระหว่างประเทศของกระทรวง BMWF คือ
มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในด้านการ
ส่งออก เพื่อให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาด
ใหม่ ๆ โดยร่วมด าเนินการกับหอการค้าออสเตรีย 
(WKO) 

 ด้านการวางนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา
นวัตกรรม: เปูาหมายหลักของภารกิจในด้านนี้คือ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศออสเตรีย  
ผ่านการลงทุนด้านการวิจัย การพัฒนา และ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  

Credit: bmvit.gv.at 
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Credit: innovationpolicyplatform.org 

 ด้านการสนับสนุนกิจการและบริษัทต่ าง ๆ : 
กระทรวง BMWFW ได้มุ่งผลักดันโครงสร้างทาง
การค้าและเศรษฐกิจ ท่ีเป็นมิตรต่อการลงทุน 
ส่งเสริมการท าการค้า และสร้างสภาวะท่ีเอื้อต่อ
การริ เริ่มบริษัท Startup ต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมการค้าและเศรษฐกิจ นอกจากนี้
กระทรวงยั งรับผิดชอบในด้านการออกแบบ
หลักสูตรการเรียนรู้งาน เพื่อท่ีจะช่วยส่งเสริม
เยาวชนในการฝึกฝนและเรียนรู้งานเพ่ืออนาคตของ
ออสเตรียอีกด้วย 

 ด้านการท่องเท่ียว:  ประเทศออสเตรียได้รับการ
ประเมินให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่อง เ ท่ียว เป็ นอันดับ ท่ีสอง ในสหภาพยุ โ รป 
ศักยภาพในด้านดังกล่าวของออสเตรียนั้นมีสูง โดย
กระทรวง BMWFW ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวโดยการผลักดันโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับ
ด้านดังกล่าว และวางนโยบายการท่องเท่ียวโดย
เน้นไปท่ีสามจุดด้วยกันคือ เทือกเขาแอลป์ แม่น้ า
ดานูป และเมืองและวัฒนธรรมต่าง ๆ นอกจาก
ด้านนโยบายแล้วกระทรวงยังมีความรับผิดชอบ
โดยตรงในการดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวและสถานท่ีท่ีมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์รวมท้ังพิพิธภัณฑ์
และสวนสัตว์ต่าง ๆ อีกด้วย  

 
 

 ด้านพลังงานและเหมืองแร่: นโยบายด้านพลังงาน
และทรัพยากรเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยผลักดันให้
ออสเตรียมีความสามารถในการแข่งขันท่ีสูง โดย
กระทรวง BMWFW มีหน้าท่ีในสร้างความมั่นคงใน
ด้านพลังงานและแหล่งทรัพยากรส าหรับประเทศ
ออสเตรียท้ังในปัจจุบันและอนาคต กระทรวง
พยายามท่ีจะสร้างความยั่งยืนในด้านดังกล่าว โดย
ผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และวางแผนระยะ
ยาวในด้านดังกล่าวส าหรับประเทศ 

2) กระทรวงขนส่ง นวัตกรรม และเทคโนโลยี (The 
Federal Ministry for Transport, Innovation 
and Technology, BMVIT) เป็นกระทรวงท่ีสร้าง
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ส่งเสริมนวัตกรรม รับผิดชอบ 3 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ 
ด้านคมนาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้าน
โทรคมนาคม ซึ่ งขณะนี้  มี โครงการ Future ICT,  
Future Mobility, Future Energy Systems รวมถึง
โครงการ Industry 4.0 

 ด้ า น ค ม น า ค ม :  ก ร ะ ท ร ว ง  BMVIT มี ค ว า ม
รับผิดชอบในการดูแลการคมนาคมทุกรูปแบบเช่น 
ทางอากาศ เคเบิลคาร์ ทางถนน ทางราง ระบบ
ขนส่งมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ การเดินเท้า ทาง
จักรยาน และทางคูคลองต่าง ๆ  
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 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี: กระทรวง BMVIT 
ด าเนินการตามนโยบายนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การบิน ทรัพยากรมนุษย์ คมนาคม 
การก าหนดนโยบาย การพัฒนาท่ียั่งยืน จนถึง
เทคโนโลยีอวกาศ ผลการด าเนินการของกระทรวง
จะถูกรวบรวมและตีพิมพ์ในรายงาน Austrian  
Research and Technology Report นอกจากนี้
แล้วกระทรวงยังมีหน้าท่ีในการควบคุมการใช้เงิน
ของรัฐให้ได้ประโยชน์สูงสุดในด้านดังกล่าวอีกด้วย 

 ด้านโทรคมนาคม: กระทรวง BMVIT ท าการดูแล
นโยบายด้านโทรคมนาคมภายในออสเตรียและ
ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกในสหภาพ
ยุโรป และดูแลคุณภาพของการให้บริการและ
โครงสร้างพื้นฐานในด้านดังกล่าว ภารกิจดังกล่าวมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 

3) กระทรวงเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการน  า  (Federal Ministry of Agriculture, 
Forestry, Environment and Water  
Management, BMLFUW) เป็นกระทรวงน้ า ซึ่งท า
หน้า ท่ีในการดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร การดูแลปุาไม้และสิ่งแวดล้อม ภายใต้
เปูาหมายท่ีจะท าให้ออสเตรียมีความน่าอยู่ มีอากาศท่ี
สะอาด น้ า ท่ีบริสุทธิ์  สภาพสิ่ งแวดล้อมท่ีมีความ
หลากหลายและปลอดภัย รวมท้ังอาหารท่ีมีคุณภาพ
และราคาย่อมเยา โดยมีพันธกิจหลัก 6 อย่างด้วยกัน
คือ 

 การผลักดันการใช้พลังงานทดแทนในกิจการและ

คาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้น้อยลง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน  

 การน านวั ตกรรมด้ านต่ า ง  ๆ  มา ใช้ เพื่ อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างงานและเปิด
โอกาสการส่งออกใหม่ ๆ ไปสู่นานาชาติ  

 การให้ความรู้ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อและ
ตัดสินใจในการซื้อสินค้า เช่น การซื้อสินค้าท่ีมี
กระบวนการผลิตท่ีมีจริยธรรม มีการผลิตขยะท่ี
น้อยลง และใช้สินค้าท่ีมาจากท้องถิ่นมากขึ้น เป็น
ต้น 

 การปลูกจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อการใช้
ทรัพยากร โดยมุ่งรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ท้ังน้ า ปุาไม้ อากาศ และ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆ อย่างชาญฉลาด 

 ส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรและกสิกรรมในชนบท 
เพื่อเป็นฐานของความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนใน
ประเทศออสเตรีย ส่งเสริมให้เยาวชนท างานในด้าน
ดังกล่าว และสร้างองค์ความรู้และให้ค าแนะน ากับ
เกษตรกร 

 การจัดการอุทกภัยต่าง ๆ เช่นน้ าท่วม ระบุความ
เสี่ยงด้านอุทกภัยและต าแหน่งท่ีเกิด และพิจารณา
นโยบายและมาตรการการปูองกันและหลีกเลี่ยง
การเกิดอุทกภัย 

Credit: bmvit.gv.at 

http://www.bmlfuw.gv.at/en
http://www.bmlfuw.gv.at/en
http://www.bmlfuw.gv.at/en
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ความร่วมมอืด้าน วทน. ระหว่างประเทศไทย
และประเทศออสเตรีย 

ส าหรับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในปัจจุบันระหว่างประเทศไทยและประเทศ
ออสเตรียนั้นถูกด าเนินการผ่าน องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) ของประเทศไทย และ 
Natural History Museum Vienna ข อ งประ เทศ
ออส เตรี ย  ในสาขาความตระหนัก ในงานด้ าน
วิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบของความร่วมมือมีท้ังการจัด
แสดงผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักวิจัย 

นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังให้
ทุนสนับสนุนนักเรียนไทยจ านวน 4 คนในการศึกษาต่อ 
ณ ประเทศออสเตรียโดยแบ่งเป็นปริญญาโท 2 คน 
และปริญญาเอก 2 คน ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ เทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพ่ืออนาคต เทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ 

ประเทศไทยและประเทศออสเตรียยังได้เคยร่วมหารือ
เรื่องการจัดท าโครงการแลกเปลี่ยน Startup เช่น การ
ขยายธุรกิจข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศ และการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร พร้อมกับร่วมกันพัฒนาเขตพื้นท่ี
Startup และระบบนิเวศ Startup ในไทย นอกจากนี้ 
ออสเตรียยังสนใจร่วมมือกับไทยในเรื่องของเมือง
นวัตกรรมอาหาร โดยจะชักชวนให้นักธุรกิจและ
ผู้ประกอบการของออสเตรีย ซึ่งปัจจุบันตั้งบริษัทอยู่ใน
ประเทศไทยกว่า 100 บริษัท มาลงทุนในด้านการวิจัย 

และพัฒนาในเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งมีแรงจูงใจจาก
การท่ีไทยจะให้สิทธิพิเศษทางภาษี 

ในช่วงวันท่ี 17 -23 มีนาคม 2561 ท่ีผ่านมาคณะ
ผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานและระบบรางออสเตรีย 
ได้เยือนประเทศไทย และให้เกียรติเป็นวิทยากรในการ
ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง "Railway Technology for 
Structures Evaluation, Monitoring,  
Maintenance and Rehabilitation" ซึ่ง สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้
จัดขึ้นร่วมกับส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ใน
ระหว่างวันท่ี 20–22 มีนาคม 2561 เนื่องในโอกาสการ
จัดงาน"ASEAN Next 2018 : Rising STI Networking 
for Innovative ASEAN" ณ โรงแรมรอยัล  ออคิด  
เชอราตัน กรุงเทพ 

ที่มา:  
 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ  
 ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมใน

ต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา 
 https://www.bmlfuw.gv.at/en/

initiatives.html 
 https://www.bmlfuw.gv.at/service/

presse/
wasser/2016/160104Hochwasser.html 

 http://www.en.bmwfw.gv.at/Ministry/
Seiten/TheMinistry.aspx 

https://www.bmlfuw.gv.at/en/initiatives.html
https://www.bmlfuw.gv.at/en/initiatives.html
https://www.bmlfuw.gv.at/service/presse/wasser/2016/160104Hochwasser.html
https://www.bmlfuw.gv.at/service/presse/wasser/2016/160104Hochwasser.html
https://www.bmlfuw.gv.at/service/presse/wasser/2016/160104Hochwasser.html
http://www.en.bmwfw.gv.at/Ministry/Seiten/TheMinistry.aspx
http://www.en.bmwfw.gv.at/Ministry/Seiten/TheMinistry.aspx


 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 12 

หลาย ๆ ประเทศท่ัวโลกได้ออกกฎระเบียบสั่งห้ามการ
น าเข้าขยะพลาสติก ซึ่งประเทศจีนท่ีเป็นผู้น าเข้าขยะ
เหลือใช้รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกมาหลายทศวรรษ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 จีนก็
ได้เพิ่งประกาศและบังคับใช้กฎระเบียบห้ามน าเข้าขยะ
เพื่อรีไซเคิลซึ่งครอบคลุมท้ังพลาสติกและกระดาษ ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกขยะ
พลาสติกรายใหญ่อย่างเช่น สหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักรแล้ว ประเทศไทยก็ยังได้รับผลกระทบจาก
มาตรการนี้ด้วย 

การส่งออกขยะพลาสตกิที่ผ่านมา 
ไปยังประเทศจีน 

ประเทศจีนนั้นถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของขยะ
หมุนเวียน ( recycle waste) จากประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร 
โดยสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการส่งออกขยะรีไซเคิลไปจีน 
ในปี พ.ศ. 2559 สูงถึง 5.6 พันล้านดอลลาร์ และในปี  

พ.ศ. 2560 ได้ส่งออกร้อยละ 31 ของเศษขยะท้ังหมด
ในประเทศไปยังจีน ในส่วนของสหราชอาณาจักรนั้นมี
การส่งขยะพลาสติกไปจีนมากกว่า 2.7 ล้านตันตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา 

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอ่ประเทศไทย
หลังจากการออกมาตรการห้ามน าเข้าขยะ 

เพื่อรีไซเคิลของจีน 

เนื่องด้วยภาวะมลพิษจากขยะพลาสติกและปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดการการน าเข้าขยะพลาสติกเป็น
จ านวนมหาศาลในจีน ท าให้ล่าสุดจีนได้ประกาศห้าม
น าเข้าขยะเพื่อรีไซเคิล ซึ่งท าให้ประเทศผู้ส่งออกขยะ
พลาสติกรายใหญ่อย่างเช่น สหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักร จะต้องหาตลาดใหม่ท่ีพร้อมจะรับซื้อเอา
ขยะของตน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทย โดยจาก
สถิติพบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2560 ในช่วงเดือนมกราคมถึง
มีนาคม สหราชอาณาจักรได้ส่งออกขยะพลาสติกมายัง 

Credit: freeimages.com 
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ประเทศไทยเป็นจ านวน 51,000 กิโลกรัม แต่ในช่วง
เวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วงหลังจากท่ีจีน
ประกาศห้ามน าเข้าขยะพลาสติก พบว่าขยะพลาสติกท่ี
ส่งจากสหราชอาณาจักรมายังประเทศไทยกลับสูงขึ้น
เป็น 5,473,440 กิโลกรัม 

นอกจากนี้ยังมีรายงานการน าเข้าขยะพลาสติกเข้าสู่
ประเทศไทยโดยไม่ถูกฎหมาย โดยมีการน าเข้าขยะ
พลาสติกท่ีมีสารเคมีปนเปื้อนไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น 
รวมถึงมีโลหะปะปน ซึ่งการล้างท าความสะอาดต้องใช้
ทรัพยากรน้ าเป็นจ านวนมาก และน้ าเสียหลังจากการ
ล้างก็จะกลายเป็นมลพิษให้แก่ประเทศได้ 

ถึงแม้การน าเข้าขยะรีไซเคิลอาจจะสร้างอุตสาหกรรม
แปรรูปและรีไซเคิลในประเทศ โดยปัจจุบันประเทศ
ไทยมีโรงงานแปรรูปและรีไซเคิลอยู่ประมาณ 400 
โรงงานท่ัวประเทศ แต่ทว่าการจัดการกับเศษขยะใน
ปริมาณท่ีเพิ่มสู งขึ้นมากอย่างผิดปกติอาจท าให้
ประสิทธิภาพในการก ากับดูแลของประเทศไม่เพียง
พอท่ีจะปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

มาตรการควบคุมขยะพลาสติกทั่วโลก 

หลาย ๆ ประเทศท่ัวโลกต่างก็ตื่นตัวกับผลกระทบของ
ขยะพลาสติก โดยได้มีการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
จ ากัดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ 

หลังจากมีการห้ามน าเข้าขยะรีไซเคิล สหราชอาณาจักร
เริ่มหาแนวทางท่ีจะเก็บภาษีพลาสติกบางประเภท 

เพื่อให้ประชาชนลดการใช้พลาสติกลงและยังให้ค ามั่น
ว่าจะก าจัดขยะพลาสติกภายในปี ค.ศ.  2042  และ
ตั้งเปูาหมายลดขยะประเภทท่ีหลีกเลี่ยงได้ให้เป็นศูนย์
ในปี ค.ศ.  2050 รวมไปถึงได้ประกาศแผนสิ่งแวดล้อม
ระยะ 25 ปีฉบับใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการก าจัดขยะพลาสติก
ท่ีสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยจะจ ากัดปริมาณขยะให้เกิด
น้อยท่ีสุดด้วยการน ากลับมาใช้ใหม่ (reuse) ให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และใช้ให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะใช้ได้เพื่อ
จ ากัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปูองกันการท าให้
เกิดขยะพลาสติกในทะเลท่ีมาจากการท้ิงขยะบนดิน 

ในขณะท่ีคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนสหภาพยุโรปเข้าสู่ เปูาหมายเศรษฐกิจ
หมุน เวียน (Circular Economy) โดยมุ่ ง ให้มี การ
เปลี่ยนวิธีการการออกแบบ ผลิต ใช้ และรีไซเคิล
พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งมีเปูาหมายว่า
ภายในปี ค.ศ. 2030 บรรจุภัณฑ์พลาสติกท้ังหมดใน
สหภาพยุโรปต้องถูกน ามารีไซเคิลได้ เพื่อลดจ านวน
และผลกระทบจากพลาสติกชนิดใช้แล้วท้ิง รวมไปถึง
เพิ่มความเข้มงวดในการใช้ไมโครพลาสติก โดยอีก
ยุทธศาสตร์หนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมมาตรการการลดขยะ
พลาสติกแบบใช้แล้วท้ิงของสหภาพยุโรปก็คือ การ
ผลักดันให้ธุรกิจรีไซเคิลเป็นธุรกิจท่ีท าก าไรได้ โดยจะ
ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้
มีการรีไซเคิลพลาสติกท่ีใช้กันในตลาดและกระตุ้นให้ 
 

Credit: lmvrecycling.com 
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เกิดความต้องการในการใช้พลาสติกรีไซเคิล รวมไปถึง
เพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บขยะพลาสติก 
และปรับปรุงมาตรฐานระบบการจัดเก็บและคัดแยก
พลาสติกทั่วยุโรป 

ด้านประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียก็เริ่มมีมาตรการห้าม
ใช้ถุงพลาสติกเพื่อจ ากัดและลดปริมาณขยะ ในปี ค.ศ.  
2015 ฮ่องกงได้ก าหนดให้ร้านค้าต่าง ๆ เก็บเงินค่า
ถุงพลาสติกจากลูกค้าในราคาไม่ต่ ากว่า 50 เซนต์ ใน
กัมพูชาสนับสนุนการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกจาก
ผู้บริโภค และรัฐบาลก าลังพิจารณาท่ีจะห้ามการผลิต 
การน าเข้า และการจ าหน่ายถุงพลาสติกท่ีมีความหนา
ต่ ากว่า 0.03 มิลลิเมตรและมีความกว้างน้อยกว่า 30 
เซนติเมตร ในขณะท่ีอินโดนีเซีย ก าลังวางแผนท่ีจะ
ออกกฎหมายเก็บภาษีท่ัวประเทศในอัตรา 200 รูเปียห์
ต่อถุงพลาสติก 1 ใบ 

การพิจารณาการออกกฎระเบียบห้ามน าเข้าขยะ
พลาสติกของประเทศไทย 

โดยปกติการน าเข้าเศษพลาสติกเข้ามายังประเทศไทย
จะต้องท าการขออนุญาต ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องยื่น
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอน าเข้าเศษพลาสติก พร้อม
เอกสารหลักฐานไปยังส านักควบคุมวัตถุอันตราย กรม
โรงงานอุตสาหกรรม โดยชิ้นส่วนพลาสติกท่ีน าเข้า
จะต้องถูกแยกประเภท สะอาด ปราศจากสารเคมี และ
ไม่ปะปนกัน 

แต่ทว่าได้มีกรณีการท าผิดกฎหมายโดยมีการลักลอบ
น าเข้าขยะพลาสติกท่ีไม่ได้ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด
ไว้เข้ายังประเทศไทย เช่น โดยการส าแดงเท็จในบัญชี
สินค้าท่ีขออนุญาตน าเข้ามา ซึ่งภาครัฐจ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี้ประเทศไทยควรจะต้องก าหนดเปูาหมาย
ระยะยาวในการลดปริมาณพลาสติกในระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยท่ีสุด การเรียกเก็บ
ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ียากต่อการรีไซเคิล การ
ส่ ง เสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แบบย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ การการส่งเสริมเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะ
พลาสติก รวมไปถึงการปลูกจิตส านึกและสร้างความ
ตระหนักให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศในการคัด
แยกขยะ การท้ิงขยะให้ถูกท่ี และลดการใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดใช้แล้วท้ิง เป็นต้น 
 
ที่มา: 
 http://php.diw.go.th/haz/wp-content/

uploads/2015/07/12-plastic.pdf 
 https://thaipublica.org/2018/05/plasticbag-

ban-waste-environment-1/ 
 http://www.bangkokbiznews.com/news/

detail/803671 
 http://www.downtoearth.org.in/news/with-

china-banning-import-of-plastic-waste-who-
will-bear-the-burden-of-recycling-world-s-
toxic-scrap--59861 
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http://php.diw.go.th/haz/wp-content/uploads/2015/07/12-plastic.pdf
http://php.diw.go.th/haz/wp-content/uploads/2015/07/12-plastic.pdf
https://thaipublica.org/2018/05/plasticbag-ban-waste-environment-1/
https://thaipublica.org/2018/05/plasticbag-ban-waste-environment-1/
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/803671
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/803671
http://www.downtoearth.org.in/news/with-china-banning-import-of-plastic-waste-who-will-bear-the-burden-of-recycling-world-s-toxic-scrap--59861
http://www.downtoearth.org.in/news/with-china-banning-import-of-plastic-waste-who-will-bear-the-burden-of-recycling-world-s-toxic-scrap--59861
http://www.downtoearth.org.in/news/with-china-banning-import-of-plastic-waste-who-will-bear-the-burden-of-recycling-world-s-toxic-scrap--59861
http://www.downtoearth.org.in/news/with-china-banning-import-of-plastic-waste-who-will-bear-the-burden-of-recycling-world-s-toxic-scrap--59861


 

 

Office of Science and  
Technology 

Royal Thai Embassy 

412 Boulevard du  
Souverain 

Brussels 1150 Belgium 

Tel: +32 (0) 2 675 07 97 

Fax: +32 (0) 2 662 08 58 
Email:  

info@thaiscience.eu 


