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EU Industry review 

ปีที่ 7 ฉบับที ่1 ประจ ำเดือนมกรำคม 2563 

 10 ประเด็นในปี ค.ศ. 2020 เพ่ือรักษำอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก 

 ยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจของสหภำพยุโรปของปี ค.ศ. 2020  

 BLOCKCHAIN เทคโนโลยสีนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 เยอรมนีเห็นด้วยกับกำรเลิกพ่ึงพำพลังงำนจำกถ่ำนหิน
ภำยในปี ค.ศ. 2038 พร้อมมำตรกำรสนับสนุน 

 UNIDO เผยแพร่รำยงำน “REBOOTING QUALITY 
INFRASTRUCTURE FOR A SUSTAINABLE FUTURE 

 ออสเตรียให้ค ำมั่นจะติดตั้งแผง SOLAR ROOF                 
จ ำนวน 1 ล้ำนหลังคำภำยในปี ค.ศ. 2030 

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 
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10 ประเด็นส ำคัญในปี ค.ศ. 2020 เพื่อรักษำอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก

ที่มา : https://noblebrookfarm.com/wp-content/uploads/2019/11/Global_warming.jpeg 

เลขาธิการสหประชาชาติ นาย Antonio Guterres ได้แถลงเกี่ยวกับ 10 ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญ            
เป็นพิเศษในปี ค.ศ. 2020 เพ่ือรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพ่ิมขึ้นให้น้อยกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในปลาย
ศตวรรษนี้ โดยประเด็นดังกล่าวได้ตีพิมพ์ในรายงาน “Report of the Secretary-General on the 2019 
Climate Action Summit and the Way Forward in 2020” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ multi-stakeholder initiatives 
ร่างข้อเสนอจากประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (Small Island Developing States: SIDS) 
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries – LDCs) และค ามั่นและข้อผูกพันจากรัฐบาล
ประเทศต่างๆ รวมถึงผู้เล่นระดับท้องถิ่น ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ  โดย 10 ประเด็นดังกล่าว มีดังนี้ 

1. การรักษาความมุ่งมั่นในการด าเนินการของกลุ่มประเทศผู้ปล่อยมลภาวะรายใหญ่ ที่จะลดการปล่อย
มลภาวะอย่างน้อยร้อยละ 45 ภายในปี ค.ศ. 2030 พร้อมไปกับการบรรลุ net zero emissions ภายใน              
ปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

2. การด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าทุกประเทศจะด าเนินแนวทางเพ่ือมุ่งสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ
เป็นศูนย์ (carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 

3. การกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในภาคส่วนที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในอดีต รวมถึง                 
การด าเนินการเพ่ือการรักษา การบริหารอย่างยั่งยืนและการฟ้ืนฟูของระบบนิเวศ (nature-based solutions) 

https://noblebrookfarm.com/wp-content/uploads/2019/11/Global_warming.jpeg
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4. การระบุถึงมิติทางสังคมที่ได้รับผลจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทั้งในแผนงานรวม (Nationally 
determined contributions, NDCs1) และกรอบการด าเนินการทางสังคมเพ่ือรักษาสิทธิแรงงาน (just transition 
framework2) 

5. การลดก าลังการผลิตถ่านหินในปัจจุบัน และหลังจากปี ค.ศ. 2020 จะต้องไม่มีการสร้างโรงงานพลังงาน  
ถ่านหินเพิ่มขึ้นอีก 

6. การเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน โดยหันไปใช้พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) ร้อยละ100 

7. การเร่งให้เกิดการไหลเวียนทางการเงิน (financial flows) เปลี่ยนการค านวณภาษีโดยคิดจากกิจกรรม            
ที่ปล่อยมลภาวะแทนการคิดภาษีจากรายได้ของบุคคล (taxing pollution not people) และการเข้าถึง    
แหล่งการเงินที่มั่นคง (sustainable finance) 

8. การยกระดับการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึง                     
การเปลี่ยนผ่านเพื่อน าไปสู่อนาคตที่มีความยืดหยุ่นที่มากข้ึน (resilient future) 

9. การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับความมุ่งม่ันตามที่ได้กล่าวไว้ในการประชุมสุดยอด SIDs และ LDCs 

10. การด าเนินการในแนวคิดริเริ่มที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือไม่ท าให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (decarbonization) 
ของภาคส่วนหลักของระบบเศรษฐกิจ 

แหล่งอ้างอิง : http://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-details-ten-priority-areas-to-achieve-
paris-agreement/ 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                                                           
1 NDCs เปรียบเสมือนหัวใจหลักของข้อตกลงปารีสและการบรรลุเปา้หมายระยะยาวด้านสภาพภมูิอากาศ เป็นการรวม
แผนงานของแต่ละประเทศท่ีตั้งมัน่เพื่อลดการปล่อยมลภาวะของประเทศตนและการปรับตัวให้เข้ากบัผลกระทบที่ได้รับจาก
การเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
2 กรอบเพื่อแสดงถึงการด าเนินการทางสังคมที่ต้องมีเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของแรงงานและการเป็นอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
สู่ระบบการผลิตอย่างยั่งยืน 

http://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-details-ten-priority-areas-to-achieve-paris-agreement/
http://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-details-ten-priority-areas-to-achieve-paris-agreement/
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คณะกรรมำธิกำรสหภำพยุโรปเผยแพร่ยุทธศำสตร์ทำงเศรษฐกิจของสหภำพยุโรป

ของปี ค.ศ. 2020 (Economic Strategy for People and Planet) 

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในปี ค.ศ.2020 

ตั้งกรอบว่าจะต้องเป็นเศรษฐกิจเพ่ือผู้คนและโลก 

โดยให้ความส าคัญไปที่กำรเปลี่ยนแปลงสหภำพ

ยุโรปไปสู่เศรษฐกิจยั่งยืนและช่วยให้ทั้งสหภำพ

ยุโรปบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) 

ยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนปี ค.ศ. 2020 
(Annual Sustainable Growth Strategy 2020) 
เป็น “Green Deal” ล าดับที่สองของคณะกรรมาธิการ 
(Commission’s European Green Deal) โดยให้
ค ว า ม ส า คั ญ ไ ป ที่  “ work for people and              

a Europe fit for the Digital age” ด้วยรูปแบบการเติบโตแบบใหม่และยั่งยืน ที่ต้องตระหนักถึงความท้าทาย
จากทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมลงของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการเติบโตรูปแบบใหม่               
ให้สามารถตอบโจทย์การมีทรัพยากรทีจ่ ากัด การสร้างงานและความมั่งคั่งในอนาคต 

ยุทธศำสตร์ดังกล่ำวจะขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 2 ด้ำนด้วยกัน คือ ด้ำนสภำพภูมิอำกำศและ
ด้ำนดิจิทัล โดยกำรน ำ 4 มิติมำร่วมกัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ผลิตภำพ ควำมม่ันคง และควำมเท่ำเทียม 

ในแง่ของสิ่งแวดล้อม สหภาพยุโรปต้องการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ nature-friendly และ climate 
neutral ภายในปี ค.ศ. 2050 ในขณะที่ก็ให้ความสนใจด้วยว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง       
ในครั้ งนี้  โดยสหภาพยุ โรปแสดงความมุ่ งมั่นในการด าเนินการในเรื่ อง  ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน                  
(circular economy)  พลั ง ง ำน ห มุ น เ วี ยน  ( renewable energy)  อ ำค ำ รปร ะหยั ดพลั ง ง ำ น                     
(energy-efficient building) และกำรขนส่งที่ปล่อยมลภำวะต่ ำ (low-emission transport) พร้อมทั้ง         
ระบุว่าอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปถือเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก        
จึงมีการเสนอให้ใช้ประโยชน์จากจุดนี้โดยการเสนอผลประโยชน์ส่วนเพ่ิม (additional incentives) แก่นักลงทุน
และภาคธุรกิจเพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางสภาพภูมิอากาศ 

ในแง่ของความเท่าเทียม จะให้ความส าคัญเรื่องความเท่าเทียมและผู้คนมาเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะกับภูมิภาค
เชิงพ้ืนที่ อุตสาหกรรมและแรงงานซี่งต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ โดยจะมุ่งเน้นไปที่กำรลดช่องว่ำง
กำรจ้ำงงำนและค่ำจ้ำงของแรงงำนผู้หญิง กำรส่งเสริมนโยบำย work-life balance และกำรเข้ำถึงบริกำร
สุขภำพของเด็กที่มีคุณภำพ 
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ในแง่ของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เนื่องจากแต่ละประเทศมีจุดเริ่มต้นและศักยภาพที่ไม่เหมือนกัน ท าให้ต้อง
มีการประสานงานด้านนโยบายกันอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมาธิการจะ เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งใน                
กำรวิเครำะห์และติดตำมในประเด็นของ SDGs โดยในรายงานของประเทศในปี ค.ศ. 2020 จะเพ่ิมบทเกี่ยวกับ
ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย นอกจากนี้ในแต่ละรายงานจะใส่ภาคผนวกของศักยภาพของแต่ละประเทศ
ไว้เช่นกัน ทั้งนี้จะน าตัวชี้วัดดังกล่าวมาจาก EU SDG indicator set ที่แต่ละประเทศมีอยู่แล้ว เช่น Voluntary 
National Reviews (VNRs) 

ในขณะที่ การจะท าให้สหภาพยุโรปเป็นแถวหน้าด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและผู้น าโลกด้านดิจิทัล จะเน้นย้ ำ
ไปที่บทบำทของเทคโนโลยีใหม่และวิธีกำรอย่ำงยั่งยืน โดยระบุว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกุญแจส าคัญของ 
European Green Deal และการสร้างความแข็งแกร่งกับสกุลเงินยูโรในระดับนานาชาติด้วย 

ในส่วนของ Green Deal คณะกรรมาธิการประกาศว่าภายใน 100 วันแรกของปีจะน าเสนอกฎหมำยเกี่ยวกับ
สภำพภูมิอำกำศ (European Climate Law) เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความมุ่งมั่นที่จะท าให้สหภาพ
ยุโรปเป็นทวีปแรกของโลกในการบรรลุ climate-neutral ในขณะที่ยุทธศาสตร์และร่างข้อเสนออ่ืนๆ เกี่ยวกับ 
Green Deal นั้น จะเสนอ Sustainable Europe Investment plan ภายในต้นปี ค.ศ. 2020 โดยตั้งกรอบ
งบประมำณระยะยำวอย่ำงน้อยร้อยละ  25 จะถูกน ำไปสนับสนุนด้ำนกำรด ำเนินกำรเกี่ ยวกับ                      
สภำพภูมิอำกำศ พร้อมทั้งยังวางแผนเปิดตัว Climate Pact ในเดือนมีนำคม ค.ศ. 2020 ซึ่งเป็นกำรให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในกำรออกแบบกำรด ำเนินกำรรูปแบบใหม่ๆ  

 

แหล่งอ้างอิง : http://sdg.iisd.org/news/ec-releases-economic-strategy-for-people-and-planet/ 

Annual sustainable growth strategy :  https: / /ec.europa.eu/ info/sites/ info/ files/2020-european-
semester-annual-sustainable-growth-strategy_en.pdf 

EC communication on the green deal : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-
deal-communication_en.pdf 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

http://sdg.iisd.org/news/ec-releases-economic-strategy-for-people-and-planet/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 7 ฉบับที ่1 –  2563                                                              6 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

BLOCKCHAIN เทคโนโลยีท่ีจะมำสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนื 

 

 

                         

       

 

 

 

 

ที่มา : https://images.app.goo.gl/5j9VpaMMncXKDc2eA 

ในปัจจุบันที่ผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ยิ่งท าให้เกิดแรงผลักดันให้ภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมต้องหันมาให้ความส าคัญกับการคิดค้นและการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

โดยในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมาให้ความสนใจกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น และสนใจถึงที่มาของสินค้า 
และกว่าร้อยละ 60 ของผู้บริโภคจ านวนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าที่มีนโยบายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน 
ดังที่ปรากฏถึงความส าเร็จในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่น อย่างแบรนด์ Allbirds และ Veja 

ดังนั้นวิธีการที่บริษัทใช้ในการบริหารจัดการสินค้า (การก าจัดหรือน ากลับมาใช้ใหม่) ถือว่ามีความส าคัญมาก 
ในปัจจุบัน โดยบริษัทควรปรับตัวและสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจแบบ disruptive และเทคโนโลยีที่จะมา
สนับสนุนการปรับตัวในครั้งนี้ 

เทคโนโลยีที่จะมาตอบโจทย์ข้างต้น คือ Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก็บข้อมูลการท าธุรกรรมต่างๆ แบบ
อัพเดตตามเวลาจริง มีการเชื่อมโยงแบบเข้ารหัสเพ่ือท าให้เกิดความน่าเชื่อถือของการบันทึกกิจกรรม 
(immutable record of activities) ท าให้เกิดศักยภาพในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาท าให้ภาคธุรกิจ
สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนใน 2 ด้านหลัก คือ 1) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเอ้ือให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าอย่างสมบูรณ์ เช่น การ
ตรวจสอบหรือติดตามแหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้งยังป้องกันการปลอมแปลงและการติดตามผลกระทบด้านลบ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อีกด้วย ทั้งในแง่ของวัตถุดิบที่ใช้ สิทธิมนุษยชนรวมถึงการจ้างงานอย่างเป็น
ธรรม 2) การให้ผลประโยชน์หรือเอ้ืออ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ช่วยท าให้
ผู้บริโภคมีแรงจูงใจจากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหากเข้าร่วมและได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสินใจซื้อ 
และท าให้พวกเขาได้ใช้สินค้าและบริการที่หมุนเวียนยั่งยืนอย่างแท้จริง 

https://images.app.goo.gl/5j9VpaMMncXKDc2eA
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ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี blockchain ในรูปแบบต่างๆ 

 บริษัท Monochain มีแผนที่จะใช้เทคโนโลยี blockchain ในการรักษามูลค่าของเสื้อผ้ากว่า 460 
ล้านล้านดอลล่าร์ USD จากการฝังกลบในทุกปี โดยการเชื่อมระหว่างตลาดแรกและตลาดมือสองเข้า
ด้วยกันเพ่ือเอ้ืออ านวยให้เกิดการใช้สินค้าซ้ าและยืดอายุการใช้งานของสินค้า โดยผู้บริโภคจะสามารถ
เห็นว่าที่มาของสินค้าและมูลค่า หรือมูลค่าของการขายซ้ าได้แบบ real time 

 ประเทศสหรัฐอเมริกำ จะด าเนินการบริหารจัดการด้านยาให้เป็นระบบมากขึ้น จากแหล่งข้อมูล
เผยแพร่ว่ายากว่า 100 ล้านล้านดอลล่าร์ USD ถูกท าลายในทุกปี ในขณะที่อีกด้านนึงคือการที่คน
อเมริกันประมาณ 32 ล้านคนไม่มีเงินที่จะซื้อยาที่เขาต้องการ เทคโนโลยี blockchain จะมา 
Remedichain3 ให้เกิดหนทางในการกระจายยาที่ไม่ได้ใช้และยังมีคุณภาพไปสู่ผู้ป่วยที่ต้องการมัน
จริงๆ ผลดังกล่าวท าให้ได้ท้ังช่วยคนและลดการเกิดของเสีย 

 Bext 360 เป็น startup ในภาคเกษตรใช้ blockchain ในการติดตามและตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน
ของฝ้ายอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นไปที่ความโปร่งใสของระบบ โดยบริษัทดังกล่าวเป็นคู่ค้ากับ C&A 
Foundation ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นซึ่งสนับสนุนการใช้ฝ้ายอินทรีย์ 

โดยในอนาคตข้างหน้าการใช้เทคโนโลยี blockchain จะยิ่งเพ่ิมมากขึ้นจากการที่หลายๆ แบรนด์เริ่มหันมาให้
ความส าคัญในการมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้บริษัทต่างๆ ควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดังกล่าวในการพัฒนาระบบติดตามสินค้าให้บูรณาการและครบวงจรมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วย 

 

แหล่งอ้างอิง : 

https: / / www. forbes. com/ sites/ forbestechcouncil/ 2020/ 01/ 13/ the- circular- economy- and-
sustainability-powered-by-blockchain/ 

https://www.paconsulting.com/insights/blockchain-can-drive-the-circular-economy/ 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           
3 Remedichain คือ การพัฒนาเทคโนโลยี blockchain เพื่อมาแก้ปัญหาด้านการเงินและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการจา่ยยา 
(prescription waste) แหล่งที่มา: https://www.remedichain.com/#/home 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/01/13/the-circular-economy-and-sustainability-powered-by-blockchain/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/01/13/the-circular-economy-and-sustainability-powered-by-blockchain/
https://www.paconsulting.com/insights/blockchain-can-drive-the-circular-economy/
https://www.remedichain.com/#/home
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เยอรมนีเห็นด้วยที่จะเลกิกำรพึ่งพำพลังงำนจำกถ่ำนหินภำยในปี ค.ศ. 2038 โดยมำพรอ้ม
กับมำตรกำรส ำหรับชดเชยรำว 40,000 ล้ำนยูโร (หรอืประมำณ 1.4 ล้ำนล้ำนบำท) 

   

ถ่านหินถือเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดโลกร้อน ปัจจุบันแหล่งที่มาของไฟฟ้าในเยอรมนี มากกว่า 1 ใน 3 มาจาก

ถ่านหินและจากปริมาณถ่านหินดังกล่าวมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากถ่านหินลิกไนต์ซึ่งเป็นถ่านหินประเภท               

ที่ก่อให้เกิดมลภาวะมากที่สุด 

เยอรมนีวางแผนที่จะเลิกใช้ถ่านหินลิกไนต์ โดยคาดว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ภายในปี ค.ศ. 2035 ซึ่งอาจต้อง

ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะมารองรับด้วย  
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จากสถิติการใช้ถ่ านหินลิกไนซ์ ในยุ โรปของ 

Eurostat agency ได้เผยว่าเยอรมนีเป็นทั้งผู้ผลิต

ถ่านหินลิกไนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกและมีสัดส่วน

การใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของสหภาพยุโรป 

โดยอยู่ท่ีร้อยละ 44  ของปริมาณท้ังหมดของยุโรป 

ตามมาด้วยโปแลนด์ที่ร้อยละ 16 ในขณะที่เช็กกับ

กรีกอยู่ที่ร้อยละ 10 บัลแกเรียอยู่ที่ร้อยละ 9 และ

โรมาเนียที่ร้อยละ 7   

ความท้าทายของเป้าหมายดังกล่าวคือ ความกังวลต่อความไม่เพียงพอของปริมาณไฟฟ้า เพราะนอกจาก

แผนการเลิกใช้ถ่านหินแล้ว เยอรมนียังตั้งมั่นที่จะเลิกใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ด้วย โดยจะเลิกใช้ภายใน 2 ปี

ข้างหน้าที่จะถึงนี้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเยอรมนีได้กล่าวว่า “เยอรมนีจะเป็นประเทศแรก

ที่สามารถเลิกใช้พลังงานที่มาจากถ่านหินและนิวเคลียร์” 

โดยรัฐบาลมีแผนที่จะเริ่มร่างกฎหมายส าหรับการเลิกใช้ถ่านหินภายในเดือนมกราคมนี้และคาดว่าจะผ่าน

รัฐสภาได้ภายในกลางปี ค.ศ. 2020 นี้ นอกจากนี้ยังได้มีการก าหนดมาตรการในการชดเชยจ านวนกว่า 40,000

ล้านยูโร ไว้ด้วยซึ่งจะให้แก่ 4 รัฐที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นรัฐที่มีการขุดถ่านหินลิกไนต์และมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

ได้ แก่  1)  Saxony –  Anhalt 2)  Saxony 3)  North Rhine –  Westphalia แ ล ะ  4)  Brandenburg                       

เงินส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรไปเพ่ือการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและการฝึกอบรม

ทักษะให้แก่แรงงานเพ่ือให้สามารถรองรับงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่จะแบ่งส่วนหนึ่งเพ่ือไป

ชดเชยแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปิดโรงงานด้วยเช่นกัน โดยส าหรับฝั่งเยอรมันตะวันตก          

ตั้งงบไว้ที่ 2.6 พันล้านยูโร ในขณะที่ฝั่งเยอรมันตะวันออกอยู่ที่ 1.75 พันล้านยูโร 

ทั้งนี้การเลิกใช้ถ่านหินถือเป็นอีกหนึ่งส่วนส าคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของสหภาพยุโรป ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ทั้ ง 28 ประเทศตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น carbon-neutral ให้ได้

ภายในปี ค.ศ.2050 

แหล่งอ้างอิง : https://www.bbc.com/news/world-europe-51133534  

………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-51133534
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UNIDO เผยแพร่รำยงำน “REBOOTING QUALITY INFRASTRUCTURE FOR A 
SUSTAINABLE FUTURE” 

UNIDO ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาอย่างยั่ งยืนในหัวข้อ “Rebooting 
Quality Infrastructure for a Sustainable 
Future” ซึ่งเป็นรายงานเพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้เกิดการด าเนินการในการปรับแนวคิดและ      
การประยุกต์ ใช้ โครงสร้ า ง พ้ืนฐานคุณภาพ 
(Quality Infrastructure, QI)  เ พ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
และรวมถึงสนับสนุนด้านต่างๆ ของเทคโนโลยี
และระบบในยุคการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่       
ซึ่งหมายถึง ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)      
ก า ร ผ ลิ ต อั จ ฉ ริ ย ะ  ( smart manufacturing)               
พลังงานอัจฉริยะ (smart energy) การเกษตรอัจฉริยะ 
(smart agriculture) และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(circular economy) โดย UNIDO ให้เหตุผลว่าการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพ (หรือ QI) 
ถือว่ ามีความจ า เป็น เ พ่ือให้สามารถ เข้ ากับ           

การเปลี่ยนแปลงดังที่ได้กล่าวข้างต้นและการน าไปสู่เป้าหมาย SDGs อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

ในรายงานเล่มนี้จะแสดงถึงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและการด าเนินการที่ประสบความส าเร็จ (QI success stories) 
จากทั้งขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั่วโลกถึงวิธีการในการสร้างหรือบริหารโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือตอบโจทย์
ทั้ง 3 มิติ คือ 1) ควำมต้องกำรของคน (Meeting the Needs of People) แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่         
1.1 อาหารและเกษตรกรรม (Food and agriculture) 1.2 สุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and 
well-being) 1.3 พลังงานสะอาดในราคาที่เข้าถึงได้  (Affordable and clean energy) 1.4 การเข้าถึงน้ าสะอาด
และด้านสุขาภิบาล (Clean water and sanitation) และ 1.5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality) 2) กำร
สร้ำงควำมม่ังคั่ง (Building Prosperity) แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 2.1 อุตสาหกรรม นวัตกรรมและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Industry, innovation and infrastructure) และ 2.2 งานที่มีคุณภาพและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Decent work and economic growth) และ 3) รักษ์โลก (Protecting the Planet) แบ่งออกเป็น 
3 ประเด็น ได้แก่ 3.1 การด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate action) 3.2 การผลิตและการบริโภคอย่างมี
ความรับผิดชอบ (Responsible consumption and production) และ 3.3 สิ่งมีชีวิตบนบกและในน้ า (Life on 
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land and life below water) นอกจากนี้ยังเสนอมุมมองเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบของ            
เศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย  

รายงานเล่มนี้มุ่งเป้าหมายหลักไปที่กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย ผู้ที่ท างานเกี่ยวเนื่องกับระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านดังกล่าว และรวมถึงการน าไปปรับใช้กับแผนด าเนินการ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของประเทศได้อีกด้วย

 

นิยำมของระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคุณภำพ (Quality Infrastructure) เป็นระบบที่ประกอบด้วยองค์กร (ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน) ที่มาพร้อมกับนโยบายด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติที่จ าเป็นในการสนับสนุน
และยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า บริการและกระบวนการต่าง ๆ 

แหล่งที่มาของค านิยาม : INetQI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพแสดงภำพรวมของระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคุณภำพ (Quality Infrastructure System)                    
ที่ประกอบด้วยผู้เล่นต่ำงๆ รวมถึงหน้ำที่ของแต่ละผู้เล่น 

แหล่งอ้างอิง : รายงาน REBOOTING QUALITY INFRASTRUCTURE FOR A SUSTAINABLE FUTURE ของ UNIDO  

………………………………………………………………………………………… 
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ออสเตรียให้ค ำมั่นจะติดตั้งแผง SOLAR ROOF จ ำนวน 1 ล้ำนหลังคำภำยในปี ค.ศ. 2030 

โครงการ Solar roof จ านวน 1 ล้ านหลั งคาเป็น       
ส่ วนหนึ่ งของแผนเพ่ือจะบรรลุ เป้ าหมาย climate 
neutrality ภ า ย ในปี  ค . ศ .  2040 ของออส เ ต รี ย            
และแผนการเปลี่ยนสัดส่วนแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้
ทั้งหมดต้องมาจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนภายในปี 
ค.ศ. 2030 โดยโครงการดังกล่าวถูกระบุไว้ในข้อตกลง
การร่วมรัฐบาลครั้งใหม่ส าหรับปี ค.ศ. 2020-2024 
ระหว่างพรรค ÖVP และพรรคสี เขียว (ecologist 
Green Party) โดยโครงการนี้ได้มีการหารือกันแล้ว     
ในรัฐสภา ซึ่ งนอกจากฝ่ายรัฐบาลแล้ว โครงการ
ดังกล่าวยังได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคอ่ืนๆ อีกด้วย 
จึงเป็นการง่ายในการขอมติส าหรับโครงการทั้งใน          
แง่ ของการ เปลี่ ยนแปลงระเบียบข้อบั งคับและ

งบประมาณสนับสนุน นอกจากนี้ ส าหรับโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน อย่างเช่น การของบประมาณเกี่ยวกับ 
photovoltaics4 ส าหรับสิ่งปลูกสร้างอ่ืน เช่น ที่จอดรถ ก็จะถูกน าเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้อีกด้วย 

โดย Ms. Leonore Gewessler รัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้านสภาพภูมิอากาศและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
(Ministry for climate and environmental protection)  ซึ่ ง เป็น “super ministry” ที่ จั ดตั้ งขึ้น ใหม่            
ในรัฐบาลชุดใหม่นี้เพ่ือดูแลด้านสภาพภูมิอากาศและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเสริมว่า “ในข้อตกลงการร่วม
รัฐบาล มีความป็นไปได้ที่จะก าหนดศักยภาพในการผลิตพลังงานเพ่ิมเติมจ านวน 27 เทอราวัตต์ต่อชั่วโมง 
(terawatt-hour, TWh)  จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน จนถึงปี ค.ศ.2030 ซึ่งในจ านวนนี้ 11 TWh จะมาจาก 
photovoltaics” 

ข้อตัดสินใจดั งกล่ าวมีความสอดคล้องกับ Solar4Buildings campaign ที่ เ รี ยกร้องให้มีการติดตั้ ง                   
แผง photovoltaic ในทุกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งส าหรับอยู่อาศัย การพาณิชย์และอุตสาหกรรม             
ทั้งท่ีสร้างใหม่และปรับปรุงใหม่ของทั้งสหภาพยุโรป 

นอกจากนี้ the association SolarPower Europe ได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันหลังคาในประเทศยุโรปมากกว่า
ร้อยละ 90 ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ใดๆ หากมีการติดตั้ง photovoltaic ในพ้ืนที่ดังกล่าวทั้งหมดจะท าให้ช่วย        
ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ถึงปีละ 7 ล้านตันและสามารถสร้างไฟฟ้าได้อย่างน้อย 680 TWh 

                                                           
4

 โฟโตโวลตาอิก (photovoltaic, PV) คืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือที่เราเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า โซล่าร์เซลล์ 
(Solar cells) 

ที่มา : https://images.app.goo.gl/n4xHXhiHd5rdwjXK9 

 

https://images.app.goo.gl/n4xHXhiHd5rdwjXK9
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จากสถิติเผยว่าในปัจจุบันสัดส่วนพลังงานของออสเตรียที่มาจากพลังงานหมุนเวียนมีเพียง 1.4 TWh ซ่ึงนับเป็น
ร้อยละ 2.5 ของความต้องการการใช้พลังงานทั้งหมดของออสเตรีย โดยทาง Greenpeace ของออสเตรีย      
เชื่อว่าหากรัฐบาลมีการสนับสนุนในเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์ จะยิ่งท าให้เกิดความเชื่อมั่นและท าให้เกิด
การลงทุนในด้านดังกล่าวอย่างมหาศาลแน่นอน 

ทั้งนี้เป้าหมายการติดตั้ง solar roof ดังกล่าวถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยแต่ก็ตามมาด้วยความท้าทาย
มากมาย ซึ่งต้องการระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนและครอบคลุม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ
สนับสนุน ด้านพื้นที่การติดตั้งที่เพียงพอและด้านความร่วมมือจากเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  

โดย Mr.  Jasmin Duregger นักกิจกรรมด้านสภาพภูมิอากาศและพลั งงานของ Greenpeace CEE                
ของออสเตรียได้ให้ความเห็นว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายเพ่ือท าให้ภาครัฐสามารถบรรลุเป้าหมาย
การติดตั้ง solar roof 1 ล้านหลังคา และกล่าวเสริมอีกว่าความต้องการใช้พลังงานนั้นยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ มีแค่กฎหมาย energy – efficiency ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะมาช่วยยืนยันว่า solar power           
ที่สร้างขึ้นจะไม่ใช่มาครอบคลุมแค่ความต้องการส่วนเพ่ิมเท่านั้น แต่มันจะต้องมาแทนที่และท าให้สามารถลด
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้หมดไป  

แหล่งอ้างอิง : https://www.forbes.com/sites/emanuelabarbiroglio/2020/01/13/austria-pledges-
to-fit-1-million-roofs-with-solar-by-2030/#2a5749239203 

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