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EU Industry review 

ปีที่ 7 ฉบับที ่8 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2563 

 สหภำพยุโรปกับกำรด ำเนินกำรกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรำย 

 ภำคอุตสำหกรรมและภำคเอกชน ผู้เล่นส ำคัญในกำรบรรลุ
เป้ำหมำย SDG 14  

 งำนวิจัย UNFCCC เผยเทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุนส ำคัญ 
สู่เศรษฐกิจคำร์บอนต่ ำ  

 PLATFORM for REDESIGN 2020 ฟ้ืนฟูอย่ำงยั่งยืนและ
สร้ำงควำมยืดหยุ่นจำกวิกฤตโควิด-19 

 WEF เผยแพร่สมุดปกขำวว่ำด้วยนโยบำยเพ่ือส่งเสริม
พลำสติกสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

 วิกฤตโควิด-19 จะผ่ำนไปได้ด้วยควำมร่วมมือที่มี
ประสิทธิภำพ 

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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สหภำพยุโรปกับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรำย 

คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ได้เผยแพร่รายงาน “Saving Lives Every Day: 2019 Results from the Rapid 
Alert System for Dangerous Non-food Products” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันหรือการจ ากัดการ
ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายในตลาด จากข้อมูลในปี ค.ศ. 2019 ผ่านเครือข่ายหน่วยงานจาก  31 ประเทศ 
(คือ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมกับสหราชอาณาจักร นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์และลิกเตนสไตน์) ได้มีกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกำรแจ้งเตือนส ำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรำยจ ำนวน 2 ,243 รำยกำร และกำร
ด ำเนินกำรติดตำมผล จ ำนวน 4,477 รำยกำร (เทียบกับในปี ค.ศ. 2018 จ านวน 4,050 รายการ) ซึ่งมีท้ังการ
ถอดผลิตภัณฑ์หรือท าลายผลิตภัณฑ์ โดยผู้จัดจ าหน่ายและผู้ค้าปลีกก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภค รวมทั้งการเรียก
คืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยมีเอกสารสรุปประเด็นส าคัญ ที่แสดงข้อมูลแต่ละประเทศในภาพรวมอีกด้วย 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/reports/docs/RAPEX.2019.report.EN.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/reports/docs/RAPEX.2019.report.EN.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/reports/docs/RAPEX.2019.Factsheet.EN.pdf
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จากรายงาน หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรแจ้งเตือนมำกที่สุด คือ  ของเล่น (ร้อยละ 29 ของการ            
แจ้งเตือนทั้งหมด) รองลงมาคือยำนยนต์ (ร้อยละ 23) และเสื้อผ้ำสิ่งทอและสินค้ำแฟชั่น (ร้อยละ 8) 
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กและอุปกรณ์ส าหรับเด็กก็มี
ตัวเลขการแจ้งเตือนที่สูงเช่นกัน  

ควำมเสี่ยงที่ได้รับแจ้งมำกที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ (ร้อยละ 27) เช่น กระดูกหักจาก  
การถูกกระทบกระแทก ส่วนประกอบทำงเคมีในผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 23) และเสี่ยงต่อกำรท ำให้เด็กส ำลัก 
(ร้อยละ 13)  

นอกจากนี้ ข้อมูลซึ่งไม่มีในรายงานปี ค.ศ. 2019 แต่มีการแจ้งเตือนใหม่ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 
จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม ปีนี้ จ านวน 63 รายการเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย 3 รายการเกี่ยวกับชุดเสื้อคลุม PPE 
3 รายการเกี่ยวกับน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับมือ และ 3 รายการเกี่ยวกับหลอด UV ส าหรับฆ่าเชื้อ   โดยระหว่างวันที่ 
1 มีนาคมถึง 1 กรกฎาคมมีการติดตามผลส าหรับหน้ากากอนามัย 10 รายการและส าหรับน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับ
มือ 1 รายการ เพ่ือจัดท ามาตรการการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันมากขึ้นและครอบคลุมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ัวยุโรป 

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการได้เผยแพร่ รายงานผลสรุปของกิจกรรมประสานงานเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ (Coordinated Activities on the Safety of Products: CASP) ในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จ านวน 457 ผลิตภัณฑ์ ในหมวดหมู่ ดังนี้ อุปกรณ์การขนส่งส่วนบุคคล (personal 
transport devices) ของเล่นที่เติมเนื้อนุ่ม   (soft-filled toys) ที่ชาร์จแบต แบตเตอรี่ เบาะนั่งจักรยาน
ส าหรับเด็กอีกด้วย  

กำรด ำเนินกำรขั้นต่อไป  

คณะกรรมาธิการจะยังคงพัฒนาเครื่องมือ Rapid Alert System เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ศึกษาข้อมูลการ
แจ้งเตือนเพ่ือสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างปลอดภัย และส าหรับ Coordinated Activities on the Safety 
of Products ส ำหรับปี ค.ศ. 2020 จะท ำกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ไนโตรซำมีนในของเล่นและ
สิ่งของส ำหรับดูแลเด็ก อุปกรณ์เล่นนอกบ้ำน เตียงนอนส ำหรับเด็ก สำยเคเบิล เครื่องท ำควำมร้อนขนำด
เล็กในครัว ระบบเบำะนั่งส ำหรับเด็กในรถยนต์และเครื่องประดับ (จำกช่องทำงออนไลน์โดยเฉพำะ) รวมถึง

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=casp:2020&lng=en
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=casp:2020&lng=en
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=casp:2020&lng=en
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=casp:2020&lng=en
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กิจกรรมด าเนินการต่างๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ ประเมินควำมเสี่ยง ร่วมมือกับศุลกำกร เรียกคืนผลิตภัณฑ์อย่ำงมี
ประสิทธิผล รวบรวมข้อมูลกำรบำดเจ็บและอุบัติเหตุของสหภำพยุโรป สร้ำงระบบกำรเฝ้ำระวังตลำดให้
สอดคล้องกัน (ในออนไลน์) สื่อสำรผ่ำนแคมเปญต่ำงๆ (ในออนไลน์)  

เกร็ดเพิ่มเติม 

 Rapid Alert System ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2003 เพ่ือใช้เป็นแพลตฟอร์ตในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างประเทศและคณะกรรมาธิการยุโรปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ที่เป็น
อันตราย ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยระบบจะมีการอัพเดท
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแจ้งเตือนในทุกสัปดาห์ (public website ‘the Safety Gate) และส าหรับธุรกิจ
สามารถใช้ Business Gateway เพ่ือแจ้งเตือนกับหน่วยงานระดับชาติได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายในตลาดที่อาจไม่ปลอดภัย 

 เว็บไซต์ตลำดออนไลน์ 7 เว็บไซต์ได้แสดงค ำม่ันแบบสมัครใจ (Product Safety Pledge) ใน          
การให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพ่ือให้ถอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตลาดออกจากเว็บไซต์ของตน 

แหล่งที่มา :  
https://sdg.iisd.org/news/follow-up-action-on-dangerous-product-alerts-in-europe-increased-in-2019  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1270 

……………………………………………………………………………………… 

ภำคอุตสำหกรรมและภำคเอกชน ผู้เล่นส ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำย SDG 14  

UNEP ได้จัดกิจกรรมคู่ขนานว่าด้วยเรื่อง “Engaging Industry through the 
Global Partnership on Marine Litter to deliver SDG 14” ภายใต้ งาน
ประชุม UN High-level Political Forum for Sustainable Development 
(HLPF) ซึ่งในครั้งนี้จัดในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual meeting)  

ในปัจจุบันที่ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปัญหาที่กระจายไป
ทั่วโลก โดยหลายครั้งมาจากการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องจนขยะได้รั่วไหล

เข้าสู่ท้องทะเลและกลายเป็นปัญหาข้ามพรมแดน โดยเฉพาะในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่มีการเพ่ิมข้ึน
ของการใช้ทั้งในด้านอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง บรรจุภัณฑ์จากการบริการส่งอาหารถึงบ้าน ยิ่งท าให้สถานการณ์
รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง โดยหลำยฝ่ำยต่ำงเห็นพ้องว่ำภำคส่วนที่มีควำมส ำคัญ
และสำมำรถเป็นผู้เล่นหลักในกำรช่วยต่อสู้กับขยะในท้องทะเลได้ คือ “ภำคอุตสำหกรรมและภำคเอกชน” 
ผ่ำนนวัตกรรมโดยเข้ำไปเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรผลิต กำรบริโภค กำรบริหำรจัดกำรขยะ  

 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/voluntary_commitment_document_4signatures3-web.pdf
https://sdg.iisd.org/news/follow-up-action-on-dangerous-product-alerts-in-europe-increased-in-2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1270
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ข้อคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้อง 

 Inger Andersen ผู้อ านวยการบริหาร UNEP ได้กล่าวว่า สิ่งส ำคัญท่ีจะช่วยต่อสู้กับขยะในท้องทะเล
และขยะพลำสติก คือ ควำมร่วมมือด้ำนพหุภำคีและกลุ่มควำมร่วมมือ กำรเข้ำร่วมของ
ภำคอุตสำหกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ำทั้งหมด การบริหารจัดการและการรีไซเคิลขยะพลาสติกที่
เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 และการผลิตย้อนกลับหรือหยุดผลิต (reversing or halting production) 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

 Dag- Inge Ulstein รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศของนอร์เวย์ กล่าวว่า 
โครงการของนอร์เวย์ในการช่วยลดขยะในทะเลในประเทศก าลังพัฒนาและกองทุนพหุภาคีเพ่ือ
มหาสมุทรสุขภาพดี (multilateral trust fund for healthy oceans) ได้จัดท ารายงานว่าด้วย
องค์ประกอบที่เป็นไปได้ส ำหรับสนธิสัญญำในระดับโลกฉบับใหม่ว่ำด้วยขยะในท้องทะเล โดยหวัง
ว่าในการประชุม UN Environment Assembly (UNEA-5) ครั้งที่ 5 ประเทศต่ำงๆ จะได้ร่วม
ก ำหนดทิศทำงส ำหรับข้อตกลงดังกล่ำว นอกจำกนั้นได้เสริมอีกว่ำนอร์เวย์ ก ำลังจะเผยแพร่
รำยงำน “วิธีก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรว่ำด้วยกำรท ำให้ “มหำสมุทรสุขภำพดี” ของ
ภำคอุตสำหกรรม”  

 Simon Bennett จากบริษัท China Navigation Company (CNCo) กล่าวถึงกลุ่มควำมร่วมมือ  
Moana Taka Partnership เพื่อให้เรือของบริษัทสำมำรถบรรทุกขยะรีไซเคิลจำกท่ำเรือของ
เกำะแปซิฟิกต่ำงๆ เพื่อน ำไปบ ำบัดและรีไซเคิลอย่ำงยั่งยืนในท่ำเรือที่เหมำะสมในเอเชียแปซิฟิก 
นอกจากนั้นยังกล่าวสนับสนุนให้บริษัทเดินเรืออ่ืนๆ น ารูปแบบธุรกิจที่คล้ายคลึงนี้ไปใช้อีกด้วย  

 Susan Ruffo ผู้อ านวยการบริหารของ Circulate Initiative แนะน าว่าต้องสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบกำรและนักนวัตกรรมเพื่อให้พัฒนำวิธีกำรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหำ
ของขยะอันเป็นผลมำจำกโควิด-19 

 Wallace Cosgrow รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของเซเชลส์และประธานร่วมของ Global Partnership on Marine Litter (GPML) กล่าว
ว่า เนื่องจาก “วงจรของห่วงโซ่ของพลำสติกมีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงพรมแดน” ดังนั้นจึงต้องมีกำร
สร้ำงวิสัยทัศน์ร่วม โดยเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่ 11 (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) 12 (การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ) และ 14 (อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรอย่างยั่งยืน) โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการลดการสร้างขยะ 

ตัวแทนจำกภำคส่วนอ่ืนๆ  

 WWF South Africa สนับสนุนให้เริ่มกำรเจรจำสนธิสัญญำที่มีผลผูกพันทำงกฎหมำยเกี่ยวกับ            
ขยะพลำสติก 

http://sdg.iisd.org/news/world-bank-announces-trust-fund-to-support-healthy-productive-oceans/
https://www.sprep.org/news/moana-taka-partnership-unfolds-exciting-recycling-possibilities-pacific-islands
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 UNEP Cartagena Convention Secretariat เน้นย้ าถึงควำมจ ำเป็นในกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่
ของภำคอุตสำหกรรมและภำคเอกชนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ 14 

 IBM ได้กล่าวว่า “คิดให้ใหญ่ เริ่มจำกเล็กและขยำยให้เร็ว” โดยใช้นวัตกรรมและเครื่องมือดิจิทัล 
เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการช่วยให้ค าแนะน าและเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านแพลตฟอร์ม
การท างานร่วมกันที่เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  

 Alliance to End Plastic Waste เน้นย้ าถึงควำมจ ำเป็นของกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน 
นวัตกรรม กำรศึกษำและกำรท ำควำมสะอำดท้องทะเลให้มำกขึ้น 

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/experts-emphasize-private-sectors-role-in-combating-marine-
litter/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-
%2014%20August%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-
%2014%20August%202020+CID_20b37ab6703f871421e4a1b924db82ba&utm_source=cm&utm_term=Read 

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

งำนวิจัย UNFCCC เผยเทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุนส ำคัญสู่เศรษฐกิจคำร์บอนต่ ำ  

ส านักเลขาธิการของ UNFCCC ได้ตีพิมพ์ 3 งานวิจัย
เกี่ยวกับ "เส้นทาง" ของเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ 
(climate technology)  ซึ่ ง เป็ นการระบุ ถึ ง คว าม
ต้องการเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความ
ยั่งยืนและสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงการน าเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้อย่าง
เต็มรูปแบบ 

งานวิจัยมี 3 หัวข้อดังนี้ 1) การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับใช้ตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีของ
ประเทศ 2) บทบาทความส าคัญของนวัตกรรมในการกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยี และ 3) การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ในการเพ่ิมความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเขตชายฝั่ง ซึ่งทั้งสามงานวิจัยดังกล่าวจะ
แสดงให้เห็นถึงบทบำทส ำคัญของเทคโนโลยีในกำรเปลี่ยนเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจคำร์บอนต่ ำและมีควำม
ยืดหยุ่น เพื่อเป็นแนวทำงส ำหรับกำรเตรียมแพ็คเกจฟื้นฟูเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด-19 

ภำพรวมของแต่ละงำนวิจัย  

งานวิจัยแรก หัวข้อ “Enhancing Implementation of the Results of Technology Needs Assessments” 
เป็นการส ารวจจุดเริ่มต้นเส้นทำงของเทคโนโลยีสภำพภูมิอำกำศของประเทศต่ำงๆ รวมถึงกำรระบุและกำร
ให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีที่เหมำะสมที่สุดต่อควำมต้องกำรของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ในรายงานยัง

ที่มา : https://www.imeas.eu/wp-content 

http://sdg.iisd.org/news/experts-emphasize-private-sectors-role-in-combating-marine-litter/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2014%20August%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2014%20August%202020+CID_20b37ab6703f871421e4a1b924db82ba&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/experts-emphasize-private-sectors-role-in-combating-marine-litter/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2014%20August%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2014%20August%202020+CID_20b37ab6703f871421e4a1b924db82ba&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/experts-emphasize-private-sectors-role-in-combating-marine-litter/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2014%20August%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2014%20August%202020+CID_20b37ab6703f871421e4a1b924db82ba&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/experts-emphasize-private-sectors-role-in-combating-marine-litter/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2014%20August%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2014%20August%202020+CID_20b37ab6703f871421e4a1b924db82ba&utm_source=cm&utm_term=Read
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/brief13/b2aae3272ad648c7a3cf7b994e71b3ae/1b6230acf89d4afc9e52fe1ea72eb5ab.pdf
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ศึกษาเกี่ยวกับความท้าทาย แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และโอกาสต่างๆ เพ่ือใช้ปรับปรุงขั้นตอนการประ เมินความ
ต้องการเทคโนโลยีอีกด้วย (Technology Needs Assessment, TNA) ซึ่งเป็นขั้นตอนส าหรับประเทศต่างๆ                   
ในการก าหนดล าดับความส าคัญของเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศของประเทศ รวมทั้งยังแสดงกรณีศึกษา
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ที่ได้น าขั้นตอน TNA ไปปรับใช้อีกด้วย 

ในงานวิจัยที่สอง หัวข้อ “Innovative Approaches to Accelerating and Scaling Up Climate Technology 
Implementation for Mitigation and Adaptation” ศึกษาเกี่ยวกับแนวทำงเพื่อกระตุ้นและขยำยกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสภำพภูมิอำกำศเพื่อบรรเทำและปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพ
ภูมิอำกำศ โดยจะแสดงวิธีใหม่ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีไปใช้ เช่น กระบวนการในการคัดเลือก
เทคโนโลยีของแต่ละประเทศ กระบวนการรวบรวมมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรู้หรือความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติ กลไกทางการเงินที่จะช่วยเพ่ือเพ่ิมเงินทุนส าหรับโครงการและแผนงานด้านเทคโนโลยี 
และวิธีการเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและศูนย์บ่มเพาะ (incubators) 

งานวิจัยที่สาม หัวข้อ “Technologies for Averting, Minimizing and Addressing Loss and Damage in 
Coastal Zones” เป็นการให้ภำพรวมของกำรสูญเสียและควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศต่อเขตชำยฝั่ง และได้เน้นถึงควำมส ำคัญของกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีมุ่งเน้นไปที่การ
ประเมินความเสี่ยง (risk assessment) การยอมรับความเสี่ยง (risk retention) และการกู้คืนและการฟ้ืนฟู
เขตชายฝั่ง (recovery and rehabilitation in coastal zones) รวมทั้งศึกษาวิธีกำรในกำรปรับใช้เทคโนโลยี
เพื่อใช้ในกำรประเมิน กำรจัดกำรกับผลกระทบได้อย่ำงครอบคลุม 

งานวิจัยฉบับเต็ม  

 https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/brief13/b2aae3272ad648c7a3cf7b994e71b3ae/1b6230a
cf89d4afc9e52fe1ea72eb5ab.pdf 

 https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/brief13/b2aae3272ad648c7a3cf7b994e71b3ae/1b6230a
cf89d4afc9e52fe1ea72eb5ab.pdf 

 https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/2020_coastalzones/cfecc85aaa8d43d38cd0f6ceae2b61
e4/2bb696550804403fa08df8a924922c2e.pdf 

แหล่งข้อมูล : https://sdg.iisd.org/news/unfccc-papers-highlight-technologies-supporting-low-carbon-
transition/ 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/innovative_approaches/07a2f73969c945928ffa1ec74285f356/235654758e1343f788b1f1132bb109b8.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/innovative_approaches/07a2f73969c945928ffa1ec74285f356/235654758e1343f788b1f1132bb109b8.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/2020_coastalzones/cfecc85aaa8d43d38cd0f6ceae2b61e4/2bb696550804403fa08df8a924922c2e.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/2020_coastalzones/cfecc85aaa8d43d38cd0f6ceae2b61e4/2bb696550804403fa08df8a924922c2e.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/brief13/b2aae3272ad648c7a3cf7b994e71b3ae/1b6230acf89d4afc9e52fe1ea72eb5ab.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/brief13/b2aae3272ad648c7a3cf7b994e71b3ae/1b6230acf89d4afc9e52fe1ea72eb5ab.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/brief13/b2aae3272ad648c7a3cf7b994e71b3ae/1b6230acf89d4afc9e52fe1ea72eb5ab.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/brief13/b2aae3272ad648c7a3cf7b994e71b3ae/1b6230acf89d4afc9e52fe1ea72eb5ab.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/2020_coastalzones/cfecc85aaa8d43d38cd0f6ceae2b61e4/2bb696550804403fa08df8a924922c2e.pdf
https://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/2020_coastalzones/cfecc85aaa8d43d38cd0f6ceae2b61e4/2bb696550804403fa08df8a924922c2e.pdf
https://sdg.iisd.org/news/unfccc-papers-highlight-technologies-supporting-low-carbon-transition/
https://sdg.iisd.org/news/unfccc-papers-highlight-technologies-supporting-low-carbon-transition/
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PLATFORM for REDESIGN 2020 ฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืนและสร้ำงควำมยืดหยุ่น                           
จำกวิกฤตโควิด-19 

 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบำลญี่ปุ่นร่วมกับ UNFCCC และ Institute for Global Environmental 
Strategies (IGES) ได้เปิดตัว “PLATFORM for REDESIGN 2020” แพลตฟอร์มออนไลน์ว่าด้วยการฟ้ืนฟู
อย่างยั่งยืนและสร้างความยืดหยุ่นจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันโลกเผชิญกับ 2 ความท้าทายหลัก จากทั้ง           
โควิด-19 ที่หยุกชะงักกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อน ซึ่งหลาย
ประเทศได้ใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสครั้งส าคัญในการวำงยุทธศำสตร์เศรษฐกิจใหม่บนแนวคิด “ฟื้นฟูใหม่ให้ดีขึ้น 
build back better” เพื่อตอบโจทย์ทั้งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ยืดหยุ่นและครอบคลุม 

แพลตฟอร์มนี้จะเป็นศูนย์กลางในการน าเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินการ
ส าหรับรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่รัฐในประเทศต่างๆ ที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ 
ส าหรับรัฐบาลสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ เ พ่ือเป็นส่วนสนับสนุนในกำรเตรียมแผนปฏิบัติกำรด้ำน                     
สภำพภูมิอำกำศ (Nationally Determined Contributions (NDCs) เพื่อน ำไปสู่กำรฟื้นฟูอย่ำงยั่งยืน
และยืดหยุ่นที่ต้องส่งภำยในสิ้นปีนี้ได้  

นอกจากนี้แพลตฟอร์มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมระดับรัฐมนตรีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
เกี่ยวกับมาตรการด้านสภาพภูมิอากาศและด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ที่จะจัดขึ้นใน             
วันที่ 3 กันยายน 2563 รูปแบบออนไลน์อีกด้วย ทั้งนี้จุดประสงค์ของทั้งแพลตฟอร์มและการประชุมที่จะจัดขึ้น
เพ่ือสร้ำงแรงผลักดันในระดับโลกในกำรรักษำควำมมุ่งม่ันเพื่อมุ่งสู่กำรสร้ำงควำมส ำเร็จในกำรประชุม 
COP26 ในปี 2564 

แหล่งที่มา : https://unfccc.int/news/new-online-knowledge-sharing-platform-to-bolster-climate-action  

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

https://platform2020redesign.org/#meeting
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs
https://unfccc.int/news/new-online-knowledge-sharing-platform-to-bolster-climate-action
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WEF เผยแพร่สมุดปกขำวว่ำด้วยนโยบำยเพื่อส่งเสริมพลำสติกสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

World Economic Forum ( WEF)  ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่            
สมุดปกขาว (White paper) ว่าด้วยการวิเคราะห์
โอกาสเพ่ือส่งเสริมให้พลาสติกมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมากขึ้น โดยได้น าผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อมและการค้ามาร่วมวิเคราะห์และชี้แนวทาง
ส าหรับการค้าและการลงทุนเพ่ือจัดการกับความ          
ท้าทายของปัญหาขยะพลาสติกข้ามพรมแดนและ          
การมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน 

ในปัจจุบันโลกผลิตพลาสติกมากกว่า 400 ล้านตันต่อปี โดยมีเพียงร้อยละ 14-18 เท่านั้นของขยะพลาสติก          
ที่ถูกน าไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง และส่วนมากมักจะส่งออกไปต่างประเทศเพ่ือไปรีไซเคิล จากบริบทนี้ท าให้ต้อง
มีการหาแนวทางระเบียบข้อบังคับเพ่ือท าให้การค้าขายเป็นไปอย่างถูกต้องและอย่างมีความรับผิดชอบ         
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง Economies of Scale ส าหรับการรีไซเคิล 

โดยในปัจจุบันควำมท้ำทำยเพื่อขยำยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลำสติกมี 4 ควำมท้ำทำยหลัก ดังนี้            
1) กฎระเบียบ เช่น การห้ามหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าเข้าขยะพลาสติก 2) มำตรฐำนและข้อมูล                 
เช่น มาตรฐานด้านฉลาก หรือ ภาครัฐต้องการให้ผู้รีไซเคิลผลิตพลาสติกรีไซเคิลในหลายเกรด ซึ่งท าให้ต้นทุน
โดยรวมเพ่ิมขึ้น 3) กำรลงทุน คือ การส่งเสริมภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ าเพ่ือท าให้เกิดความคุ้มค่า
ในการลงทุน 4) กระบวนกำร เช่น ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปในอนุสัญญาบาเซลจะควบคุมการค้าขยะพลาสติก
ข้ามพรมแดนผ่านขั้นตอนการขอความยินยอมล่วงหน้า (PIC)  

นอกจากนี้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวเนื่องกับกำรระบำดของโควิด-19 ด้วยว่าท าให้มีความต้องการ      
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพ่ิมขึ้นทั้งอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) บรรจุภัณฑ์จากการสั่งออนไลน์ 
บรรจุภัณฑ์จากบริการส่งอาหาร แต่ในขณะเดียวกันโควิด-19 ไดท้ ำให้ควำมสำมำรถในกำรรีไซเคิลลดลงจำก
กำรล็อคดำวน์  รวมทั้งรัฐบำลในบำงประเทศได้มีกำร “ยกเลิกกำรห้ำมใช้พลำสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง” 
เพ่ือรักษาอัตราการติดเชื้อให้อยู่ในระดับต่ า ในขณะที่รัฐบำลอ่ืนก็ได้ระงับหรือชะลอกำรห้ำมใช้ถุงพลำสติก 
โดยสุดท้ายได้มีการเน้นย้ าถึงควำมจ ำเป็นในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรในระยะยำวเพื่อแก้ไขปัญหำจำก
พลำสติกด้วย 

ในบทสรุปมีการน าเสนอนโยบำยกำรค้ำเพื่อส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่มำกขึ้น
ของทั่วโลกแบ่งออกเป็น 3 นโยบำย ได้แก่ 1) มำตรกำรระหว่ำงพรมแดน (border measures) เช่น 
อนุสัญญาบาเซล การสร้างระบบการจ าแนกขยะพลาสติกที่สอดคล้องกัน การลดภาษี การห้ามส่งออก การ
เอ้ืออ านวยด้านการค้า และการจัดการกับการค้าที่ผิดกฎหมาย 2) กลไกภำยใน เช่น การบริการด้านรีไซเคิล                      

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Plastics_the_Circular_Economy_and_Global_Trade_2020.pdf
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การเอ้ืออ านวยต่อการลงทุน การสนับสนุนด้านเทคนิคเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ 3) กำรเพิ่มควำม
โปร่งใส เช่น กฎระเบียบภายในประเทศ การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และระบบการตรวจสอบข้อมูล  

ทั้งนี้ได้มีการแนะน าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรปรับปรุงระบบกำรจ ำแนกระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรจ ำแนก          
ควำมแตกต่ำงของพลำสติกประเภทต่ำงๆ เพ่ือท าให้ประเทศต่างๆ น าไปก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจทาง
การค้าได้อย่างถูกต้องและเอ้ือต่อการรวบรวมข้อมูลได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้นด้วย โดยสรุปแก่นหลัก คือ               
หำกต้องกำรท ำให้พลำสติกเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมำกขึ้น “ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงระบบใน
ด้ำนกำรจัดกำรขยะและกำรรีไซเคิลนั่นเอง” รวมทั้งกำรใช้แนวทำงองค์รวมในกำรจัดกำรพลำสติกผ่ำน
กำรลดปริมำณกำรใช้ กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ และกำรรีไซเคิลพลำสติก 

สมุดปกขาว : 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Plastics_the_Circular_Economy_and_Global_Trade_2020.pdf  

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/wef-brief-explores-opportunities-for-circular-plastics-
economy/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-
%2021%20August%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-
%2021%20August%202020+CID_4b870ed91d3c944e011010411a429385&utm_source=cm&utm_term=Read  

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

วิกฤตโควิด-19 จะผ่ำนไปได้ด้วยควำมร่วมมือที่มีประสิทธิภำพ 

Pacific Economic Cooperation Council ( PECC)  ไ ด้
ตีพิมพ์รายงาน “State of the Region: Special report on 
COVID-19” เกี่ยวกับผลกระทบทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำก
วิกฤตโควิด-19 ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและประเด็น
ควำมร่วมมือต่ำงๆ รายงานมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคที่จะสำมำรถช่วยให้รัฐบำลประเทศต่ำงๆ มี
แนวทำงเพื่อใช้ส ำหรับกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19  

ในรายงานเผยข้อมูลกำรเติบโตของเอเชียแปซิฟิกในปีนี้
จะลดลงร้อยละ 4.7 ในขณะที่กำรว่ำงงำนจะเพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 3.9 ไปเป็น 5.5 และจากการส ารวจความคิดเห็น

ผู้เชี่ยวชาญ 710 คนในภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา รัฐบาล และภาคประชาสังคมพบว่าได้คำดกำรณ์
สถำนกำรณ์ไว้ในระดับเลวร้ำยกว่ำที่ทำงกำรระบุไว้ และไม่คิดว่ำจะสำมำรถฟื้นตัวสู่ระดับก่อนวิกฤตได้
ภำยใน 5 ปี  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Plastics_the_Circular_Economy_and_Global_Trade_2020.pdf
http://sdg.iisd.org/news/wef-brief-explores-opportunities-for-circular-plastics-economy/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2021%20August%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2021%20August%202020+CID_4b870ed91d3c944e011010411a429385&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/wef-brief-explores-opportunities-for-circular-plastics-economy/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2021%20August%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2021%20August%202020+CID_4b870ed91d3c944e011010411a429385&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/wef-brief-explores-opportunities-for-circular-plastics-economy/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2021%20August%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2021%20August%202020+CID_4b870ed91d3c944e011010411a429385&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/wef-brief-explores-opportunities-for-circular-plastics-economy/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2021%20August%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2021%20August%202020+CID_4b870ed91d3c944e011010411a429385&utm_source=cm&utm_term=Read
https://www.pecc.org/resources/covid-19/2659-state-of-the-region-report-impact-of-the-covid-19-crisis/file
https://www.pecc.org/resources/covid-19/2659-state-of-the-region-report-impact-of-the-covid-19-crisis/file


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 7 ฉบับที ่8 –  2563                                                              11 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ในปัจจุบันมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคไปแล้วราว 5.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แต่รายงานมีข้อสังเกตว่า
นักก าหนดนโยบายยังมีข้อจ ากัดบางอย่าง อันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินเมื่อไม่
นานมานี้ และเผยว่า "เศรษฐกิจในภูมิภำคยังมีช่องว่ำงในกำรกระตุ้นอีก" 

กลไกในระดับภูมิภาคถือเป็นส่วนส าคัญในการเอ้ือต่อการออกแบบ การประสานงานและความร่วมมือ รวมถึง
ก าหนดทิศทางในการสนับสนุนการเติบโตในอนาคตได้ด้วย โดยล ำดับควำมส ำคัญของกำรร่วมมือในภูมิภำค 
เป็นดังนี้ 1) การแบ่งปันแนวปฏิบัติในการเตรียมรับมือการแพร่ระบาด 2) การพัฒนาวัคซีน 3) การอ านวย         
ความสะดวกส าหรับสินค้าที่จ าเป็น 4) การยกเลิกข้อจ ากัดด้านการส่งออกส าหรับสินค้าที่จ าเป็น และ 5) การ
ยกเลิกภาษีส าหรับสินค้าที่จ าเป็น 

ส ำหรับประเด็นกำรปลดล็อคดำวน์ ได้ชี้ว่ำสิ่งส ำคัญท่ีควรค ำนึง คือ เมื่อไรและอย่ำงไร โดยเงื่อนไขเบื้องต้น          
ที่ส าคัญในการปลดล็อคดาวน์ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญล้วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน ได้แก่ ความสามารถทาง
การแพทย์ที่เพียงพอในการรับมือกับจ านวนผู้ป่วยที่จะเพ่ิมข้ึนหลังปลดล็อค (รวมถึงเตียงในโรงพยาบาล แพทย์
และพยาบาล อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และเวชภัณฑ์) หลักฐานแสดงถึงจ านวนผู้ติดเชื้อที่ก าลังลดลง การพัฒนา
วัคซีน ความพร้อมของการรักษาส าหรับผู้ที่พบว่ามีผลบวกจากโควิด-19 ความสามารถในการกักกันและช่วยเหลือ
ผู้ที่ทดสอบแล้วผลเป็นบวก 

นอกจากนี้ในรายงานได้แสดงถึงประเด็นพหุภำคีเพื่อเอ้ือต่อควำมก้ำวหน้ำในระดับภูมิภำค ซ่ึงมี 8 ประเด็น ดังนี้ 
1. แนวปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาด 2) การพัฒนาวัคซีน 3) นโยบายการค้า 4) การแบ่งปัน
ข้อมูล 5) ระเบียบส าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน 6) การติดตามสถานการณ์และ           
การด าเนินการ 7) ศักยภาพในการฟ้ืนฟู 8) การปฏิรูปโครงสร้าง 

ทั้งนี้ Don Campbell และ Su Ge ซึ่งเป็นประธานร่วมของ PECC ได้กล่าวว่าปี 2020 เป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีของ 
PECC และเราก็สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์เรื่อยมา และส ำหรับวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจ
ครั้งนี้ เรำจะผ่ำนไปได้ด้วยควำมร่วมมือที่มีประสิทธิภำพ 

สมุดปกขาวฉบับเต็ ม : https://www.pecc.org/resources/covid-19/2659-state-of-the-region-report-impact-of-the-
covid-19-crisis/file  

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/state-of-asia-pacific-economy-reviewed-amidst-covid-19/ 

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