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EU Industry review 

ปีที่ 7 ฉบับที ่9 ประจ ำเดือนกันยำยน 2563 

 โควิดส่งผลต่อโลกอย่ำงไร ผ่ำนมุมมองสถิติ 

 ดัชนีสมรรถนะทำงกำรแข่งขันด้ำนอุตสำหกรรมประจ ำปี 2020 
(CIP index 2020)  

 แนะเพ่ิมสองสำรเคมี decaBDE และ PFOA เข้ำสู่กระบวนกำร
แจ้งสำรเคมีล่วงหน้ำ (PIC)  

 มำตรฐำนส ำหรับกำรรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร  

 “Green CHAIN” ห่วงโซ่คุณค่ำพลังงำนหมุนเวียนกับ
เทคโนโลยีบล็อกเชน 

 สหภำพยุโรปเพ่ิมเป้ำหมำยลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเป็น         
ร้อยละ 55 ภำยในปี 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 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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โควดิส่งผลต่อโลกอย่ำงไร ผ่ำนมุมมองสถิติ 

คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมทางสถิติ (CCSA) ได้เผยแพร่รายงานเล่มที่สองเพื่ออัพเดตสถานการณ์
ของ โควิด-19 ที่ส่งผลต่อโลกผ่านมุมมองสถิติ เนื้อหาจะเป็นการน าเสนอภาพรวมผลกระทบจากโควิด-19 
ต่อทั ้งเศรษฐกิจ สังคม ภูมิภาคและสถิต ิผ ่านข้อมูลสถิต ิที ่รวบรวมตามความเชี ่ยวชาญขององค์กร
สหประชาชาติและสถาบันการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ดังปรากฏตามภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol2.pdf
https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol2.pdf


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 7 ฉบับที ่9 –  2563                                                              3 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ข้อมูลทางสถิติที่น่าสน มีดังนี้  

 แนวโน้มจ านวนการติดเชื ้อของประเทศต่างๆ ที ่ประสบกับโควิด-19 ภายใต้สถานการณ์และ      
การตอบสนองของนโยบายที่แตกต่างกัน   

 ในปี 2563 คาดการณ์ว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ทั่วโลกจะลดลงมากถึงร้อยละ 40 
จากการคาดการณ์ส าหรับกลุ ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้วจะลดลงร้อยละ 25 ถึง 40 ในขณะที่กลุ ่ม
เศรษฐกิจก าลังพัฒนาจะลดลงมากกว่าที่ร้อยละ 30 ถึง 45 เนื่องจากมีการลงทุนที่หลากหลายน้อยกว่า  
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 หลังจากผลผลิตทั่วโลกตกต่ าที่สุดในช่วงเดือนเมษายน (ลดลงกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน) จากข้อมูลล่าสุดจีนสามารถกลับมาสู่สภาพเท่ากับช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว 
ในขณะที่ประเทศอ่ืน ๆ เริ่มจะฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ 

 ภาคการผลิตของโลกมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเศรษฐกิจก าลังพัฒนา
และประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกิดใหม่พบว่าการลดลงอย่างชัดเจนมากกว่าประเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม โดยมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังคงสามารถรักษาระดับการผลิตให้คงที่ได้ เช่น เกาหลีใต้ 

 สถิตใินเดือนมิถุนายน พบว่า ภาคอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า    มี
การลดลงที่น้อยลง 

 การระบาดใหญ่ครั้งนี้ก าลังท าให้ผู้คนอีกกว่า 71 ถึง 100 ล้านคนเข้าสู่ความยากจนขั้นรุนแรง  

 ในไตรมาสแรกของปี 2563 มีการสูญเสียชั่วโมงท างานเทียบเท่ากับงานเต็มเวลา 155 ล้านต าแหน่ง    
(โดยร้อยละ 80 ของการลดลงจะอยู่ในเอเชียแปซิฟิก) และหลังจากการแพร่ระบาดไปทั่วโลกท าให้
ในไตรมาสสองเพิ่มขึ ้นเป็น 400 ล้านต าแหน่ง  โดยประเทศรายได้ปานกลางระดับล่างได้ร ับ
ผลกระทบมากที่สุด 

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/how-covid-19-changing-world-statistical-perspective  

https://www.unido.org/news/how-covid-19-changing-world-statistical-perspective
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ดัชนีสมรรถนะทำงกำรแข่งขันด้ำนอุตสำหกรรมประจ ำปี 2020 (CIP index 2020)  

UNIDO ได้เผยแพร่ดัชนีสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมประจ าปี 2020 (Competitive Industrial 
Performance Index 2020) ซึ่งในรายงานแสดงตัวชี้วัดและล าดับการเป็นผู้น า  รวมถึงประสิทธิภาพและ
ข้อผิดพลาด ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาคการผลิต โดยเฉพาะในแง่ของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุม การน าเสนอจะอยู่ในรูปแบบ
ของการเปรียบเทียบความสามารถของแต่ละประเทศในการผลิตและส่งออกสินค้า โดยท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพ 2 รูปแบบ คือ เทียบกับปีก่อนหน้า และเทียบกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก (152 ประเทศ)  

ส าหรับในปี 2020 ประเทศที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด จากการเปรียบเทียบดัชนีสมรรถนะทางการแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรม คือ เยอรมนี จีน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ตามล าดับ ส าหรับไทยอยู่ในล าดับที่ 24                     
ดังแผนภาพปรากฏ  

 

 

 

 

 

 

ล าดับต่อมา คือ ตารางแสดงสมรรถนะในแต่ละหัวข้อย่อยของ CIP ของไทย โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลก
และล าดับของปีก่อน รวมถึงแสดงเส้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 

สัดส่วนมูลค่ำกำรส่งออกเม่ือเทียบกับมูลค่ำทั้งหมดที่ผลิต 

สัดส่วนกำรส่งออก โดยแบ่งตำมขั้นของเทคโนโลยี 

https://stat.unido.org/content/publications/competitive-industrial-performance-index-2020%253a-country-profiles?_ga=2.179427748.1675986362.1600678148-1118481936.1554212144
https://stat.unido.org/content/publications/competitive-industrial-performance-index-2020%253a-country-profiles?_ga=2.179427748.1675986362.1600678148-1118481936.1554212144
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และกราฟเปรียบเทียบสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมกับทั่วโลก (152 ประเทศ) และกับกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ไทยอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจนี้  

 

และกราฟการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิต (สัดส่วนของมูลค่าเพ่ิมของการผลิตต่อ GDP เทียบกับสัดส่วน
ของมูลค่าเพ่ิมของเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงต่อมูลค่าเพ่ิมของการผลิตทั้งหมด) และโครงสร้างการค้า (สัดส่วน
ของการผลิตเพ่ือส่งออกต่อการส่งออกทั้งหมดเทียบกับสัดส่วนของการส่งออกเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงต่อ 
การส่งออกทั้งหมดของประเทศ โดยเปรียบเทียบระหว่างปี ค.ศ. 2000 2010 และ 2018   

MIN 

World Avg. THAI 

MAX 

#38 #1 #114 

#76 Median 

#152 

การอ่านกราฟ 
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ทั้งนี้ แผนภาพสุดท้ายเป็นการสรุปอันดับสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม (Rankings on the 
competitive industrial performance index) 

รายงาน Competitive Industrial Performance Index 2020 (Country Profiles) : 

https: / / stat.unido.org/ content/publications/ competitive- industrial-performance- index-2020%253a- country-
profiles?_ga=2.179427748.1675986362.1600678148-1118481936.1554212144 

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/unidos-competitive-industrial-performance-index-2020-country-profiles-
published 

 

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

https://stat.unido.org/content/publications/competitive-industrial-performance-index-2020%253a-country-profiles?_ga=2.179427748.1675986362.1600678148-1118481936.1554212144
https://stat.unido.org/content/publications/competitive-industrial-performance-index-2020%253a-country-profiles?_ga=2.179427748.1675986362.1600678148-1118481936.1554212144
https://www.unido.org/news/unidos-competitive-industrial-performance-index-2020-country-profiles-published
https://www.unido.org/news/unidos-competitive-industrial-performance-index-2020-country-profiles-published
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แนะเพิ่มสองสำรเคมี decaBDE และ PFOA เข้ำสู่กระบวนกำรแจ้งสำรเคมีล่วงหน้ำ (PIC)  

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนสารเคมี (CRC) ของ
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งสารเคมี
ล่วงหน้า (PIC) ส าหรับสารเคมีอันตรายและสารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชบางชนิดในการค้าระหว่างประเทศได้เห็นชอบ
ที่จะเสนอแนะให้ที่ประชุมของประเทศสมาชิก ก าหนดให้

สารเคมีอุตสาหกรรม 2 ชนิด คือ decabromodiphenylether (decaBDE) และ perfluorooctanoic acid 
(PFOA) และสารประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้กระบวนการแจ้งสารเคมีล่วงหน้า (PIC)  

จากรายงานโดย Earth Negotiations Bulletin ได้ให้รายละเอียดส าหรับสารเคมี 2 ชนิดนี้ไว้ ดังนี้  

 decabromodiphenylether (decaBDE) ถูกใช้เป็นสารหน่วงการติดไฟ ( flame retardant) ใน
ผลิตภัณฑ์หลายประเภท อย่างเช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ฟูก ยานพาหนะ และวัสดุก่อสร้าง 
ซึ่งพบว่าเป็นสารพิษตกค้างยาวนาน (persistent, bioaccumulative, and toxic) ต่อมนุษย์และสัตว์
ป่า รวมทั้งยังสามารถปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้ในระหว่างการผลิต การใช้งาน และการก าจัด  

 perfluorooctanoic acid (PFOA) และสารประกอบที่เกี่ยวข้องถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องครัว
เคลือบสารกันติด (non-stick cookware) พรมกันคราบ (stain-resistant carpets) และผ้า  

โดยเมื่อวันที่ 8-11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมออนไลน์ (16th Meeting of the Chemical 
Review Committee of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure 
for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)  นอกจากการอภิปราย
เกี่ยวกับสารเคมีอุตสาหกรรมทั้งสองข้างต้นแล้ว ยังหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการท างานและ
แนวทางนโยบายของ CRC และพิจารณาถึงวิธีการเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพจากสมาชิก ทั้งนี้
ในการประชุมครั้งต่อไปของ CRC คาดว่าจะมีการพิจารณาสารเคมีอีกอย่างน้อยแปดชนิด  

สรุปรายงานการประชุม https://enb.iisd.org/vol15/enb15273e.html 

แหล่งที่มา : https://sdg. iisd.org/news/rotterdam-convention-committee-recommends- informed-consent-
procedure-for-trade-in-two-chemicals/  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

https://enb.iisd.org/vol15/enb15273e.html
https://enb.iisd.org/vol15/enb15273e.html
https://sdg.iisd.org/news/rotterdam-convention-committee-recommends-informed-consent-procedure-for-trade-in-two-chemicals/
https://sdg.iisd.org/news/rotterdam-convention-committee-recommends-informed-consent-procedure-for-trade-in-two-chemicals/
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มำตรฐำนส ำหรับกำรรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร  

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ได้มีการกล่าวค าแถลงเจตจ านงการท างานร่วมกันของ 5 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร (CDP CDSB GRI IIRC SASB) เพ่ือร่วมกันสร้างมาตรฐาน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้และลดภาระในการรายงานของบริษัท  

ความเร่งด่วนของการรายงานให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นระหว่างผลการด าเนินงาน
ด้านความยั่งยืน ความเสี่ยงทางการเงินและอัตราผลตอบแทน” รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การระบาดทั่วโลก และได้อ้างถึงว่ามีหลายภาคส่วนได้ให้การสนับสนุนระบบการรายงานอย่างครอบคลุมดังกล่าวด้วย  

การเปิดเผยเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรนั้นจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึงผลการด าเนินการ
ของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการส่งผลต่อการเงินขององค์กรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมในระยะยาว
ขององค์กรอย่างไร 

รัฐบาลต้อง “ส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่และข้ามชาติให้น าไปปฏิบัติและบูรณาการข้อมูล
ด้านความยั่งยืนเข้ากับการรายงานด้วย” โดยจะมีดัชนีชี้วัดของเป้าหมายนี้ (SDG 12.6.1) คือ “จ านวนบริษัท           
ที่เผยแพร่รายงานความยั่งยืน” 

โดยก่อนหน้านี้ UNCTAD ได้เปิดตัวเครื่องมือในปี 2562 เพ่ือปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการรายงาน
ทางการเงินและการรายงานด้านความยั่งยืนของภาคเอกชน โดย UNCTAD ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากกรอบการ
รายงานมีความหลากหลายจะท าให้เกิดความท้าทายต่อหน่วยงานภาครัฐและนักลงทุนที่สนใจในการติดตาม              
การด าเนินการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ ซึ่งหากอยู่ในรูปแบบเดียวกันจะสามารถช่วยให้
รัฐบาลรวมกับภาคเอกชนร่วมกันในรายงานทบทวนระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review) ได้
ง่ายยิ่งขึ้น 

และเมื่อเดือนเมษายน 2563 องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) ได้ออกค าแนะน าแก่รัฐบาลใน
การรวบรวมการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับ SDGs ใน VNR โดยเน้นย้ าว่าการรวบรวมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพื่อท าความเข้าใจว่าการด าเนินการใดบ้างที่มีความจ าเป็นและใครสามารถด าเนินการเพ่ือท าให้
บรรลุเป้าหมาย SDG ในแต่ละประเทศ  

ข้อมูลเพิ่มเติม 5 องค์กร ดังนี ้

1. CDP (เดิมช่ือ Carbon Disclosure Project) คือ โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน สนับสนุนในการเปิดเผยผลกระทบ                   
ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและผลักดันการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกและการด าเนินการสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

2. Climate Disclosure Standards Board (CDSB) คือ คณะกรรมการมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลดา้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ก าหนดมาตรฐานเดียวกันเพื่อรายงานต่อสาธารณชนได้ทราบถึงเจตนารมณ์และผลการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf
http://sdg.iisd.org/news/unctad-tool-helps-measure-private-sector-contributions-to-sdgs/
http://sdg.iisd.org/news/gri-reports-on-target-12-6-makes-recommendations-for-vnrs/
http://sdg.iisd.org/news/gri-reports-on-target-12-6-makes-recommendations-for-vnrs/
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ที่มา : Shutterstock 

3. Global Reporting Initiative (GRI) คือ องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล สร้างแม่แบบในการจัดท ารายงาน       
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. International Integrated Reporting Council (IIRC) คือ สภาการจัดท ารายงานเชิงบูรณาการสากล สร้างรูปแบบการรายงาน
และการคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการให้เป็นบรรทัดฐานในภาครัฐและเอกชน 

5. Sustainability Accounting Standards Board (SASB) คือ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน จัดท ามาตรฐาน
การบัญชีเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล  

ค าแถลงเจตจ านงการท างานร่วมกันของ 5 องค์กร : https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf  

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/five-organizations-to-create-single-set-of-standards-for-corporate-
sustainability/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-
%2025%20September%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-
%2025%20September%202020+CID_b6587853c55a96ddefbe51d0c11634a6&utm_source=cm&utm_term=Read  

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

“Green CHAIN” ห่วงโซ่คุณค่ำพลังงำนหมุนเวียนกับเทคโนโลยีบล็อกเชน 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ การประชุม GLOBAL 
MANUFACTURING AND INDUSTRIALISATION 
SUMMIT (GMIS) ได้ประกาศความคิดริเริ่ม “Green 
Chain”  โดยร่วมกับองค์กรต่างๆ ของเยอรมนีเพ่ือ
เป็นแพลตฟอร์มรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งประเทศ
ที่ใช้พลังงานฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนในการ
พัฒนาห่ ว ง โซ่คุณค่ าระดับโลกด้ านพลั ง งาน
หมุนเวียน พร้อมกับเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีบล็อก

เชน เพ่ือน าไปสู่แก้ปัญหาทั้งสภาพภูมิอากาศและน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน จะ
ส่งเสริมพลังงานสะอาด ผลิตภัณฑ์สีเขียว และการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่ความเป็น  
carbon-neutrality 

ความคิดริเริ่มนี้เป็นการเชื่อมความสนใจของแต่ละภาคส่วนเข้าด้วยกันหรืออาจสรุปเป็นแนวคิดสั้นๆ ดังนี้ 
“พลังงานสีเขียวเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียวที่สามารถซื้อได้โดยใช้สกุลเงินเข้ารหัสสีเขียว ” หากแบ่งตาม          
ความสนใจแต่ละภาคส่วนจะเป็นดังนี้ ส าหรับรัฐบาล (การให้แหล่งพลังงานสีเขียวใหม่) ส าหรับอุตสาหกรรม           
(ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยคาร์บอนจากระบบการผลิต) และส าหรับผู้บริโภค 
(สามารถใช้สกุลเงินเข้ารหัสสีเขียว (green cryptocurrencies) ในการซื้อผลิตภัณฑ์) ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะท า
การรวบรวมโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล (4IR) เพ่ือสร้างผลลัพธ์โลกสีเขียวส าหรับทุกคน 

https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf
https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Statement-of-Intent-to-Work-Together-Towards-Comprehensive-Corporate-Reporting.pdf
http://sdg.iisd.org/news/five-organizations-to-create-single-set-of-standards-for-corporate-sustainability/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2025%20September%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2025%20September%202020+CID_b6587853c55a96ddefbe51d0c11634a6&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/five-organizations-to-create-single-set-of-standards-for-corporate-sustainability/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2025%20September%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2025%20September%202020+CID_b6587853c55a96ddefbe51d0c11634a6&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/five-organizations-to-create-single-set-of-standards-for-corporate-sustainability/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2025%20September%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2025%20September%202020+CID_b6587853c55a96ddefbe51d0c11634a6&utm_source=cm&utm_term=Read
http://sdg.iisd.org/news/five-organizations-to-create-single-set-of-standards-for-corporate-sustainability/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2025%20September%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2025%20September%202020+CID_b6587853c55a96ddefbe51d0c11634a6&utm_source=cm&utm_term=Read
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โดย GMIS ได้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวคิดและวัตถุประสงค์ของความคิดริเริ่มนี้ ประกอบด้วย UNIDO 
สภาอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี (BDI) สมาคมหอการค้าเยอรมนีและอุตสาหกรรม (DIHK) สมาคมวิศวกร
เยอรมนี (VDMA) สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ZVEI) และหอการค้าและอุตสาหกรรมอาหรับ - 
เยอรมัน (GHORFA) 

แหล่งที่มา : https://www.gmisummit.com/gmis-media/news/the-global-manufacturing-and-industrialisation-
summit-joins-germany-in-the-fight-against-climate-change/  

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

สหภำพยุโรปเพิ่มเป้ำหมำยลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 55 ภำยในปี ค.ศ. 2030   

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.voanews.com/europe/eu-commission-president-calls-member-nations-unity#&gid=1&pid=1  

ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป Ursula von der Leyen ได้ปฏิญาณที่จะเพ่ิมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเป็นร้อยละ 55 จากระดับของปี ค.ศ. 1990 ภายในปี ค.ศ. 2030 ในการกล่าว State of the European 
Union address ที่รัฐสภาสหภาพยุโรป พร้อมกันนี้ยังได้เปิดเผยถึงแผนเพ่ือจัดการกับการปล่อยมลพิษและ        
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังโควิดด้วยนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวต่างๆ  

โดยเป้าหมายแรกเริ่มของ European Green Deal และเป้าหมายของคณะกรรมาธิการยุโรป คือ การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ระดับร้อยละ 40 จากระดับของปี ค.ศ. 1990 โดยเธอยอมรับว่าเป้าหมายใหม่ดังกล่าว
เป็นเป้าหมายที่ถือว่าประนีประนอม โดยระบุว่า "เป้าหมายที่ได้ประกาศไปนั้นอาจจะเพียงพอส าหรับบางคน        
แต่ไม่เพียงพอส าหรับคนอ่ืนๆ" และเธอหวังที่จะผลักดันให้ไปสู่ระดับร้อยละ 60 แต่ในทางกลับกันมีประเทศ
สมาชิกหลายประเทศที่ต่อต้านความมุ่งมั่นดังกล่าวหรือเรียกร้องเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมจากบรัสเซลส์ 

https://www.gmisummit.com/gmis-media/news/the-global-manufacturing-and-industrialisation-summit-joins-germany-in-the-fight-against-climate-change/
https://www.gmisummit.com/gmis-media/news/the-global-manufacturing-and-industrialisation-summit-joins-germany-in-the-fight-against-climate-change/
https://www.voanews.com/europe/eu-commission-president-calls-member-nations-unity#&gid=1&pid=1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
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ทั้งนี้มีผู้น าด้านธุรกิจและนักลงทุนจ านวน 170 รายจากทั่วยุโรปเข้าร่วมลงนามรับรองเป้าหมายดังกล่าว           
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ระดับร้อยละ 55 ตัวอย่างผู้ลงนาม ได้แก่ Microsoft IKEA Deutsche 
Bank Unilever Google และ EDF ซึ่งข้อตกลงนี้จะท าให้สหภาพยุโรปอยู่บนเส้นทางเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ          
ปี ค.ศ.2050 รวมทั้งข้อตกลงสภาพภูมิอากาศของกรุงปารีสด้วย โดยเธอเน้นย้ าว่าจะสามารถรักษาระดับ       
ความร้อนต่ ากว่า 1.5 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ยได้ หากผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

เธอกล่าวเสริมว่าเมื่อเทียบกับปี 1990 สหภาพยุโรปปล่อยก๊าซลดลงร้อยละ 20 ในขณะที่เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
เติบโตขึ้นร้อยละ 60 รวมทั้งระบุว่า “เรามีคนหนุ่มสาวจ านวนมากที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และก็มี        
ข้อพิสูจน์จ านวนมากที่ชี้ว่าสิ่งที่ดีส าหรับสภาพอากาศนั้นดีส าหรับธุรกิจและดีส าหรับเราทุกคนด้วย " 

รวมทั้งเธอเรียกร้องว่า เราต้องมีการปฏิรูปวิธีการบริโภคและใช้ชีวิตของผู้คน เนื่องจากในปัจุบันระดับการบริโภค
วัตถุดิบ พลังงาน อาหาร น้ าและที่ดินในปัจจุบันนั้นไม่ยั่งยืน นอกจากนี้เธอยังปฏิญาณว่าจะสนับสนุนเทคโนโลยี
ไฮโดรเจน รวมทั้งเป้าหมายการติดตั้งสถานีชาร์จหนึ่งล้านแห่งส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งระบุว่า "ภาคการ
ก่อสร้างสามารถเปลี่ยนจากแหล่งปล่อยคาร์บอนไปเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน (carbon source to a carbon 
sink) หากวัสดุก่อสร้างเป็นไม้และวัสดุจากเทคโนโลยีแบบบูรณาการ" 

นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของรัฐสภายุโรประงับการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลภายในปี ค.ศ. 2025 
และจากเอกสารที่เผยแพร่ได้มีการแสดงผลการลงคะแนนของฝ่ายนิติบัญญัติว่าสนับสนุน European Green 
Deal ชนะด้วยคะแนนเสียง 40 ถึง 37   

แหล่งที่มา :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1599   

https://industryeurope.com/sectors/energy-utilities/EC-hope-toslash-EU-greenhouse-emissions-by-55%25-by-
2030/  

 

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