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EU Industry review 

ปีที่ 7 ฉบับที ่11 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2563 

 โรงงำนน ำร่องกำรผลิตเชื้อเพลิงจำกของเสียแห่งแรกของโลก 

 ไทยเพ่ิมเป้ำหมำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 25 
หำกได้รับกำรสนับสนุน 

 กำรหำรือจำกเวที WTO เพ่ือส่งเสริมให้เกิด “เศรษฐกิจ
พลำสติกอย่ำงยั่งยืน”  

 ผลกำรศึกษำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภำคอุตสำหกรรม
ไทยในปี 2563 

 กลุ่มผู้เชี่ยวชำญ AHEG สรุปแนวทำงก ำจัดขยะพลำสติกและ
ไมโครพลำสติกในทะเลเสนอต่อที่ประชุม UNEA-5   

 Race to Zero ส่งเสริมควำมเป็นพหุภำคีในกำรด ำเนินกำร
ด้ำนสภำพภูมิอำกำศ 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย 

ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเว็บบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ             

ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ได้ที่เว็บบล็อกของส 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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โรงงำนน ำร่องเทคโนโลยกีำรผลิตเชื้อเพลิงจำกของเสียแห่งแรกของโลก 

บริษัท SMS International Group ผู้เชี่ยวชาญ
ระดับสากลด้ านการก่อสร้ า ง โรงงานและ
วิศวกรรมเครื่องกลส าหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
แ ล ะ โ ล ห ะ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ห ล็ ก  ร่ ว ม กั บ  BEST 
(Bioenergy and Sustainable Technologies) 
ศูนย์พัฒนาความสามารถผ่านการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการวิจัยประยุกต์ และการพัฒนา
พลังงานชีวภาพเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
ระบบพลังงานอย่างยั่งยืน ได้ด าเนินโครงการ           

น าร่องในการใช้เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงจากของเสีย โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของโรงงาน 
เตาเผาขยะพิเศษ  (special waste incineration plant) ที่ด าเนินการโดยบริษัท Wien Energie คาดว่าจะเริ่ม
ด าเนินการได้ในกลางปี 2564   

ในโครงการดังกล่าวจะท าการสร้างเครื่องผลิตก๊าซสังเคราะห์ (syn-gas generator) โดยบริษัท SMS Group          
ด้วยกระบวนการเปลี่ยนของเสียด้วยความร้อน (thermal transformation) ท าให้ได้มาซึ่งก๊าซสังเคราะห์ที่มี
ปริมาณไฮโดรเจนสูง (hydrogen-rich gas) และก๊าซดังกล่าวจะถูกน าไปเปลี่ยนเป็นตัวน าพาพลังงานต่างๆ 
(เช่น เชื้อเพลิงสีเขียว ก๊าซสีเขียว ไฮโดรเจนสีเขียว) เพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อไป จากกระบวนการนี้จะท า
ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมีได้อีกด้วย 

จุดมุ่งหมายของการน าไปใช้ของเชื้อเพลิงดังกล่าว ได้แก่ ภาคการขนส่งที่ยากต่อการใช้แบตเตอรี่ (การขนส่ง
ระยะทางไกล การบิน) ก๊าซสีเขียวน าส่งสู่ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ (natural gas grid) ไฮโดรเจนสีเขียวส าหรับ
ภาคการขนส่งในอนาคตและภาคอุตสาหกรรม  

ในช่วงแรกวัตถุดิบจะมาจากของเสียหมุนเวียนเท่านั้น (renewable materials) คือ กากตะกอนน้ าเสีย 
(sewage sludge) ของเหลือจากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ และไม้ผุ (damaged timber)                 
โดยในอนาคตโครงการยังมีแนวคิดต่อยอดไปสู่การใช้ของเสียที่ไม่หมุนเวียนเป็นวัตถุดิบอีกด้วย เช่น พลาสติกที่
ไม่สามารถรีไซเคิลได ้(non-recyclable plastics) 

ทั้งนี้โครงการน าร่องดังกล่าวเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีนี้เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการประเมิน
ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของกระบวนการทั้งหมด รวมถึงการขยายไปสู่การ
ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่จะด าเนินการโดยบริษัท Wien energie ในล าดับต่อไป  

ในโครงการนี้มีพันธมิตรอ่ืนๆ ร่วมด้วย ดังนี้ บริษัท Wien energie โรงงานกระดาษ Heinzel บริษัท Wiener 
linien บริ ษั ท  Wiener Netze และ  Austrian Forest Authority ในส่ วน พันธมิ ต รด้ านวิ ช าการ  คื อ 

ที่มา : https://www.sms-group.com/ 
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มหาวิทยาลัย Vienna University of Technology และ Lulea University of Technology โดยได้การ
สนับสนุนจาก Austrian Association for the promotion of Research  

แหล่งที่มา : https://www.sms-group.com/br/press-media/press-releases/press-detail/sms-group-to-build-
pilot-plant-for-generation-of-syn-gas-from-sewage-sludge-for-fuel-production-1531/  

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

 ไทยเพิ่มเป้ำหมำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 25 หำกได้รับกำรสนับสนุน   

                            ที่มา : https://co2living.com/wp-content/uploads/2019/02/Reduce-Your-Carbon-Footprint.jpg 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ประเทศไทยได้จัดส่งแผนการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนดฉบับปรับปรุง (nationally 
determined contributions, NDC) ต่อ UNFCCC โดยยังคงเน้นย้ าถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทีร่้อยละ 20 จากระดับ BAU (Business as usual) ของปี 2548 ภายในปี 2573 โดยระบุเสริมว่า
จะสามารถเพ่ิมเป้าหมายเป็นร้อยละ 25 หากได้รับการสนับสนุนในการเข้าถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การถ่ายโอน
เทคโนโลยี แหล่งเงินทุน และการสร้างขีดความสามารถที่เพียงพอ รวมถึงเน้นย้ าถึงบทบาทของความร่วมมือ           
ในตลาดระหว่างประเทศว่าเป็นหลักพ้ืนฐานในการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริม            
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในแผนดังกล่าวได้กล่าวถึงความท้าทายและอุปสรรคหลายประการ รวมทั้งชี้ว่ากลไกสนับสนุนทางการเงินระหว่าง
ประเทศสามารถกระตุ้นให้เกิดความคืบหน้าได้ เช่น การสนับสนุนทางเทคนิคและการให้เงิน (technology 
transfer funds) ส าหรับการซื้อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR) เพ่ือน าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและพลังงาน
หมุนเวียนมาเผยแพร่ได้ฟรี ทั้งนี้สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยคิดเป็นร้อยละ 0.85 ของทั้งโลก 
ที่ผ่านมาการด าเนินการของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้แผน Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA) 
plan pre-2020 ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ ากว่าระดับ BAU ร้อยละ 7-20 นั้น             
ในปี 2560 ไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ทีร่้อยละ 14.09  

 

 

https://www.sms-group.com/br/press-media/press-releases/press-detail/sms-group-to-build-pilot-plant-for-generation-of-syn-gas-from-sewage-sludge-for-fuel-production-1531/
https://www.sms-group.com/br/press-media/press-releases/press-detail/sms-group-to-build-pilot-plant-for-generation-of-syn-gas-from-sewage-sludge-for-fuel-production-1531/
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แนวทางในการปรับเป้าหมายของ NDC ไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติผ่าน 3 แผนหลัก ดังนี้  

1) แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2564 – 2573 (NDC Roadmap on Mitigation 2021-
2030) ระบุมาตรการส าคัญและจัดสรรเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน  
ภาคพลังงาน ภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและภาคการจัดการของเสีย 

2) แผนปฏิบัติการในแต่ละภาคส่วน (NDC Sectoral Action Plans) ระบุเป้าหมายของการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมเติมในแต่ละมาตรการ  

3) แผนปฏิบัติการสนับสนุน (NDC Supportive Action Plan) จะให้ความส าคัญไปที่ช่องว่างและความ
จ าเป็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นส่วนสนับสนุนในการด าเนินการ 

นอกจากนี้ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการปล่อยมลพิษต่ าระยะยาว (long-term 
low-emission development strategy, LEDS) ให้เป็นหลักพ้ืนฐานในการส่งเสริมแผน NDC ต่อไป  

ยิ่งไปกว่านั้นจากเครื่องมือในการตรวจสอบการปรับแผนให้สอดคล้องกับอนุสัญญาและข้อตกลงต่างๆ (NDC 
adaptation component of the NDC)  ได้ ระบุ ว่ า  Thailand’s National Adaptation Plan (NAP)  มีการ
ค านึงถึงความเชื่อมโยงต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ UNFCCC รวมถึงภายใต้
อนุสัญญาและข้อตกลงอ่ืนๆ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือการต่อสู้กับทะเลทราย (UNCCD) อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) กรอบการด าเนินการ Sendai for 
Disaster Risk Reduction (DRR) 2015-2030 และอนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
แหล่งที่มา :  http://sdg.iisd.org/news/mongolia-and-thailand-update-ndcs-pledge-to-up-targets-with-technological-
and-financial-support/   

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

กำรหำรือจำกเวที WTO เพื่อส่งเสริมให้เกิด “เศรษฐกิจพลำสติกอย่ำงยั่งยืน”  

ในงาน  WTO Trade and Environment Week 
ได้มีการจัดการหารืออย่างไม่เป็นทางการปลายเปิด 
(open-ended informal dialogue)  ในเรื ่อง                
“Plastic Pollution and Environmentally Sustainable 
Plastic Trade” โดยกลุ่มประเทศที่ให้การสนับสนุน
ความคิดริเริ่มนี้ตั้งแต่เริ่มต้น มีดังนี้ ออสเตรเลีย 
บาร์เบโดส แคนาดา จีน ฟิจิและโมร็อกโก  

 

ที่มา : https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/styles/large/public/plastic_sustainable_future  

http://sdg.iisd.org/news/mongolia-and-thailand-update-ndcs-pledge-to-up-targets-with-technological-and-financial-support/
http://sdg.iisd.org/news/mongolia-and-thailand-update-ndcs-pledge-to-up-targets-with-technological-and-financial-support/
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/tedweek2020_e.htm
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/styles/large/public/plastic_sustainable_future
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วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการระดับนานาชาติที่มีอยู่ให้มีความครอบคลุมมากข้ึน และเพ่ือหาแนวทางใน
การปรับปรุงความร่วมมือทางการค้าภายใต้กฎระเบียบและกลไกขององค์การการค้าโลก เพ่ือส่งเสริมให้             
ภาคส่วนในระดับต่างๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกสามารถลดมลพิษจากพลาสติกและ        
ก้าวไปสู่เศรษฐกิจพลาสติกที่หมุนเวียนและยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการเพ่ิมความโปร่งใสในการด าเนินการ                 
การติดตามแนวโน้มทางการค้า การส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด การสร้างความเข้มแข็งทางนโยบาย              
การก าหนดขอบเขตภาพรวม การประเมินศักยภาพและการสนับสนุนเชิงเทคนิคที่จ าเป็น รวมทั้งความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติในประเด็นนี้อีกด้วย โดยการหารือดังกล่าวจะให้ความส าคัญไปที่การเพ่ิมความโปร่งใสใน
การค้าและนโยบายการค้าท่ีเกี่ยวข้องกับพลาสติก ตั้งแต่ข้ันตอนแนวคิดไปจนถึงการร่างประเด็นต่างๆ  

ควำมเห็นที่น่ำสนใจ 

 Zhang Xiangchen เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรจีนประจ าองค์การการค้าโลก ได้เน้นย้ าถึงความ
เร่งด่วนในการติดตามปัญหามลพิษจากพลาสติก และการเชื่อมโยงความคิดริเริ่มต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินการในวงกว้างและให้มั่นใจว่าองค์การการค้าโลกยังคงเป็นเวทีในการเชื่อมโยงนโยบายการค้าในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งความคิดริเริ่มเกี่ยวกับพลาสติกถือเป็นสัญญาณเชิงรูปธรรมในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินการ
ขององค์การการค้าโลก  

 Nazhat Shameem Khan เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฟิจิประจ าองค์การการค้าโลกและประธานของ
การเสวนาในครั้งนี้ ได้กล่าวว่าปัญหามลพิษจากพลาสติกถือเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งระบุถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมนโยบายให้มีความสอดคล้องกันเพ่ือ ให้สามารถแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 Aik Hoe Lim ผู้อ านวยการฝ่ายการค้าและสิ่งแวดล้อมขององค์การการค้าโลก ระบุว่าสมาชิกต่างๆ ได้
มีการใช้กลไกของ WTO ในมาตราการการค้าที่เก่ียวข้องกับพลาสติกเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส โดยร้อยละ 80 จาก 
128 ประเทศได้แจ้งต่อ WTO เป็นสมาชิกประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด และมาตรการ
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรฐานในการควบคุมสินค้าพลาสติก 

 Alan Wolff รองผู้อ านวยการองค์การการค้าโลก ได้ชี้ว่ามีหลายทางเลือกเกี่ยวกับความร่วมมือใน
ระดับโลกที่สามารถด าเนินการได้โดย WTO ไม่ว่าจะเป็นการรื้อฟ้ืนการเจรจาว่าด้วยสินค้าสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มี
การเพ่ิมการเข้าถึงพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
เสนอแนะให้เหล่าสมาชิกพิจารณาในเรื่องการนิยามหลักการเพ่ือให้ความสอดคล้องและการมีประสิทธิภาพของ
นโยบายการค้าของพลาสติกและขยะพลาสติก และการติดตามนโยบาย และการใช้ Aid for trade initiate 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก  



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 7 ฉบับที ่11 –  2563                                                              6 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 Steven Stone หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและการตลาดของ UNEP ได้อธิบายถึงการสนับสนุนของ
ประเทศสมาชิกของ UNEP อย่างสม่ าเสมอในการด าเนินการด้านมลพิษจากพลาสติก ผ่านมติต่างๆ ใน UNEA 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพภายในประเทศต่างๆ เพ่ือให้สามารถสร้างกรอบนโยบายที่สอดคล้องกันมากข้ึน  

 Carolyn Deere Birkbeck นักวิจัยอาวุโสของ Graduate Institute Geneva’s Global Governance 
Centre เปิดเผยว่าพลาสติกได้แทรกซึมอย่างลึกซึ้งในระบบเศรษฐกิจโลก และท าให้เกิดความท้าทายใน
หลากหลายด้านทั้งด้านสุขภาพ การบริหารจัดการและความท้าทายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร
ชีวิตของพลาสติก และได้อ้างถึงงานวิจัยโดย Pew Charitable Trusts ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงด้านนโยบายในหลากหลายด้านตั้งแต่การลดการผลิตไปถึงการปรับการออกแบบสินค้าและการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการขยะ และได้เน้นย้ าถึงหน้าที่ของรัฐบาลในการก าหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อมทางการ
ค้าจะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจให้มุ่งไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

 Kimberly Botwright ผู้น ากลุ่มการค้าและการลงทุนระดับโลก สภาเศรษฐกิจโลก ได้อธิบายถึง           
การด าเนินงานเกี่ยวกับพลาสติกและการค้าโลก และการก าหนดนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนไปสู่เศรษฐกิจ
หมุนเวียน ว่านโยบายเหล่านี้ต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกันส าหรับขยะและสินค้าพลาสติก
เพ่ือเป็นข้อมูลที่ดีต่อตลาดพลาสติกรีไซเคิล การลงทุนในมาตรการที่เอ้ือต่อพลาสติกโดยเฉพาะ การบริหาร
จัดการขยะพลาสติก และการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ Basel Convention ซึ่งจะมีการ
ด าเนินการรูปแบบสินค้าพลาสติกใหม่ตั้งแต่มกราคม 2021 
แหล่งที่มา :  
http://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/wto-members-launch-open-ended-informal-dialogue-to-
promote-sustainable-plastics-economy/  

……………………………………………………………………………………… 

ผลกำรศึกษำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภำคอุตสำหกรรมไทยในปี ค.ศ.2020 

  

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 องค์การเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดงาน “Thailand: Driving towards Industry 4.0” เพ่ือเผยแพร่
ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2563 ซึ่งเป็นการส ารวจต่อยอดจากการ
ส ารวจในปีก่อนหน้าที่ด าเนินการร่วมกับ UNIDO เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในรายงาน IDR 2020 โดยวัตถุประสงค์ของ

https://sdg.iisd.org/news/wef-brief-explores-opportunities-for-circular-plastics-economy/
http://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/wto-members-launch-open-ended-informal-dialogue-to-promote-sustainable-plastics-economy/
http://sdg.iisd.org/commentary/policy-briefs/wto-members-launch-open-ended-informal-dialogue-to-promote-sustainable-plastics-economy/
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การส ารวจนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลฐาน (Baseline) ต่อยอดสู่การจัดท านโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 

ผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมไทย ส ารวจจากอุตสาหกรรมอา หารและ                
เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผ่านการพิจารณา 5 กระบวนการ 1) การติดต่อซัพพลาย
เออร์ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) กระบวนการผลิต 4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า และ 5) การบริหารจัดการธุรกิจ 
ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยังคงกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรม 1.0 ในทุกภาคอุตสาหกรรม 
ในขณะที่ใน 5-10 ปีข้างหน้า ก็ยังคาดการณ์ว่าในหลายขั้นตอนอย่าง การติดต่อซัพพลายเออร์ กระบวนการ
ผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า อาจจะยังคงอยู่ในอุตสาหกรรม 1.0 ในขณะที่ข้ันตอนที่มีแนวโน้มปรับขึ้นมาอยู่ใน
อุตสาหกรรม 2.0 ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน                    
การออกแบบและผลิต (Computer-Aided Manufacturing) หรือซอฟต์แวร์ อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน รวมถึง              
การบริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ หรืออาจเป็นการใช้ระบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) 

โดยปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายเรื่องขาดแคลนก าลังคนดิจิทัล ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มส าคัญ             
ในการสร้างความได้เปรียบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทยให้เติบโตและสามารถแข่งขันในตลาดสากล โดยทักษะดิจิทัลที่ตลาดแรงงานต้องการ เช่น 
ทักษะด้านโลจิสติกส์และการจัดการสินค้าคงคลัง ความปลอดภัยไซเบอร์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things: IoT) ดังนั้นจึงต้องมีการ upskilling หรือ reskilling ก าลังคนกลุ่มนี้เพ่ือเข้าสู่ตลาด          
ซึ่งผลส ารวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมเป็นเสมือนเสียงสะท้อนว่า ประเทศไทยสามารถเข้าใกล้
ไทยแลนด์ 4.0 ได้มากน้อยเพียงใดจากภาคแรงงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโดยตรง 

นอกจากนี้ในงานดังกล่าวยังมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายในการก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0” 
จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหน่วยงานของไทยและ UNIDO โดยผู้อภิปรายทุกคนต่างเห็นพ้องกันถึงความส าคัญ             
ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเป็นหนทางก้าวไปข้างหน้าเพ่ือเอาชนะอุปสรรคในการน าปรับใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.0  

ทั้งนี้งานดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นการปูทางเพ่ือต่อยอดในการท างานร่วมกันในเชิงบูรณาการในอนาคตเพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ 4IR และส าหรับรายงานผลส ารวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรม 
สามารถเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ www.depa.or.th และ Facebook: depa Thailand  

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/drive-towards-industry-40-thailand  

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

http://www.depa.or.th/?fbclid=IwAR3xUP8G_9JvFlmpOEvbCSsgI_ck-6TaCkudDL-fU_r8qTnx8WOLc-mYgZI
https://www.unido.org/news/drive-towards-industry-40-thailand
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กลุ่มผูเ้ชี่ยวชำญ AHEG สรุปแนวทำงก ำจดัขยะพลำสติกและไมโครพลำสติกในทะเล        
เสนอตอ่ที่ประชมุ UNEA-5   

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก
ในทะเล  (ad-hoc open-ended expert group on 
marine litter and microplastics)  ที่ จั ดตั้ งขึ้ นในการ
ประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEA) 
ครั้งที่  3 ได้ท าการสรุปผลการประเมินว่าด้วยความ
พยายามในการด าเนินการก าจัดขยะพลาสติกและไมโคร 
พลาสติกในท้องทะเล โดยผลลัพธ์ดังกล่าวจะถูกน าเสนอ
ในที่ประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEA) 
ครั้งที่ 5 ที่จะคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 

จากการหารือเกี่ยวกับการด าเนินการในปัจจุบันและพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการตอบสนองต่อปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกในทะเล พบว่าปัจจุบันมีการด าเนินกิจกรรม "ปลายน้ า" ทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และการท าความสะอาดชายหาดอย่างท่วมท้น 
แต่ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกันเกือบเป็นเอกฉันท์ว่า “กิจกรรมต้นน้ า” ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเป็นกุญแจส าคัญ
ในการจัดการกับความท้าทายนี้  

และในช่วงการสรุปของประธานได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างเข้มข้นเพ่ือหาจุดเชื่อมในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ควรจะ
เป็นเพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อตกลงในระดับโลกใหม่ว่าด้วยมลพิษพลาสติก โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้เอกสาร
ดังกล่าวเป็นเสมือนการส่งสัญญาณไปยังที่ประชุมใหญ่ว่าถึงเวลาอันควรแล้วที่ควรมีการจัดตั้งคณะเจรจาระหว่าง
รัฐบาล (intergovernmental negotiating committee) เพ่ือเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับสนธิสัญญาฉบับใหม่ แต่ก็มี
อีกหลายฝ่ายที่เห็นต่าง โดยในท้ายที่สุดก็ต่างเห็นด้วยกับบทสรุปของประธาน ซึ่งถือว่ามีความเป็นกลางและเป็น
ข้อเท็จจริ ง และประกอบด้วยเอกสาร “non-exhaustive list of response options to marine litter and 
microplastics โดยจะผนวกบทสรุปไว้ในรายงานของการประชุมที่จะน าเสนอต่อที่ประชุม UNEA-5 ต่อไป 

ส าหรับรายงานสรุปฉบับปรับปรุงนั้น ประกอบด้วย 4 บท ได้แก่ 1) บทน า 2) การทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน           
3) ทางเลือกที่มีศักยภาพในการตอบสนองในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล 4) ทางเลือกที่เป็นไปได้ 

ส าหรับการด าเนินการ ที่จะน าไปสู่การพิจารณาโดย UNEA-5 ต่อไป ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของโลก เช่น SDG 14.1 (การป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภท
อย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกิจกรรมภาคพ้ืนดิน รวมถึงเศษขยะในทะเลและมลพิษจากอาหารภายใน
ปี 2568) วิสัยทัศน์โอซาก้าบลูโอเชียน (Osaka Blue Ocean Vision) กฎบัตรพลาสติกในมหาสมุทร (Ocean 
Plastics Charter) และข้อมติของ UNEA 3/7 ว่าด้วยการก าจัดขยะมูลฝอยและไมโครพลาสติกสู่มหาสมุทรในระยะยาว 

ที่มา : https://ngthai.com/app/uploads/2019/09/7-9.jpg 

https://enb.iisd.org/oceans/marine-litter-microplastics/aheg4/
https://enb.iisd.org/oceans/marine-litter-microplastics/aheg4/
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 การพัฒนาและส่งเสริมแผนปฏิบัติการระดับชาติและการน าไปใช้ โดยครอบคลุมถึงวงจรชีวิตของ
พลาสติก ให้เป็นกรอบพ้ืนฐานในการรับมือกับขยะพลาสติกในทะเล 

 การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและนานาชาติเพ่ือเอ้ือต่อการด าเนินการในระดับชาติ 
รวมถึงการเพ่ิมความช่วยเหลือทางการเงินและทางเทคนิค การเสริมสร้างขีดความสามารถ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

 การพัฒนาและเสริมสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการติดตามตรวจสอบ 
แหล่งที่มาสินค้า และการประเมินผลกระทบ 

 การเอ้ืออ านวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายในการสนับสนุนกระบวนการ
ตัดสินใจและการด าเนินการเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยในทะเล 

 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครื่องมือ กรอบการด าเนินการ ความร่วมมือ และการด าเนินการที่มี
อยู่แล้ว อย่างเช่น GPML การด าเนินการที่มีอยู่ภายใต้อนุสัญญาบาเซิล รอตเตอร์ดัมและสตอกโฮล์ม กรอบการ
ด าเนินงานของ G20 และกฎบัตรพลาสติกในมหาสมุทร (Ocean Plastics Charter)  

 การพัฒนาข้อตกลงระดับโลก กรอบการด าเนินงานหรือเครื่องมือรูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีผลผูกพันทาง
กฎหมายหรือมีองค์ประกอบที่ไม่ผูกพันทางกฎหมาย เพ่ือเป็นการวางกรอบทางกฎหมายให้เอ้ือต่อการตอบสนอง
ในระดับชาติส าหรับประเทศที่มีทรัพยากรและขีดความสามารถจ ากัด  

 การสร้างกรอบการประสานงานส าหรับเครื่องมือที่มีอยู่ และระหว่างเครื่องมือที่มีอยู่กับเครื่องมือใน
อนาคตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานร่วมกันและหลีกเลี่ยงการทับซ้อนของการด าเนินการที่มีอยู่ในการมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ร่วม 

โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวสนับสนุนเอกสารนี้ว่าเป็นการรวบรวมและการหาจุดสมดุลของมุมมองที่แบ่งปันกัน
ตลอดทั้งกระบวนการ AHEG และเอกสารดังกล่าวไม่ใช่ผลการเจรจา โดยหลายฝ่ายย้ าถึงความคาดหวังของพวก
เขาว่าบทสรุปควรจะอยู่ในรูปแบบภาษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือให้สามารถสร้างกระบวนการเจรจา และน าไปสู่
ข้อตกลงใหม่ในระดับโลกเกี่ยวกับมลพิษพลาสติกได้ 

ทั้งนี้การประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของ ad-hoc open-
ended expert group on marine litter and microplastics (AHEG-4) และได้มีการสรุปงานต่างๆ ของ AHEG 
ซึ่งด าเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจาก UNEA อย่างสมบูรณ์  

บทสรุปการประชุมในแต่ละวัน : https://enb.iisd.org/oceans/marine-litter-microplastics/aheg4/  
แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/marine-litter-and-microplastics-expert-group-forwards-recommendations-to-   
 

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

https://enb.iisd.org/oceans/marine-litter-microplastics/aheg4/
http://sdg.iisd.org/news/marine-litter-and-microplastics-expert-group-forwards-recommendations-to-unea/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%2019%20November%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%2019%20November%202020+CID_c3b5b312269e0b96c0b976cd7e3e2799&utm_source=cm&utm_term=Read
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Race to Zero ส่งเสริมควำมเป็นพหุภำคีในกำรด ำเนินกำรด้ำนสภำพภูมิอำกำศ 

UNFCCC High-Level Champions for Global 
Climate Action ร่วมกับ Marrakech Partnership 
ได้ร่วมกันจัดงาน Race to Zero Dialogues ขึ้น
ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2563 เป็นการ
หารือมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจวิธีการเพ่ือใช้ใน
การขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงระบบที่จ าเป็น
ต่อการบรรเทาผลกระทบและยืดหยุ่ นต่ อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผ่านการบรรยายและแบ่งปันของวิทยากรกว่า 

300 คนจาก 65 ประเทศด้วยการสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าในการบรรเทาผลกระทบและปรับตัวจาก
สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะท าให้ทราบถึงบทบาทของความร่วมมือพหุภาคี ความร่วมมือต่างๆ และ           
การรวมตัวกันเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  

โดยการหารือในงาน Race to Zero Dialogues น าประเด็นมาจากรายงาน ‘Climate Action Pathways’ 
ซึ่งเป็นรายงานน าเสนอแนวทางส าหรับการด าเนินด้านสภาพภูมิอากาศที่จ าเป็นใน 8 ภาคส่วนส าคัญ โดย
ต้องการที่จะสร้างพิมพ์เขียวการด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในระยะสั้นและระยะยาวของภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งเมือง ภูมิภาค ธุรกิจและนักลงทุนเพ่ือจ ากัดไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบ
กับระดับก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมในทั้ง 8 ภาคส่วน รวมทั้งเป็นการปูทางไปสู่การประชุมการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่กลาสโกว์ในเดือนพฤศจิกายน 2564  

จากรายงานพบว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วในด้านพลังงาน อุตสาหกรรม การขนส่ง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 
พ้ืนที่ในมหาสมุทรและชายฝั่ง น้ า การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยเข้าใจธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(nature-based solutions and land use) และความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
resilience) ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่จ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2593 
รวมทั้งการแสดงถึงภาพรวมของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากด าเนินงานร่วมกันและการเชื่อมโยงกันของขอบเขต
ต่างๆ เพื่อท าให้เกิดการด าเนินการอย่างบูรณาการ 

ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่ส าคัญท่ีได้จาก Race to Zero Dialogues เช่น  

 สุขภำพ - การเปิดตัว Pathfinder Initiative เป็นการท าแผนเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการด าเนินนโยบาย
และเทคโนโลยีที่ออกแบบมาอย่างดีที่สามารถสร้างประโยชน์หลายประการให้กับผู้คนและโลกเพ่ือน าไปสู่สังคม
ที่มีสุขภาพที่ดีและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  และ Health Care Climate Challenge จาก 

ที่มา : https://www.unwater.org/ 

https://sdg.iisd.org/news/unfccc-partnership-outlines-sectoral-visions-for-net-zero-world/
https://www.lshtm.ac.uk/research/centres/centre-climate-change-and-planetary-health/news/166401/newly-launched-pathfinder-initiative-will-drive-practical-solutions-healthy
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Healthcare Without Harm เข้าร่วม Race to Zero ในฐานะพันธมิตรด้านการดูแลสุขภาพ ท าหน้าที่ระดม
โรงพยาบาลและระบบสุขภาพท่ัวโลกเข้าร่วม Race to Zero ด้วย 

 อุตสำหกรรม - ในวงการแฟชั่นได้มีการจัดท าแผนการลดคาร์บอนร่วมกัน (shared decarbonization 
roadmap) และหารือแนวทางที่ท าได้และเป็นธรรมในการลดการปล่อยมลพิษลงร้อยละ 45 ภายในปี 2573           
ตาม UNFCCC Fashion Charter และ British Retail Consortium เปิดตัว  Climate Roadmap โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ว่าภาคการค้าปลีกในสหราชอาณาจักรจะบรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 โดยใน
ปัจจุบันมีผู้ลงนามมากกว่า 60 คน 

 กำรขนส่ง - การแสดงพิมพ์เขียวของโครงการสาธิตขนาดใหญ่ (blueprint for large-scale 
demonstration projects) เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านการขนส่งที่ไม่มีการปล่อยมลพิษภายในปี 
2573 และการเปิดตัวแนวร่วม Road Freight Zero เส้นทางสู่การปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ โดยมุ่งเน้นไปที่
การด าเนินการในระยะสั้นที่จ าเป็นเพ่ือเป็นรากฐานในการต่อยอดสู่เป้าหมายยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษเป็น
ศูนย์และโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับระยะทางไกลภายในปี 2573 

 กำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ - การสร้างความร่วมมือกันระหว่าง C40 Cities Global Covenant of Mayors 
และ CDP โดยประสานงานกับ Science-Based Target for Cities เพ่ือขับเคลื่อนให้เมืองจ านวน 1,000 เมืองเข้า
ร่วม Race to Zero ที่จะจัดขึ้นในงานประชุม Glasgow Climate Change Conference (COP 26) ในปี 2564  

 พลังงำน - การเปิดตัวโครงการริเริ่ม CA100+ investor initiative เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ใน
การลดปริมาณคาร์บอนในภาคพลังงาน (โดยสมาชิกของกลุ่มปล่อยก๊าซรวมประมาณ 2 ใน 3 ของทั้งโลก) 

 น้ ำ - การให้ค ามั่นโดย Water UK และ Aguas Andinas ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ า         
ที่ใหญ่ที่สุดของชิลีในการลดการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 

 มหำสมุทรและพื้นที่ชำยฝั่ง - การเปิดตัวรางวัลเพ่ือส่งเสริมการค้นหาแนวทางเชิงนวัตกรรมในแก้ปัญหา
เรื่องมหาสมุทรและสภาพภูมิอากาศ จัดขึ้นโดย Blue Climate Initiative of the Innovation Challenge  

 กำรออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำโดยเข้ำใจธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน - การเปิดตัว Green 
Gigaton Challenge ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มระดับโลกเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของป่าไม้ในการปิดช่องว่างการ
ปล่อยมลพิษ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้นฟูอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากโควิด-19  

 กำรเงิน - การให้ค ามั่นจากธนาคาร 38 แห่ง (คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน 38 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) ในการ
ด ารงหลักการความรับผิดชอบต่อการด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยจะมีการออกเป้าหมายตาม
สถานการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมภายใน 24 เดือนข้างหน้าเพื่อจัดพอร์ตการลงทุนเพ่ือจ ากัดภาวะโลกร้อนให้ต่ ากว่า 2 
องศาเซลเซียส 

https://brc.org.uk/climate-roadmap/
https://www.globalmaritimeforum.org/content/2020/11/The-First-Wave-%E2%80%93-A-blueprint-for-commercial-scale-zero-emission-shipping-pilots.pdf
https://www.globalmaritimeforum.org/content/2020/11/The-First-Wave-%E2%80%93-A-blueprint-for-commercial-scale-zero-emission-shipping-pilots.pdf
http://www.climateaction100.org/
https://www.water.org.uk/news-item/water-industry-launches-worlds-first-sector-wide-plan-to-deliver-net-zero-carbon-emissions-by-2030/
https://www.aguasandinasinversionistas.cl/en/about-us/sustainability
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http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

โดยในการกล่าวปิดการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นาย Carlos Alvarado Quesada ประธานาธิบดีของ
คอสตาริกา กล่าวว่า “หากปราศจากการประสานงานและความร่วมมือพหุภาคีแล้วนั้น “พวกเราจะไม่มีทางที่
จะจัดการกับเศรษฐกิจใหม่และ ... วิกฤตสภาพภูมิอากาศได้เลย” 

รายงานฉบับเต็ม :  
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33807/ARIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

แหล่งที่มา :  
https://sdg.iisd.org/news/race-to-zero-dialogues-promote-multilateralism-in-climate-action/  
https://unfccc.int/news/un-race-to-zero-dialogues-finale-calls-for-newfound-inclusivity  
https://sdg.iisd.org/news/unfccc-partnership-outlines-sectoral-visions-for-net-zero-world/  

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

 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33807/ARIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sdg.iisd.org/news/race-to-zero-dialogues-promote-multilateralism-in-climate-action/
https://unfccc.int/news/un-race-to-zero-dialogues-finale-calls-for-newfound-inclusivity
https://sdg.iisd.org/news/unfccc-partnership-outlines-sectoral-visions-for-net-zero-world/

