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EU Industry review 

ปีที่ 7 ฉบับที ่12 ประจ ำเดือนธันวำคม 2563 

 รำยงำนองค์กำรกำรค้ำโลก 2563 ว่ำด้วยนโยบำยเพ่ือ
ส่งเสริมนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 

 สรุปสำระกำรประชุมพิธีสำรมอนทรีออล ครั้งที่ 32 และ
อนุสัญญำเวียนนำครั้งที่ 12 

 เครื่องมือออนไลน์จำก IOMC เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำร
สำรเคมีอย่ำงถูกต้อง 

 UNEP และ IRP เรียกร้องให้ระบบกำรค้ำส่งเสริมแนวคิด
หมุนเวียน 

 กำรปรับกรอบกำรด ำเนินงำนว่ำด้วยกำรจัดกำรสำรเคมีเพ่ือ
สนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 กำรเติบโตของผลผลิตอุตสำหกรรมทั่วโลกในไตรมำสที่ 3  

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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รำยงำนองค์กำรกำรค้ำโลก 2563 ว่ำด้วยนโยบำยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 

 
ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/PublishingImages/share/digital_banking.jpg 

รายงานขององค์การการค้าโลก ฉบับปี 2563 ในหัวข้อ “Government Policies to Promotion Innovation 
in the Digital Age” ได้ท าการวิเคราะห์การใช้นโยบายของรัฐบาลต่างๆ ในการส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงบทบาทของ WTO ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

จากรายงาน พบว่า มี 115 ประเทศได้ก าหนดนโยบายอุตสาหกรรม และกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ดิจิทัลขึ้นใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านเครื่องมือนโยบายต่างๆ อย่างเช่น 
นโยบายการเข้าถึงฐานข้อมูล การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา โดยผ่านการลดหย่อนภาษีเพ่ือเอ้ือต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมการกระจายของความรู้ให้มากที่สุด แต่ยังคงใช้
ร่วมกับเครื่องมือนโยบายแบบเดิมร่วมด้วย เช่น การจูงใจผ่านภาษีและการลงทุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีในท้องถิ่น การสนับสนุนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการสร้างสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา การให้สิทธิ
ทางภาษีศุลกากรส าหรับเครื่องจักรและโครงสร้างพ้ืนฐาน และการปรับกระบวนการจัดซื้อให้มุ่งเน้นนวัตกรรม
เพ่ือต้องการเปลี่ยนทิศทางของตลาด 

นอกจากนี้ได้กล่าวถึงโอกาสของการรวมกันของห่วงโซ่อุปทานด้านการบริการดิจิทัล การลดต้นทุนผ่าน            
การเข้าถึงตลาดต่างประเทศด้วยระบบอินเทอร์เน็ต และการเปลี่ยนภาคการผลิตสู่รูปแบบดิจิทัล รวมถึง             
ความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อเอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกด้วย 

ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ระบุว่าการระบาดดังกล่าวได้เร่งให้เกิดการใช้นวัตกรรมดิจิทัลและ             
อีคอมเมิร์ซมากขึ้น จากข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญของแพลตฟอร์มออนไลน์นับตั้งแต่เริ่มมี          
การแพร่ระบาด เช่น บริษัทเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซชั้นน าของละตินอเมริกาอย่าง MercadoLibre รายงานรายได้

https://www.bot.or.th/Thai/PublishingImages/share/digital_banking.jpg
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สุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.5 เมื่อเทียบปีต่อปีในไตรมาสแรกของปี 2563 และบริษัทอีคอมเมิร์ซของจีน Alibaba 
ยอดขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 22 ในไตรมาสแรกของปี 2563 รวมไปถึงการที่กระทรวงพาณิชย์ของเซเนกัลร่วมมือกับ
ภาคเอกชนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าและบริการที่จ าเป็นผ่านอีคอมเมิร์ซ  นอกจากนี้ยังท าให้
ประเทศต่างๆ เริ่มหันมาเสริมสร้างนโยบายที่มุ่งการเติบโตด้วยนวัตกรรมและการยกระดับเทคโนโลยี พร้อมทั้ง
ออกมาตรการสนับสนุนในการเสริมสร้างขีดความสามารถ และยกระดับของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

บทบาทขององค์การการค้าโลกในการสนับสนุนด้านนวัตกรรม เช่น ผ่านการลดภาษีผลิตภัณฑ์โครงสร้าง
พ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคมผ่านข้อตกลงเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology 
Agreement,  ITA) รวมทั้งกระตุ้นอีคอมเมิร์ซผ่านการเลื่อนการช าระหนี้ที่เกี่ยวกับกระแสดิจิทัลข้ามพรมแดน 
(moratorium on duties on cross-border digital flows) การเปิดเสรีบริการอินเทอร์เน็ตผ่านข้อตกลง
โทรคมนาคม และการสร้างกรอบการพัฒนามาตรฐานระดับโลก การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และกฎเกณฑ์
ที่ส าคญัอ่ืน ๆ บนพ้ืนฐานของหลักการของการไม่เลือกปฏิบัติ ความโปร่งใสและการประติบัติต่างตอบแทน 

ในบทสรุปของรายงาน กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศมีบทบาทส าคัญในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัล โดยช่วยลดผลกระทบทางลบที่มาจากนโยบายระดับชาติ เช่น การบิดเบือนทางการค้า การกีดกัน
การลงทุนและการส่งเสริมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม  

โดยในอนาคต WTO จะยังคงมีบทบาทในการลดความไม่แน่นอนของตลาดสินค้าและบริการดิจิทัล และสมาชิก
ของ WTO จะต้องพิจารณามาตรการที่จ าเป็นเพ่ือเอ้ือต่อการลงทุนและแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์ผ่าน
นโยบายนวัตกรรม  

รวมทั้งจากความส าคัญของข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนในฐานะเป็นปัจจัยในการช่วยพิจารณาในการผลิต ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการให้มีการสร้างกฎระเบียบสากลเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล (data transfer) การเก็บข้อมูลภายใน
ภูมิภาคหรือในประเทศเดียวกันกับที่ๆ ข้อมูลนั้นเกิดขึ้น (data localization) และการคุ้มครองสิทธิในการ
ความเป็นส่วนตัว (privacy protection) 

รายงานสรุปฉบับเต็ม : https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/executive_summary_world_trade_report20_e.pdf  

แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/wto-world-trade-report-examines-policies-on-digital-innovation/  

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

 

 

 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/executive_summary_world_trade_report20_e.pdf
https://sdg.iisd.org/news/wto-world-trade-report-examines-policies-on-digital-innovation/
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สรุปสำระกำรประชุมพิธีสำรมอนทรีออล ครั้งที่ 32 และอนุสัญญำเวียนนำครั้งที่ 12 

 
ที่มา :  https://eurovent.eu/sites/default/files/media/Screenshot%202020-10-23%20at%2011.41.07.png  

เมื่อวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 มีการจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาเวียนนาเพ่ือการปกป้องชั้นบรรยากาศ
โอโซนครั้งที่ 12 ตอนที่ 1 (COP 12) และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารท าลายชั้นบรรยากาศ
โอโซน สมัยที่ 32 (MOP 32) พร้อมกันในรูปแบบออนไลน์ โดยการประชุมดังกล่าว รัฐภาคีได้บรรลุข้อตกลงหลาย
ประการเพ่ือมั่นใจว่ายังสามารถคงการด าเนินงานของส านักเลขาธิการ กองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล 
(MLF) และหน่วยงานต่างๆ ของพิธีสารต่อไปได้ 

จากสรุปรายงานการประชุม โดย Earth Negotiations Bulletin รายงานว่าวาระการประชุมครั้งนี้มีเฉพาะประเด็น
เร่งด่วนและมีความจ าเป็นเท่านั้น โดยประเด็นดังกล่าว ได้แก ่กองทุนพหุภาคี (MLF) ส าหรับปี                         2564 
- 2566 ข้อยกเว้นในการใช้งานที่ส าคัญของเมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) ส าหรับในปี 2564 และ 2565 
รายงานทางการเงินและงบประมาณ และการเป็นสมาชิกของหน่วยงานพิธีสารต่างๆ และคณะกรรมการการประเมิน 

ในรายงานการประชุม ระบุว่า กองทุนพหุภาคี ส าหรับปี 2564-2566 ซึ่งเป็นกองทุนที่ช่วยประเทศก าลังพัฒนาใน
การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออลเป็น "วาระการประชุมที่ส าคัญที่สุด" เนื่องจากหลายฝ่ายต่าง
ต้องการมั่นใจว่า “ส านักเลขาธิการของ MLF ยังคงสามารถด าเนินการต่อไปได้ในปี 2564” โดยผู้ประชุมได้ตกลง
ที่จะน าเงินที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายใด ๆ (unspent funds) จากงบประมาณปี 2561-2563 ไปใช้ในปีงบประมาณใหม่ได้ 
(roll over) และอนุญาตให้ใช้ยอดดังกล่าว (rollover balance) เป็นงบประมาณชั่วคราวส าหรับปีงบประมาณ 
2564-2566 รวมทั้งยังตกลงในการมอบอ านาจให้ส านักเลขาธิการจัดการประชุมวิสามัญ MOP (extraordinary 
MOP) ในปี 2564 เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณโครงการข้ันสุดท้าย (final programme budget) 
ส าหรับปีงบประมาณ 2564-2566 หากสถานการณ์เอ้ืออ านวย 

นอกจากนี้รัฐภาคียังบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการยกเว้นในการใช้งานที่ส าคัญของสารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซนที่
ชื่อ เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) ส าหรับในปี 2564 และ 2565 อีกด้วย โดยในที่ประชุมได้มีการให้ข้อมูล

https://eurovent.eu/sites/default/files/media/Screenshot%202020-10-23%20at%2011.41.07.png
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เกี่ยวกับจ านวนของรายการในการใช้ที่ส าคัญนั้นยังคงมีการลดลง ความเข้มข้นในชั้นบรรยากาศ (atmospheric 
concentrations) ก าลังลดลงเช่นกัน และรายงานของปริมาณคงเหลือได้แสดงให้เห็นว่ามีการผลิตในระดับที่สูง
กว่าการบริโภคเป็นเวลาหลายปี ซึ่งน าไปสู่การไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนของปริมาณคงเหลือที่ไม่ได้รับการรายงาน 

ทั้งนี้ ประเทศภาคีสมาชิกได้ลงมติว่าจะจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการปกป้องชั้นโอโซนครั้งที่ 12 
ตอนที่ 2 (COP 12) พร้อมกันกับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารมอนทรีออล สมัยที่ 33 (MOP 33) ที่กรุงไนโรบี 
ประเทศเคนยา ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 โดยประธานของ MOP 32 กล่าวว่า การประชุม MOP ครั้ง
ต่อไปคาดว่าจะสามารถเป็นรูปแบบตัวต่อตัวมากกว่ารูปแบบออนไลน์ 

สรุปรายงานการประชุมฉบับเต็ม : https://enb.iisd.org/vol19/enb19154e.html  

แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/montreal-protocols-multilateral-fund-to-continue-operations-in-2021-2023/  

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

เครื่องมือออนไลนจ์ำก IOMC เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรสำรเคมีอย่ำงถูกต้อง 

 

 

โครงการระหว่างองค์กรเพ่ือการจัดการสารเคมีอย่างถูกต้อง ( Inter-Organization Programme for the 
Sound Management of Chemicals) ได้ร่วมกันปรับและออกแบบเครื่องมือใหม่เพ่ือช่วยประเทศต่าง ๆ           
ในการก าหนดการด าเนินการในระดับประเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการสารเคมี โดยมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือในการช่วยในการตัดสินใจ ผ่านการเข้าถึงเครื่องมือที่ง่ายมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นแผนการจัดการทั้ง 8 แผน ชุดเครื่องมืออีก 6 ชุด รวมทั้งเครื่องมือของโครงการ IOMC อีกมากกว่า 
500 เครื่องมือ เอกสารค าแนะน าและเอกสารการฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือท าให้สามารถประหยัดต้นทุนในการ
จัดการปัญหาสารเคมีระดับประเทศ 

 แผนการจัดการ 8 แผน มีดังนี้ 
1. การป้องกันอุบัติเหตุจากสารเคมี การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในการช่วยปกป้องสุขภาพ

ของคนงานและประชาชน 
2. ระบบการจ าแนกและการติดฉลาก 
3. การจัดการสารเคมีในอุตสาหกรรมเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการประเมินความ

เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับสารเคมีในอุตสาหกรรม 
4. การเข้าถึงฐานข้อมูลหรือสินค้าคงเหลือของสารเคมีหรือสารมลพิษที่ปล่อยสู่อากาศ น้ าและดินและ

การเคลื่อนย้ายไปนอกสถานที่เพ่ือบ าบัด หรือ ท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTRs) 
โดยสาธารณะ  

https://enb.iisd.org/vol19/enb19154e.html
https://sdg.iisd.org/news/montreal-protocols-multilateral-fund-to-continue-operations-in-2021-2023/
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5. การจัดการสารก าจัดศัตรูพืชในระดับประเทศ โดยครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของสารก าจัดศัตรูพืช ตั้งแต่
การผลิต จนไปถึงการขึ้นทะเบียน การแจกจ่าย การใช้และการก าจัด 

6. การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการท างานที่เก่ียวข้องกับสารเคมี 
7. การจัดการด้านสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับสารเคมี 
8. เทคนิคการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยในการก าหนดค่าขีดจ ากัดในการปล่อยมลพิษและเงื่อนไขในการ

อนุญาตอื่น ๆ ส าหรับการปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรม 

 ชุดเครื่องมือ 6 ชุดที่พัฒนาโดยองค์กรสมาชิกของ IOMC มีดังนี ้
1. ชุดเครื่องมือการขึ้นทะเบียนสารก าจัดศัตรูพืช โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
2. ชุดเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ (OECD)  
3. ชุดเครื่องมือการเช่าซื้อสารเคมี (Chemical Leasing) โดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง

สหประชาชาติ (UNIDO)  
4. ชุดเครื่องมือจัดการสารเคมีและของเสียจากสารเคมีอย่างถูกต้อง โดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งสหประชาชาติ (UNIDO)  
5. ชุดเครื่องมือสารเคมีสีเขียว (Green Chemistry) โดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UNIDO) 
6. ชุดเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ : ความอันตรายจากสารเคมี โดยองค์การ

อนามัยโลก (WHO) 

โดย IOMC ระบุว่า เครื่องมือต่างๆ ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะอัปเดตเพ่ิมเติมเพ่ือขยาย
ขอบเขตในอนาคตอีกด้วย  

ทั้งนี้ IOMC เป็นการรวบรวม 9 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสารเคมี (ได้แก่ FAO ILO UNDP 
UNEP UNIDO UNITAR WHO OECD และธนาคารโลก) โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ตามค าแนะน าของที่ประชุม
สหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UNCED) เมื่อปี 2535  

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ : https://www.iomctoolbox.org/ 

แหล่งที่มา :  https://sdg.iisd.org/news/online-toolbox-supports-national-chemicals-management/ 

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

 

https://www.iomctoolbox.org/
https://sdg.iisd.org/news/online-toolbox-supports-national-chemicals-management/
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UNEP และ IRP เรียกร้องให้ระบบกำรค้ำส่งเสริมแนวคิดหมุนเวียน 

โครงการสิ่ ง แวดล้ อมแห่ งสหประชาชาติ  ( UNEP) ร่ วมกั บ 
International Resource Panel (IRP) ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานการ
อภิ ปราย  หั วข้ อ  “Sustainable Trade in Resources: Global 
Material Flows, Circularity and Trade” เ พ่ื อช่ วยให้ ผู้ ก าหนด
นโยบายเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและการบริโภค

ทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น จากรายงานพบว่าระบบการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ได้ตรวจสอบนั้น มีผลเสียหายต่อโลก แต่
มาตรการทางการค้าที่เหมาะสมจะสามารถช่วยให้ระบบเศรษฐกิจใช้ทรัพยากรน้อยลง โดยได้อธิบายถึงกระแส
การค้าของทรัพยากร รวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสามารถของการค้าที่จะสนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหมุนเวียนมากขึ้น 

จากสถิติในรายงาน UNEP ได้ชี้ว่า “ในปี 2560 มีความต้องการวัสดุเพ่ือการผลิต สูงกว่าถึงสามเท่าของสินค้าที่
ผลิตเพ่ือการค้า (directly traded goods) ” กล่าวคือ มีการสกัดทรัพยากรทั่วโลกกว่า 35 พันล้านตันเพื่อผลิต
สินค้าซื้อขาย เพียง 11 พันล้านตัน และจากสถิติของ IRP ยังแสดงให้เห็นถึงการย้ายภาระทางสิ่งแวดล้อมที่สังเกต
จากประเทศผู้น าเข้าที่มีรายได้สูงไปสู่ประเทศผู้ส่งออกที่มีรายได้ต่ า" 

นอกจากนี้ยังพบว่าการส่งออกทรัพยากรทั่วโลกต่อประชากรนั้น เพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบระหว่างปี 2513 ถึง 
2560 และการสกัดทรัพยากรทั่วโลกโดยรวมเพ่ิมขึ้นเป็นสามเท่าในช่วงเวลาเดียวกัน โดยจากการติดตามแนวโน้ม
และความต้องการทรัพยากรของการค้าระหว่างประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง ได้อธิบายถึงแหล่งที่มาของการสกัดวัสดุ
ทั่วโลกตามความต้องการขั้นสุดท้ายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลง โดยพบว่าความต้องการที่เพ่ิมขึ้นนั้นก าลังได้รับ
ตอบสนองจากผู้ส่งออกน้อยลง 

จากรายงานสรุปของ UNEP และ IRP ยอมรับว่าการค้าระหว่างประเทศนั้น เร่งให้เกิดการเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อมผ่านการส่งเสริมการผลิตและการใช้ทรัพยากร และการเปลี่ยนฐานการผลิตไปยังประเทศที่กฎระเบียบ
ด้านสิ่งแวดล้อมไม่เข้มงวด รวมถึงการเพ่ิมมลพิษที่มาจากการขนส่งอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามการค้าระหว่าง
ประเทศก็สามารถเอ้ืออ านวยท าให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสีเขียวได้มากขึ้น และช่วยให้สินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถกระจายได้มากขึ้น 

ทั้งนี้ เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนนั้น สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 90 และสามารถเพ่ิมการ
เติบโตได้ที่ร้อยละ 8 ภายในปี 2603 ดังนั้นจึงเรียกร้องให้องค์การการค้าโลก (WTO) น าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
เข้าไปพิจารณาในการก าหนดกฎระเบียบด้วย นอกจากนี้ยังแนะว่าการท าข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคถือเป็นอีก
หนึ่งวิธีการที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม การก าจัดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล และการ
ลดความต้องการวัตถุดิบขั้นปฐมภูมิ ผ่านการปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกันซึ่งจะสามารถท าให้เกิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับภูมิภาคได้ 
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 ค าแนะน าเพ่ิมเติมส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย ได้แก่  

 การส่งเสริมความสอดคล้องระหว่างกรอบกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม 

 การวางแนวนโยบายภายในประเทศของประเทศก าลังพัฒนาด้วยการท าข้อตกลงทางการค้า 

 การตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงทางการค้ามุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศก าลังพัฒนา 

 การพัฒนามาตรฐานสากลส าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎระเบียบทางการค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันกับอนุสัญญา
บาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการก าจัดของเสีย  ซึ่งถือเป็นการ
ขัดขวางในการเอ้ืออ านวยระหว่างการค้าและการหมุนเวียน 

ท้ายนี้ ในงานเปิดตัวรายงานดังกล่าว Inger Andersen ผู้อ านวยการบริหาร UNEP ได้เน้นย้ าถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการค้า สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยชี้ว่า “ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เป็นแค่จุดเริ่มต้นเมื่อ
เทียบกับสิ่งที่เราจะได้เห็นหากระบบธรรมชาติของโลกพังทลาย” และเสริมอีกว่า “นโยบายการค้าโลก (ต้อง) 
ปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่เพ่ือประโยชน์ต่อโลกของเราเท่านั้น แต่รวมถึงสุขภาพของเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย”  

รายงานฉบับเต็ม : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34344/STR.pdf  

UNEP/IRP Fact Sheet : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34345/STRFS.pdf  

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/unep-irp-call-on-trade-system-to-enhance-circularity-to-counter-trends-in-global-material-flows  

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

กำรจัดตั้งคณะท ำงำนว่ำด้วยกำรจัดกำรสำรเคมีเพื่อปรับกรอบกำรด ำเนินกำรให้สนับสนุน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

การจัดตั้งคณะท างาน 4 กลุ่มเพ่ือพัฒนากรอบว่าด้วยการ
จัดการสารเคมีและของเสียอย่างถูกต้อง โดยคณะท างาน
ดังกล่าวท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนการประชุม the International Conference on 
Chemicals Management (ICCM5) ที่คาดว่าจะจัดขึ้ นใน
เดือนกรกฎาคม ปี 2564 เพ่ือเตรียมข้อเสนอแนะว่าด้วย 

Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) และ the sound management of 
chemicals and waste beyond 2020 และรวมถึงการพิจารณาที่เกี่ยวกับการปรับวัตถุประสงค์ให้สามารถวัดผล
ได้เป็นการสนับสนุนวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030   

 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34344/STR.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34345/STRFS.pdf
http://sdg.iisd.org/news/unep-irp-call-on-trade-system-to-enhance-circularity-to-counter-trends-in-global-material-flows/?utm_medium=email&utm_campaign=SDG%20Weekly%20Update%20-%203%20December%202020&utm_content=SDG%20Weekly%20Update%20-%203%20December%202020+CID_e0221b862a398e18e5e45b0764a1532b&utm_source=cm&utm_term=Read
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ประเด็นที่คณะท างานให้ความส าคัญ มีดังนี้ 

 เป้าหมาย ตัวชี้วัดและหลักจุดหมายส าคัญ - คณะท างานนี้จะปรับเป้าหมายและพิจารณาตัวชี้วัดที่เป็นไป
ได้ เพ่ือตั้งเป้าหมายที่คาดหวังและพัฒนาข้อเสนอแนะส าหรับกระบวนการในการสร้างตัวชี้วัดและหลัก
จุดหมายส าคัญในแต่ละเป้าหมายที่คาดหวัง  

 การก ากับดูแล และกลไกในการสนับสนุนการด าเนินการ – คณะท างานนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือและ
การประสานงานในระดับประเทศ อนุภูมิภาค ภูมิภาค ระหว่างประเทศ ในแต่ละภาคส่วนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผ่านการเชื่อมโยงกับนโยบายวิทยาศาสตร์ (science-policy interface) เพ่ือการจัดการสารเคมี
และของเสียอย่างถูกต้อง และกลไกในการอัปเดตกรอบการด าเนินงานหลังปี 2563 เป็นต้นไป 

 ประเด็นที่กังวล – คณะท างานนี้จะเสนอร่างขั้นตอนในการระบุ เสนอ คัดเลือก ทบทวนและการจัดล าดับ
ความส าคัญของประเด็นที่กังวลใหมห่รือประเด็นที่น่าสนใจใหม ่ 

 การพิจารณาทางการเงิน – คณะท างานนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางบูรณาการในการจัดหาเงินทุนส าหรับการ
จัดการสารเคมีและของเสียอย่างถูกต้อง ข้อเสนอในการจัดหาเงินทุนของส านักเลขาธิการ กลไกการกู้คืน
ต้นทุนและเครื่องมือทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งร่างยุทธศาสตร์ในการระดมทรัพยากร 

การด าเนินงานของคณะท างาน การบรรยายสรุปทางเทคนิคและการร่างปฏิญญาระดับสูง (drafting group on a 
high-level declaration) คาดว่าจะด าเนินต่อไปจนถึงปลายเดือนมกราคมหรือกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย
เอกสารสรุปของแต่ละคณะท างาน จะได้รับการพิจารณาในการประชุม intersessional process ครั้งที่ 4 (IP4) ที่
จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2564 

ตารางการประชุมและสรุปการประชุม : 
http://www.saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/VirtualWorkingGroups/tabid/8563/language/en-US/Default.aspx  

แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/virtual-working-groups-advancing-beyond-2020-chemicals-framework/  

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

สรุปกำรเติบโตของผลผลิตอุตสำหกรรมทั่วโลกในไตรมำสที่ 3 ของปี 2563  

 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เศรษฐกิจส่วนใหญ่มีสัญญาณฟ้ืนตัว แม้ว่าอนาคตยังไม่ชัดเจน เนื่องจาก
ประเทศกลุ่มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลายประเทศก าลังเผชิญกับการระบาดของโควิด -19 ระลอกที่
สอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  

 ประเทศกลุ่มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานผลผลิตอุตสาหกรรม (manufacturing production) 
ลดลงที่ร้อยละ 5.9 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 (ในไตรมาสที่ 2 ลดลงที่ร้อยละ 16.3) โดยเกือบทุก
ประเทศในกลุ่มนี้มีรูปแบบการเติบโตที่คล้ายคลึงกัน 

https://sdg.iisd.org/news/declaration-drafting-group-collects-input-on-chemicals-and-waste-management-beyond-2020/
https://sdg.iisd.org/news/declaration-drafting-group-collects-input-on-chemicals-and-waste-management-beyond-2020/
http://www.saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/VirtualWorkingGroups/tabid/8563/language/en-US/Default.aspx
https://sdg.iisd.org/news/virtual-working-groups-advancing-beyond-2020-chemicals-framework/
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 ในขณะที่จีนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 แต่ในไตรมาสที่ 
3 ผลผลิต (manufacturing output) กลับมาฟ้ืนตัวได้ โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเปรียบเทียบแบบ
ปีกับปีก่อนหน้า ส าหรับผลผลิตของประเทศเศรษฐกิจก าลังพัฒนาและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกิดใหม่ 
(ไม่รวมจีน) มีผลผลิตลดลงร้อยละ 3.7 ในไตรมาสเดียวกัน 

 หากพิจารณาจากการจัดกลุ่ มจากระดับการใช้ เทคโนโลยี  พบว่า  ในไตรมาส 1 ผลผลิต 
(manufacturing output) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 และอย่างน้อยร้อยละ 10 ในไตรมาสที่ 2 แต่
ส าหรับในไตรมาสที่ 3 อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงและกลางถึงสูง ดูเหมือนว่าจะมีการฟ้ืนตัวได้เร็ว
กว่า ในขณะที่อุตสาหกรรมที่เหลือยังคงเผชิญกับการลดลงที่มากข้ึน 

 การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกคาดว่าจะส่งผลให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (manufacturing 
production) ในปี 2563 ลดลงอย่างมาก โดยจากการคาดการณ์ของ UNIDO (อัปเดตในเดือนตุลาคม 
2563) ระบุว่าในปี 2563 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกนั้นจะลดลงที่ร้อยละ 8.7 โดยสาเหตุหลักมา
จากมาตราการปิดเมืองในระดับประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งด้านความต้องการซื้อและ
ด้านการผลิตหรือการบริการ 

 

รูปที่ 1 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 เศรษฐกิจตกต่ าอย่างหนัก จาก

มาตราการปิดเมืองทั่วโลก โดยในไตรมาสที่ 3 ผลผลติ 

(manufacturing output) ทั่วโลกลดลงที่ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับ

ปีก่อนหน้า หลังจากในไตรมาส 2 ลดลงอย่างมีนยัส าคญัที่ร้อยละ 

11.1 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2: เศรษฐกิจในปีน้ีถือเป็นการตกต่ ามากที่สุดครั้งแรกนับตั้งแต่

หลังวิกฤตการเงินในปี 2551/2552 โดยมีการลดลงของผลผลติ 4 

ไตรมาสติดต่อกัน แต่ในไตรมาสตอ่ๆ มามีการรายงานของผลผลิตที่

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
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รูปที่ 3: ในไตรมาสที่ 3 ประเทศกลุ่มเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานผลผลติ 

(manufacturing output) ลดลงร้อยละ 5.9 โดยในไตรมาสก่อนหน้า

ลดลงที่ร้อยละ 16.3 จากมาตรการปิดเมือง โดยผลผลิตของเอเชีย

ตะวันออก อเมริกาเหนือและยุโรปในไตรมาสที่ 3 ลดลงร้อยละ 5.9 ร้อยละ 

6.1 และร้อยละ 5.9 ตามล าดับ  

    

 

 

รูปที่ 4: จากข้อมูลที่ไมไ่ดร้วบรวมของประเทศกลุ่มอตุสาหกรรมยุโรปแสดง

แนวโน้มการผลติที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในประเทศยูโรโซนในไตรมาสก่อน

หน้า 

   

 

    

รูปที่ 5: จากข้อมูลโดยละเอียดของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมในยุโรปใน 

ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บ่งช้ีว่าผลผลติ (manufacturing output) ลดลง

อย่างมากในเกือบทุกประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นผลมาจากมาตรการปดิเมือง 

โดยประเทศท่ีมภีาคการผลิตขนาดใหญ่ของกลุ่มตา่งไดร้ับผลกระทบอย่าง

หนัก เช่น อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และเยอรมน ี  

     

 

 

รูปที่ 6: จากตัวเลขท่ีปรบัฤดูกาลลา่สุด เศรษฐกิจของจีนได้กลับไปถงึและ

เกินระดบัก่อนวิกฤตแล้วในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 โดยมผีลผลติ 

(manufacturing output) เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.2 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่

ผลผลติของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกิดใหม่

ลดลงร้อยละ 3.7 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 หลังจากในไตรมาสที ่2 

ลดลงกว่าร้อยละ 22.0  
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รูปที่ 7: ในไตรมาสที่ 3 อุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูงและเทคโนโลยขีั้น

กลางถึงสูงมีแนวโน้มจะฟื้นตัวเร็วกว่า โดยมีการเติบโตเล็กน้อยที่ร้อยละ 

0.1 ในขณะที่อุตสาหกรรมที่เหลือ ซึ่งคืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันกลาง

และเทคโนโลยีขั้นต่ ายังคงมีการรายงานการลดลงมากยิ่งข้ึนท่ีร้อยละ 1.6 

และ 3.3 ตามล าดับ 

   

     

 

 

รูปที่ 8: จากวิกฤตโควิด-19 ที่ยังคงต่อเนื่อง ท าให้ภาคการผลิตสินคา้และ

เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น อย่างเช่น อาหารหรือผลิตภัณฑ์ยาได้รับผลกระทบน้อย

กว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 การผลิตยา

พื้นฐานและผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์มีการเติบโตในระดับ

ปานกลางในเกือบทุกกลุ่มประเทศ ในทางกลับกันการผลติสินคา้ทุนและ

สินค้าคงทน เช่น เครื่องจักรหรือยานยนต์ยังคงลดลงในช่วงวิกฤต 

เนื่องจากความต้องการซื้อทีล่ดลง 

    

 รูปที่ 9: การคาดการณผ์ลผลิตภาคอุตสาหกรรม (manufacturing 

production) ของ UNIDO ระบุวา่ในปี 2563 จะลดลงที่ร้อยละ 8.7 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากมาตรการปิดเมอืง ส าหรับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของ

กลุ่มประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2563 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 12.9 

ในขณะที่ของจีนคาดการณ์ว่าผลผลิตจะลดลงที่ร้อยละ 1.4 ส าหรับกลุ่ม

ประเทศก าลังพัฒนาและเศรษฐกจิอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (ไม่รวมจีน) มี

แนวโน้มผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงถึงร้อยละ 8.7 ส าหรับท้ังปี 2563 

 

  

แหลง่ที่มา : https://www.unido.org/our-focus-cross-cutting-services-industrial-policy-advice-research-

and-statistics/industrial-statistics  

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