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EU Industry review 

ปีที่ 8 ฉบับที ่3 ประจ ำเดือนมีนำคม 2564 

 รำยงำนแนวทำงสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนของ 5 อุตสำหกรรมส ำคัญ    

 สรุปงำน EU Industry Days 2021   

 ยุทธศำสตร์สำรเคมใีหมข่องสหภำพยุโรปเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
ที่ยั่งยืนและปลอดสำรพิษมำกขึ้น 

 IEA เสนอหลักกำร 7 ประกำรเพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรตำม net zero commitments 

 บริษัทพลังงำนเดนมำร์กพัฒนำศูนย์กลำงผลิตไฮโดรเจน    
สีเขียวขนำดใหญ่ 

 สรุปสถิติภำพรวมอุตสำหกรรมปี 2563   
 

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/


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 8 ฉบับที ่3 – 2564                                                              2 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

รำยงำนแนวทำงสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนของ 5 อุตสำหกรรมส ำคัญ    

สำระส ำคัญ  

 รายงานน าเสนอรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนของ 5 อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
สิ่งทอ อาหาร พลาสติก และ Capital Equipment 

 เนื้อหาประกอบด้วย รูปแบบที่คาดหวังในอนาคต ผลที่ตามมาต่อมนุษย์และโลก หากสามารถบรรลุ
เป้าหมาย อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินการ การด าเนินงานที่จะช่วยน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ดีที่สุด  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) ได้เผยแพร่รายงานของ 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ อาหาร พลาสติก และ Capital Equipment โดยน าเสนอแนวทางของแต่ละ
อุตสาหกรรมเพ่ือเร่งการเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือเรียกว่า “Circular Economy Action Agenda”          
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ด าเนินการร่วมกัน โดยในแต่ละรายงานจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบที่จะ
เปลี่ยนไป ผลกระทบต่อมนุษย์และโลก อุปสรรคที่จะส่งผลต่อการด าเนินการ และการด าเนินงานที่สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคส่วน ให้สามารถน าไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เพ่ิมข้ึน 

1) อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

 รูปแบบที่คาดหวัง – สินค้าใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น การออกแบบเพ่ือให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 
และง่ายต่อการรวบรวมเพ่ือรีไซเคิล 

 อุปสรรค – ระบบการผลิตที่ต้องใช้วัสดุใหม่ ขาดมาตรฐานสากลในการออกแบบเพ่ือมุ่งสู่การ
หมุนเวียน และความไม่สอดคล้องของระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งการขาดความรู้เกี่ยวกับความเป็น
อันตรายที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์  

 แนวทางการด าเนินการ – ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการออกแบบสินค้าที่ส่งเสริมระบบหมุนเวียน 
การช่วยจัดหาวัตถุดิบรีไซเคิลให้ง่ายขึ้น เพ่ิมความต้องการของตลาดส าหรับสินค้าและบริการใน
รูปแบบหมุนเวียน การจัดตั้งระบบการเก็บรวบรวมให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคน ามาคืน
หากไม่ได้ใช้งาน รวมถึงการชี้แนะว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายควรเริ่มอย่างไร นอกจากนี้ได้
กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล ให้มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส โดยเสนอแนะให้มีการรวบรวมและพัฒนาใบรับรองและช่องทางสีเขียว (Green lane) เพ่ือ
ส่งเสริมแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสมส าหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์  
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2) อุตสาหกรรมสิ่งทอ  

 รูปแบบที่คาดหวัง – สิ่งทอมีความปลอดภัย สามารถรีไซเคิลหรืออยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการอยู่ใน
ระบบหมุนเวียน รวมทั้งใช้งานได้ยาวนานขึ้น 

 อุปสรรค – ความอ่อนไหวของราคาที่สูง มีรอบของแนวโน้มหรือทิศทางของตลาดที่สั้น ระบบจัดเก็บ
และระบบคัดแยกไม่ได้มาตรฐาน มีการใช้เส้นใยผสมและสารแต่งเติม ซึ่งส่งผลต่อการรีไซเคิลสิ่งทอ  

 แนวทางการด าเนินการ – ให้สิทธิประโยชน์และสนับสนุนการออกแบบสินค้าที่ใช้งานได้นานขึ้นและ
ง่ายต่อการรีไซเคิล การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค แนะน าแนวทางรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจแบบใหม่ที่ส่งเสริมระบบหมุนเวียน เพ่ิมประสิทธิภาพของการคัดแยกสิ่งทอ การท าให้
ตลาดสิ่งทอที่ใช้แล้ว (recycled fibers) มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้งการส่งออก        
สิ่งทอที่ใช้แล้วให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและยังคงรักษาอุตสาหกรรมในประเทศ
ผู้รับด้วย  

3) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก  

 รูปแบบที่คาดหวัง – การก าจัดการใช้พลาสติกที่ไม่จ าเป็น เปลี่ยนจากการใช้วัตถุดิบใหม่ไปเป็น
วัตถุดิบรีไซเคิลหรือผลิตด้วยวัตถุดิบชีวภาพ 

 อุปสรรค – การค้าขยะพลาสติกทั่วโลกมีลักษณะที่แยกส่วน ไม่เชื่อมต่อกัน จึงท าให้เกิดความไม่
แน่นอนเก่ียวกับการลงทุนในด้านการขนส่งกลับ (reverse logistic) และโครงสร้างพ้ืนฐานของการรี
ไซเคลิ   

 แนวทางการด าเนินการ – การวางแผนระบบคัดแยกและรีไซเคิลให้เป็นไปตามระเบียบการค้า 
กระตุ้นให้มีการน ากลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลพลาสติก รวมถึงระบบการรวบรวมให้สอดคล้องกับ 
Basel convention’s Plastic Waste Amendments ที่มีผลบังคับใช้เมื่อมกราคม 2564 ในการ
ควบคมุการเคลื่อนย้ายขยะพลาสติก 

4) อุตสาหกรรมอาหาร  

 รูปแบบที่คาดหวัง – รีไซเคิลสารอาหารเพ่ือไปท าสิ่งทอหรืออาหารสัตว์ หรือแม้แต่น าไปใช้ในเชิง
นวัตกรรม  

 อุปสรรค – การให้สิทธิประโยชน์ที่ผิด เช่น การอุดหนุนการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ การ
ขาดเงินทุนหรือการสนับสนุนการผลิตอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการเชื่อมโยงและการขนส่งที่ไม่ดี
เท่าท่ีควร ซึ่งส่งผลต่อการจัดเก็บและการเน่าเสียของอาหาร   

 แนวทางการด าเนินการ – การเปลี่ยนขยะอาหารและผลพลอยได้ให้ไปเป็นทรัพยากรที่มีค่าและ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตลาดรองเพ่ือรองรับปัจจัยการผลิตเหล่านี้  
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5) อุตสาหกรรม Capital Equipment ซึ่งหมายรวมถึง อาคาร เครื่องจักร และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 รูปแบบที่คาดหวัง – การออกแบบให้สามารถน ากลับไปใช้ซ้ า (มากกว่าการรีไซเคิล) รูปแบบธุรกิจ
แบบให้บริการ (product-as-a-service) 

 อุปสรรค – การไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าขายในบางรูปแบบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งคืน Capital 
Equipment เพ่ือการปรับปรุงใหม่หรือน ากลับไปใช้ใหม่ 

 แนวทางการด าเนินการ – ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับการออกแบบสินค้าที่อยู่ในระบบหมุนเวียน มุ่งสู่
การให้บริการมากกว่าการขาย เพ่ิมการส่งคืนสินค้าที่ไม่ใช้แล้ว การรับผิดชอบส าหรับการขนส่ง   
แบบกลับ (reverse logistic) 

ทั้งนี้รายงานทั้ง 5 เล่มที่น าเสนอข้างต้นเป็นการรวบรวมข้อคิดเห็นและค าชี้แนะ จากกว่า 200 ผู้เชี่ยวชาญจาก 
100 ภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคประชาสังคม  

แหล่งที่มา : https://sdg.iisd.org/news/pace-releases-guidance-for-circular-economy-transition-in-five-sectors/  
…………………………………………………………………………………………………….. 

สรุปงำน EU Industry Days 2021   

สำระส ำคัญ  

 งาน EU Industry Days 2021 ในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การหาโอกาสท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวมเร็วและภูมิทัศน์การแข่งขันของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ปัจจัยส าคัญที่จะมีส่วนร่วมในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมของยุโรป มีดังนี้           
1) ความยืดหยุ่นและการเชื่อมโยงเป็นตลาดเดียว 2) ศักยภาพในเชิงยุทธศาสตร์ 3) การมุ่งสู่เศรษฐกิจ 
“สีเขียว” และ “ดิจิทัล” (Green and Digital twin transition) 

 นอกจากนี้มีการน าเสนอโครงการที่น่าสนใจในงานนี้อีกด้วย เช่น European Cluster Collaboration 
platform และ Clean Energy Industrial Forum และ 2020 Industrial R&D Investment Scoreboard 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

งาน EU Industry Days 2021 ในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การหาโอกาสท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและภูมิทัศน์การแข่งขันของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป
ที่จะให้เครื่องมือเพ่ือช่วยเหลืออุตสาหกรรมในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ และสร้างความแข็งแกร่งใน
ด้านความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อการเรียกร้องของสังคมในการ
สร้างงานที่มีคุณภาพร่วมด้วย 

 

https://sdg.iisd.org/news/pace-releases-guidance-for-circular-economy-transition-in-five-sectors/


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 8 ฉบับที ่3 – 2564                                                              5 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ปัจจัยส าคัญท่ีจะมีส่วนร่วมในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมของยุโรป มีดังนี้ 

1) ความยืดหยุ่นและการเชื่อมโยงเป็นตลาดเดียว 

 ต้องการความยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถปรับขนาดได้อย่างรวดเร็วและเพ่ือรับกับนวัตกรรมและรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ  

 การจัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) เพ่ือให้สามารถ
ได้รับประโยชน์จากการเป็นตลาดเดียว 

 การสร้างความเข้มแข็ง ผ่านการก ากับดูแลทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทเล็ก และลดภาระด้านการบริหาร
จัดการ รวมถึงลดความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจะเข้ามาแทรกแซงการ
ด าเนินธุรกิจ ผ่านการตั้งกรอบกฎหมาย 

2) ศักยภาพในเชิงยุทธศาสตร์   

 การด าเนินการแบบพหุภาคี เมื่อใดก็ตามท่ีมีโอกาสท าได้และตามที่ต้องการ 

 พยายามส ารวจเพ่ือสร้างความร่วมมือในระดับโลกและกับประเทศหรือภูมิภาคเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้าง
ศักยภาพเชิงกลยุทธ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือทางการค้าของสหภาพยุโรปมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนไปหรือไม่  

3) การมุ่งสู่เศรษฐกิจ “สีเขียว” และ “ดิจิทัล” (Green and Digital twin transition) 

 การมุ่งสู่เศรษฐกิจ “สีเขียว” – ในการสร้างอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขัน นอกจาก
จะต้องเสริมสร้างศักยภาพเชิงกลยุทธ์แล้ว ต้องมั่นใจว่ามีพลังงานคาร์บอนต่ า (decarbonized 
energy) ที่ราคาเข้าถึงได้อย่างเพียงพอ ได้ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและการใช้การวิจัยและพัฒนา
เข้ามามีส่วนช่วย การสร้างทักษะให้สอดคล้องกับงาน “สีเขียว” ในอนาคต รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว และการจัดหาเงินทุนในรูปแบบภาครัฐและภาคเอกชน 
(public and private financing) อย่างเพียงพอ ซึ่งสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นต้องการการด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว ขยายขนาดให้เพียงพอและร่วมกันด าเนินการ พร้อมทั้งสร้างแนวทางให้เหมาะสมกับแต่ละ
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรม  

 การมุ่งสู่ “ดิจิทัล” ต้องให้ความส าคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก รวมถึงการเร่งให้เกิดการเข้าถึงการวิจัย
และนวัตกรรม การแบ่งปันข้อมูลอุตสาหกรรมในยุโรป กฎระเบียบที่ยุติธรรมและโปร่งใสส าหรับ
แพลตฟอร์มดิจิทัล รวมไปถึงความสามารถในการเข้าถึงตลาดดิจิทัลส าหรับผู้เล่นทุกคน โดยส าหรับ   
ผู้ก าหนดนโยบายต้องมีการปรับเครื่องมือให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึง
การใช้เครื่องมือใหม่ ๆ นอกจากนี้ อาจต้องหาแนวทางระดับโลกร่วมกัน เช่น การก าหนดส่วนภาษี
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อย่างยุติธรรมของบริษัทดิจิทัล รวมถึงการสร้างความไว้วางจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมและผู้บริโภคก็
เป็นกุญแจส าคัญเช่นกัน   

นอกจากนี้มีการน าเสนอโครงการที่น่าสนใจในงานนี้อีกด้วย เช่น  

 European Data 4 Healthy Recovery Hackathon เพ่ือแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านสุขภาพ
ที่เร่งด่วนของยุโรป 

 European Cluster Collaboration platform สร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของยุโรป
ผ่านการสร้างความร่วมมือ โดยเชิญพันธมิตรต่าง ๆ มาด าเนินการร่วมกันในการเปลี่ยนผ่านสู่
เศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัล พร้อมทั้งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

 การอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับ EU industrial Alliances ในภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้จัดตั้งไว้ก่อนหน้านี้  

 การเปิดตัวอีกครั้ งของ Clean Energy Industrial Forum เ พ่ือส่งเสริมการเปลี่ ยนผ่านสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในการปรับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของยุโรปให้
สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ  

 การเผยแพร่  2020 Industrial R&D Investment Scoreboard ซึ่ งมีจุดประสงค์หลักเ พ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของสหภาพยุโรปกับคู่ค้า
ขนาดใหญ่อ่ืน ๆ โดยจากข้อมูลล่าสุดหลายบริษัทของยุโรปมีความเป็นนานาชาติสูง และได้เพ่ิม
การลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีติดตอ่กัน    

แหล่งที่มา : https://www.euindustrydays.eu/pages/highlights  

…………………………………………………………………………………………………….. 

ยุทธศำสตร์สำรเคมีใหม่ของสหภำพยุโรปเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนและปลอดสำรพิษมำกขึ้น 

สำระส ำคัญ  

 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้รับรองยุทธศาสตร์สารเคมีใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสภาพแวดล้อมที่
ปลอดสารพิษ (toxic-free environment)  

 ใจหลักส าคัญของยุทธศาสตร์ใหม่นี้ คือ การมุ่งเน้นความส าคัญไปที่ “แนวทางความปลอดภัยและ
ยั่งยืน ผ่านการออกแบบ" โดยใช้แนวคิดวงจรชีวิต (life-cycle approach) ซึ่งเป็นการค านึงถึงความ
เป็นพิษของสารเคมีในทุกขั้นตอนของการด ารงอยู่ตั้งแต่การผลิต การใช้ การรีไซเคิล ไปจนถึงการ
ก าจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้สารเคมีอันตรายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ  

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

https://www.euindustrydays.eu/pages/highlights
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เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้รับรองยุทธศาสตร์สารเคมีใหม่ ซึ่งเป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์ระยะยาวส าหรับนโยบายสารเคมีของสหภาพยุโรป โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดสารพิษ (toxic-free environment) ในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือปกป้องสุขภาพของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสารเคมีของสหภาพยุโรป
ไปพร้อมกัน ซึ่งกล่าวโดยสรุป คือ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปขอให้คณะกรรมาธิการด าเนินการตามที่วางไว้
ในยุทธศาสตร์ รวมถึงก าหนดเป้าหมายการแก้ไขเพ่ือปรับปรุงกฎหมายสารเคมีให้เป็นประเด็นส าคัญ การ
ทดแทนและลดสารอันตรายที่เข้าข่าย และเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายที่สุดที่ไม่จ าเป็นทางสังคม (most 
harmful chemicals for non-essential societal uses) 

ยุทธศาสตร์นี้ได้ก าหนดการห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายที่สุดในผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้บริโภค เช่น เครื่องส าอาง 
ของเล่น ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ดูแลเด็ก เฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ หรือวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร เว้นแต่จะเห็นว่ามีความ
จ าเป็นต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือเป็นปัจจัยส าคัญของการด ารงอยู่ของสังคม รวมถึงหากไม่มีทางเลือกอ่ืน 
นอกจากนี้ยังเน้นถึงความส าคัญของการจ ากัดการสัมผัสสารรบกวนการท างานของต่อมไร้ท่อ (endocrine 
disruptors) ซึ่งมีอันตรายต่อระบบฮอร์โมน และลดผลกระทบที่เป็นอันตรายของสารเคมีผสม (chemical 
mixtures) ซึ่งกล่าวโดยรวม คือ สารเคมีทั้งหมดควรถูกใช้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย 

โดยใจหลักส าคัญของยุทธศาสตร์ใหม่นี้ คือ การมุ่งเน้นความส าคัญไปที่ “แนวทางความปลอดภัยและยั่งยืน 
ผ่านการออกแบบ" ซึ่งประเทศสมาชิกต่างสนับสนุนแนวคิดวงจรชีวิต (life-cycle approach) ซึ่งเป็น           
การค านึงถึงความเป็นพิษของสารเคมีในทุกขั้นตอนของการด ารงอยู่ตั้งแต่การผลิต การใช้ การรีไซเคิล ไปจนถึง
การก าจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้สารเคมีอันตรายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ           
ซึ่งแนวทางนี้เป็นการมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมและความยั่งยืนในภาคสารเคมีด้วย 
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นอกจากนี้ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้รับรองให้สหภาพยุโรปมีบทบาทผู้น าในเวทีโลก ผ่านการส่งเสริม
กฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีให้มีมาตรฐานที่ดีที่สุด (golden standard) ตลอดจนการก ากับดูแลการเข้าถึง
สารเคมีอันตรายที่มีความจ าเป็นต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และเป็นปัจจัยส าคัญของการด ารงอยู่ของสังคม 
ของสหภาพยุโรปให้เป็นไปอย่างปลอดภัย 

แผ่นภาพสรุปยุทธศาสตร์สารเคมีใหม่ : EU chemicals strategy for a more sustainable and toxic-free 
environment - Consilium (europa.eu)  

แหล่งที่มา : https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/15/council-approves-conclusions-on-the-eu-
chemicals-strategy-for-sustainability/   

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

IEA เสนอหลักกำร 7 ประกำรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรตำม net zero commitments 

สำระส ำคัญ  

 IEA ได้จัดประชุม IEA-COP26 Net Zero Summit เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีส  

 IEA เสนอหลักการ 7 ประการเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการตาม net zero commitments 

 นอกจากนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 IEA มีแผนที่จะเผยแพร่แผนงานฉบับบูรณาการเล่มแรก
ส าหรับภาคพลังงานทั่วโลกที่จะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเป็นสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency, IEA) ได้จัดประชุม IEA-COP26 Net Zero 
Summit เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการด าเนินการร่วมกันเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีส ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและ        
การด าเนินนโยบายเพ่ือเร่งให้เกิดความคืบหน้าก่อนการประชุม COP 26 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 
2564 โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ ที่ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ของ GDP ของโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย 

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-chemicals-strategy/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-chemicals-strategy/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/15/council-approves-conclusions-on-the-eu-chemicals-strategy-for-sustainability/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/15/council-approves-conclusions-on-the-eu-chemicals-strategy-for-sustainability/
https://www.futurenetzero.com/2021/03/05/cop26-government-needs-to-have-clearer-ambitions-and-ways-to-measure-success/
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บราซิล จีน โคลอมเบีย สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ และสหราช
อาณาจักร รวมถึงกลุ่มประชาสังคม บริษัทเอกชน และองค์การจากภาครัฐต่างๆ ได้เข้าร่วมอภิปรายในครั้งนี้ 

IEA เสนอหลักการ 7 ประการเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการตาม net zero commitments 

1) การฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน โดยสามารถท าผ่านการสนับสนุนเงินลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟูสู่สุทธิเป็นศูนย์ (once-in-
a-generation down payment toward net zero) 

2) การสร้างแผนงานที่ชัดเจน มุ่งมั่นและสามารถด าเนินการได้จริงให้มีความสอดคล้องกับ  roadmaps 
to 2030 and beyond  

3) การเปลี่ยนผ่านจะเร็วขึ้น หากมีการแบ่งปันข้อมูลและการเรียนรู้ 

4) Net zero sectors และนวัตกรรมเป็นสิ่งส าคัญในการบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ของทั่วโลก 

5) การสนับสนุนเงินทุน การติดตาม และการเปรียบเทียบของการลงทุนของภาครัฐและเอกชนสามารถ
เป็นเชื้อเพลิงในการบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ได้ 

6) การเปลี่ยนผ่านที่มีคนเป็นศูนย์กลาง (People-centred transitions) จ าเป็นต้องมีศีลธรรม 
(morally required) และค านึงผลประโยชน์ส่วนรวม  

7) ระบบพลังงานที่สุทธิเป็นศูนย์ (Net zero energy systems) จ าเป็นต้องมีความยั่งยืน ปลอดภัย 
ราคาเข้าถึงได้ และมีความยืดหยุ่น 

โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 IEA มีแผนที่จะเผยแพร่แผนงานฉบับบูรณาการเล่มแรกส าหรับภาคพลังงาน         
ทั่วโลกที่จะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเป็นสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 ซึ่งเป็นการน าเสนอเส้นทางที่มีความจ าเป็น
ของรัฐบาล บริษัทต่างๆ  นักลงทุนและประชาชนเพ่ือลดการปล่อยมลพิษทั่วโลก โดยประธานของ COP 26 
นาย Alok Sharma กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องเปลี่ยนจากทศวรรษแห่งการพิจารณาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปเป็นทศวรรษแห่งการด าเนินการ ซึ่งในฐานะของตัวแทนแห่งสหราชอาณาจักร
ขอสนับสนุนอย่างยิ่งให้ประเทศต่าง ๆ ให้การรับรองหลักการ 7 ประการในการบรรลุสุทธิเป็นศูนย์ของ IEA” 

ในขณะที่ นาย Fatih Birol ผู้อ านวยการบริหารของ IEA กล่าวว่า “การประชุม IEA-COP26 Net Zero 
Summit ครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่ของโลกเห็นด้วยกับผลกระทบจากวิกฤตสภาพ
ภูมิอากาศและความเร่งด่วนในการด าเนินการในทันทีเพ่ือท าให้การปล่อยมลพิษทั่วโลกมุ่งสู่เส้นทางสุทธิเป็น
ศูนย์ รวมทั้งเน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการท างานร่วมกันระหว่างประเทศที่มากขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการใช้งาน
เทคโนโลยีสะอาดทั่วโลกอย่างรวดเร็วในทุกภาคส่วนส าคัญของเศรษฐกิจ และได้เสนอการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จาก IEA ในการเสริมสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สุทธิเป็นศูนย์  

แหล่งที่มา : https://industrialnews.co.uk/iea-hosts-cop26-net-zero-summit/  

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

https://industrialnews.co.uk/iea-hosts-cop26-net-zero-summit/
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บริษัทพลังงำนเดนมำร์กพัฒนำศูนย์กลำงผลิตไฮโดรเจนสีเขียวขนำดใหญ่ 

สำระส ำคัญ  

 Orsted บริษัทพลังงานของเดนมาร์กมีแผนพัฒนาโรงงานผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก เพ่ือตอบสนองความต้องการทางอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นในเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม 

 โครงการ "SeaH2Land" เป็นโครงการที่มีวิสัยทัศน์ไกล โดยวางแผนที่จะเสนออิเล็กโทรลิซิสในระดับ
อุตสาหกรรมให้กับคลัสเตอร์ท่าเรือ Flemish-North Sea  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

Orsted บริษัทพลังงานของเดนมาร์ก ได้ประกาศเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับแผนพัฒนา
โรงงานผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพ่ือตอบสนองความต้องการทางอุตสาหกรรมที่
เพ่ิมข้ึนในเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม 

แผนพัฒนาดังกล่าว ชื่อโครงการ "SeaH2Land" เป็นโครงการที่มีวิสัยทัศน์ไกล โดยวางแผนที่จะเสนออิเล็ก   
โทรลิซิสในระดับอุตสาหกรรมให้กับคลัสเตอร์ท่าเรือ Flemish-North Sea ผ่านท่อส่งข้ามพรมแดนที่วางแผน
ไว้ ในขณะที่กระแสไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นผ่านกังหันลมนอกชายฝั่ง โดยผู้มีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมหลายราย
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับการมุ่งสู่การลดคาร์บอนอย่างรวดเร็ว
ภายในปี 2573 โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย โรงงานผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียน 1 GW ซึ่งเทียบได้เท่ากับ 
ร้อยละ 20 ของไฮโดรเจนที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคนี้ 

ซึ่งในปัจจุบันคลัสเตอร์ท่าเรือ Flemish-North Sea ดังกล่าวถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตและใช้ไฮโดรเจนที่
ผลิตจากฟอสซิลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของคลัสเตอร์สามารถเพ่ิมขึ้นไปถึง 
1,000,000 ตันภายในปี 2593 หรือเทียบเท่ากับกระแสไฟฟ้าประมาณ 10 GW 

https://orsted.com/
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ดังนั้นบริษัท Orsted จึงวางแผนที่จะเชื่อมต่อโรงงานผลิตไฮโดรเจนสีเขียวกับกังหันลมนอกชายฝั่งซึ่งมีก าลัง
การผลิตอยู่ที่ประมาณ 2 GW ที่ตั้งอยู่ในทะเลเหนือของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
หมุนเวียนที่มีความจ าเป็นส าหรับการผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียนในปริมาณมากได้ โดยโครงการนี้สอดคล้องกับ
ความมุ่งมั่นของเนเธอร์แลนด์ที่ต้องการเร่งสร้างให้พลังงานจากลมนอกชายฝั่งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมข้ึน 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการเจรจากับหน่วยงานก ากับดูแลเกี่ยวกับกรอบและนโยบายที่จ าเป็นในการสนับสนุนการ
พัฒนาไฮโดรเจนหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค และ
การด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมดของโครงการ 

แหล่งที่มา : https://industryeurope.com/sectors/energy-utilities/orsted-to-develop-major-green-hydrogen-hub/  

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

สถิติภำพรวมอุตสำหกรรมปี 2563   

สำระส ำคัญ  

 ในปี 2563 โลกเผชิญกับวิกฤตที่ท าให้เศรษฐกิจหยุดชะงักจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งส่งผล
ให้เศรษฐกิจโดยรวม ที่ชะลอตัวมาตั้งแต่ปี 2562 ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก โดยในช่วงตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 ประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศเริ่มใช้มาตรการกักกันที่เข้มงวดขึ้นอีกครั้ง 
เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ระลอกใหม่  

 ผลผลิตการผลิตทั่วโลก (Global manufacturing output) เริ่มมีการฟื้นตัว โดยขยายตัวร้อยละ 2.4 
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 (จากการเปรียบเทียบแบบปีต่อปี) โดยพบว่าผลผลิตของประเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก าลังพัฒนาและ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ (ไม่รวมจีน) มีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในระดับปานกลางแล้ว 

 ผลผลิตภาคการผลิตของจีนเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 9 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ในขณะที่ในไตรมาส
ก่อนหน้านั้นสูงเทียบเท่า (และเกิน) ระดับผลผลิตก่อนวิกฤตไปแล้ว 

 หากพิจารณาอุตสาหกรรมที่ระดับการใช้เทคโนโลยี (technological intensity) พบว่า ไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดับใดผลผลิตก็ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 และอย่างน้อยร้อยละ 10 
ในไตรมาสที่สอง โดยในไตรมาสที่สี่ กลุ่มที่มีระดับเทคโนโลยีสูงปานกลาง-สูง และเทคโนโลยีสูง 
รวมถึงเทคโนโลยีขนาดกลาง-ต่ า สามารถฟ้ืนตัวเร็วขึ้นและมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 2 

 ส าหรับภาพรวมของทั้งปี จากผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดทั่วโลกของโควิด-19 พบว่าการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกลดลงร้อยละ 4.1 ในขณะที่จีนมีการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.3 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://industryeurope.com/sectors/energy-utilities/orsted-to-develop-major-green-hydrogen-hub/
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หากพิจารณาข้อมูลประกอบกับกราฟ จะเป็นดังนี้  

รูปที่ 1 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ผลการผลิต         ทั่ว
โลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 โดยผลผลิตของจีนเพ่ิมขึ้นที่ร้อย
ละ 9.4 ส าหรับประเทศเศรษฐกิจก าลังพัฒนาและ
เศรษฐกิจเกิดใหม่ (ไม่รวมจีน) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ในขณะ
ที่ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 1.6 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในปี 2563 เป็นครั้งแรก
ของขนาดดั งกล่ า วนับตั้ ง แต่ วิ กฤตการ เ งิ น ในปี  
2551/2552 ในช่วงวิกฤตนั้นมีการบันทึกการลดลงอย่าง
มากในการผลิตเป็นเวลาสี่ ไตรมาสติดต่อกัน แต่มี
รายงานการผลิตเพิ่มข้ึนสูงเป็นพิเศษในไตรมาสต่อ ๆ ไป  

 

 

 

รูปที่ 3 ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการลดลงของ
ผลผลิตร้อยละ 1.6 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 โดย
หากเทียบกับไตรมาสสองและสามลดลงที่ร้อยละ 16.2 
และร้อยละ 5.6 ตามล าดับ โดยที่ผลผลิตของเอเชีย
ตะวันออกเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 ในขณะที่
ผลผลิตของอเมริกาเหนือและยุโรปลดลงร้อยละ 3.1 
และร้อยละ 1.3 ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ
กักกันโควิด -19 
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รูปที่ 4 ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในยุโรปมี
ตัวเลขการผลิตที่ลดลงน้อยกว่าในกลุ่มประเทศ          
ยูโรโซนในหลายไตรมาส 

 

 

  

 

 

รูปที่ 5 ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 ประเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในยุโรป มีรูปแบบการเติบโตที่แตกต่าง
กันไปทั่วยุโรป โดยประเทศที่มีภาคการผลิตขนาด
ใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด เช่น 
อิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ในทางกลับกัน 
ประเทศอย่างไอร์แลนด์มีการเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 17.3 
และเป็นประเทศที่มีการลดลงในระดับต่ าที่สุดใน
บรรดาประเทศในยุโรปอีกด้วย  

 

 

รูปที่ 6 ส าหรับตัวเลขที่มีการปรับตามฤดูกาลล่าสุด 
บ่งชี้ว่าผลผลิตของจีนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.4 ในไตรมาส         
ที่สี่ของปี 2563 หลังจากไตรมาสก่อนหน้าเพ่ิมขึ้นที่
ร้อยละ 7.9 ส าหรับประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ก าลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2563  
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รปูที่ 7 ในไตรมาสที่สี่ กลุ่มการใช้เทคโนโลยีกลาง-สูง 
และสูงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 ส าหรับการใช้เทคโนโลยี
ปานกลาง-ต่ า เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.6 โดยฟ้ืนตัวเร็วกว่า
เทคโนโลยีต่ า (ซึ่งในไตรมาสสี่ยังติดลบร้อยละ 1.6) 
กลุ่มการใช้เทคโนโลยีขั้นกลางถึงสูงและเทคโนโลยี
ขั้นสูง เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตา อุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจน
เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรมมีการเติบโตขึ้น แล้ว            
อย่างน้อยในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา 

 

รูปที่  8 ในไตรมาสที่สี่ของปี  2563 อุตสาหกรรม         
บางประเภท เช่น คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ยาง
และพลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ มีการเติบโต
ในระดับปานกลางในทุกกลุ่มประเทศ   ในขณะที่โลหะ
ประดิษฐ์  (fabricated metals) ผลิ ตภัณฑ์ย า ขั้ น
พ้ืนฐาน และอ่ืน ๆ ลดลงในประเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

 

 

รูปที่ 9 การผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกลดลง ร้อยละ 
4.1 ในปี 2563 สาเหตุหลักมาจากมาตรการกักกัน          
ในประเทศส่วนใหญ่ แต่ส าหรับภาคการผลิตของจีน           
มีการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 ในขณะที่ประเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมลดลง ร้อยละ 6.5 และประเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมก าลังพัฒนาและเศรษฐกิจ          
เกิดใหม่ (ไม่รวมจีน) ลดลงร้อยละ 7.1 ในปี 2563 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/resources-statistics/quarterly-report-manufacturing  
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