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EU Industry review 

ปีที่ 8 ฉบับที ่6 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2564 

 โครงกำรรีไซเคลิปดิลูปหน้ำกำกแบบใช้ครั้งเดยีวทิ้ง 

 โรงงำนรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ำแห่งแรก                  
ของสหภำพยุโรป 

 Global call ค้นหำนวัตกรรม 4 ขอบเขตตอบโจทย์
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 ควำมร่วมมือ UNIDO - Japan กำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและอุตสำหกรรมที่เป็นกลำงทำงคำร์บอน 

 ควำมร่วมมือ UNIDO - JAPAN กำรพัฒนำและยกระดับ
ทักษะทำงอุตสำหกรรม  

 ควำมร่วมมือ UNIDO - Japan กำรลงทุนและกำรถ่ำยโอน
เทคโนโลย ี

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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 โครงกำรรีไซเคิลปิดลูปหน้ำกำกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

สำระส ำคัญ 

 บริษัทเคมีภัณฑ์ของซาอุดิอาระเบีย SABIC ร่วมกับบริษัท Fraunhofer UMSICHT ของเยอรมนี และ
บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลก Procter & Gamble (P&G) ร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้ของ
การรีไซเคิลหน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแบบครบวงจร 

 กระบวนการโดยย่อ คือ ท าความสะอาดและผ่านความร้อนและแรงดัน (thermochemical) เพ่ือ
เปลี่ยนเป็นน้ ามันไพโรไลซิส หลังจากนั้นน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติก PP และข้ันตอน
สุดท้ายถูกน าไปแปรรูปเป็นวัสดุเส้นใยไม่ถักไม่ทอ (non-woven fibres material) 

 โครงการน าร่องนี้ช่วยให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางหมุนเวียนแบบครบวงจรของ
พลาสติกเกรดสุขอนามัยหรือทางการแพทย์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก แม้ว่าจ าเป็นต้องมี
การด าเนินงานเพิ่มเติม 

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

การเพ่ิมขึ้นของการใช้หน้ากากอนามัยอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้เกิดความกังวลด้าน
สิ่งแวดล้อม และสร้างความท้าทายในการหาแนวทางในการจัดการกับขยะนั้นอย่างยั่งยืน  

Dr. Peter Dziezok ผู้อ านวยการ R&D Open Innovation ของบริษัท P&G กล่าวว่า "เมื่อตระหนักถึง            
ความท้าทายดังกล่าว จึงเริ่มส ารวจว่าหน้ากากที่ใช้แล้วจะสามารถกลับเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตหน้ากากใหม่
ได้อย่างไร และเพ่ือให้แนวทางนั้นตอบสนองในเชิงของความเป็นไปได้ทั้งความยั่งยืนและเศรษฐกิจ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของ  Research Department 
“Advanced Recycling” ที่ Fraunhofer CCPE และ Recycling Management ที ่Fraunhofer UMSICHT 
และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท SABIC  

กระบวนการเริ่มต้นด้วยบริษัท P&G รวบรวมหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วของพนักงานหรือผู้เข้าชมที่สถานที่ผลิต
และการวิจัยในเยอรมนี หลังจากนั้นจัดส่งหน้ากากที่ใช้แล้วไปยัง Fraunhofer ในการแปรสภาพ โดยเริ่มจาก
หน้ากากจะถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ หลังจากนั้นน าไปผ่านกระบวนการท าความสะอาดและผ่านความร้อนและ
แรงดัน (thermochemical) เพ่ือเปลี่ยนเป็นน้ ามันไพโรไลซิส ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถท าลายสาร
มลพิษหรือเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ (เช่น ไวรัสโคโรนา) มีคุณภาพบริสุทธิ์ (virgin quality) ที่สามารถตอบโจทย์
ข้อก าหนดในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ หลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังบริษัท SABIC เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตเม็ดพลาสติก PP โดยใช้หลักการ "สมดุลมวล (mass balance)" ในการผสมกันระหว่างวัตถุดิบ
ทางเลือกกับวัตถุดิบที่ใช้ฟอสซิลในกระบวนการผลิต และขั้นตอนสุดท้าย คือ พอลีเมอร์ PP ถูกส่งไปยังบริษัท 
P&G เพ่ือไปแปรรูปเป็นวัสดุเส้นใยไม่ถักไม่ทอ (non-woven fibres material) 

https://www.sabic.com/en
https://www.umsicht.fraunhofer.de/
http://www.pg.com/
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*หลักการสมดุลของมวล (Mass balance) เป็นกระบวนการที่พิจารณาวัตถุดิบเข้า ผลผลิต และการกระจาย
ของสารในกระบวนการต่างๆ ซึ่งถือเป็นสะพานเชื่อมที่ส าคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหล่งที่มา : SABIC / Fraunhofer 

Hansjörg Reick ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่าย Open Innovation ของ P&G กล่าวว่า "โครงการน าร่องนี้ช่วยให้
สามารถประเมินแนวทางหมุนเวียนแบบครบวงจรของพลาสติกเกรดสุขอนามัยหรือทางการแพทย์ได้  ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก แม้ว่าจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเพิ่มเติม” 

ทั้งนี้ โครงการน าร่องดังกล่าวใช้เวลาในการศึกษาและด าเนินการร่วมกว่า 7 เดือน และในอนาคตทาง 
Fraunhofer CCPE ยังคงท าการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการถ่ายโอนของการรีไซเคิลขั้นสูงเพ่ือไป
เป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เคมีอ่ืนๆ ต่อไป 

แหล่งที่มา : https://industryeurope.com/sectors/chemicals-biochemicals/3-giants-partner-on-closed-loop-recycling-pilot-for-
single-use-facemasks/  

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

https://industryeurope.com/sectors/chemicals-biochemicals/3-giants-partner-on-closed-loop-recycling-pilot-for-single-use-facemasks/
https://industryeurope.com/sectors/chemicals-biochemicals/3-giants-partner-on-closed-loop-recycling-pilot-for-single-use-facemasks/
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 โรงงำนรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ำแห่งแรกของสหภำพยุโรป 

สำระส ำคัญ 

 โปแลนด์จัดตั้งโรงงานรีไซเคิลแห่งแรกของสหภาพยุโรป ซึ่งจะรีไซเคิลทั้งแบตเตอรี่รถยนต์และขยะ
โลหะอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบส าคัญของยานยนต์และการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) 
เพ่ือตอบสนองต่อการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของยานยนต์ไฟฟ้าในสหภาพยุโรป  

 โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการน าเทคโนโลยีและความก้าวหน้าใหม่ๆ ในการท างานร่วมกับ
เศรษฐกิจสีเขียว 

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

บริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์และ
ขยะโลหะอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของยานยนต์และการขับเคลื่อน
ด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) แห่ง
แรกของสหภาพยุโรป ด าเนินการโดย
บริษัท Elemental Holding ตั้ งอยู่          
ที่ เมือง Grodzisk Mazowiecki ทาง
ตอนกลางของโปแลนด์ ซึ่งทางบริษัท
มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมและ            
รีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและโลหะกลุ่มแพลตตินัม โดยยุทธศาสตร์ของบริษัท คือ มุ่งเน้นไปที่การกู้คืนและ
การสกัดวัตถุดิบที่ส าคัญเพ่ือน าไปใช้ในเทคโนโลยีและนวัตกรรมคาร์บอนต่ า 

บริษัทได้รับการสนับสนุนและได้รับทุนบางส่วนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งชาติของโปแลนด์ (NCBR) รวมไป
ถึงได้รับเงินกู้จากธนาคารเพ่ือการบูรณะและการพัฒนาแห่งยุโรป (EBRD) จ านวน 25 ล้านยูโร ในการสร้าง
โรงงานบ าบัดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วของรถยนต์ไฟฟ้า และขยะโลหะอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบส าคัญ
ของยานยนต์และการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) รวมไปถึงน าสิ่งที่ได้ไปผลิตเป็นโลหะทุติยภูมิ
และวัสดุอ่ืน ๆ ที่สามารถน ากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในแบตเตอรี่ใหม่หรือในการใช้งานอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับห่วงโซ่คุณค่าของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

การน าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกลับมาใช้ใหม่ถือเป็นส่วนส าคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า 
เนื่องจากลิเธียมเป็นส่วนประกอบหลักในสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า แล็ปท็อป แท็บเล็ต และ
สมาร์ทโฟน ซึ่งการสกัดจะสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการรั่วไหลลงสู่แหล่ง
น้ าใกล้โรงงาน รวมไปถึงการเป็นอันตรายต่อดินและท าให้เกิดการปนเปื้อนในอากาศ 

https://elemental.biz/en/
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จากข้อมูลของ EBRD โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่แห่งใหม่นี้จะช่วยทั้งการลดการปล่อยมลพิษในโปแลนด์และ        
ทั่วทั้งสหภาพยุโรป ตลอดจนสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาคการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility) 
ซึ่งการผลิตและการใช้แบตเตอรี่และโลหะรีไซเคิลดังกล่าวน าไปสู่การประหยัดคาร์บอนได้มากถึงร้อยละ 98 เมื่อ
เทียบกับแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม รวมไปถึงเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่หายากอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทั้งนี้ โครงการนี้ถูกมองว่าเป็นข้อเสนอของวอร์ซอ เพ่ือสลัดชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ของ
ยุโรป ตามข้อมูลในรายงานปี 2562 ที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้วิพากษ์วิจารณ์โปแลนด์เรื่องอัตราการรีไซเคิล
ในเขตเทศบาลที่ต่ าที่ร้อยละ 44 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายของสหภาพยุโรปที่ร้อยละ 50  

แหล่งที่มา : https://industryeurope.com/sectors/metals-mining/poland-to-host-first-eu-battery-recycling-plant/   

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

Global call ค้นหำนวัตกรรม 4 ขอบเขตตอบโจทย์เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน   

สำระส ำคัญ  

 Global call ค้นหานวัตกรรม 4 ขอบเขตเพ่ือตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030   

 วัตถุประสงค์ เพ่ือค้นหาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมจากภาคเอกชน เพ่ือจัดการกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนในที่สุด 

 ให้ความส าคัญกับ 4 ขอบเขต 1) นวัตกรรมส าหรับการขจัดคาร์บอนออกจากสภาพแวดล้อมในเมืองที่
ก าลังเติบโต 2) นวัตกรรมส าหรับการผลิตและกระจายพลังงาน 3) นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 4) นวัตกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีศักยภาพในการผลิตผลผลิต 

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

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลกในปัจจุบัน ซึ่งต้อง
ด าเนินการจัดการทั้งการลดการปล่อยมลพิษอย่างรวดเร็ว และการป้องกันไม่ให้การปล่อยมลพิษเติบโตขึ้น 
ดังนั้นจึงต้องการเทคโนโลยีที่จะมาเล่นทั้งสองบทบาทนี้พร้อมๆกัน  

วัตถุประสงค์ของ Global Call เพ่ือค้นหาและส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมจากภาคเอกชน เพ่ือจัดการ
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนในที่สุด 
โดยจะให้ความส าคัญกับ 4 ขอบเขต ดังนี้  

1) นวัตกรรมส าหรับการขจัดคาร์บอนออกจากสภาพแวดล้อมในเมืองที่ก าลังเติบโต (decarbonizing 
growing urban environments) โดยสามารถตอบสนองความต้องการและการกระจายของทรัพยากรต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นน้ า การเกษตร พลังงาน การเคลื่อนย้าย และทรัพยากรอ่ืนๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาส าหรับพ้ืนที่ที่
เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล) 

https://industryeurope.com/sectors/metals-mining/poland-to-host-first-eu-battery-recycling-plant/
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2) นวัตกรรมส าหรับการผลิตและกระจายพลังงาน  (clean and efficient energy generation and 
storage) โดยเฉพาะการกระจายพลังงานหมุนเวียนที่ราคาไม่แพงที่สามารถน าไปใช้กับประเทศก าลังพัฒนาได ้

3) นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular production and industrial processes) 
ทั้งในกระบวนการผลิต หรือตลอดจนทั้งห่วงโซ่คุณค่า ไปจนถึงแนวทางการบริโภคอย่างระมัดระวังต่อสภาพ
อากาศมากขึ้น (climate-cautious consumption of resources) 

4) นวัตกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีศักยภาพในการผลิตผลผลิต (productive lands) ซ่ึงรวมไปถึงเทคโนโลยี
และแนวทางการผลิตใหม่ๆ ที่ส่งผลในเชิงบวกอย่างชัดเจนต่อสุขภาพของดิน (soil health) การฟ้ืนฟูดิน (land 
rehabilitation) และการต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (combating desertification) 

โครงการดังกล่าว ริเริ่มโดยส านักงานส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีของ UNIDO (ITPO) ประเทศเยอรมนีโดย
ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Think Tank ชั้นน าของเยอรมนี และ Future Cleantech Architects (FCA) 
ผ่านการด าเนินการโดยเครือข่ายส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี ( ITP) ของ UNIDO กับ ITPO ทั้ง 9 แห่งทั่ว
โลกและองค์กรอ่ืนๆ ของสหประชาชาติ ทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(UNFCCC) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) 

หากสนใจสามารถส่งใบสมัครระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2564 ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ : 
https://form.jotform.com/211453409471048  
ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับเทคโนโลยทีั้ง 4 ด้าน : https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-06/Global_Call_Categories.pdf  
แหล่งที่มา : https://www.unido.org/global-call-itpos  

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

ควำมร่วมมอื UNIDO-Japan กำรส่งเสรมิเศรษฐกิจหมุนเวียนและอตุสำหกรรมทีเ่ป็นกลำง 
ทำงคำร์บอน 

สำระส ำคัญ  

 ในครั้งแรกจะอภิปรายเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่เป็นกลางทางคาร์บอนเพ่ือ
บรรลุการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนและการฟ้ืนฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากโควิด-
19 (Accelerating Circular Economy and Carbon Neutrality for ISID and a Green Recovery) และ
แนวทางของ UNIDO และญี่ปุ่นในการสนับสนุนประเทศคู่ค้าในการน าไปปรับใช้ และต่อยอดสู่การใช้
ประโยชน์จากหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 2 ประเด็นส าคัญในการบรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน คือ 1) การวัดผลเป็นเรื่องที่
ส าคัญ ถ้าไม่สามารถวัดผลได้ ก็ไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้น 2) สิ่งส าคัญสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ เทคโนโลยี 
เงินทุน สิ่งจูงใจ นโยบาย โดยการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้น ITPO และ UNIDO จะเข้ามามีบทบาทส าคัญ 

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

https://form.jotform.com/211453409471048
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-06/Global_Call_Categories.pdf
https://www.unido.org/global-call-itpos
https://www.unido.org/accelerating-circular-economy-and-carbon-neutrality-isid-and-green-recovery
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UNIDO ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรประเทศญี่ปุ่นประจ า UNIDO จัดเว็บสัมมนาในหัวข้อ “ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน (ISID): ความท้าทายและโอกาสใหม่ส าหรับความร่วมมือ UNIDO-
Japan” เพ่ือกล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง UNIDO กับญี่ปุ่นในการช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเกิด
ใหม่ให้          ก้าวต่อไปในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน (ISID) และการฟ้ืนฟูให้กลับมาดีขึ้นหลัง
การระบาดของโควิด-19 โดยในครั้งแรกจะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่
เป็นกลางทางคาร์บอนเพ่ือบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการฟ้ืนฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากโควิด -19 
(Accelerating Circular Economy and Carbon Neutrality for ISID and a Green Recovery) และแนวทาง
ของ UNIDO และญี่ปุ่นในการสนับสนุนประเทศคู่ค้าในการน าไปปรับใช้ และต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จาก
หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ทางกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น (MOEJ) ได้มีการกล่าวถึง “Platform for Redesign 2020”                   
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ตออนไลน์ที่ญี่ปุ่นใช้เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ 
“สังคมปลอดคาร์บอน (decarbonized society) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และสังคมที่กระจาย
อ านาจ (decentralized society)” เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจและปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน  

พร้อมทั้งกล่าวถึงโครงการ Joint Crediting Mechanism (JCM) ซึ่งเป็นระบบความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและ
ประเทศก าลังพัฒนา ร่วมกับ UNIDO ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอน
ต่ าและการด าเนินกิจกรรมลดการปล่อยคาร์บอนจากญี่ปุ่น โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะถูกประเมินว่าเป็นผลงานของ
ทั้งประเทศหุ้นส่วนและญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 17 ประเทศที่เข้าร่วมด้วย  ในอนาคตจะมีการน าแนวคิดนี้
ไปเสนอในข้อตกลงปารีสเพ่ือท าเป็นระเบียบของโลกเกี่ยวกับกลไกของตลาดด้วย   

นอกจากนี้ทางสมาคมอุตสาหกรรมเคมีแห่งญี่ปุ่นได้มากล่าวถึงบทบาทที่ส าคัญของอุตสาหกรรมเคมีใน            
การส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่จ ากัด ขยะที่มากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้พลาสติกให้หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หลักการ                   
3 ประการในการสร้างระบบนิเวศการรีไซเคิล คือ 1) ต้องท าให้มีวัตถุดิบในการน ามารีไซเคิลที่เพียงพอ 2) พัฒนา
เทคโนโลยี 3) สร้างตลาดให้มีผู้บริโภคที่มากพอ โดยทั้งหมดนี้จะมาพร้อมกับการประเมินวงจรชีวิตของสินค้าและ
รอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint)   

พร้อมทั้งมีการกล่าวถึงประเด็นการเงินสีเขียว ซึ่งเข้ามามีส่วนสนับสนุนให้บริษัทที่ต้องการปรับการด าเนินงาน
หรือลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีการน าประเด็นสิ่งแวดล้อม           
เข้าไปพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็นการยากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบปกติ จากข้อมูลของบริษัทเงินทุน 
SMBC Nikko Securities Inc. ได้แนะน าเกี่ยวกับตลาดพันธบัตรที่เชื่อมโยงเพ่ือสิ่งแวดล้อม สังคม และความ
ยั่งยืน (Green, Social, and Sustainability-Linked Bond (GSS)) ซึ่งปัจจุบันมีการเติบโตอย่างมาก โดยในปี 
2563 มีมูลค่าการออกพันธบัตรถึง 460 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันมียอดการออกสะสมเกิน 1 ล้าน

file:///C:/Users/User/Downloads/Partnering%20for%20inclusive%20and%20sustainable%20industrial%20development%20(ISID):%20New%20challenges%20and%20opportunities%20for%20the%20UNIDO-Japan%20cooperation
file:///C:/Users/User/Downloads/Partnering%20for%20inclusive%20and%20sustainable%20industrial%20development%20(ISID):%20New%20challenges%20and%20opportunities%20for%20the%20UNIDO-Japan%20cooperation
file:///C:/Users/User/Downloads/Partnering%20for%20inclusive%20and%20sustainable%20industrial%20development%20(ISID):%20New%20challenges%20and%20opportunities%20for%20the%20UNIDO-Japan%20cooperation
https://www.unido.org/accelerating-circular-economy-and-carbon-neutrality-isid-and-green-recovery
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ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปีนี้คาดว่าจะมีการขยายตัวของปริมาณมากขึ้นไปอีก จากความต้องการฟ้ืนตัวจาก
วิกฤตการณ์โควิด-19 

โดย 2 ประเด็นส าคัญในการบรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน คือ 1) การวัดผลเป็นเรื่องที่
ส าคัญ ถ้าไม่สามารถวัดผลได้ ก็ไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้น 2) สิ่งส าคัญสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ เทคโนโลยี เงินทุน 
สิ่งจูงใจ นโยบาย ซึ่งทางด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้น ITPO และ UNIDO จะเข้ามามบีทบาทส าคัญ  

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/partnering-isid-new-challenges-and-opportunities-unido-japan-cooperation-day-1  

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

ควำมร่วมมอื UNIDO - JAPAN กำรพัฒนำและยกระดับทักษะทำงอุตสำหกรรม  

สำระส ำคัญ  

 ในครั้งที่สองจะอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและยกระดับทักษะ
ทางอุตสาหกรรม (Joining forces for industrial skills development) เพ่ือตอบสนองต่อ ภูมิทัศน์
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในประเทศก าลังพัฒนาและช่วงเปลี่ยนผ่านทางระบบเศรษฐกิจ 

 ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับประเทศก าลังพัฒนา คือ กลุ่มธุรกิจที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนา
หรือปรับทักษะของแรงงาน คือ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และภาคนอกระบบ ซึ่งพวก
เขาอาจมีความสามารถหรือจ านวนเงินที่ไม่เพียงพอในการพัฒนาทักษะหรือได้มาซึ่งแรงงานที่มีทักษะสูง 

 จากข้อมูลของ komatsu ได้กล่าวถึง 5 ทักษะในอนาคตที่แรงงานในประเทศก าลังพัฒนาต้องได้รับ
การฝึกฝน คือ 1) ทักษะด้านดิจิทัล 2) การเชื่อมโยง (connectivity) 3) การฝึกเชิงปฏิบัติ 4) ด้านความ
ปลอดภัย 5) ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์   

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

UNIDO ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรประเทศญี่ปุ่นประจ า UNIDO จัดเว็บสัมมนาในหัวข้อ “ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน (ISID): ความท้าทายและโอกาสใหม่ส าหรับความร่วมมือ UNIDO-
Japan” เพ่ือกล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง UNIDO กับญี่ปุ่นในการช่วยประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเกิด
ใหม่ให้ก้าวต่อไปในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ( ISID) และการฟ้ืนฟูให้กลับมาดีขึ้นหลังการ
ระบาดของโควิด-19 โดยในครั้งที่สองจะอภิปรายเกี่ยวกับการอภิปรายเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาและยกระดับทักษะทางอุตสาหกรรม (Joining forces for industrial skills development) 
เพ่ือตอบสนองต่อภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในประเทศก าลังพัฒนาและช่วงเปลี่ยนผ่าน
ทางระบบเศรษฐกิจ 

https://www.unido.org/news/partnering-isid-new-challenges-and-opportunities-unido-japan-cooperation-day-1
https://www.unido.org/joining-forces-industrial-skills-development
file:///C:/Users/User/Downloads/Partnering%20for%20inclusive%20and%20sustainable%20industrial%20development%20(ISID):%20New%20challenges%20and%20opportunities%20for%20the%20UNIDO-Japan%20cooperation
file:///C:/Users/User/Downloads/Partnering%20for%20inclusive%20and%20sustainable%20industrial%20development%20(ISID):%20New%20challenges%20and%20opportunities%20for%20the%20UNIDO-Japan%20cooperation
file:///C:/Users/User/Downloads/Partnering%20for%20inclusive%20and%20sustainable%20industrial%20development%20(ISID):%20New%20challenges%20and%20opportunities%20for%20the%20UNIDO-Japan%20cooperation
https://www.unido.org/joining-forces-industrial-skills-development
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การลงทุนในการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (TVET) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเติมเต็ม
ช่องว่างของทักษะที่ขาดหายไปของแรงงานในตลาด ดังนั้นจึงต้องมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการประสานงาน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และพันธมิตรด้านการพัฒนาเป็นกุญแจส าคัญในการสร้างคุณค่าร่วมกันส าหรับทุกคน  

มีการกล่าวถึงความท้าทายและโอกาสของการพัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรมในประเทศก าลังพัฒนา โดยประเด็น
ทีน่่าสนใจส าหรับประเทศก าลังพัฒนา คือ กลุ่มธุรกิจที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับทักษะของ
แรงงาน คือ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และภาคนอกระบบ ซึ่งพวกเขาอาจมีความสามารถหรือ
จ านวนเงินที่ไม่เพียงพอในการพัฒนาทักษะหรือได้มาซึ่งแรงงานที่มีทักษะสูง ซึ่งบทบาทของภาครัฐ คือ การลด
ความไม่สมมาตรของข้อมูลส าหรับภาคส่วนต่างๆ และการให้การสนับสนุนมากกว่าการไปจัดการกันเอง  

นอกจากนี้ มีการยกตัวอย่างโครงการความร่วมมือของ UNIDO-Japan เช่น komatsu ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นท า
ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศยูกันดา โดยการเข้าไปให้ค าแนะน าเครื่องมือในการออกแบบ
การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นที่คุณภาพและความปลอดภัย และร่วมกับ North technical college 
ในแซมเบียพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก และการอบรมออนไลน์  

จากข้อมูลของ komatsu ได้กล่าวถึง 5 ทักษะในอนาคตที่แรงงานในประเทศก าลังพัฒนาต้องได้รับการฝึกฝน 
คือ 1) ทักษะด้านดิจิทัล 2) การเชื่อมโยง (connectivity) 3) การฝึกเชิงปฏิบัติ 4) ด้านความปลอดภัย 5) ความ
ปลอดภัยในโลกไซเบอร์   

ทั้งนี้ ภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ร่วมงานกับ UNIDO ได้ชื่นชมถึงความเชี่ยวชาญในการก าหนดกลยุทธ์และส่งเสริม
โครงการด้วยมุมมองระยะยาว ผ่านการด าเนินการประเมินความต้องการและรับฟัง และสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น ท าให้สามารถน าผลลัพธ์ไปสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/new-challenges-and-opportunities-unido-japan-cooperation-day-2-
joining-forces-industrial-skills-development  

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

ควำมร่วมมอื UNIDO-Japan กำรลงทนุและกำรถ่ำยโอนเทคโนโลยี 

สำระส ำคัญ  

 ในครั้งท่ีสามจะกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของญี่ปุ่น กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศก าลังพัฒนา (Investment and Technology Transfer under COVID-19)  

 UNIDO เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหรือจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือร่วมกันด าเนินโครงการ และโครงการที่
น่าสนใจ คือ การก าจัดขยะทางการแพทย์ด้วยเตาเผาเคลื่อนที่  

 UNIDO ITPO Tokyo ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ยั่งยืนของบริษัทญี่ปุ่นที่สอดคล้องกับ 
ISID ขึ้นอยู่บนเว็บไซต์ “Sustainable Technology Promotion Platform (STePP)”  

https://www.unido.org/news/new-challenges-and-opportunities-unido-japan-cooperation-day-2-joining-forces-industrial-skills-development
https://www.unido.org/news/new-challenges-and-opportunities-unido-japan-cooperation-day-2-joining-forces-industrial-skills-development
https://www.unido.org/investment-and-technology-transfer-under-covid-19
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

UNIDO ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรประเทศญี่ปุ่นประจ าองค์การ UNIDO จัดเว็บสัมมนาในหัวข้อ “ความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน (ISID): ความท้าทายและโอกาสใหม่ส าหรับความร่วมมือ UNIDO-
Japan” เพ่ือกล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง UNIDO กับญี่ปุ่นในการช่วยประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่
ให้ก้าวต่อไปในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน (ISID) และการฟ้ืนฟูให้กลับมาดีขึ้นหลังการระบาด
ของโควิด-19 โดยในครั้งที่สามจะกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของญี่ปุ่น กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในประเทศก าลังพัฒนา (Investment and Technology Transfer under COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภูมิภาคแอฟริกา โดย UNIDO เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหรือจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือร่วมกันด าเนินโครงการ 
เช่น การผลิตน้ าสะอาดในอุซเบกิสถาน หรือโครงการที่น่าสนใจ คือ การก าจัดขยะทางการแพทย์ด้วยเตาเผา
เคลื่อนที่ในมาดากัสการ์และเซเนกัล (ประเทศไทยอาจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้)  

นอกจากนี้ UNIDO ITPO Tokyo ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ยั่งยืนของบริษัทญี่ปุ่นที่สอดคล้อง
กับ ISID ขึ้นอยู่บนเว็บไซต์ “Sustainable Technology Promotion Platform (STePP)” ส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขอบเขต ดังนี้  

1) เทคโนโลยีด้านพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย พลังงานหมุนเวียน การประหยัดพลังงานและการกักเก็บ
พลังงาน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้  

2) เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การป้องกันและควบคุมการปล่อยมลพิษ การบริหาร
จัดการและบ าบัดขยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน  

3) เทคโนโลยีด้านการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย ห่วงโซ่คุณค่าของอาหาร การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
(ของดิน) การปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการน้ า  

4) เทคโนโลยีด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านสาธารณะสุข อุปกรณ์ตรวจสอบและวินิจฉัย 

ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวกว่าร้อยละ 70 มาจาก SMEs โดย UNIDO ITPO Tokyo ส่งเสริมการลงทุนและ               
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นไปยังประเทศก าลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ผ่านการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) การร่วมทุน (JV) การออกใบอนุญาตเทคโนโลยี ฯลฯ  

จากข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) จ าเป็นต้องได้รับ
แรงผลักดันจากความร่วมมือในการพัฒนา และจากแนวทางความร่วมมือของ UNIDO กับโครงการที่ได้รับทุน
จากญี่ปุ่นที่ได้น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ มารวมกันเพ่ือร่วมกันปรับปรุงการด ารงชีวิต ปกป้องสิ่งแวดล้อม และ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์  ที่สามารถสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน 
โดยญี่ปุ่นยังคงปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในความพยายามนี้ในฐานะหนึ่งในประเทศผู้บริจาครายใหญ่ให้กับ  
ความร่วมมือทางเทคนิคของ UNIDO ต่อไป 
แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/unido-japan-week-promotes-joint-successes-and-future-opportunities  

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

file:///C:/Users/User/Downloads/Partnering%20for%20inclusive%20and%20sustainable%20industrial%20development%20(ISID):%20New%20challenges%20and%20opportunities%20for%20the%20UNIDO-Japan%20cooperation
file:///C:/Users/User/Downloads/Partnering%20for%20inclusive%20and%20sustainable%20industrial%20development%20(ISID):%20New%20challenges%20and%20opportunities%20for%20the%20UNIDO-Japan%20cooperation
file:///C:/Users/User/Downloads/Partnering%20for%20inclusive%20and%20sustainable%20industrial%20development%20(ISID):%20New%20challenges%20and%20opportunities%20for%20the%20UNIDO-Japan%20cooperation
https://www.unido.org/investment-and-technology-transfer-under-covid-19
https://www.unido.org/news/unido-japan-week-promotes-joint-successes-and-future-opportunities

