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อัตรำกำรว่ำงงำนและอัตรำเงินเฟ้อของ
สหภำพยุโรปประจ ำเดือนกันยำยน 59 

ที่มา: EU  

ส ำนักงำนสถิติของสหภำพยุโรปหรือ Eurostat ได้
ประกำศอัตรำกำรว่ำงงำนของประเทศในกลุ่ม
สมำชิกประจ ำเดือนกันยำยน 2559 โดยมีอัตรำรวม
ท่ีร้อยละ 10.1 (กลุ่มประเทศยุโรป 28 มีอัตรำ       
ท่ีร้อย 8.6 ) โดยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหำคม
ในปีท่ีแล้ว (ร้อยละ 10.7) อัตรำดังกล่ำวยังเป็น
อัตรำท่ีต่ ำท่ีสุดหลังจำกเดือนมีนำคม 2559 
ส ำนักงำน Eurostat ได้ท ำกำรเปรียบเทียบและ
ประเมินว่ำจ ำนวนในช่วงดังกล่ำวคนว่ำงงำนของ
กลุ่มประเทศ EU28 ลดลง 1.587 ล้ำนคนส่วนใน
พื้นท่ีสหภำพยุโรป ลดลง 875 000 คน 

หำกดูอัตรำกำรว่ำงงำนของแต่ละประเทศสมำชิก
แล้ว ประเทศท่ีมีอัตรำกำรว่ำงงำนต่ ำท่ีสุดใน          
เดือนสิงหำคม 2559 ได้แก่ สำธำรณรัฐเช็คฯ           
(ร้อยละ 3.9) และ เยอรมนี (ร้อยละ 4.2) ส่วน
ประเทศท่ีมีอัตรำกำรว่ำงงำนสูงสุดได้แก่ กรีซ           
( ร้อยละ 23.4 ในเดือนมิถุนำยน) และสเปน          
(ร้อยละ 19.5) และเมื่อเทียบกับอัตรำดังกล่ำวของ
เดือนสิงหำคมปีท่ีแล้ว มีท้ังหมด 24 ประเทศท่ี
อัตรำกำรว่ำงงำนลดลง โดยในประเทศเดนมำร์ก           

มีอัตรำว่ำงงำนคงท่ี ส่วนกลุ่มท่ีมีอัตรำกำรว่ำงงำน
เพิ่มขึ้นได้แก่ เอสโตเนีย (จำกร้อยละ  5.3 เป็น ร้อย
ละ 6.8% ระหว่ำงเดือนก.ค. 2556 และก.ค. 2557), 
ออสเตรีย (จำก ร้อยละ 5.7 เป็นร้อยละ 6.2) 
และเบลเยี่ยม (จำกร้อยละ 8.0 เป็นร้อยละ 8.2). 
ประเทศท่ีอัตรำกำรว่ำงงำนลดมำกท่ีสุดได้แก่ 
โครเอเชีย (ลดลงจำกร้อยละ 16.6 เป็นร้อยละ 
12.9) และไซปรัช (จำกร้อยละ 14.7  เป็นร้อยละ 
12.1) ซึ่งหำกเปรียบเทียบกับสหรัฐฯ แล้วใน       
เดือนสิงหำคม 2559 อัตรำกำรว่ำงในของอเมริกำ
อยู่ ท่ีร้อยละ 4.9 ซึ่ งลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
สิงหำคมในปีท่ีแล้ว (จำกร้อยละ 5.1) 

ส่วนอัตรำเงินเฟ้อของสหภำพยุโรปของเดือน
กันยำยน 2559 นั้นอยู่ท่ีร้อยละ 0.4 โดยเพิ่มขึ้น
จำกเดือนสิงหำคม (ร้อยละ 0.2) ตำมกำรประเมิน
โดยส ำนักงำน  Eurostat หำแบ่งตำมภำคส่วน          
ต่ ำง ๆ แล้ ว ส ำนั กงำน Eurostat คำดว่ ำใน       
เดือนกันยำยนนี้อัตรำเงินเฟ้อของภำคบริกำรจะมี
กำรเพิ่มสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับภำคส่วนอื่น ๆ          
(ร้อยละ 1.2 เทียบกับร้อยละ 1.1 ในเดือนสิงหำคม) 
ตำมมำด้วยภำคส่วนอำหำร เครื่องดื่มมึนเมำ และ
บุหรี่  (ร้อยละ 0.7 เทียบกับร้อยละ 1.3 ใน          
เดือนสิงหำคม), สินค้ำอุตสำหกรรมท่ีไม่เกี่ยวกับ
พลั งงำน (ร้ อยละ 0.3 คงตั วเมื่ อเทียบกับ          
เดือนสิงหำคม) และพลังงำน (ร้อยละ -3.0 เมื่อ
เทียบกับร้อยละ-5.6 ในเดือนสิงหำคม) 
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UNIDO จัดวันมำตรฐำนโลก 
ที่มา UNIDO 

องค์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมแห่งสหประชำชำติ (UN 
Industrial Development Organization – UNIDO) 
ร่วมมือกับพันธมิตรจำกประเทศต่ำง ๆ ท่ัวโลก       
จัดวันมำตรฐำนโลก หรือ International Standard 
Day เมื่ อวั นท่ี  14 ตุ ลำคม 2559 ท่ีผ่ ำนมำ 
จุดมุ่ งหมำยของวันมำตรฐำนโลกคือกำรสร้ ำง          
ควำมตระหนักควำมส ำคัญในด้ำนดังกล่ำว ให้กับ
หน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีก ำกับ ภำคอุตสำหกรรม และ
ภำคผู้บริโภค 

วันมำตรฐำนโลกแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญของ        
กำรก ำหนดมำตรฐำนต่อเศรษฐกิจโลก โดยให้เกียรติ
ต่อกำรกำรท ำงำนของผู้ เชี่ยวชำญหลำยพันคน            
ท่ีท ำกำรพัฒนำ voluntary standards หรือ
มำตรฐำนท่ีสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ด้วย
ควำมสมัครใจ ของหน่วยงำนต่ำง ๆ เช่น 

International Electrotechnical Commission 
(IEC), the International Organization for 
Standardization (ISO) และ the International 
Telecommunication Union (ITU) 

UNIDO เองมีกิ จกรรมในด้ ำนคุณภำพและ
มำตรฐำนเช่นกัน ตั้งแต่กำรให้ค ำปรึกษำเชิง
นโยบำยและกำรก ำกับดูแล กำรพัฒนำองค์กร
โครงสร้ ำงพื้ นฐำน ท่ี เกี่ ยวข้องกับคุณภำพ         
ไปจนถึงกำรสนับสนุนภำคเอกชนในกำรยื่นขอ
กำรรับรองในระดับนำนำชำติ ( International 
standards compliance) 

มำตรฐำนระดับนำนำชำติ หรือ International 
standard compliance เปรียบเสมือนมติของ
ผู้เชี่ยวชำญระดับโลกจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ด้ำน
อุตสำหกรรม เช่น พลังงำน ประสิทธิภำพในกำร
ใช้พลังงำน กำรคมนำคม ระบบกำรจัดกำร          
ก ำ ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ภ ำ พ ภู มิ อ ำ ก ำ ศ            
สำธำรณสุข และเทคโนโลยีกำรติดต่อและ
สื่อสำร 

ในกำรเปิดงำน นำย Bernardo Calzadilla-
Sarmiento ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรค้ำกำรลงทุน
และนวัตกรรมของ UNIDO ได้กล่ำวถึงบทบำท
ขององค์กรว่ำ “ในด้ำนมำตรฐำนและกฎเกณฑ์ 
UNIDO ได้ด ำเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับด้ำน
ดังกล่ำวมำเป็นเวลำท่ียำวนำน องค์กรได้มุ่งเน้น
ในด้ำนกำรใช้ประโยชน์จำกมำตรฐำนให้เกิด        
ผลในเชิ งบวก UNIDO สนับสนุนกำรสร้ำง          
ขีดควำมสำมำรถให้กับกิจกำรขนำดเล็กและ
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ขนำดกลำง และพยำยำมช่วยให้กิจกำรเหล่ำนี้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนและบูรณำกำรเข้ำกับห่วงโซ่อุปทำน       
ในระดับนำนำชำติ กำรเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
มูลค่ำท่ัวโลกนั้นไม่เพียงจะเพิ่มคุณภำพและปริมำณ
ของกำรส่ งออก แต่ ยั งสนั บสนุ นกำรสร้ ำง                
ควำมเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจกำรส่งออกโดยรวม
อีกด้วย ซึ่ งสำมำรถเห็นได้จำกกำรสร้ำงงำน           
กำรเปลี่ยนแปลงก ำลังแรงงำนให้มีควำมสำมำรถและ
ทักษะท่ีสู งขึ้น และกำรเพิ่มควำมสำมำรถใน           
กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลและควำมต้องกำร 
ของตลำด นอกจำกนี้กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน ยังจะ
น ำไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงเศรษฐกิจจำกกำรเพิ่ม
มู ลค่ ำ (value added) ของสินค้ ำส่ งออกและ          
กำรผลิตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว ” 

 
ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยระหว่ำง            
สหภำพยุโรปกับอินเดียในโครงกำร 
SAHYOG (Bio-economy) 
ที่มา EU 

กำรเปลี่ยนแหล่งพลังงำนจำกน้ ำมันดิบไปสู่
พลังงำนท่ีมำจำกสำรชีวภำพ (bio-base) ซึ่งเป็น
พลังงำนท่ีผลิตจำกชีวมวล เช่นต้นไม้ พืชและ
วัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตร จะส่งผลให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจและลดกำรปล่อยสำร
มลพิษท่ีเป็นอันตรำยต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมำณ
ของเสีย และสร้ำงตลำดใหม่ส ำหรับสินค้ำท่ีมำ
จำกผลิตภัณฑ์ชีวภำพ อย่ำงไรก็ตำม หำกกำร
เปลี่ ยนแปลงดั งกล่ ำวต้ องกำรจะประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรมีส่วนร่วมผลักดันเศรษฐกิจท่ี
มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ จะต้องมี
กำรเพ่ิมกำรผลิตชีวมวลอย่ำงยั่งยืน 

คณะกรรมำธิกำรยุโรปตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ดังกล่ำว จึงได้ท ำกำรผลักดันโครงกำร SAHYOG 
(ระหว่ำงปีค.ศ. 2011-4) ท่ีสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสหภำพยุโรปและอินเดียในกำรท ำวิจัย 
แบ่งปันควำมรู้ สร้ำงควำมร่วมมือ และท ำงำน
ร่วมกันในด้ำนชีวมวล และขยะชีวภำคต่ำง ๆ 
โครงกำรดังกล่ำวมีมูลค่ำกว่ำ 1.9 ล้ำนยู โร         
(1 ล้ำนยูโรมำจำกสหภำพยุโรป) โครงกำร
ดังกล่ำวได้จัดท ำฐำนข้อมูลเชิงลึกของชีวมวล
และขยะชีวภำคจ ำนวนสองชุด โดยชุดแรกเป็น
ฐำนข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำห์กำรผลิต         
ชีวมวลจำกป่ำไม้ ภำคกำรเกษตร และของเสีย
ต่ำง ๆ ในระดับภูมิภำคของสหภำพยุโรปและ
อินเดีย ฐำนข้อมูลท่ีสองคือฐำนข้อมูลภำพรวม
ของโครงกำรวิจัยกว่ำ 924 โครงกำรในสหภำพ
ยุโรปและ 280 โครงกำรในอินเดีย ผู้ ท่ีสนใจ
สำมำรถ เข้ ำชมฐำนข้ อมู ลดั งกล่ ำว ได้ บน 
website ของโครงกำร 

ฐำนข้อมูลท้ังสองเป็นจุดเริ่มในกำรด ำเนินกำร
ของทีมงำนจำกสหภำพยุโรปและอินเดียในกำร
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วิเครำะห์หำแนวกลยุทธ์กำรวิจัยร่วมกัน หรือ 
Joint Strategic Research Agenda (SRA) ใ น
กำรจัดกำรทรัพยำกรชีวมวล และขยะชีวภำพ 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ระบบ bio-refinery 
และกำรสร้ำงตลำดท่ีเกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ และ
นโยบำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสำรและผลกำรวิจัยต่ำง ๆ ได้น ำไปสู่กำร
สร้ำงแผนงำนส ำหรับสหภำพยุโรปและอินเดียใน          
กำรร่ วมมือด้ ำนกำรวิจั ยส ำหรับผู้ ก ำหนด                 
นโยบำยและนักวิจัย  แผนดั งกล่ำวจะช่วย
เชื่อมต่อกิจกรรมในปัจจุบันท่ีสหภำพยุโรปและ
อินเดียด ำเนินกำรอยู่  และในกำรวำงแผน          
ควำมร่วมมือระหว่ำงทวีปท้ังสองในอนำคต 

โครงกำร SAHYOG พยำยำมท่ีจะส่งเสริมให้เกิด
ควำมร่วมมือท่ีต่อเนื่องระหว่ำงท้ังสองภูมิภำค             
ซึ่งท่ีผ่ำนมำก็มีควำมร่วมมือในรูปแบบต่ำง ๆ 
ระหว่ำงทวีปท้ังสองผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ มีกำรจัด 
Summer School หรือค่ำยฝึกอบรมส ำหรับ
นักเรียนจำกอินเดียและสหภำพยุโรปในประเทศ
กรีซและอินเดีย โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชำญระดับ
นำนำชำติมำแบ่งปันควำมรู้ให้ผู้ท่ีเข้ำร่วมอบรม 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือ
น ำเอำผู้ประสำนงำนโครงกำรจำกท้ังสองฝ่ำยมำ
พบปะและมีกำรท ำงำนร่วมกันในโครงกำรร่วม 
(project twinning)  เพื่อสร้ำงโอกำสในกำร
สนทนำแลกเปลี่ยนควำมรู้  และสร้ำงควำม
ร่วมมือในด้ำนโครงกำรวิทยำศำสตร์ต่ำง ๆ โดยมี
กำรตกลงหัวข้อท่ีจะสนทนำกันก่อนในเบื้องต้น 

โครงกำร Twinning นั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐำนกำร
แลกเปลี่ยนด้ำนกำรวิจัยท่ีมำกกว่ำกำรพบปะใน
งำนสัมมนำทำงวิ ชำกำร ท่ั ว ไป โครงกำร 
SAHYOG รวบรวม เอำผู้ ป ระสำนงำนของ
โครงกำรในอดีตและปัจจุบันมำรวมกัน รวมท้ัง
โครงข่ำยในระดับนำนำชำติดอีกด้วย 

ฐำนข้อมูลออนไลน์ SRA และแผนด ำเนินกำรจะ
ช่วยสนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยระหว่ำง
อินเดียและยุโรปให้แน่นเฟ้นขึ้น จะเห็นได้ว่ำ
นอกจำกโครงกำร SAHYOG จะมุ่งสร้ำงองค์
ควำมรู้ในด้ำนกำรผลิตสำรชีวภำพแล้ว ยังเป็น
กำรสร้ำงเครือข่ำยวิชำกำรระหว่ำงยุโรปและ
อินเดีย รูปแบบกำรทูตด้ำนวิชำกำรดังกล่ำว
สำมำรถน ำมำประยุกต์ ใช้ โดยหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องในประเทศไทย เพื่อท ำกำรสร้ำงควำม
ร่ วมมื อด้ ำนกำรแลก เปลี่ ยนองค์ ควำมรู้  
ประสบกำรณ์ และสร้ำงควำมร่วมมือท้ังในระดับ
ทวิภำคี  และพหุภำคี ท้ังในรูปแบบ South-
South (ระหว่ำงประเทศก ำลังพัฒนำ) และใน
รูปแบบเดียวกับอินเดียและสหภำพยุโรป 
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อุตสำหกรรมสิ่งทอในบริบท Industry 4.0 
ที่มา businessoffasion.com 

Industry 4.0 หรือกำรปฎิวัติอุตสำหกรรมครั้งท่ี 
4 เป็นแนวโน้มกำรพัฒนำของภำคอุตสำหกรรม
ท่ีมุ่งน ำเอำเทคโนโลยี digital และกำรสื่อสำร 
( Information technology) ต่ ำ ง  ๆ  ม ำ
ประยุกต์ใช้กับภำคอุตสำหกรรม เช่น cyber-
physical systems, แ น ว คิ ด  Internet of 
Things หรือ Cloud computer ซึ่งเป้ำหมำยใน
ภำพรวมคือกำรพัฒนำท่ีจะน ำไปสู่ โรงงำน
อัจฉริยะ หรือ Smart Factory แนวโน้มดังกล่ำว
ได้ รับกำรกล่ำวถึ ง เป็นอย่ำงมำกในวงกำร
อุตสำหกรรมปัจจุบัน บทควำมนี้จะกล่ำวถึง
ผลกระทบของแนวโน้มดังกล่ำวต่ออุตสำหกรรม
สิ่งทอในภำพรวม 

หำกมองย้อนกลับไปในอดีต จะเห็นได้ว่ำในกำร
ปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งก่อน ๆ ส่งผลกระทบ
อย่ำงสูงต่ออุตสำหกรรมสิ่งทอ กำรทอผ้ำท่ี
เปลี่ยนมำใช้เครื่องกลแทนกำรทอมือ ส่งผลให้
ต้นทุนกำรผลิตลดลงและในขณะท่ีสำมำรถเพิ่ม
ควำมรวดเร็วในกระบวนกำรผลิตให้สูงขึ้น ดังนั้น

กำรเปลี่ยนแปลงของภำคอุตสำหกรรมครั้งท่ี 4 
ผ่ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนโครงสร้ำง Digital 
และ Biological สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เช่น 3-D 
printing ห รื อ  artificial intelligence แ ล ะ 
Biomaterial จึ งน่ ำจะมี ผลกระทบต่ อภ ำค
ดังกล่ำวเช่นเดียวกัน 

นำย Klaus Schwab ผู้ก่อตั้งและประธำนของ 
World Economic Forum ได้กล่ำวว่ำ ในขณะ
นี้มนุษย์ชำติยังไม่สำมำรถเข้ำใจควำมเร็วและ
ขอบเขตของผลกระทบท่ีจะมำจำกกำรปฎิวัติ
อุตสำหกรรมครั้งนี้ กำรเชื่อมต่อของประชำชน
หลำยพันล้ำนคนผ่ำนเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
จะสร้ำงควำมเป็นไปได้ท่ีไม่มีขอบเขตเลยทีเดียว 
กำรประชุม Economic Forum ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงได้เลือกให้ Industry 4.0 
เป็นหัวข้อกำรประชุม 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0 นั้นจะส่งผลให้เกิด
ก ำ ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ทุ ก ภ ำ ค ส่ ว น ข อ ง
อุตสำหกรรม ในด้ำนแฟชั่นนั้นผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับโดยตรงคือกำรพัฒนำของวิทยำศำสตร์  
ด้ำนวัตถุ (materials science) ท่ีจะเปิดโอกำส
ควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตสิ่งทอท่ีมีคุณประโยชน์
และควำมสวยงำมใหม่ ๆ ซึ่งในช่วงท่ีผ่ำนมำ
อุตสำหกรรมสิ่ งทอเองก็มีกำรพัฒนำกำร          
ท่ีน่ำสนใจ มีกำรผลิต Shrilk ซึ่งเป็นสิ่งทอท่ีมี
ควำมใสและย่อยสลำยได้จำกเปลือกกุ้งเหลือใช้
และโปรตีนท่ีมำจำกผ้ำไหม Shrilk มีจุดเด่นใน
ด้ำนควำมแข็งแรงท่ีสูงพอๆกับอลูมิเนียมโดยท่ีมี
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น้ ำหนักเบำกว่ำถึงครึ่งหนึ่ง นอกจำกนี้ยังมีสิ่งทอ 
Qmilk ท่ีเป็นวัสดุสิ่งทอผลิตจำกนมเปรี้ยว มี
ควำมทนทำนต่อไฟและแบคทีเรีย อีกท้ังสิ่งทอท่ี
สำมำรถสร้ำงและเก็บพลังงำนได้ 

แต่แม้ว่ำเทคโนโลยีด้ำนสิ่งทอเหล่ำนี้จะถูกผลิต
ขึ้นมำแล้ว แต่กำรน ำมำใช้ให้แพร่หลำยยังเป็น
เรื่องท่ีท้ำทำยอยู่ และจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือระหว่ำงนักวิทยำศำสตร์ ผู้ผลิต 
และนักออกแบบ ท่ีมีควำมเข้ำใจต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำและศักยภำพของเทคโนโลยี
เ ห ล่ ำ นี้  น ำ ย  Mark Zuckerberg กล่ ำ ว ถึ ง
ควำมส ำคัญของกำรสร้ำงควำมร่วมมือดังกล่ำวท่ี
จะน ำเอำเทคโนโลยี wearable ท่ีอยู่ในมือของ 
technology people หรือผู้เชี่ยวชำญไปสู่กลุ่ม
นักคิดท่ีเห็นถึงศักยภำพของเทคโนโลยีดังกล่ำว
จำกมุมมองของตลำด ซึ่งมุมมองนี้มีควำมส ำคัญ
อย่ำงสูงในบริบทของอุตสำหกรรมสิ่งทอท่ีตลำด
มีควำมหลำกหลำยในด้ำนควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคกว่ำอุตสำหกรรมอื่น ๆ สินค้ำสิ่งทอ
จะต้องถูกออกแบบให้เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำ 
(ชำย หญิง เด็ก วัยรุ่น วัยกลำงคน ฯลฯ) ในขณะ
ท่ีสินค้ ำของอุตสำหกรรมเทคโนโลยี  เช่น 
Iphone สำมำรถขำยให้กับบุคคลต่ำงกลุ่ม         
ต่ำงวัยได้ง่ำยกว่ำ 

นอกจำกกำรเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์แล้ว อีกหนึ่ง
ผลกระทบของนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีต่อ
อุตสำหกรรมสิ่งทอคือกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
วัตถุดิบ ในปัจจุบันปัญหำวัตถุดิบขำดแคลน  

เช่น ควำมต้องกำรหนังแท้คุณภำพสูงปริมำณสูง
ท ำ ใ ห้ ต ล ำ ด ห นั ง โ ล ก ข ำ ด แ ค ล น วั ต ถุ ดิ บ 
ผลกระทบด้ำนโลกร้อนเองก็มีส่วนท ำให้วัตถุดิบ
ท่ีมำจำกธรรมชำติเช่น ไหมและแคชเมีย ลด
ปริมำณลง นำง Suzanne Lee หัวหน้ำแผนก
ควำมคิ ด สร้ ำ ง ส ร รค์ ข อ งบ ริ ษั ท  Modern 
Meadow ใ น ก รุ ง นิ ว ย อ ร์ ก  ไ ด้ ก ล่ ำ ว ว่ ำ             
ควำมต้องกำรหนังท่ีสูงท ำให้คุณภำพของวัตถุดิบ
ลดลง ในปัจจุบันอัตรำส่วนของหนังท่ีไม่ผ่ำน 
กำรตรวจคุณภำพนั้นสูงถึงร้อยละ 30-80 ซึ่งเป็น
กำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรเป็นอย่ำงยิ่ง บริษัท 
Modern Meadow จึงได้ท ำกำรพัฒนำกำรผลิต
หนังแท้ภำยในห้องวิจัย  นำง Marie-Claire 
Daveu หั วหน้ ำ แ ผนก  Sustainability ขอ ง
บริษัท Kering หนึ่งในบริษัทท่ีสร้ำงห้องทดลอง
นวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงวัตถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมกล่ำวว่ำ ควำมสำมำรถในกำรผลิต
ทรัพยำกรผ่ำนนวัตกรรมใหม่ ๆ จะช่วยลด           
ควำมกดดัน ในกำรหำวัตถุ ดิ บคุณภำพสู ง           
อย่ำงต่อเนื่องได้ 

กำรพัฒนำด้ำน Material Science จะสำมำรถ
ตอบปัญหำท่ีจะมำจำกควำมต้องกำรท่ีเพ่ิมสูงขึ้น
ของผู้บริโภคและด้ำนของเสียท่ีเกิดจำกกำรผลิต
ได้ ซึ่งปริมำณของเสียฝังกลบท่ีมำจำกภำคสิ่งทอ
ประเทศสหรัฐฯ มีสูงถึง 10.5 ล้ำนตันต่อปี  
นั ก วิ จั ย จ ำ ก  Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) ท ำกำรสร้ำง 3D printer          
ท่ีสำมำรถสร้ำงเครื่ องประดับจำกของเสีย
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ป ร ะ เ ภ ท เ ป ลื อ ก กุ้ ง  ( Shrimp Chitin) ไ ด้  
เครื่องประดับท่ีผลิตมำจำกกระบวนกำรดังกล่ำว
สำมำรถย่อยสลำยตำมธรรมชำติได้ และมีอำยุ
กำรใช้งำนเพียง 3 เดือน เป็นกำรสร้ำงแฟชั่นใน
รูปแบบ Wear it while you Can – หรือใส่/ใช้
มันในขณะที่คุณยังใส่มันได้ 

เทคโนโลยี 3-D printing หรือกำรสร้ำงวัสดุผ่ำน
กำรพิมพ์เป็นชั้นจำกรูปแบบ digital drawing  
มีควำมสำมำรถใหนกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบ disruptive กระบวนกำรผลิตสิ่งทอ
และแฟชั่นต่ำง ๆ ผ่ำนควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีซับซ้อนได้อย่ำงง่ำยดำยและ
รวดเร็ว บริษัทต่ำง ๆ จะสำมำรถสร้ำงตัวอย่ำง
และทดสอบสินค้ำได้ก่อนท่ีจะท ำกำรผลิต          
อย่ำงเป็นทำงกำรมำกขึ้น อีกท้ังเปิดโอกำสให้            
ผู้ บริโภคสำมำรถสร้ำงสินค้ำท่ีตนเองต้องกำรได้ 
(customisation) รำคำของเทคโนโลยีดังกล่ำว
นั้นลดลงอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ           
รำคำของสินค้ำท่ีถูกผลิตโดย 3-D printing จะ
ลดลงกว่ำร้อยละ 50 ระหว่ำงปีค.ศ 2013 – 
2018 ซึ่งท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปริมำณของสินค้ำท่ีถูก
ผลิต บริษัทเช่น Adidas และ Nike ได้เริ่มใช้
เทคโนโลยีดังกล่ำวแล้ว โดยเปิดโอกำสให้ผู้ซื้อ
ออกแบบและสร้ำงรองเท้ำท่ีตนต้องกำร 

Artificial Intelligence เป็นอีกนวัตกรรมท่ีจะมี
บทบำทในกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้ ง ท่ี  4 
ควำมสำมำรถด้ ำน  automation หรือกำร
ด ำเนินกำรโดยอัตโนมัติกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีท ำโดย

มนุษย์ กำรน ำนวัตกรรมดังกล่ำวมำใช้คำดว่ำจะ
มีผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมท้ังหมด ในภำค
แฟชั่นนั้นควำมสำมำรถดังกล่ำวอำจจะถูก
น ำมำใช้ในกำรตัดสินใจท่ีมีควำมซับซ้อนผ่ำน
หลั ก ฐ ำนด้ ำนข้ อ มู ล ต่ ำ ง  ๆ  ( data-driven 
decision making) ช่วยให้บริษัทต่ำง ๆ สำมำรถ
คำดเดำแนวโน้มกำรบริโภคผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ได้ 
หรือแม้แต่กำรคำดเดำว่ำสินค้ำชิ้นใดจะได้รับ
ควำมนิยมสูง กำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีมีจ ำนวนมำก
เช่น ข้อมูลกำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์ หรือกำรดึง
ข้อมูลจำกสิ่งทออัจฉริยะ (Smart Garments) 
สำมำรถช่วยให้ผู้ผลิตและนักออกแบบคำดเดำ
ควำมต้องกำรสินค้ำได้ รวมท้ังจัดกำรปริมำณ
สินค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพลดควำมสิ้นเปลือง         
ในด้ำนต่ำง ๆ กำรน ำเอำนวัตกรรมมำใส่ใน
อุปกรณ์และสินค้ ำแฟชั่ นยั งสำมำรถช่ วย
แก้ปัญหำของภำคส่วนอื่น ๆ เช่น  สุขภำพ            
อย่ำงท่ีเห็นในปัจจุบันว่ำ Smart Watch อย่ำง 
Fitbit แ ล ะ  Apple Watch ร ว ม ท้ั ง บ ริ ษั ท 
Chromat (ร่วมกับ Intel) ได้สร้ำงสินค้ำท่ีมำเติม
เติมช่องว่ำงดังกล่ำว ในอนำคตอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
เหล่ำนี้อำจจะสำมำรถน ำมำใช้ในกำรติดตำม
สุขภำพ และสภำวะทำงร่ำงกำยของผู้สูงอำยุได้ 

แม้ว่ำผลกระทบของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม        
ครั้งท่ี 4 ต่อภำคอุตสำหกรรมสิ่งทอนั้นจะยังไม่
ชัดเจน แต่ผลต่อระบบของภำคอุตสำหกรรม
ดังกล่ำวนั้นค่อนข้ำงแน่นอน ปัจจุบันอุปสรรค
ของกำรน ำ เอำนวัตกรรมต่ ำง  ๆ มำใช้ ใน
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อุตสำหกรรมสิ่งทอคือควำมเฉื่อยของแนวคิด 
ของบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรมต่อเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และควำมไม่สนใจในกำรลงทุนด้ำน R&D 
ของบริษัทสิ่งทอต่ำง ๆ อีกท้ังควำมเชื่อมต่อ
ระหว่ ำ งภ ำคอุ ต ส ำหกรรม กำรผลิ ต แ ละ
เทคโนโลยียั งมีช่ องว่ ำงอยู่  อย่ ำง ไรก็ตำม           
เริ่มมีบริษัทและสถำบันด้ำนสิ่งทอต่ำง ๆ ให้
ควำมสนใจลงทุนในด้ำนเทคโนโลยีมำกขึ้น 
สถำบัน Revolutionary Fibres and Textiles 
Manufacturing Institute ในสหรัฐฯ ได้จัดสรร
งบประมำณกว่ ำ  300 ล้ ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ส ำหรับกำรลงทุนเพื่อสร้ำงสิ่งทอในรูปแบบ         
ใหม่  ๆ  ควำมร่ วมมื อ ระหว่ ำ งบริษั ทและ
หน่ วยงำนต่ ำ ง  ๆ  ก็ เ ริ่ ม เกิ ดมำกขึ้ น  เช่ น            
ควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทยีนชื่อดัง Levi กับ
บริษัทด้ำนเทคโนโลยี Google 

ก้ำวต่อไปของอุตสำหกรรมส่ิงทอในโลกดิจิตัลนั้น
เต็มไปด้วยโอกำสและควำมท้ำทำย กำรปฏิวัติ
อุตสำหกรรมครั้ง ท่ี 4 จะสร้ำงควำมท้ำทำย           
ใหม่ ๆ ท้ังด้ำนกำรออกแบบ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
ควำมปลอดภัยและจริยธรรม กำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวจะน ำไปสู่กำรเปิดตลำดมิติใหม่ของ
อุ ตสำหกรรมสิ่ งทอและผลิตภัณฑ์ ใหม่  ๆ          
ในขณะเดียวกันก็เป็นควำมเส่ียงและควำมคับขัน
ของภำคสิ่งทอท่ีต้องปรับตัว กำรพิจำรณำเพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวนั้นเป็นหน้ำท่ี
ของหน่วยงำนและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องท้ังในภำครัฐ
และเอกชน กำรหำรือ ปรึกษำและท ำงำนร่วมกัน

ของ ทุกภำคส่ วน เพื่ อปรับตั วและผลั กดั น         
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวต่อไป 

 

บทควำมพิเศษ: 
กำรประชุมเกี่ยวกับสำรท ำลำย                    
ชั้นบรรยำกำศโอโซน ที่กรุงคิกำลี 
สำธำรณรัฐรวันดำ 
ที่มา UN / IISD.CA (photo credit) 

โครงกำรส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ (United 
Nations Environment Programme ห รื อ 
UNEP) ได้จัดกำรประชุมรัฐภำคีสมำชิกของพิธี
สำรมอนทรีออลว่ำด้วยสำรท ำลำยชั้นบรรยำกำศ
โอโซน สมัยท่ี 28 (The 28th Meeting of the 
Parties to the Montreal Protocol on 
Substances that Deplete the Ozone 
Layer: MOP28) ระหว่ำงวันท่ี 10 – 14 ตุลำคม 
2559 ณ กรุงคิกำลี สำธำรณรัฐรวันดำ ประเด็น
ส ำคัญท่ีสุดท่ีเป็นไฮไลท์ของกำรประชุม คือ กำร
มี ม ติ เ ห็ น ชอบ ใน  Kigali Amendment ท่ี มี
เนื้อหำในกำรปรับปรุงบัญชีของสำรควบคุม



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 – ตุลาคม 2559  10 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ภำยใต้พิธีสำรมอนทรีออล โดยได้รวมสำรไฮโดร
ฟลูออโรคำร์บอน (HFCs) เข้ำไปด้วย 

สำรไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน (HFCs) เป็นสำรท่ีใช้
ในกำรท ำควำมเย็นส ำหรับอุปกรณ์ประเภท
เครื่องปรับอำกำศในครัวเรือน ยำนยนต์และ
ส ำนักงำนต่ำง ๆ นอกจำกนี้ HFCs ยังถูกใช้เป็น 
ตัวท ำละลำย เป็นสำรขยำยตัวของโฟม สำร
ส ำหรับดับเพลิง และตัวเร่งละอองของเหลว (ใน
สเปรย์และแอโรซอลต่ำง ๆ) สำร HFCs เป็นสำร
ท่ีไม่ท ำลำยชั้นโอโซน แต่เป็นสำรท่ีท ำให้เกิดโลก
ร้ อ น  เ นื่ อ ง จ ำ ก มี ค่ ำ  Global Warming 
Potential สูงกว่ำคำร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่หลัก
ร้อยจนถึง หลักพันเท่ำ และเป็นสำรท่ีมนุษย์ผลิต
ขึ้ น ม ำ เพื่ อ ใ ช้ ทด แ ทน ส ำ ร ประ ก อ บ พ ว ก 
chlorofluorocarbons (CFCs) แ ล ะ 
hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) ท่ี ถู ก
ยกเลิกโดย พิธีสำรมอนทรีออลว่ำด้วยสำรท ำลำย
ชั้นบรรยำกำศโอโซน 

ปริมำณกำรผลิต HFCs นั้นเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
หลังจำกสำรดังกล่ำวถูกส่งเสริมให้มำใช้แทน 
CFCs ซึ่งภำยหลังพบว่ำสำร HFCs แม้จะคิดเป็น
ปริมำณท่ีถูกปล่อยมำน้อย แต่มีผลกระทบต่อ
สถำนกำรณ์โลกร้อนเป็นอย่ำงมำก และสำมำรถ
ตกค้ำงได้ยำวนำนสูงสุดถึง 260 ปี ดังนั้น UNEP 
จึงได้น ำเสนอกำรประเมินผลกระทบของสำร 
HFCs ว่ำภำยในปีค.ศ. 2050 ผลกระทบต่อ
สภำวะเรือนกระจกของสำร HFCs นั้นจะมี  
ควำมรุนแรงเทียบเท่ำกับผลกระทบจำกภำค

ขนส่งท้ังโลกรวมกันและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้น
เร่ือย ๆ ตำมจ ำนวนประชำกรและกำรเติบโตของ
เศรษฐกิจ หำกไม่มีกำรจัดกำรเพื่อลดปริมำณ
กำรใช้สำร HFCs ลง  

 

ท้ั งนี้  เพื่ อควำม เข้ ำ ใจ ท่ีดี ขึ้ น  ขอ เล่ ำย้ อน        
ควำม เป็นมำของกำรควบคุมสำรท ำล ำย          
ชั้นบรรยำกำศโอโซนว่ำ เริ่มมำตั้งแต่ ปี ค.ศ. 
1970 ท่ีมีข้อกังวลและค ำเตือนจำกนักวิชำกำร
ว่ำ CFCs ท่ีถูกปล่อยสู่บรรยำกำศจะมีผลในกำร
ท ำลำยชั้ น โ อ โซน ท่ีช่ วยป้ อ งกั นรั ง สี  UVB 
เนื่องจำกผลของรังสี UVB จะส่งผลต่อควำม
หลำกหลำยทำงชี วภำพบนโลก กำร เกิ ด
โรคมะเร็งผิวหนัง ต้อกระจก เป็นต้น ท ำให้เกิด
ควำมกังวลต่อกำรลดลงของโอโซนในระดับ
นำนำชำติน ำไปสู่กำรร่ำงพิธีสำรมอนทรีออล          
ในวันท่ี 16 กันยำยน ค.ศ. 1987 และเริ่มกำร
บังคับใช้ตั้ งแต่วัน ท่ี  1 มกรำคม ค.ศ .1989            
เป็นต้นมำ ซึ่งประเด็นส ำคัญในกำรบังคับใช้           
พิธีสำรมอนทรีออล คือ เพื่อควบคุม ยับยั้ง และ
รณรงค์ ให้ลด ละ เลิกกำรผลิตและกำรใช้            
สำรท ำลำยชั้ นบรรยำกำศโอโซน (Ozone 
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Depleting Substances: ODSs) โ ด ย มี ก ำ ร
บัญญัติมำตรกำรต่ำง ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมกำรบังคับ
ใช้ เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือเชิงเทคนิคและ
กำรเงิน กำรจ ำกัดกำรค้ำ (trade sanctions) 
สินค้ำและสำรท่ีมีผลต่อโอโซน  

ซึ่งหำกพิจำรณำในข้อเท็จจริงแล้ว จะเห็นได้ว่ำ
สำรควบคุมภำยใต้พิธีสำรมอนทรีออล คือ ODSs 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับ HFCs ซึ่งถูกเสนอใช้ให้
เป็นตัวเลือกแทนกำรใช้สำร HCFCs นั้น ไม่ได้
เป็น ODSs แต่มีข้อกังวลท่ีตัวสำรมี GWP สูง
มำก จึงได้มีกำรหยิบยกประเด็นกำรควบคุม         
สำร HFCs ภำยใต้พิธีสำรมอนทรีออล มำตั้งแต่
กำรประชุม MOP21 (ค.ศ.2009) ท่ีประเทศ
อียิปต์ ซึ่งเป็นข้อเสนอของ Federal States of 
Micronesia (FSM) แ ละ  Mauritius จ ำกนั้ น            
ในกำรประชุม MOP22 (ค.ศ.2010) ท่ีประเทศ
ไทย ท่ีประชุมได้มีกำรพิจำรณำข้อเสนอในกำร
ปรับปรุงสำรควบคุมภำยใต้พิธีสำรมอนทรีออล 
โดยให้รวม HFCs เข้ำไปด้วย (2 ข้อเสนอจำก
สหรัฐอเมริกำ/แคนำดำ/เม็กซิโก และจำก FSM) 

 

ข้อเสนอดังกล่ำวได้ถูกหยิบยกมำเป็นประเด็น
พิจำรณำอย่ำงต่อ เนื่ อง ตั้ งแต่กำรประชุม 
MOP23 (ค . ศ .2011) ท่ี บ ำหลี  ก ำ รป ระ ชุ ม 
MOP24 (ค.ศ.2012) ท่ีนครเจนีวำ กำรประชุม 
MOP25 (ค.ศ.2013) ท่ีกรุงเทพมหำนคร ซึ่งก็ยัง
ไม่ได้ข้อสรุปเรื่องกำรควบคุมสำร HFCs จนถึง
กำรประชุม MOP26 (ค.ศ.2014) ท่ีกรุงปำรีส 
ประ เทศสมำชิ กจึ ง ได้ เสนอแนวทำง ท่ีจะ
ด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว เพื่อให้เกิดผล โดยได้
มีกำรจัด Workshop ในเรื่องดังกล่ำวต่อเนื่อง
จ ำ ก ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม  Open-ended Working 
Group (OEWG) ในปี  ค . ศ .2015 ร วม ไปถึ ง         
กำรพิจำรณำถึงข้อก ำหนดด้ำน High-ambient 
temperature (HAT) แ ล ะ ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย             
และประ เด็ นของกำร ใช้พลั ง ง ำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ 

ในกำรประชุม MOP27 (ค.ศ.2015) ณ นครดูไบ 
ท่ี เป็ นกำรประชุ มต่ อ เนื่ อ งจ ำก  OEWG36 
ประเทศสมำชิกได้ตกลงในกำรก ำหนด HFC 
Management Contact Group เพื่อขับเคลื่อน 
เรื่องดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง โดยหวังว่ำจะให้ได้
ข้อสรุปท่ีชัดเจน หลังจำกมีกำรขับเคลื่อน
ประเด็นดังกล่ำวอยู่หลำยปี จึงได้มีกำรเห็นชอบ
กับ “Dubai Pathway on HFCs” ซึ่ งถื อ เป็น 
Roadmap ในกำรเจรจำต่อรองในประเด็นของ 
HFC Amendment 
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กำรประชุม OEWG37 ณ นครเจนีวำ เมื่อเดือน
เมษำยน ค.ศ.2016 ประเด็นหลักของกำรประชุม
อยู่ท่ีควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนของ HFC 
Management Contact Group ซึ่งผลปรำกฎ
ว่ำ ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้ จนไปถึงกำร
ประชุม Resumed OEWG37 และกำรประชุม 
OEWG38 ท่ีจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนำ ในเดือน
กรกฎำคม ค.ศ.2016 ซึ่งข้อสรุปของกำรประชุม 
Resumed OEWG37 คื อ มี ก ำ ร ก ำ ห น ด          
แนวทำงแก้ไขส ำหรับอุปสรรคท้ำทำยต่ำงๆ ของ 
Dubai Pathway และข้อตกลงในกำรจ ำกัด          
กำรใช้สำร HFCs หรือ Dubai Pathway ได้ถูก
ก ำหนดเป็นหัวข้อหลักของกำรประชุม OEWG38 
อย่ำงไรก็ตำม กำรประชุม OEWG38 ก็ยังไม่
สำมำรถหำข้อสรุปได้ จนต้องเลื่อนไปสรุปก่อน
หน้ำกำรประชุม MOP28 ท่ีกรุงคิกำลี 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ ในกำรประชุม MOP28 ใน
เดือนตุลำคม ค.ศ.2016 จึงถือเป็นโอกำสส ำคัญ
ท่ีประ เทศสมำชิ กจะต้ องหำข้ อสรุ ป เ รื่ อ ง          
กำรควบคุมสำร HFCs ให้ได้  เพรำะข้อสรุป
ดังกล่ำวจะมีผลต่อกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ Paris 

Agreement ท่ีจะมีกำรประชุมหำรือกัน ใน         
ก ำรประชุ ม  COP22 ท่ีประ เทศ โมร็ อก โ ค            
ในเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ.2016 

ซึ่งผลกำรประชุม MOP28 จะมีนัยส ำคัญอย่ำง
มำก ต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม
โลก เพรำะจะเกี่ยวเนื่องไปถึงกำรแก้ไขปัญหำ
โลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหำส ำคัญท่ีสุดในขณะนี้ ผู้น ำ
ส ำคัญของประเทศต่ำงๆ ได้ให้ถ้อยแถลงในกำร
ประชุม MOP28 ล้วนแต่ตระหนักถึงนัยยะ
ดังกล่ำว เช่น นำย John Kerry, Secretary of 
State ใ น ฐ ำ น ะ หั ว ห น้ ำ ค ณ ะ ผู้ แ ท น ข อ ง
สหรัฐอเมริกำได้กล่ำวว่ำ ข้อตกลงในเรื่อง HFC 
Amendment ถื อ เป็นควำมคืบหน้ ำ ในกำร
ด ำเนินกำรท่ีส ำคัญภำยใต้พิธีสำรมอนทรีออล 
และถือเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคัญอย่ำงมำก          
ในกำรแก้ไขปัญหำโลกร้อนของปีนี้  

ภำยใต้ข้อตกลงดังกล่ำว กลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว
สัญญำท่ีจะลดกำรใช้ก๊ำซ HFC ลงอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเริ่มจำกกำรลดลงร้อยละ 10 ในปีค.ศ. 2019 
ไปถึงร้อยละ 85 ในปีค.ศ. 2036 ซึ่งท่ีผ่ำนมำ 
บำงประเทศก็ได้เริ่มท ำกำรลดกำรใช้ก๊ำซ HFC 
ลงแล้ว ส่วนกลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำจะมี
ก ำหนดกำรจ ำกัดปริมำณกำรใช้สำรดังกล่ำว          
ท่ีแตกต่ำงกัน โดยแยกเป็น 2 กลุ่มย่อย นั่นคือ
ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มก ำลังพัฒนำ (Article 5 
parties) ก ำหนดให้หยุดกำรเพิ่มขึ้นของสำร
ดังกล่ำว ในปี ค.ศ. 2024 ในขณะท่ีบำงประเทศ
ก ำหนดไว้ในปี ค.ศ. 2028 ซึ่งได้แก่ อินเดีย 
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อิหร่ำน อิรัก ปำกีสถำน และประเทศในอ่ำว
เปอร์เซียต่ำง ๆ ท้ังนี้เนื่องจำกประเทศเหล่ำนี้มี
กำรเพิ่มขึ้นของ ชนชั้นกลำงอย่ำงรวดเร็ว 
ประชำกรในกลุ่มดังกล่ำวยังมีควำมต้องกำรท่ีจะ
ใช้เครื่องปรับอำกำศท่ีสูง นอกจำกนี้อินเดียยังมี
ควำมหวำดกลั วว่ ำข้ อตกลงดั งกล่ ำวจะมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตน  

นำย Benson Ireri ท่ีปรึกษำด้ำนนโยบำยของ
องค์กำร Christian Aid ได้กล่ำวว่ำประเทศ
แอฟริกำได้ตกลงตำมข้อก ำหนดส ำหรับประเทศ
ส่วนใหญ่ของ Article 5 parties เพรำะมีควำม
กังวลต่อผลกระทบด้ำนโลกร้อนว่ำจะส่งผลให้
ควำมยำกจนของประชำชนของตนทวีควำม
รุนแรงมำกขึ้น  

ส ำหรับกรณีของไทย อินโดนีเซีย และกัมพูชำ 
เพื่อให้ท่ีประชุมได้ข้อมติท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกัน 
จึงตกลงกับข้อก ำหนดให้หยุดกำรเพิ่มขึ้นของ
สำรดังกล่ำวในปี ค.ศ. 2024 เหมือนประเทศ
ส่ ว น ใหญ่ ข อ ง  Article 5 parties ข้ อ ดี ข อ ง
ทำงเลือกนี้คือจะท ำให้เรำมีขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันในตลำดโลก และยังเป็นผลดีกับกำร
สนับสนุนกำรลดโลกร้อนของประเทศ แต่
เ นื่ อ ง จ ำ ก เ ว ล ำ ท่ี ก ร ะ ชั้ น ชิ ด อ ำ จ ท ำ ใ ห้
ภ ำคอุ ต ส ำหกรรมมี ก ำ รลั ง เ ล ท่ี จ ะล ง ทุน
เนื่องจำกว่ำอำจต้องมี ท้ังกำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกด้วย  

 

อย่ำงไรก็ตำม ไทย อินโดนีเซีย และกัมพูชำ ได้
ขอให้ระบุในรำยงำนกำรประชุมว่ำท่ำทีของ
รัฐบำลท้ัง 3 ประเทศ (จำกกำรตกลงกับหน่วย
ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมด) 
ประสงค์ ให้หยุดกำรเพิ่มขึ้นของสำรดังกล่ำว   
ในปี ค.ศ. 2025 เพรำะอำจต้องใช้เวลำในกำรให้
ข้อมูลและสร้ำงควำมเข้ ำใจกับภำคส่ วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ท้ังนี้  ประเทศในกลุ่มก ำลังพัฒนำ (Article 5 
parties) ได้มีกำรเรียกร้องให้ระบุกำรช่วยเหลือ
อย่ำงชัดเจนในเอกสำรกำรประชุม และเพื่อให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมสัญญำ ประเทศ 
พัฒนำแล้ว (Article 2 Parties) จะต้องจัดให้มี
กำรช่วยเหลือท้ังทำงด้ำนงบประมำณ เทคโนโลยี 
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพท่ีเพียงพอ ในเรื่องของ
งบประมำณ มีกำรหำรือให้ทบทวนวิธีกำร           
ให้เงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำกช่วงแรก เนื่องจำก มี
หลำยประเทศเห็นว่ำภำคอุตสำหกรรมของตน
ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นมำกจำกกำรค ำนวนในวิธีเดิม 
ท ำให้ผู้ประกอบกำรอำจประสบปัญหำเพิ่มเติม
ได้เพรำะเพ่ิงท ำกำรลงทุนไปได้ไม่นำน  
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Kigali Amendment เป็นพัฒนำต่อเนื่องท่ีส ำคัญ
ของ Paris Agreement เมื่อปีท่ีแล้วท่ีมีกำรลงนำม
โดยประเทศต่ำง ๆ และมีผลบังคับใช้หลังจำก
ประเทศอินเดีย แคนำดำ และรัฐสภำยุโรปได้ท ำ
กำรรับรอง อย่ำงไรก็ตำม Kigali Amendment          
มีลักษณะแตกต่ำงจำก Paris Agreement ตรงท่ี 
มันเป็นข้อตกลงท่ีมีกำรบังคับใช้ผ่ำนกฎหมำย        
มีก ำหนดกรอบเวลำกำรบังคับใช้อย่ำงชัดเจน และ
มีกำรก ำหนดให้ประเทศท่ีร่ ำรวยกว่ำท ำกำรช่วยเหลือ 
ประเทศท่ียำกจนในกำรปรับเทคโนโลยีต่ำง  ๆ

จะเห็นได้ว่ำ ควำมส ำเร็จของกำรประชุม MOP28 
เป็นผลมำจำกหลำยเหตุผลด้วยกัน   เช่น แผนกำร
ลดปริมำณ HFCs ท่ีเปิดโอกำสให้ประเทศต่ำง ๆ 
สำมำรถเลือกกรอบเวลำท่ีเหมำะสมส ำหรับตนเอง
ได้ กำรยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงของบริษัทต่ำง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องเพรำะเห็นว่ำเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัท
ท้ังด้ำนกำรด ำเนินกำรสิ่งแวดล้อมและกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร ควำมมุ่งมั่นของ 
นำย John Kerry ในกำรผลักดันข้อตกลงดังกล่ำว
ก่อนกำรเลือกตั้งของสหรัฐฯ กำรยอมรับกำรลงทุน
ด้ำนเทคโนโลยีของประเทศก ำลังพัฒนำ และ
จ ำนวนสำรท่ีสำมำรถน ำมำทดแทน HFCs เช่น สำร
ไฮโดรคำร์บอน แอมโนเนีย และคำร์บอนไดออกไซด์  

มีบำงแหล่งข่ำวแสดงควำมเห็นว่ำข้อตกลงดังกล่ำว
ไม่มีผลกระทบต่อประเทศท่ีพัฒนำแล้วมำกนัก 
สหภำพยุโรปได้เริ่มท ำกำรลดกำรใช้สำร HFCs มำ
เป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว และได้ท ำกำรสั่งห้ำมใช้
สำรดังกล่ำวในอุตสำหกรรมรถของตนเองมำตั้งแต่

ปีค.ศ. 2011 บริษัทอำหำรและเครื่องดื่มระดับโลก
เช่น Coca Cola Pepsico และ Unilever ได้ท ำ
กำรยกเลิกกำรใช้สำร fluorinated และ น ำสำร          
ท่ีมีควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำใช้แทน ซึ่งเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนและเป็นกำรประหยัด
ค่ำใช้จ่ำย ไปด้วย ในขณะท่ีกลุ่มประเทศก ำลัง
พัฒนำจะต้องแบกรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยน
เทคโนโลยี  กำรลงทุนด้ ำน R&D และกำร
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในโรงงำน  

กำรลดลงของสำร HFCs จะมีส่วนช่วยชะลอ กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
คำดว่ำจะสำมำรถหลีกเลี่ยงกำรเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิโลกได้ประมำณ 0.5 องศำเซลเซียสท่ีคำด
ว่ำจะเพิ่มขึ้นภำยในปีค.ศ. 2100 กลุ่มนักกิจกรรม
ด้ำนสิ่งแวดล้อมได้ผลักดันข้อตกลงดังกล่ำวให้
ก ำหนดปริมำณสำร HFCs ในเครื่องปรับอำกำศ
กว่ำ 1.6 พันล้ำนเครื่องท่ีจะถูกผลิตภำยในปีค.ศ. 
2050 ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นในประเทศเอเชีย 
ลำตินอเมริกำ และแอฟริกำ 

ท่ีปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ของท่ีประชุมประเมิน
ว่ำค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรลดกำรใช้สำร 
HFCs มีมูลค่ำประมำณ 4 – 6 พันล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งบำงประเทศก็มีควำมเห็นท่ีต่ำงไป 
เช่นตัวแทนจำกรัสเซียได้กล่ำวว่ำผู้เชี่ยวชำญของ
ตนได้ประเมินว่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยท่ีสูงกว่ำกำร
ประเมินดังกล่ำว โดยคำดว่ำจะอยู่ท่ีประมำณ 
10-20 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 


