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มำตรฐำน E-BIKE ล่ำสุดของสหภำพยุโรป 

จักรยานไฟฟ้าหรือ electric bicycle (e-bike) 
เป็นรูปแบบใหม่ของจักรยานท่ีได้ความนิยมอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรปท่ีมีผู้ใช้จักรยานอย่างแพร่หลายอยู่
แล้วเช่น เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และฝรั่งเศส 
โดยเฉพาะในเนเธอร์แลนด์ท่ีในปี  ค.ศ. 2015           
มีการเติบโตของตลาดรถจักรยานไฟฟ้ากว่าร้อย
ละ 24 คิดเป็นจ านวน e-bike กว่า 276,000 คัน 
แต่จ านวนการซื้อขายท่ีมากท่ีสุดในกลุ่มสหภาพ
ยุโรปยังคงเป็น ยักษ์ใหญ่เยอรมนีท่ีแม้การเติบโต
จะต่ ากว่า (ร้อยละ 11.5) แต่จ านวนสุทธิอยู่ ท่ี 
535,000 คัน 

แม้ตลาดจักรยานไฟฟ้าของสหภาพยุโรปมีความ
น่าสนใจส าหรับผู้ผลิตในระดับนานาชาติ แต่การ
เข้าถึงตลาดดังกล่าวยังคงมีความท้าทายสูง เพราะ
กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีซับซ้อนและมีมาตรฐานสูง 
ส านั ก ง าน ท่ี ปรึ กษาด้ านอุ ตสาหกรรม ใน
ต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา จึงได้จัดท าบทความ
นี้เพื่อท าการศึกษาและแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องเพื่ อประโยชน์ของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมจักรยานไฟฟ้าไทย 

ด้วยเหตุท่ีแบตเตอรี่และมอเตอร์ในรถจักรยาน
ไฟฟ้าก่อให้เกิดความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว        
ท่ีแตกต่างไปจากรถจักรยานท่ัวไป สหภาพยุโรป
จึงได้จัดตั้งกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะส าหรับ
รถจักรยานไฟฟ้า ท่ีภาคการผลิต ผู้จัดจ าหน่าย 
กิจการให้เช่าและยืม ร่วมท้ังภาคส่วนอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึง ล่าสุดมีการปรับ
ข้อบังคับดังกล่าวในปี  ค.ศ. 2016 ท่ีผ่านมา 
องค์กร Bike Europe ได้ท าการสรุปและจัดท า
เอกสาร White Paper เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงและเข้าใจรายละเอียดดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 

White paper ดังกล่าวรวบรวมรายละเอียดของ
ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น รูปแบบ type-approval 
Directive 168/2013 ท่ี มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ กั บ
รถจักรยานไฟฟ้าท้ังหมด ยกเว้นรถท่ีมีความเร็ว 
ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพลัง          การ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องไม่เกิน 250W อย่างไร         ก็
ตามสหภาพยุโรปได้ท าการผ่อนปรนให้กับโรงงาน
ผู้ผลิต ให้สามารถเลือกได้  ว่าจะปฏิบัติตาม
ข้ อ บั ง คั บ  Type-approval (ต า ม  Directive 
2002/24) หรือตามข้อบังคับ Type-approval 
Directive 168/2013 โดยก าหนดให้ผู้ผลิตเลือก
ภายในปีค.ศ. 2016 และก าหนดให้รถจักรยาน
ไฟฟ้าท่ีอยู่ภายใต้ข้อบังคับ ต้องด าเนินการตาม
ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ก่อนท่ี
จะท าการจ าหน่ายในสหภาพยุโรป รถจักรยาน
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ไฟฟ้าท่ีผ่านการตรวจสอบตามระบบของปี ค.ศ. 
2002 ยั งสามารถให้จ าหน่ ายได้ถึ งวัน ท่ี  31 
ธันวาคม ค.ศ. 2019 บทความฉบับนี้จะท าการ
สรุปเนื้อหาส าคัญของ White Paper ดังกล่าว 

กรอบของข้อบังคับ 

ข้ อบั งคับของสหภาพยุ โรปท่ี เกี่ ยวข้ องกั บ
รถจักรยานไฟฟ้ามีหลายประเภทด้วยกัน เอกสาร 
White Paper ได้แยกข้อบังคับเหล่านี้ออกเป็น
สองประเภทด้วยกันได้แก่ 1. กฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กั บรถจั กรยานไฟฟ้ า โดยตรง เช่ น  Type-
approval และ CEN-Standard และ 2. กฎหมาย
อื่ น ๆ ท่ี เกี่ ยวข้อง เช่น REACH และ WEEE 
Directive เป็นต้น 

1. กฎข้อบั งคับเชิ ง เทคนิคประเภท type-
approval แ ล ะ  CEN-standard ส ำ ห รั บ
รถจักรยำนไฟฟ้ำ 

1.1 Type-approval 

จักรยานไฟฟ้าหรือ electric bicycle ในสหภาพ
ยุโรปได้รับการแบ่งเป็นสองประเภท 1) pedelec 
เป็นจักรยานท่ีมีมอเตอร์ท่ีท างานต่อเมื่อผู้ใช้ท า
การปั่นจักรยานเท่านั้น และ 2) e-bike เป็น
จักรยานไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ท างานแม้ผู้ใช้ไม่ท าการ
ปั่น โดยไม่นับจ านวนล้อ ตามหลักการแล้ว
รถจักรยานไฟฟ้าท้ังหมดอยู่ภายใต้ข้อบังคับ 
type-approval หรือการให้อนุญาตตามประเภท
รถ ตาม Regulation 168/2013 มีการแบ่ ง
ประเภทรถออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน 

• L1e vehicle (light two-wheel 
powered vehicle), 

• L2e vehicle (three-wheel moped), 

• L3e vehicle (two-wheel 
motorcycle), 

• L4e vehicle (two-wheel motorcycle 
with side-car); 

• L5e vehicle (powered tricycle), 

• L6e vehicle (light quadricycle), 

• L7e vehicle (heavy quadricycles), 

และหากพิจารณาตามความเร็ว พลังขับเคลื่อน 
และจ านวนล้อของรถแล้ว รถจักรยานไฟฟ้าจะอยู่
ในสี่ประเภทจากเจ็ดประเภทดังกล่าว ตามตาราง
ด้านล่าง 

 

ท่ีมา White paper 2017 – Bike Europe 

ซึ่งตามข้อบังคับ Regulation 168/2013 แบ่ง
ออกเป็นข้อบังคับย่อยสามด้าน (เชิงเทคนิค          
การด าเนินการ และการธุรการ) อย่างไรก็ตาม 
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Article 2 ของ Regulation 168/2013 ยกเว้น
จักรยานไฟฟ้าประเภทต่อไปนี้ จากข้อบังคับ
ดังกล่าว 

• จักรยานท่ีใช้ในการแข่งขันโดยเฉพาะ 

• จั กรยาน ท่ี ใช้ ส าหรั บ  off-road และ
ออกแบบส าหรับ unpaved surface 

• จักรยานปั่นท่ีมีมอเตอร์ท่ีมีพลังขับเคลื่อน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 250W และมอเตอร์
ท าการตัดเมื่อผู้ใช้หยุดปั่นหรือหยุดการ
ท างานเมื่อรถท าความเร็วท่ี 25 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง 

• รถท่ีมีต าแหน่งผู้ขับเป็นรูปแบบ R-point 
มีความสูงต่ ากว่าหรือเท่ากับ 540 ม.ม. ใน
หมวด L1e, L3e หรือต่ ากว่า 400 มม ใน
หมวด L2e L5e L6e และ L7e 

นอกจากนี้ข้อบังคับดังกล่าว (article 2) ยังยกเว้น
รถท่ีสามารถปรับการทรงตัวได้เอง (มีการพัฒนา
มาตรฐานเฉพาะ ECN/TC 354) และรถท่ีไม่มี         
ท่ีนั่ง (seating position) ข้อยกเว้นเหล่านี้ เป็น
การปูทางให้องค์กรมาตรฐานของสหภาพยุโรป 
CEN ท าการพัฒนามาตรฐานส าหรับรถสองล้อ 
และแต่ละประเภทของรถจักรยานไฟฟ้าก็จะมี
ข้อบังคับย่อยท่ีแตกต่างกันไป ( White Paper 
หน้า 6-12) 

 

 

1.2 CEN Standard 

ภายใต้มาตรฐาน CEN Standard มีข้อบังคับย่อย
อีกสี่หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับรถจักรยานไฟฟ้า ได้แก่ 
EN 15194 (ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับส่วนประกอบ 
อิ เล็กโทรนิกส์ -ก าลั งจะได้ รับการอัพเดท) ,         
EN 14764 (ส่วนประกอบท่ีเป็นชิ้นส่วนจักรยาน) 
ISO 4210 (แทนท่ี EN 14764 แต่ไม่ครอบคลุม 
delivery bicycle และล่าสุดจะถูกแทนท่ีโดย 
EPAC) , และ EN 50604 (ความปลอดภัย และ
การทดสอบแบตเตอรี่  Lithium-ion ท่ี ใช้ ใน
จักรยาน L type ท้ังหมดล้มท้ังยานยนต์ชาร์ต
ประจุไฟต่าง ๆ )  

 

2. มำตรฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจักรยำนไฟฟ้ำ 

แม้ว่ามาตรฐาน Type-approval จะถูกบังคับใช้
ในรถบางประเภทและการบังคับใช้มาตรฐาน CEN 
เช่น EN 15194 นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ก็มีกฎและ
ข้อบังคับอื่น ๆ ท่ีผู้ผลิตรถไฟฟ้าจะต้องค านึ่งถึง
และมีภาระหน้าท่ีในการบังคับใช้หากต้องการให้
ผลิตภันท์ของตนผ่านการรับรอง ได้แก่ 
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• General Product Safety Directive 
(GPSD 2001/95/EC) การรับรองความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด 

• Machinery Directive (Article 2 of 
Directive 2006/42/EC) ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย มีผลบังคับใช้กับรถท่ีไม่
ขึ้นกับ type-approval เช่น 25 km/h – 
250 pedelecs และ electric mountain 
bikes (สหภาพยุโรปมีแผนท่ีจะปรับ EN 
15194 ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Directive 
2006/42/EC คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี  
ค.ศ. 2017) 

• Electromagnetic Compatibility Directive 
(Directive 2014/30) ด้านคลื่นแม่เหล็ก
รบกวน 

• ROHS Directive (Directive 2011/65/EC) 
การควบคุมสารอันตรายจากอุปกรณ์  
อิเล็กโทรนิก บังคับใช้กับรถจักรยานไฟฟ้า
ท่ีไม่อยู่ภายใต้ type-approval 

• Low Voltage Directive ผ่านการอ้างอิง
ตามหัวข้อ 2.4 ของ EN 15194 เรื่ อง
แบตเตอรี่ภายนอก 

• Battery Directive (Directive 2006/66/EC) 
– ด้านแบตเตอรี่และการน าไป recycle  
มีผลใช้กับจักรยานไฟฟ้าทุกชนิด (WEEE 
มีผลบังคับใช้เพียงรถท่ีไม่อยู่ภายใต้ type 
approval) 

• WEEE Directive (Directive 2012/19/EU) 
เกี่ยวกับขยะอิเล็กโทรนิกส์ การจัดเก็บ
และการน าไปใช้อีกครั้ง 

• REACH (Regulation on Registeration, 
Evaluation, Authorisation, and 
Restriction of Chemicals) ด้านการใช้
สารเคมีต่าง ๆ และการจัดการความเสี่ยง
ท่ีเกี่ยวข้อง 

ติดตามบทความเต็มได้ท่ี  

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 

 

โปรตุเกสพลิกวิกฤตขำดดุลฯ ส ำเร็จ 

ที่มา: Euroactiv 

เ มื่ อ วั น ท่ี  22 พ ฤ ษ ภ า ค ม ท่ี ผ่ า น ม า 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ลงความเห็นเสนอให้
สหภาพยุ โ รปยับยั้ งมาตรการท า โทษทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ กั บ โ ป ร ตุ เ ก สจ า กก า รข าดดุ ล
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งบประมาณท่ีสูงเกินไป ซึ่ งเป็นมาตรการท่ี
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 

ในปีท่ีผ่านมา (ค.ศ. 2016) โปรตุเกสมีอัตราการ
ขาดดุลงบประมาณท่ีร้อยละ 2 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ ลดลงจากปีค.ศ. 2015 
ถึงร้อยละ 4.4 และเป็นอัตราท่ีต่ าท่ีสุดในรอบ          
สี่ทศวรรษ ความส าเร็จดังกล่าวเป็นเรื่องท่ี
เหลือเชื่อโดยเฉพาะเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต 
ครั้งเมื่อปี ค.ศ. 2011 ท่ีรัฐบาลโปรตุเกสได้ขอ
ความช่วยเหลือต่อสหภาพยุโรปในช่วงวิกฤตหนี้
ยูโรโซน 

ในปัจจุบันรัฐบาลโปรตุเกสด าเนินการโดยพรรค
สังคมนิยมท่ีแม้จะมีเสียงข้างน้อย แต่ก็สามารถ
จัดตั้งรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีท้ังหมดมาจาก
พรรคของตนแทนท่ีจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผสม 
โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์
และฝ่ายซ้ายร่วมเป็นเสียงข้างมากแต่ไม่ขอ
ต าแหน่งบริหาร ซึ่งนับว่าสวนทางกับความเชื่อ
ดังเดิมท่ีกีดกันการจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคฝั่งซ้าย 
นับตั้งแต่การปฏิวัติ Carnation Revolution ใน
ปีค.ศ. 1974 เป็นต้นมา 

พันธมิตรระหว่างพรรคสังคมนิยมและพรรค        
ฝั่งซ้ายอีกสองพรรคได้สร้างความไว้วางใจจาก
ประชาชนมาตั้งแต่การจัดตั้งในปีค.ศ. 2015  
ผ่านการสร้างเสถียรภาพและการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มของอัตรา
เงินเดือนและลดการขาดดุลงบประมาณ แม้
ในช่ วง ท่ีผ่ านมาจะมีความไม่แน่นอนทาง

การเมืองในสหภาพยุโรปก็ตาม ซึ่งผลท่ีออกมา
สวนทางกับการคาดหมายส่วนใหญ่ แม้แต่
ประธานาธิบดี Marcelo Rebelo de Sousa ท่ี
มีความเชื่อแบบอนุรักษ์นิยมยังต้องยอมรับว่า
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันสามารถท างานได้ดี 

นาย Antonio Costa นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
เป็นหัวหน้าของพรรคสังคมนิยมของโปรตุเกส 
ได้รับแรงบันดาลใจจากเศรษฐศาสตร์ของเคนส์ 
(Keynesian) เขาเป็นผู้น าผิวสีเพียงคนเดียว ใน
สหภาพยุโรป ปู่ของเขาเป็นคาทอลิกจากรัฐ 
Goan ซึ่ งเป็นรัฐของอินเดียท่ีเคยอยู่ภายใต้
โปรตุเกสและเป็นรัฐท่ีร่ ารวยท่ีสุดของอินเดียใน
ปัจจุบัน 

ก่ อน ท่ีจะ เข้ า รั บต าแหน่ งนายกรั ฐมนตรี            
คอสตาได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะ
นายกเทศมนตรี เมืองลิสบอนตั้ งแต่ปีค .ศ . 
2007  ถึง ค.ศ. 2015 

ประชาชนโปรตุเกสต่างให้ความยอมรับต่อ
รัฐบาลของตน ท่ีสามารถลดหลั่นนโยบาย
รัดเข็มขัดภายใต้สถานะการวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ได้  ตามโพลความคิดเห็นประชาชนให้การ
สนับสนุนพรรคสังคมนิยมมากถึงร้อยละ 42 
สูงขึ้นจากปีค.ศ. 2015 ท่ีมีการเลือกตั้งถึงร้อยละ 
10 หากมีการเลือกตั้งอีกครั้งมีแนวโน้มว่าพรรค
สังคมนิยมจะชนะการเลือกตั้งและสามารถตั้ง
รัฐบาลผ่านเสียงส่วนมากได้ 

สถานะการณ์ดั งกล่าวเป็นสิ่ ง ท่ี เหนือความ
คาดหมายเป็นอย่างมาก รัฐบาลฝั่งซ้ายอื่น ๆ ใน
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สหภาพยุโรปได้เพียงแต่ฝันว่าจะได้รับคะแนน
นิยมมากเช่นนี้ ความส าเร็จของโปรตุเกสในด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาท่ี
น่าสนใจ 

 
ก ำ ร ร ว ม ตั ว  DIGITAL CITY VIENNA 
ภำยใต้ SMART CITY VIENNA 

ที่มา Smartcity Vienna 

Digital City Vienna เป็นการร่วมตัวของบริษัท
ด้าน ICT ของกรุงเวียนนาและเป็นหนึ่งในกิจกรรม
ภายใต้ Smart City Vienna กลุ่มดังกล่าวเป็นการ
รวมตัวท่ีไม่หวังผลก าไรตอบแทนและไม่ขึ้นกับ
หน่วยงานใด ท่ีมีเป้าประสงค์หลักในการสร้าง
ความร่วมมือด้ าน ICT ท่ี เกี่ยวข้องกับกรอบ
นโยบาย “Smart City Wien” ของกรุงเวียนนา 
และการผลิตผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับความต้องการ
ด้าน Digital ผ่านการผลักดันและให้การสนับสนุน
ต่อประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะสตรี ให้มีความ
สนใจต่ออาชีพในด้าน IT และมุ่ งสร้างความ
เข้มแข็ งในการตอบสนองต่ อแนวโน้ มของ
เทคโนโลยีให้กับกรุงเวียนนา 

ลักษณะท่ีส าคัญของกลุ่มนี้คือการมีส่วนร่วมสูง          
มีการสร้างแพลตฟอร์มหรือพื้นท่ีส าหรับการ

แลกเปลี่ยนความคิดและการท างานร่วมกันใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานในแลกเปลี่ยน          
ความคิดเห็นและการเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
จากภาควิจัยและประชาชนท่ัวไป การท างาน
ร่วมกันและการมีส่วนร่วมท่ีสูงนี้จะน าไปสู่การ
พัฒนาโครงการใหม่  ๆ ภายใต้  Smart City 
Vienna ในอนาคต 

ต้ นก า เนิ ดของ  Digital City Vienna มาจาก        
ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งและบทบาทของตลาด 
ICT ในกรุงเวียนนา โดยกลุ่มธุรกิจไอที ตัวแทน
จากธุรกิจไอทีมากกว่า 20 กิจการลงความเห็น
ร่วมกันว่าความตระหนักของประชาชนต่อธุรกิจ
ไอทีนั้นมีอยู่ต่ ามาก เมื่อเทียบกับขนาดและ
ความส าคัญของภาคดังกล่าวซึ่งมีมากกว่า 5,700 
กิจการ มีการจ้างงานมากกว่า 54,000 ต าแหน่ง
และสร้ า งรายได้ ต่ อปี ถึ ง  5.6 พั นล้ านยู โ ร 
อุตสาหกรรมไอทีมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ สูง
และส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ภาคส่วน และมีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโนบาย Smart City Vienna 
จึงควรจะมีการปรับโฟกัสมาท่ีภาคส่วนดังกล่าว
มากขึ้นเพื่อดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
เยาวชนต่อภาคดังกล่าว แนวคิดเหล่านี้เป็นท่ีมา
ของการริเริ่มกลุ่ม Digital City Vienna 

Digital City Wien ก ล า ย เ ป็ น แ บ ร น ด์ ใ น
ระดับประเทศและนานาชาติ ท่ีสร้ างความ
ตระหนักต่อความส าคัญและบทบาทของภาคไอที
ของกรุงเวียนนา มีการจัดกิจกรรม I like IT day 
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของภาค
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ส่วนดังกล่าว โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันท่ี 16 
กั น ย า ย น  ค . ศ . 2014 มี ตั ว แ ท น จ า ก
ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวกว่า 1,500 คน เข้าร่วม
กิจกรรมเดินขบวนในกรุงเวียนนา มีการระบุ            
พันธกิจของอุตสาหกรรมไอซีทีของกรุงเวียนนา 
ในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ในปี            
ค.ศ. 2016 ท่ีผ่านมา Digital City Vienna ได้จัด
กิจกรรมด้านการศึกษาและฝึกอบรม ผ่านการ
เยี่ยมสถาบันการศึกษา และการจัด workshop  
มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงให้
สตรีในการท างานด้าน IT จัดกิจกรรม Digital 
Day 2016 ระหว่างวันท่ี 19-21 ตุลาคม และ 
Digital Saloon ริเริ่มกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสร้าง
ความรู้ด้าน IT ให้กับผู้อพยพ และโครงการ 
Industry Meet Makers ท่ีท าการศึกษาแนวโน้ม
การพัฒนาเทคโนโลยี  ในด้านหุ่นยนต์   3-D 
printing Industry 4.0 และสนับสนุนการศึกษา
และการฝึกอบรมในด้านดังกล่าว 

 

 

สรุป 10 ข้อจำกกำรประชุม VIENNA 
ENERGY FORUM 

ที่มา UNIDO 

การจัดประชุมด้านพลังงาน ณ กรุงเวียนนา หรือ 
Vienna Energy Forum ก็ได้ผ่านพ้นไปเมื่อวันท่ี 

15 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมได้จัดท าข้อสรุปท่ี
สะท้อนถึงบทบาทท่ีส าคัญของพลังงานต่อการ
ด าเนินการ Sustainable Development Goal 
(SDG) และข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศ (Paris 
climate agreement) 

การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,650 คน 
จาก 128 ประเทศ UNIDO เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัด
งานดั งกล่ าว โดยมี  สถาบัน International 
Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) 
รัฐบาลออสเตรีย และองค์การ Sustainable 
Energy for All (SEforALL)เป็นพันธมิตร ในท้าย
การประชุมผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกัน บรรจุ 10 
หัวข้อเพื่อสรุปการประชุมดังกล่าว โดยเน้น
บทบาทของพลังงานในการเป็นตัวเร่งปฎิกิริยา
เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
( SDG) แ ล ะ ข้ อ ต ก ล ง ป า รี ส เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อสรุปท้ัง 10 ข้อ 
มีดังนี้ 

1. กำรตัดสินใจด้ำนพลังงำนในปัจจุบันมีผลต่อ
อนำคต – การลงทุนท่ีจะถูกด าเนินการในปัจจุบัน
มีอายุการใช้งาน (replacement time หรือ – 
เวลาท่ีจะท าการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง) ท่ียาวนาน 
ดังนั้นการเลือกใช้ประเภทพลังงานในวันนี้จะ
จ ากัดให้เราต้องอยู่ในเส้นทางการพัฒนานั้น ๆ ไป
อีกหลายทศวรรษ กลยุทธ์ท่ีมีความบูรณาการใน
ระยะยาวจึงมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการ 
SDGs ซึ่งมีความเร่งด่วนในการด าเนินการ (จะ
เห็นได้จากการก าหนดเส้นตายของเป้าหมาย
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ดังกล่าว) หากเราต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ภายในปีค.ศ. 2030 แสดงความคืบหน้าในปีค.ศ. 
2020 และสร้างพลังขับเคลื่อนเป้าหมายใน
อนาคตของปีค.ศ. 2050 การตัดสินใจในวันนี้
จะต้องอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนส าหรับปีค.ศ. 2050 

2. พลังงำนเป็นกุญแจส ำคัญ – พลังงานเป็นกุญแจ
ส าคัญต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ ดิน และ
น้ า และเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาท่ีรวดเร็วและ
สมบูรณ์  ความเร่ งด่ วนของการด าเนินการ
เป้าหมาย SDG และ Paris Agreement แสดงให้
เห็นถึงความจ าเป็นของการด าเนินการแบบ        
องค์รวมท่ีลดผลกระทบด้านลบและผลักดัน          
การท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 

3. กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของเมืองและผลกระทบ
ด้ำนพลังงำน – แนวโน้มการขยายตัวของเมือง
อย่างรวดเร็วท าให้ เกิดการเติบโตของความ
ต้องการพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพ่ิมขึ้นไปด้วย และมีความต้องการการออกแบบ
เมือง (Urban Design) และการเปลี่ยนแปลงโดย
การใช้นวัตกรรม หนึ่ งในค าตอบอาจจะเป็น
โครงสร้างพื้นฐานท่ีใช้พลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของความ
ต้องการพลั งงานโดยไม่ ให้มี ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

4. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงพลังงำนรำคำ
ย่อมเยำและสะอำด – พลังงานท่ีราคาไม่แพงและ
สะอาดเป็นโอกาสในการลดผลกระทบและปรับตัว

ให้ เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าภาคพลังงาน
เป็นส่วนท่ีส าคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
Paris Agreement การถ่ ายทอด เทค โน โลยี             
การลงทุน การเพิ่มศักยภาพ และการตั้งองค์กร 
จะช่วยส่งเสริมบทบาทของพลังงานในการต่อสู้กับ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อม 

5. นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยี เป็นแก่นของกำร
พัฒนำพลังงำนยั่งยืน – ปัจจุบันมีการเกิดของ
แนวคิดใหม่ ๆ และเทคโนโลยีท่ีพลิกเกมส์ธุรกิจ 
อยู่เร่ือย ๆ แต่ระดับความพร้อมของแนวคิดและ
เทคโนโลยีเหล่านี้ยังเป็นสิ่งไม่แน่นอน สิ่งใหม่ ๆ นี่
เป็นยุคแรกของการน าเอาเทคโนโลยีมาแก้ไข
ปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน นโยบายการพัฒนาใน
ปัจจุบันจะต้องมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สะท้อนถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ี
เกิดขึ้น 

 

6. ควำมส ำคัญของรูปแบบธุ รกิจ (Business 
Model) – รูปแบบธุรกิจท่ีมีส่วนร่วม มีนวัตกรรม 
สามารถขยายตัว ท าซ้ าและมีความยั่งยืนในตัว
ของมันเองเป็นส่วนส าคัญในการการแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืน รูปแบบธุรกิจเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นแล้วใน
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ปัจจุบันและพร้อมจะได้รับการสนับสนุนทาง
การเงินจากสถาบันการเงิน ธนาคารเพื่อการ
พัฒนา และนักลงทุนเอกชน ทรัพยากรทาง
การเงินท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุผล SDG ท่ี 7 และ
ข้อตกลงปารีสก็มีพร้อมแล้วเช่นกัน หากแต่
อุปกรณ์เหล่านี้ยังไม่ได้รับการน าไปด าเนินการใน
รูปแบบท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโต 
และแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างความ
ร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

7. ภำคกำรเมืองต้องร่วมมือ – รัฐบาลสามารถ
กระตุ้นนวัตกรรมได้ผ่านการแสดงความมุ่งมั่นจาก
ภาคการเมือง การก าหนดเป้าหมายและแผนท่ี        
ท้าทาย เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว รัฐสามารถสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมข้ามภาค (cross-sectoral innovation) 
และสร้างตัวกลางท่ีจะน าส่งเทคโนโลยีและ 
integrated solutions ท่ีจะตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค และการพัฒนาระบบ
พลังงานบนพื้นฐานของเครือข่ายท่ีบูรณาการ
มากกว่า Top-down approach 

8. มองหำผู้ ช่ วยกระตุ้ นกำรเปลี่ ยนแปลง  – 
ตระหนักถึงนวัตกรรมในการท างานในระดับ         
ต่าง ๆ และสามารถกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลง 
การตั้งเป้าหมาย และการสร้างความร่วมมือใน
ระดับภูมิภาคท่ีรวดเร็ว และด าเนินการให้ผลของ
การนวัตกรรมนั้ นแทรกซึมไปในทุกระดั บ 
นอกจากนี้การผลักดันสตรีในเป็นผู้น าเอานวัตรรม

ไปใช้เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และการใช้
ภาคเอกชนในการช่ วยลดต้ น ทุนและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและความเร็วในการน าเอานวัตกรรม
มาใช้อย่างแพร่หลายก็เป็นสิ่งส าคัญ 

9. กำรแก้ปัญหำต้องเป็นไปตำมบริบท – พลังงาน
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินการ 2030 
Agenda และข้อตกลงปารีส และการตอบสนอง
ความต้องการด้านความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศต่าง ๆ ด้วย ความเชื่อใจ ความมั่นใจ และ
ความโปร่งใสเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการด าเนินการ
ดังกล่าว นอกจากนี้การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับ
บริบทแล้วความต้องการของแต่ละประเทศก็เป็น
สิ่งส าคัญต่อบรรลุข้อตกลงเหล่านี้ 

10. บทบำทที่เพิ่มขึ้นของภำคเอกชน – บทบาทของ
ภายเอกชนในการด าเนินการ SDG และข้อตกลง
ปารีสนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และภาครัฐควรจะ
ยอมรับภาคเอกชนในการเป็นตัวขับเคลื่อน
นวัตกรรม การออกแบบนโยบายต่าง ๆ ควรจะ
ตระหนักถึงความต้องการของกิจการระดับกลาง
และเล็กในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งสามารถท า
ควบคู่ไปกับการสร้างกรอบการช่วยให้นักธุรกิจ
ใหม่ ๆ สร้างวิธีแก้ปัญหาท่ีมีคุณภาพ ใช้ต้นทุน
อยากมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาพลังงาน
และความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนไปโดย
พร้อมกัน 

 


