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สรุปการประชุม COP 24 

การประชุมประจ าปีขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สมัยที่ 24 หรือ        
COP 24 จัดขึ้น ณ เมือง Katowice ประเทศโปแลนด์ 
ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม ค.ศ.2018 การประชุม
ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 23.000 คน หัวข้อหลักของการ
ประชุมคือการลงความเห็นร่วมเกี่ยวกับกฏ ข้อบังคับ 
และแนวทางการด าเนินการตามข้อตกลงปารีส ซึ่ง
รวมถึงรายละเอียดและการรายงานผลการด าเนินการ
ของแต่ละประเทศสมาชิก เมื่อข้อตกลงดังกล่าวเริ่มมี         
ผลบังคับใช้ในปีค.ศ. 2020 

 

ข้อตกลงที่ถูกเสนอต่อที่ประชุมส่วนใหญ่ได้รับการ
รับรองและเห็นชอบ ซึ่งน าไปสู่การด าเนินการที่แต่ละ
ประเทศสมาชิกจะต้องท าการรายงานปริมาณการปล่อย
สารพิษและของเสียสู่บรรยากาศโลกและการด าเนินการ
เพ่ือลดปริมาณดังกล่าวทุก ๆ สองปี โดยเริ่มจาก            
ปีค.ศ. 2024 เป็นต้นไป แต่ที่ประชุมไม่สามารถลง
ความเห็นเกี่ยวกับการรับรองรายงานด้านผลกระทบจาก
การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิของโลก 1.5 องศาที่จัดท าโดย 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
ที่แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการด าเนินการเพ่ือ
ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้ม

ของระดับการปล่อยสารพิษสู่ชั้นบรรยากาศที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประชุมในภาพรวมแสดงให้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการยกระดับเป้าหมายเดิมให้สูงขึ้น
ก่อนปีค.ศ. 2020 แต่ยังไม่ผ่านการรับรองอย่างเป็น
ทางการจากที่ประชุม และถูกส่งต่อไปให้ที่ประชุมสมัย 
ที่ 25 ที่จะถูกจัดขึ้นในประเทศชิลีพิจารณาต่อไป 

ผลการประชุม COP 24 ที่น่าสนใจ มีดังนี้ 

1. รายงาน IPCC 1.5 C และ GCP 

รายงานพิเศษของ IPCC ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจาก
อุณหภูมิของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้น 1.5 องศาได้รับการเผยแพร่
ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกกล่าวถึง 
ณ ที่ประชุม COP 24 

ระหว่างการประชุมสหรัฐฯ ซาอุฯ รัสเซียและคูเวต 
ชะลอการสรุปของที่ประชุมเชิงเทคนิคโดยท าการ
รับทราบ (note) แต่ปฏิเสธการตอบรับ (Welcome) 
รายงานดังกล่าว ซึ่งน าไปสู่ความไม่พอใจของประเทศ
สมาชิกที่ ได้ รั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
สภาพแวดล้อม และท าให้การรับรองรายงานดังกล่าวถูก
ย้ายไปให้ที่ประชุม Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice (SBSTA) พิจารณาในปี
ค.ศ. 2019 แทน ทั้ งที่ รายงานพิเศษดั งกล่าวเป็น             
ผลมาจากการร้องขอโดยประเทศที่เข้าร่วมการประชุม 
ณ กรุงปารีสในปีค.ศ. 2015 และประเทศสมาชิก           
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้านบวกต่อรายงานดังกล่าว โดย
ผู้แทนของซาอุดิอาระเบียให้ความเห็นว่ารายงาน
ดังกล่าวยังมีช่องว่างด้านวิทยาศาสตร์และความรู้อยู่ 

นอกจากรายงานพิเศษของ IPCC แล้วยังมีรายงาน          
โดย Global Carbon Project (GCP) ที่แสดงให้เห็นถึง
การเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ ามัน        
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ถ่านหินและภาคอุตสาหกรรมที่จะเพ่ิมขึ้นสูงถึงร้อยละ 
2.7 ในปีค.ศ. 2018 (สูงที่สุดในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา) 

2. การรับรองข้อบังคับและกฎของข้อตกลงปารีส 

ดังที่กล่าวไปในเบื้องต้น ว่าจุดประสงค์หลักของที่ประชุม
ดั งกล่ า วคื อการล งคว าม เห็ น เกี่ ย วกั บกฎและ                 
การด าเนินการข้อตกลงปารีส เพ่ือน าไปสู่การจัดท าคู่มือ
การด าเนินการข้อตกลงดังกล่าวและการรับรองคู่มือ
ภายในปีค.ศ. 2020 กฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ถูก
พิจารณามีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินการ 
รวมทั้งการก าหนดข้อบังคับที่จะถูกใช้ในกลไกตลาด 
(voluntary market mechanisms) เช่น การค้า carbon 
(carbon trading) 

 

ซึ่งในท้ายสุดแม้ที่ประชุมได้ท าการรับรองข้อบังคับใน
การด าเนินการข้อตกลงดังกล่าว ที่ก าหนดให้มีการใช้
ข้อบังคับเดียวกับทุกประเทศสมาชิก โดยให้มีการผ่อน
ผันให้กับบางประเทศที่ด้อยศักยภาพในการด าเนินการ 
รวมทั้งมีการผ่อนปรนในการรายงานงบประมาณ           
ที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้ในด้านดังกล่าว แต่ก็ยังมี
ความเห็นที่จะต้องถูกด าเนินการในที่ประชุมครั้งต่อไป 
อาทิ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ Carbon Market ที่ไม่สามารถ
ผ่านที่ประชุมได้ เพราะความขัดแย้งระหว่างประเทศ
สมาชิก (น าโดยบราซิลที่เป็นหนึ่งในประเทศด้านการซื้อ
ขายดังกล่าว) เกี่ยวกับการ double counting ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกในประเทศที่ซื้อและขายปริมาณการ
ปล่อยสารดังกล่าว 

นอกจากนี้ยังมีการปรับข้อตกลงปารีสในหัวข้อ          
ต่าง ๆ เช่น 

 Climate pledge guidance – Article 4 –
ประเทศสมาชิกตกลงที่จะแสดงปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่จะลดอย่างโปร่งใส (ผ่าน public registry) ให้
มีการก าหนดขอบเขตเวลาการด าเนินการที่ เป็น
มาตรฐาน และก าหนดให้แต่ละประเทศสมาชิก
สามารถใช้การตรวจวัดปริมาณท่ีเหมาสมกับประเทศ
ตนเอง (nationally appropriate methodologies) 
ซึ่ งอาจน าไปสู่การบิดเบือนผลและความไม่ เป็น
มาตรฐานของข้อมูลที่รายงาน 

 Market mechanisms – Article 6 – เ ป็ น
ข้อตกลงที่มีเนื้อหาเชิงเทคนิคมากที่สุด ซึ่งเกี่ยวกับ
การค้า carbon trading มีเนื้อหาที่อนุญาตให้ประเทศ
ที่ประสบความส าเร็จในการลดก๊าซสามารถขายผลการ
ด าเนินการของตนต่อประเทศอ่ืนได้ รวมทั้งอนุญาตให้
โครงการย่อยต่าง ๆ (individual project) สามารถ
ขาย carbon credit ได้ ที่ประชุมมีความขัดแย้งใน
ข้อตกลงนี้ดังที่กล่าวถงึไปแล้ว 

 

 Climate finance reporting – Article 9 – 
เป็นข้อตกลงด้านการรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง มีการปรับความ
เข้มงวดของการรายงานโดยผ่อนผันให้ประเทศก าลัง
พัฒนามากกว่า รวมทั้งมีการปรับขอบเขตของรายการ
การเงินให้ครอบคลุมการกู้ยืม (full value of loans) 
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ทั้งหมดแทนที่จะคิดเพียงทุนสนับสนุนหรือ “grant-
equivalent” เท่านั้น ซึ่งอาจน าไปสู่การบิดเบือน          
การรายงานและท าให้เป้าหมายของประเทศพัฒนา
แล้วที่มุ่งระดมเงิน 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน
ปีค.ศ. 2030 ไม่มีผล นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้มีการ
ประชุมระดับสูงในด้านการเงินทุก ๆ สองปี โดยเริ่ม
จากค.ศ. 2020 เป็นต้นไป 

 Transparency – Article 13 – ก า ห น ด
รายละเอียดและความถ่ีในการรายงานการด าเนินการ
และผลการด าเนินการของประเทศสมาชิกในด้าน
สภาวะอากาศ โดยครอบคลุม 7 ด้าน (emissions 
reporting, progress towards meeting climate 
pledges, adaptation, climate impacts and climate 
finance provided or received) ที่ประชุมก าหนดให้
ทุกประเทศสมาชิกอยู่ภายใต้ข้อบั งคับเดียวกัน           
แต่ผ่อนผันให้ประเทศก าลังพัฒนาที่ต้องการความ 
ผ่อนปรนในการรายงาน โดยให้สิทธิแต่ละประเทศ
ตัดสินความต้องการดังกล่าวและระยะเวลาการผ่อน
ผันโดยตนเอง โดยการรายงานดังกล่าวจะถูกเริ่มบังคับ
ใช้จากปีค.ศ. 2024 เป็นต้นไป โดยให้มีการรายงานผล

ทุก ๆ สองปี ข้อบังคับดังกล่าวคาดว่าจะเป็นภาระต่อ
ประเทศสมาชิก ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียง 44 ประเทศ
สมาชิกที่พัฒนาแล้วที่ต้องรายงานผลการด าเนินการ 

 Global stocktake – Article 14 – ส่วนหนึ่งที่
ส าคัญของข้อตกลงปารีสคือวงจรการตั้งเป้าหมายและ
รายงานผล (pledge-and-review) ที่ รายงานเป็น
ประจ าทุก ๆ ปี โดยทุก ๆ ห้าปีจะมีการประเมินผลการ
ด าเนินการโดยเทียบกับเป้าหมายระยะยาวของ
ข้อตกลง และมีปรับการด าเนินในช่วงต่อไปตามผลที่
ได้ (ตามรูปที่ 1) แม้ระหว่างการประชุม COP 24 จะมี
การถกเถียงเกี่ยวกับการประเมินผล (stock taking) ว่า
ควรจะก าหนดเพียงการด าเนินการที่ผลปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้าน adaptation และการ
สนับสนุนด้านการเงิน ตามข้อตกลงปารีส หรือควรจะ
รวมไปถึง loss and damage ที่มาจากผลกระทบของ
การเปลี่ ยนแปลงด้ วย ซึ่ งท้ ายสุ ดข้ อตกลง ได้
ก าหนดการประ เมิ น ให้ มี ส ามขั้ น ตอน ได้ แก่  
Information collection, technical assessment, 
และ consideration of outputs 



 

 การชดเชยผลกระทบที่ไม่สามารถเลี่ยงได้จาก
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (Loss and 
damage) – ข้อพิจารณาดังกล่าวได้ถูกบรรจุให้เป็น
หนึ่ งในข้อมูลที่จะได้รับการประเมินผล (global 
stocktake) ซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศพัฒนาแล้วลังเลที่
จะรับรองข้อพิจารณาดังกล่าว 

 หัวข้ออ่ืน ๆ – ระหว่างการประชุม COP 24 ที่
ประชุมได้ท าการรับรองแนวทางการปฏิบัติและการ
ติดตามผลการด าเนินการตามข้อตกลงปารีส โดยมี 
การจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่จะช่วยอ านวยการ
ด าเนินการต่าง ๆ รวมทั้งมีการตัดสินให้กองทุน 
adaptation fund ภายใต้สนธิสัญญาเกียวโตด าเนิน
ต่อภายใต้ข้อตกลงปารีส 

นอกจากการเจรจาที่เกี่ยวกับการด าเนินการข้อตกลง
ปารีสแล้ว ยังมีการเจรจาในหัวข้ออ่ืน ๆ เช่น 

 Talanoa Dialogue หรือกระบวนการสนทนาผ่านการ
เล่าเรื่องราวเพ่ือท าการปรับเป้าหมายของแต่ละ
ประเทศ (nationally determined contributions 
(NDCs) ตามผลการด าเนินการในช่ วงที่ ผ่ านมา 
กระบวนการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการ
ด าเนินการข้อตกลงปารีส (ตามรูปที่ 1 ) เพ่ือสะท้อน
ความมุ่ งมั่นที่ สู งสุดเท่ าที่ จะเป็นไปได้  (highest 
possible ambition) ของแต่ละประเทศ  

 Pre-2020 commitments ข้อตกลงดังกล่าวได้ผ่าน
การรับรองในปีค.ศ. 2010 ก่อนข้อตกลงปารีส โดยเน้น
ผลักดันประเทศพัฒนาแล้วให้ร่วมรับรอง Doha 
Amendment ที่ จะต่อเวลาการด า เนิ นการของ
สนธิสัญญาเกียวโตไปถึงปีค.ศ. 2020 

 การประท้วงระหว่างการประชุม – ในช่วงการประชุม 
COP 24 มีการประท้วงของประชาชนตามเมืองต่าง ๆ 

ทั่วโลก อาทิ การเดินขบวนที่กรุงบรัสเซล ประเทศ 
เบลเยี่ยม ที่มีประชาชนกว่า 65.000 คนเข้าร่วม ร่วม
ทั้งการประท้วงในกรุง Katowice ที่มีคนเข้าร่วมกว่า 
3.000 คน และการประท้วงระหว่างการจัดกิจกรรม 
Side event ของสหรัฐฯ เพ่ือโปรโมตการใช้เชื้อเพลิง
ถ่านหิน ร่วมทั้งการกล่าวสุนทรพจน์ของ Sir David 
Attenborough และ Greta Thunburg 

 

หนึ่งในไฮไลท์ของการประชุมดังกล่าวคือการประกาศ
การระดมทุนจากประเทศต่าง ๆ เพ่ือร่วมกองทุนในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเพื่อ
แก้ไขสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
ของข้อตกลงปารีสที่มุ่งระดมทุนจากประเทศพัฒนาแล้ว
อย่างน้อย 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปีภายใน             
ปีค.ศ. 2020 อาทิ เยอรมนีท าการบริจาค 70 ล้านยูโร
ให้กับกองทุน Adaptation Fund ร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ 
จากสหภาพยุโรปเช่น ฝรั่งเศส สวีเดน อิตาลี และ
สหภาพยุโรปที่ท าการบริจาครวมกัน 129 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เยอรมนียังเป็นประเทศแรกที่ท าการสัญญาที่จะ
บริจาคเงินกว่า 1.5 พันล้านยูโรให้กับกองทุน Green 
Climate Fund (GCF) ตามด้วยนอร์เวย์ (516 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) และญี่ปุ่นที่ ให้ค าสัญญาแต่ยั งไม่
ประกาศจ านวนเงิน ซึ่งกองทุน Green Climate Fund 
ได้รับเงินสนับสนุนรวมกว่า 7พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
จาก 10 พันล้านที่คาดว่าจะได้ (สหรัฐระงับการให้

https://talanoadialogue.com/background
https://www.carbonbrief.org/the-2004-lecture-that-finally-convinced-david-attenborough-about-global-warming
https://www.carbonbrief.org/the-2004-lecture-that-finally-convinced-david-attenborough-about-global-warming
https://twitter.com/gretathunberg?lang=en
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บริจาค 3 พันเหรียญสหรัฐฯ) สหราชอาณาจักรจะเพ่ิม
ทุนด้านพลังงานทดแทนในเขต Sub-Saharan Africa 
(100 ล้ านปอนด์ ) และการพัฒนา ‘Net-Zero’ ใน
ภาคอุตสาหกรรมหนักภายในปีค.ศ.  2040 (170 ล้าน
ปอนด์) 

World Bank ได้ประกาศการลงทุนตามโปรแกรม 
Climate investment programme มู ลค่ ากว่ า  200 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ระหว่างปีค.ศ. 2021 – 2025 
โดยกว่าครึ่งหนึ่งของงบจะมาจาก World Bank เอง 

ธ น า ค า ร อ่ื น  ๆ  เ ช่ น  ING; BBVA; BNP; Paribasl 
Standard Chartered และ Generale ได้ให้ค าสัญญาที่
จะให้การกู้ยืมเพ่ือด าเนินการโครงการที่ เกี่ ยวกับ           
สภาพอากาศ รวมมูลค่ากว่า 2.4 ล้านล้านยูโร 

การด าเนินการในช่วงต่อไป 

ในปีค.ศ. 2019 ที่จะมาถึง มีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพภูมิอากาศท่ีส าคัญหลายการประชุมด้วยกัน เช่น
การประชุมสุดยอด UN Climate Summit ในเดือน
กันยายน ตารางที่ 1 แสดงการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Date Event 

7-8 February 2019 World summit on “leaving no one behind” in Geneva, Switzerland 

13-15 February 2019 World symposium on climate change and tourism in Bariloche, Argentina 

18-22 March 2019 Africa climate week in Accra, Ghana 

20-22 March 2019 Second UN high-level conference on south-south cooperation in Buenos Aires, Argentina 

14-18 May 2019 49th session of the IPCC in Kyoto, Japan 

May 2019 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories  

17-27 June 2019 UNFCCC intersessional in Bonn, Germany (the “49th session of the subsidiary bodies”) 

16 August 2019 IPCC special report on climate change and land  

20 September 2019 IPCC special report on Ocean and Cryosphere in a Changing Climate  

23 September 2019 UN 2019 climate summit in New York, US 

24-25 September 2019 UN high-level political forum on sustainable development in New York, US 

26 September 2019 UN high-level dialogue on financing for development in New York, US 

23-26 October 2019 International Renewable Energy Conference in Seoul, Korea 

4-8 November 2019 31st meeting of parties to Montreal Protocol 

October 2019, tbc Pre-COP in Costa Rica 

11-22 November 2019, tbc COP25 in Chile 

https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/
https://www.ipcc.ch/report/srccl/
https://www.ipcc.ch/report/srocc/
http://sdg.iisd.org/events/un-2019-climate-summit/
http://sdg.iisd.org/events/un-high-level-political-forum-on-sustainable-development-under-unga-auspices/


 

 

ฮังการี : IPAR 4.0 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
ระดับชาติ 

การสร้างสะพานเพื่อเชื่อมโยงกายภาพกับโลกดิจิทัล 

I4.0 NTP (แ พล ต ฟ อร์ ม เ ท ค โ น โ ล ยี ร ะ ดั บ ช า ติ
อุตสาหกรรม 4.0) เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ริเริ่มโดย
สถาบันวิทยาศาสตร์เพ่ือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และ
การควบคุมของประเทศฮังการี (MTA SZTAKI) ร่วมกับ
กระทรวงเศรษฐกิจแห่งชาติ (Ministry for National 
Economy) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสนับสนุน
การปฎิรูปภาคการผลิตและอุตสาหกรรมในฮังการีเพ่ือ
เข้าสู่ยุคการปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  

โครงการดังกล่าวมีพ้ืนฐานจาก “Irinyi Plan” ซึ่งเป็น
แผนยุ ทธศ าสตร์ ฉบั บ ล่ า สุ ด เ พ่ื อปรั บ รู ป แ บบ
อุตสาหกรรมของฮังการีโดยกระทรวงเศรษฐกิจแห่งชาติ 
โดยมีจุดมุ่ งหมายเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ I4.0 NTP ที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก 
ในการเปิดตัวเมื่อฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ.2016 แม้จะยังไม่ได้
มีการก าหนดกรอบเวลาที่แน่ชัดส าหรับเป้าหมายต่าง ๆ 
ของยุทธศาสตร์ I4.0 NTP แต่มีการคาดหวังผลสอง
ประการที่จะได้รับจากโครงการนี้คือ 1.การเตรียมกลุ่ม
อุตสาหกรรมเพ่ือให้พร้อมส าหรับการปรับให้เข้ากับ
นวัตกรรม I4.0 และ 2.การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
ให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันในระดับโลก 

จากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม
มองว่า แพลตฟอร์มนี้ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ

พัฒนาความพร้อมของประเทศเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบดิจิทัล โดยปัจจุบันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้ม
ในอนาคตของ  I4.0 ได้ เป็ น เป้ าหมายหลั กของ
แพลตฟอร์มอีกด้วยมุมมองในอนาคต ส าหรับ I4.0 NTP 
ได้มีการตั้งจุดมุ่งหมาย คือการเพ่ิมกิจกรรมต่าง ๆ และ
โครงการน าร่องในระบบ I4.0 ไปทั่วประเทศ 

แผนระดับชาติเพื่อการปรับรูปแบบอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

ฮังการีเป็นเหมือนกับอีกหลายประเทศในสหภาพยุโรป    
ที่ต้องการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นยุคที่
เศรษฐกิจพึงพาอินเตอร์เน็ตและมีอิทธิพลในการปฎิรูป
อย่างมีนัยส าคัญทั้งในแง่ของภาคการผลิตและระบบ
ขนส่ง โดยปัญหาที่ เกิดขึ้นจากทั้ งทางทฤษฎีและ        
ทางปฎิบัตินั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อน
อย่างมาก จึงท าให้ฮังการีแสดงท่าทีในการปฎิรูปอย่าง
ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางดิจิทัลที่เป็นความท้าทายที่ส าคัญในการจะเอาชนะ
ค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปที่มากกว่าถึง 38% ยิ่งไปกว่า
นั้นคะแนนด้านการลงทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
รวมถึงความต้องการทักษะด้านดิจิทัลของฮังการีก็น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปอยู่ถึง 10% 

การปรั บ เปลี่ ย น โคร งสร้ า งด้ านดิ จิ ทั ลอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพจะมาเป็นศักยภาพส าคัญในการช่วยปรับ
สถานการณ์ของประเทศให้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังช่วย
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เสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตใน
ระดับนานาชาติและการสร้างงานได้อีกด้วย จากปูมหลัง
ดังกล่าวรัฐบาลของฮังการีและภาคอุตสาหกรรมได้ระบุ
ถึงความจ าเป็นในการพัฒนายุทธศาสตร์นโยบายให้
ครอบคลุมเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล 

หลังจากการประกาศแผน “Irinyi Plan” ในกุมภาพันธ์ 
ปี  ค.ศ.2016 ทิศทางหลักของเค้าโครงแผนการ
ด าเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมใน
ฮังการีคือการท าให้ประเทศมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับสูง (highly 
developed industrial sectors) ของสหภาพยุ โ รป
ภายในปี ค.ศ. 2020 โดยวัตถุประสงค์หลักของแผนดังนี้ 

 การเพ่ิมอัตราส่วนของผลผลิตทางอุตสาหกรรมใน 
GDP จากปัจจุบัน 23.5% เป็น 30% ภายในปี ค.ศ. 
2020 

 การเพ่ิมระดับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับการวิจัย
และพัฒนา (R&D) เป็น 1.8% ของ GDP ภายในปี 
ค.ศ. 2020 

 การส่งเสริมด้ านการเติบโต การส่งออกและ
ศักยภาพด้านนวัตกรรมของบริษัทในประเทศ 

 การลดกิจกรรมที่มีทักษะต่ า 

 กา ร เ พ่ิ มกิ จ ก ร รมที่ มี ทั กษะสู ง  embracing 
planning การควบคุมและ ITrelated tasks3 โดย
เงินทุนในการด าเนินการดังกล่าว ได้รับจากการ
จัดสรรซึ่งบางส่วนได้จากกองทุนสหภาพยุโรปของ
ฮังการี (Hungary´s EU funds) และบางส่วนจาก
งบประมาณของรัฐ (state´s budget) 

 ความพร้อมของอุตสาหกรรมต่อการผลิตในอนาคต 

ยุทธศาสตร์  I4.0 NTP ถือเป็นส่ วนหนึ่ งของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกระบุในแผน“Irinyi Plan” เพ่ือ
จัดระบบพ้ืนฐานของระบบการผลิตขึ้นใหม่เพ่ือให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทลั 

วัตถุประสงค์หลักของ I4.0 NTP มีทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้ 

1. การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ดกา รแลก เปลี่ ยนข้ อมู ล           
ความร่วมมือและการจัดตั้ งกลุ่มความร่วมมือ
ระหว่างผู้เล่นทุกฝ่ายในเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งศูนย์วิจัยและสถาบันการศึกษา บริษัทและ
สมาคมผู้เชี่ยวชาญ 

2. งานต่ าง ๆ มุ่ ง เน้นเ พ่ือเร่ งให้ เกิดนวัตกรรม 
โดยเฉพาะในด้านดิจิทัลและการผลิต โดยมุ่งเน้นไป
ที่ภาคส่วนของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 

3. การสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจระดับชาติมีความ
พร้อมส าหรับการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

4. การตอบสนองต่อความท้าทาย in a prompter 
way than any time before 

5. การส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ส าหรับการมุ่งสู่นวัตกรรม 

การขับเคลื่อนโครงการโดยภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง
การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ผู้ที่ขับเคลื่อนนโยบายของแพลตฟอร์มรวมไปถึงการวาง
ออกแบบของโครงการ เป็นบทบาทที่มาจากวิสัยทัศน์
และการขับเคลื่อนแบบบนลงล่าง (top-down steering 
role) ของกระทรวงเศรษฐกิจแห่งชาติโดยอยู่ในรูปแบบ
ของการพัฒนายุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการดังกล่าวมี
การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่ วนร่ วมผ่านการเก็บ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ทราบถึง
ล าดับสิ่งต่าง ๆ ที่ควรให้ความส าคัญในอนาคตรวมถึง
วิธีการปฎิบัติเพ่ือเปลี่ยนฮังการีสู่ระบบดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ความมั่นใจว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถประสบ
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ความส าเร็จระยะยาวแนวคิดต่าง ๆ ของโครงการจึงมา
จากตัวแทนของกลุ่มอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและ
วงสังคม โดยได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากรัฐบาล
ของฮังการี ส าหรับผู้ด าเนินการหลักหรือหัวหน้าของ
โครงการนี้ คือ สถาบันการศึกษา MTA SZTAKI ของ
ฮังการี โดยยังไม่มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของ
หน้าที่ดังกล่าว 

 

I4.0 NTP เป็นแนวคิดแบบองค์รวมที่ให้ความส าคัญทั้ง
ด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐานรวมทั้งทักษะในด้าน
อ่ืน ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการน ามา “Industrie 
4.0” ของประเทศเยอรมันมาประยุกต์ใช้ในฮังการี โดย
ผลที่คาดหวัง คือ การเร่งให้เกิดนวัตกรรม การตระหนัก
ในวิธีการของอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
และผู้เชี่ยวชาญระดับสูงรุ่นใหม่และการพัฒนาระบบ
นิเวศด้านการผลิตให้มีความสามารถในการแข่งขันและ
ยั่งยืน โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่าง
เต็มที่จากรัฐบาลของฮังการีและการด าเนินงานโดย
สมัครใจจาก MTA SZTAKI และในส่วนของเรื่องการ
สนับสนุนทางการเงินในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับ
กระทรวงเศรษฐกิจแห่งชาติ 

I4.0 NTP มีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับ Centre of 
Excellence in Production Informatics and Control 
(2017-2024) (EPIC CoE) โครงการดังกล่าวได้รับรางวัล
จาก EU grant ภายใต้โครงการ Horizon2020 ยิ่งไป
กว่านั้น the EPIC CoE ยังได้รับการสนับสนุนด้าน
เงินทุนจาก the National Research, Development 
and Innovation Office of the Government of 

Hungary (NRDI) and the Economic Development 
and Innovation Operational Programme (GINOP) 
อีกด้วย 

ความสมดุลระหว่างเงินทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 

โมเดลการระดมทุนจากภาครัฐของโครงการ I4.0 NTP มี
สองทางเลื อกด้ วบกันได้ แก่  การสนับสนุนจาก
งบประมาณของรัฐ (ที่อยู่ในระหว่างการเจรจา) และ        
การเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก จากโครงการ EPIC (ที่
ล่าสุดยังไม่มีการตัดสินใจที่แน่ชัดถึงมูลค่าดังกล่าว)  

โครงการ EPIC เป็นโครงการของสหภาพยุโรปที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก Horizon 2020 จ านวนมากกว่า 10.8 
ล้านยูโร โดยได้รับรางวัลผ่านโครงการ Horizon 2020 
ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของโครงการ 
และอีก 5 แหล่งเงินอุดหนุนหลักโดยส านักงาน NRDI 
(3.6 ล้านยูโร) และ GINOP โดยงบประมาณของ EPIC 
CoE ทั้งหมดที่ได้รับโดยนับรวมการมีส่วนร่วมอย่าง
สมัครใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมจ านวนทั้งสิ้น 21.7 
ล้านยูโร 

 

การส ารวจศักยภาพของแหล่งเงินทุนภาคเอกชน 

การมีส่วนร่วมของบริษัทเอกชนในการพัฒนาและการ
สนับสนุนในมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 ถือ
เป็นส่วนส าคัญของความส าเร็จอย่างยั่งยืน อย่างไรก็
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ตามเนื่องจากในช่วงแรกของ I4.0 NTP ไม่มีการก าหนด
รูปแบบการระดมทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการให้

เงินทุนจากรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนการท างานอย่าง
ต่อเนื่องของแพลตฟอร์ม โดยในตอนนี้การสนับสนุน
เงินทุนจากภาคเอกชนมีแต่ในรูปแบบของความสมัครใจ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งเงินทุนดังกล่าวได้รับ
จากรูปแบบนี้ไม่มากนักด้วยเหตุนี้ท าให้ MTA SZTAKI 
ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการระดมทุน
จากภาคเอกชนผ่านรูปแบบของค่าธรรมเนียมสมาชิก            
ซึ่ งถือว่าเป็นตัวเลือกในอนาคตที่อยู่ ระหว่างการ
ปรึกษาหารือกัน 

การด าเนินงานผ่านคณะท างาน I4.0 ทั้ง 7 กลุ่ม 

ตามยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่ต้องการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของอุตสาหกรรม ส่งผลให้รัฐบาลฮังการีได้
ก าหนดให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอยู่ใน        
ภาคส่วนที่ให้ความส าคัญในยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยเพ่ือความสมบูรณ์ของแผนการด าเนินงาน
ที่อยู่ในข้อบังคับเกี่ยวกับองค์กรและการด าเนินงาน 
(Organisational and Operational Regulations) งาน
ของ I4.0 NTP คือการก าหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์
ให้กับ 7 คณะท างาน ซึ่งถูกตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 
2016 ระหว่างการประชุมครั้งที่ 2 ของแพลตฟอร์ม โดย
แต่ละกลุ่มจะมีกิจกรรมเฉพาะของประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ Industry 4.0 ในฮังการี โดยจุดมุ่งหมายหลักคือ การ

หาวิธีการและข้อเสนอแนะส าหรับวิธีในการเอาชนะ
ความท้าทาย โดยจะน าเสนอผ่านข้อปฏิบัติ  

คณะท างานมี 7 กลุ่ม ดังนี้ 

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ 
2. การจ้างงงาน การศึกษาและการฝึกอบรม 
3. การผลิตและการขนส่ง 
4. เทคโนโลยีด้าน ICT 
5. ระบบน าร่ องทางไซเบอร์ -กายภาพของ 

Industry 4.0 
6. นวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจ 
7. การก าหนดกรอบกฎหมาย 

มุมมองในอนาคตในเรื่องของคณะท างานซึ่งถือว่าเป็น
ความท้าทายหลักของแพลตฟอร์ม คือการก าหนดให้แต่
ละคณะท างานมีกิจกรรมหรือหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
อย่างเต็มความสามารถมากที่สุดซ่ึงโครงสร้างขององค์กร
ของแพลตฟอร์มประกอบด้วยสมาชิก คณะกรรมการ
บริหารและฝ่ายเลขานุการ โดยคณะกรรมการบริหารนั้น
มีทั้งหมด 7 คน ดังนี้ ประธาน สมาชิกผู้แทนถาวรและ
ผู้แทนจาก 5 ฝ่ายที่มาจากภาคการผลิต สารสนเทศ 
SMEs สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้เชี่ยวชาญ ในขณะ
ที่ส่วนของฝ่ายเลขานุการ ซึ่งท าหน้าที่ด าเนินการ
สนับสนุนบทบาทของแพลตฟอร์มมีเพียง 2 คนเท่านั้น 

(มีต่อในฉบับต่อไป) 

 


