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10 เทคโนโลยีย่ังยืนที่จะยกระดับกำรผลิต
อำหำรของโลก 

WRI 

แม้ว่าในหลายประเทศอาทิ ญี่ปุ่น จะเข้าสู่
แนวโน้มการลดลงของประชากร แต่ในภาพรวม
ประชากรของโลกยังจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
คาดว่าจ านวนประชากรโลกจะเพิ่มไปท่ี 10 
พันล้านคน ภายในปีค.ศ. 2050 หนึ่งในความท้า
ทายของแนวโน้มดังกล่าว คือ การผลิตอาหารให้
เพียงพอต่อประชากรโลกอย่างยั่งยืนและไม่
ท าลายสภาพแวดล้อม ภายในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

World Resources Institute ได้ ท าการตี พิ มพ์
รายงาน Creating a Sustainable Food Future ร่วม 
กับธนาคารโลก UNEP และ UNDP เพื่อเสนอ 22 
มาตรการ เพื่อจัดการด้านอาหาร มาตรการ
ดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวดได้แก่ 

 ลดอุปสงค์หรือ Demand ให้โตช้าลง 

 เพิ่มปริมาณการผลิตอาหารโดยไม่เพิ่ม
พื้นท่ีการเพาะปลูก 

 เพ่ิมอุปทานหรือ Supply ของปลา 

 ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากภาคเกษตรกรรม และ 

 ปกป้องและฟื้ นคืนระบบนิ เวศทาง
ธรรมชาติ 

มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างปริมาณ
อาหารท่ีโลกสามารถผลิตได้ในปัจจุบัน และ
ความต้องการท่ีคาดว่าจะมาถึงในปีค.ศ. 2050 
โดยหลีกเลี่ยงการเปิดพื้นท่ีเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น
และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบ
อาหารให้สอดคล้องกับระดับท่ีก าหนดโดย
ข้อตกลงปารีส 

 
รูปที่ 1:  25 มาตรการน าเสนอโดยรายงาน WRI 

หลายมาตรการในรายงานดังกล่าวเป็นการเสนอ
ให้ชาวนาและผู้ประกอบการในภาคเกษตรกรรม
น าเอา Best Practice ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาใช้
อย่ า งแพร่หลายให้ม ากขึ้ น  บางส่ วน เป็ น
มาตรการด้านผู้บริโภคท่ีต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
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การบริโภค หรือเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
นโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีมาตรการท่ี
จ าเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ รายงาน
ดังกล่าวน าเน้นการพัฒนา 10 มาตรการด้วยกัน 

 
1) เนื้อสัตว์จากพืช โดยเฉลี่ยแล้ว โปรตีนท่ีมา
จากเนื้อวัวและเนื้อแกะใช้พื้นท่ี และปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากกว่าโปรตีนท่ีมาจากพืชกว่า 20 
เท่า การผลิตสินค้าเนื้อท่ีมีความคล้ายพืช และให้
ความรู้สึกในการกินท่ีคล้ายกับเนื้อสัตว์จะช่วย
ลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ลง ในปัจจุบันมี
หลายบริษัท อาทิ Impossible Foods และ 
Beyond Meat ริเริ่มท่ีจะพัฒนาสินค้าของตนไป
ในทิศทางดังกล่าว 

2) การเพิ่ม Shelf lives หรือระยะเวลาท่ีสินค้า
อาหารสามารถอยู่บนชั้นวางของ Supermarket 
ได้ สัดส่วนของอาหารท่ีถูกท้ิงหรือกลายเป็นของ
เสีย (ระหว่าง farm และ fork) คิดเป็นสัดส่วนท่ี
สูงถึงหนึ่งในสามเลยทีเดียว ปัจจุบันมีการคิดค้น
แนวทางการพัฒนาเพื่อชะลอเวลาท่ีอาหารจะ
เสีย โดยใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติ อาทิ 

Apeel Sciences ท่ีท าการพัฒนาสารสเปย์ท่ีลด
อัตราการเติบโตของแบคทีเรีย และการสูญเสีย
น้ าในผลไม้ บริษัทท่ีคล้าย ๆ กันอื่น ๆ ได้แก่ 
Nanology และ Bluapple 

3) ลดการปล่อยก๊าซจากวัว กว่าร้อยละสามสิบ
ของก๊าซเรือนกระจกท่ีมาจากภาคเกษตรกรรม 
(ไม่นับจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นท่ี หรือ 
land use change) มาจากการเรอของวัวท่ีมี
ปริมาณก๊าซมีเทนท่ีสูง สถาบันการวิจัยของ
เนเธอร์แลนด์ DSM ได้พัฒนาสารเคมีท่ีช่วยลด
ปริมาณก๊าซมี เทนท่ีถูกปล่อยโดยวัวได้กว่า          
ร้อยละ 30 ในการทดสอบ โดยคาดว่าจะไม่มี
ผลกระทบข้างเคียงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

4) ลดการสูญเสียไนโตรเจนของดิน กว่าร้อยละ 
20 ของก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตของภาค
เกษตรกรรม มาจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพื่อ
ทดแทนสารไนโตรเจนในดิน ซึ่งก๊าซดังกล่าวมา
จากการสร้าง Nitrous oxide โดยจุลินทรีย์ ท่ี
เปลี่ยนสารไนโตรเจนจากรูปแบบหนึ่งไปอีก
รูปแบบหนึ่ง การป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยน
รูปแบบสารดังกล่าว ผ่านการใช้ nitrification 
inhibitors ผ่านการเคลือบสามารถจะลดการ
สูญเสียสารไนโตรเจนและเพิ่มการดูดซึมสาร
ดังกล่าวโดยพืช ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
และลดมลพิษทางน้ าท่ีเป็นประโยชน์ทางอ้อมอีก
ด้วย อย่างไรก็ตามการผลักดันมาตรการดังกล่าว
ต้ องพึ่ งพามาตรการ เชิ งน โยบาย เพื่ อ ให้
เทคโนโลยีดั งกล่าวถูกกระจายไปใช้อย่าง
แพร่หลาย 
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5) Nitrogen-absorbing crops การพัฒนาพืชท่ี
สามารถดูดซึมไนโตรเจนได้มากกว่าปกติ หรือพืช
ท่ีสามารถยับยั้งกระบวนการ nitrification ก็
สามารถลดปริมาณก๊ าซ  nitrous oxide ได้  
ปัจจุบันนักวิจัยสามารถระบุสายพันธุ์ของพืชท่ีมี
ความสามารถในการลดหรือยับยั้งกระบวนการ 
nitrification ของพืชสายพันธ์ุหลักได้แล้ว 

 
6) สายพันธุ์ข้าวท่ีมีก๊าซมีเทนต่ า ข้าวเป็นหนึ่งใน
สายพันธุ์พืชท่ีมีการปลูกอย่างแพร่หลาย สัดส่วน
ของก๊าซเรือนกระจกท่ีมาจากการปลูกข้าวคิด
เป็นร้อยละ 15 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
ภาคการผลิตการเกษตรท้ังหมด นักวิจัยได้
ด าเนินการและสามารถระบุสายพันธ์ุข้าวท่ีปล่อย
ก๊าซมีเทนน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ (ร้อยละ 30 
จากค่าเฉลี่ย) อย่างไรก็ตามประเทศท่ีมีการปลูก
ข้าวมาก ยังไม่มีการผลักดันน าเอาข้าวสายพันธุ์
ดังกล่าวไปปลูกใช้แต่อย่างไร 

7) การใช้ CRISPR หรือ clustered regularly 
interspaced short palindromic repeats 
หรือการปรับสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ให้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตอาหาร ลดการใช้น้ าและ
ทรัพยากรอื่น ๆ และความสามารถในการต่อต้าน
โรค เทคโนโลยีดังกล่าวจะท าให้นักวิจัยสามารถ
เลือกเปิดหรือปิด Genes ในพืชและสัตว์ได้ 

8) สายพันธุ์ ต้ นปาล์ม ท่ีมีประสิทธิภาพสู ง 
ปริมาณการบริโภคน้ ามันปาล์มของโลกเพิ่ ม
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ น้ ามันปาล์มถูกน าไปใช้ใน
รูปแบบต่าง ๆ จากแชมพูไปจนถึงเพื่อการ
ประกอบอาหาร Demand ท่ีเพิ่มสูงขึ้นท าให้มี
การตัดป่าไม้ในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ัวโลกเพื่อปลูก
ปาล์ม  หนึ่ ง ในมาตรการ ท่ีสามารถจะลด
ผลกระทบจากการบริโภคน้ ามันปาล์มท่ีสูงขึ้นคือ
การเปลี่ยนไปปลูกปาล์มท่ีให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
บริษัท PT Smart ได้ด า เนินการในรูปแบบ
ดังกล่าวในประเทศอินโดนีเซียในช่วงท่ีผ่านมา 

9) การผลิตอาหารปลาจาก Algae การเพิ่มขึ้น
ของฟาร์มปลาท่ัวโลกน าไปสู่ความต้องการของ
วัตถุดิบอาหารปลา อาทิปลาและสัตว์น้ าขนาด
เล็ก ท่ีเพิ่มขึ้น ความต้องการดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อห่วงโซ่อาหารของโลกอย่างมีนัยส าคัญ 
หนึ่งในมาตรการเทคโนโลยีท่ีถูกน ามาใช้จัดการ
ปัญหาดังกล่าวคือ การผลิตอาหารปลาโดย
น าเอา Algae หรือ oilseeds ท่ีมีสาร Omega-
3 มาใช้ในการผลิตอาหารปลา มาตรการดังกล่าว
ก าลังถูกพัฒนาโดยหลากหลายบริษัท 

10) การผลิตปุ๋ยจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขั้นตอน
การผลิตปุ๋ยท่ีมีสารไนโตรเจนนั้นใช้พลังงานและ
น้ ามันถ่านหินสูง และน าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือน
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กระจกท้ังจากการเผาผลาญเชื้อเพลิง และการ
รวมตัวกันระหว่างสารไนโตรเจนและไฮโดรเจน 
ปัจจุบันมีการด าเนินการโครงการน าร่องใน
ประเทศออสเตรเลียเพื่อท าการผลิตปุ๋ยโดยใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อน าไปสู่การผลิต 
low-carbon fertilizer ต่อไป 

 
แม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะมีศักยภาพสูงในการลด
ปริมานก๊าซเรือนกระจกในตัวของมันเอง แต่ใน
ปัจจุบันกลับยังไม่ได้รับการผลักดันเท่าท่ีควร 
การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า ด้วย
ขาดการผลักดันจากภาครัฐในด้านต่าง ๆ อาทิ 
ด้านการลงทุน ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ แม้จะมี
ศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายในระยะใกล้ แต่ก็
ต้องมีการลงทุนท่ีสูงในเบื้องต้น รวมท้ังต้องมี  
การปรับข้อบังคับและกลไกต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ก า ร ผ ลั ก ดั น ดั ง ก ล่ า ว จ ะ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหากได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และแม้ว่าเทคโนโลยีและมาตรการ
เหล่านี้ยังไม่ได้รับการด าเนินการอย่างแพร่หลาย 
แต่ก็แสดงให้เห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ใน
การจัดการความท้าทายดังกล่าว 

 
UNIDO เปิดตัว IAP ในงำน Thailand 
Industry Expo 2019 

UNIDO 

กรุงเทพฯ, 19 กรกฎาคม 2562- UNIDO เปิดตัว
เบื้ อ งต้ น  (Soft Launch) แพลตฟอร์ มก าร
วิเคราะห์อุตสาหกรรม หรือ Industrial Analytics 
Platform (IAP) ใ น ง า น  Thailand Industry 
Expo 2019 โดยมี นายสุ ริ ยะ  จึ งรุ่ ง เรื องกิ จ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้เปิด
งานแสดงดังกล่าว และได้ท าการเยี่ยมชมบูธของ 
UNIDO ท่ีจัดแสดงรายละเอียดของ IAP 

แพลตฟอร์ม IAP ดังกล่าวเป็นเครื่องมือนวัตกรรม
ท่ีช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง            
ท่ีผ่านการเลือกสรรโดยผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าใน
ด้านดังกล่าว และน ามารวบรวมในรูปแบบท่ี
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

http://iap.unido.org/
http://iap.unido.org/
http://www.iran-daily.com/News/14633.html?catid=3&title=Iranian-scientist-develops-nano-organic-fertilizer
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://id.wikipedia.org/wiki/organisasi_pengembangan_industri_perserikatan_bangsa-bangsa
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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โครงสร้างของแพลตฟอร์มดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนตามความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ 

 Data explorer เป็นส่วนท่ีน าเสนอชุด
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่ี
เลือกสรรโดยผู้ใช้ ตัวชี้วัดดังกล่าวมาจาก
ข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ 

 Country Profile น าเสนอข้อมูลเบื้องต้น
ของประเทศนั้นๆ  

 Featured articles เป็นส่วนท่ีรวบรวม
เอาบทความและข้อความต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่
ด้านเทคนิค เพื่อให้ข้อมูลท่ีสั้นและกระชับ 
เกี่ยวกับปัญหาด้านอุตสาหกรรมและ
แนวโน้มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศนั้น เขียนโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนประกอบท้ังสามส่วนนี้นับเป็นองค์ความรู้
เบื้องต้น ท่ีจะช่วยในกิจกรรมการสร้างศักยภาพ 
(Capacity Building) และการฝึกอบรมในด้าน
ดังกล่าวของ UNIDO และหุ้นส่วนโครงการใน
อนาคต การเปิดตัวโครงการดังกล่าวในประเทศ
ไทย นับเป็นโครงการน าร่องครั้งแรกในการใช้
ระบบ IAP เป็นส่วนหนึ่งในการอบรมผู้เช่ียวชาญ
และนักนโยบายกว่า 40 คนจากรัฐบาลไทย ใน
หัวข้อ “Leveraging Global Value Chains for 
Industrial Development” และมีการคาดการณ์
โอกาสทางเศรษฐกิจ ท่ีจะได้รับจากการบูรณาการ

และยกระดับห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (Global 
Value Chain)  

โครงการ UNIDO IAP ได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากกระทรวงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมนี (BMZ) 

ผู้ สนใจสามารถเข้ าชมและลองใช้  IAP ได้
ท่ีนี ่https://iap.unido.org/ 

  
รู้จักโครงข่ำย SDSN 

โ ค ร ง ข่ า ย  UN Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN) เริ่มด าเนินการมา
ตั้งแต่ค.ศ. 2012 ภายใต้ความดูแลของเลขาธิการ
สหประชาชาติ โครงข่ายดังกล่าวท าหน้าท่ีผลักดัน
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเพื่อท าการโปรโมตแนว
ทางการด าเนินการท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่ งยืน รวมท้ังการด าเนินการตามเป้าหมาย 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
และข้อตกลงปารีส (Paris Climate Agreement) 

โครงข่ายดังกล่าวมุ่งด าเนินการเพ่ือเร่งการเรียนรู้ 
และโปรโมตการด าเนินการแบบบูรณาการ เพื่อ
จัดการความท้าทายท่ีตั้งอยู่บนความเชื่อมต่อ
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

https://iap.unido.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/SDSN-SEA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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SDSN ด าเนินการร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ของ
สหประชาชาติ สถาบันการเงินต่าง ๆ ภาคเอกชน
และสังคม 

รูปแบบและโครงสร้างของ SDSN ถูกสร้างเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้น าจากภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกท่ีมีความ
หลากหลายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย  
โดยมี SDSN Leadership Council เป็นกลไกของ
องค์กรในการด าเนินการด้านต่าง ๆ โดยการ
ด าเนินการต่างของ SDSN นั้นมีประเทศสมาชิก
หรือกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเป็นกลไก
ขับเคลื่อน และมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
ด้ านต่ าง  ๆ หรื อ  Thematic Networks เพื่ อ
ด าเนินการเฉพาะทาง โครงการท่ีน่าสนใจของ 
SDSN ได้แก่ 

Deep Decarburization Pathways Project 
(DDPP) – deepdecarbonization.org/ เป็นโครงการ
ระหว่ าง SDSN และ Institute for Sustainable 
Development and International Relations 
(IDDRI) เพื่อช่วยในการวางแผนการพัฒนา Low-
emission development pathway ในปี ค .ศ . 
2050 ให้ประเทศต่าง ๆ โครงการดังกล่าวมี
นักวิจัยระดับแนวหน้าจาก 16 ประเทศ และได้มี
การด าเนินการท าแผน deep decarbonization 
pathway ให้กับประเทศ ออสเตรเลีย บราซิล 
แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย
อิ ตาลี  ญี่ ปุ่ น  เม็ กซิ โก  รั ส เซี ย  แอฟริ กาใต้             
เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 
รวม ท้ั งจั ดท า รายง านการวิ เ ค ราะห์ แ ละ             

เครื่ อ งมื อช่ ว ยวิ จั ยและค านว ณแนวทาง 
decarbonization http://deepdecarbonizati
on.org/research-methods/ddpp-collective-
toolkit/ 

โครงกำร Low-carbon technology 
Partnership initiative (LCTPi) 
– http://lctpi.wbcsdservers.org/ เป็นโครงการ
ระหว่าง World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) องค์กร 
International Energy Agency (IEA) และ SDSN 
โครงการนี้มุ่งเร่งการด าเนินการและเผยแพร่
เทคโนโลยี  low carbon technology 

http://unsdsn.org/about-us/vision-and-
organization/ 

 
TORONTO SIDEWALK เมืองอัจฉริยะ 

โครงการ Sidewalk Toronto เป็นโครงการ
นวัตกรรมท่ีน าเอาเทคโนโลยีน าสมัยด้านต่าง ๆ 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเมือง โครงการพัฒนา
เมืองดังกล่าวด าเนินการโดย Sidewalk Labs ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือ Google ในพื้นท่ี Quayside 

http://www.deepdecarbonization.org/
http://deepdecarbonization.org/research-methods/ddpp-collective-toolkit/
http://deepdecarbonization.org/research-methods/ddpp-collective-toolkit/
http://deepdecarbonization.org/research-methods/ddpp-collective-toolkit/
http://lctpi.wbcsdservers.org/
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://unsdsn.org/about-us/vision-and-organization/
http://unsdsn.org/about-us/vision-and-organization/
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เมืองโตรอนโต้ แคนาดา ริเริ่มในปีค.ศ. 2017 จาก
การชนะการประมูล โดย Sidewalk Lab ใน
เบ้ืองต้นมีแผนในการพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็น
พื้นท่ีใช้สอยแบบผสมในรูปแบบใหม่ท่ีเป็นชุมชน
สมบูรณ์แบบ ท่ีมุ่งให้ความส าคัญต่อผู้อยู่อาศัย
เป็นหลัก มีการวางแผนโครงการน าร่องประเภท
ต่าง ๆ รวมท้ังการย้ายส านักงานของ Google เข้า
สู่พื้นท่ีดังกล่าว รวมมูลค่าโครงการท้ังหมดกว่า 50 
ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

Photo by Burst on Pexels.com 

โครงการดังกล่าวสามารถแยกออกเป็น  11
ประเภท ได้แก่ 

- การคมนาคม การวางแผนการใช้พื้นท่ีคมนาคม
ท่ีรถสามารถใช้ร่วมกับการปั่นจักรยานและการ
เดินเท้าได้ 

- พื้นท่ีสาธารณะ ออกแบบพื้นท่ีเมืองท่ีกระตุ้น
กิจกรรมและพื้นท่ีสาธารณะท่ีสามารถใช้สอยได้
จริงและรื่นรมยใ์นการใช ้

- อาคาร ท่ีมีความเป็นอัจฉริยะมีความยืดหยุ่นใน
การใช้งานและเปลี่ยนผันการใช้สอย 

- บริการชุมชนและเมือง ท่ีเชื่อมต่อผู้คนอย่าง
ง่ายดายผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ท่ียกระดับ
การสื่อสารและมอบอ านาจให้กับชุมชน 

- ความยั่งยืน สร้างชุมชน climate positive ท่ี
สามารถดูดซึมเอาก๊าซคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศ
ได้ (carbon negative) 

- Digital Platform การสร้าง Digital layer เพื่อ
เชื่อมต่อกับ physical layer 

- การปกครองด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัว 
สร้างกรอบการดูแลความปลอดภัยของข้อมูล 

- การด าเนินการโครงการน าร่อง ใช้การด าเนิน
ระยะสั้นน าการพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาวเพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้จากการด าเนินการ เพื่อน าไปสู่
การสร้างวิสัยทัศน์ในระยะยาว 

- ท่ีอยู่อาศัยราคาย่อมเยา การสร้างท่ีอยู่อาศัย
ราคาย่อมเยาในพื้นท่ีพัฒนา มีครัวเรือนท่ีมีความ
หลากหลายในฐานะและพื้นท่ีชุมชนท่ีมีการใช้สอย
แบบผสม 

- การสร้างสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรม
เมือง สร้างสถาบันดังกล่าวเพื่อน าไปสู่การสร้าง
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ี 

- การพัฒนาและวางแผน ผ่านเสาหลักในการ
วางแผนแบบบูรณาการในกระบวนการพัฒนา 

นอกจากนี้แล้วโครงการดังกล่าวยังให้ความส าคัญ
กับการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และการ
ให้ข้อมูลต่อประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ 

https://www.pexels.com/photo/aerial-architectural-design-architecture-buildings-373912/
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การประชุม สัมมนา โต๊ะกลม และการประชุม
ชุมชน การร่วมวางแผน การจัดกิจกรรมชุมชน 
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
youtube และ podcast 

แผนการพัฒนาหรือ master innovation and 
development plan ของพื้นท่ีดังกล่าว ได้รับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนกว่าสองหมื่นคน ผ่าน
การสนทนาและด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
กล่าวถึง ความคิดเห็นดังกล่าว ส่งผลต่อแผนและ
การด าเนินการ รวมท้ังการปรับมาตรฐาน แผน
ออกแบบ การด าเนินการ และบทบาทของบริษัท
ในการด าเนินการ 

 
หากแผนการพัฒนาดังกล่าวได้ด าเนินการตาม
คาด จะน าไปสู่การพัฒนาพื้นท่ีท่ีมีความเป็น
นวัตกรรมมากท่ีสุดในโลก จากมุมมองและ
ส่วนประกอบของเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่
ระบบคมนาคม พ้ืนท่ีสาธารณะ และอาคาร ต่างมี
ความเป็นนวัตกรรมในรูปแบบล้ าสมัย เช่น เป็น
พื้นท่ีชุมชนแรกท่ีสร้ างโดยไม้  mass timber 
ท้ังหมด พื้นท่ีถนนที่มีความยืดหยุ่นและปรับการ
ใช้สอยตามความเหมาะสม รวมท้ังการสร้าง 

thermal grid ส าหรับการให้ความอบอุ่นและ
ความเย็นต่ออาคารและท่ีอยู่อาศัย 

ท่ีส าคัญ การด าเนินการแผนดังกล่าวจะแสดงให้
ประจักษ์ว่าการออกแบบชุมชนโดยใช้นวัตกรรม
เพื่อน าไปสู่ชุมชนท่ีมีความรุ่งโรจน์ และมีการใช้
สอยแบบผสมนั้นเป็นไปได้  การก่อสร้างท่ีใช้
ชิ้นส่วนจากโรงงาน (factory-based construction) 
จะช่วยลดเวลาในการก่อสร้างและราคา ชุมชน            
ท่ีออกแบบมาเพื่อลดการใช้รถจะช่วยประหยัด          
ค่ าใช้สอยในครั ว เรื อนได้ อย่ างมีนั ยส าคัญ 
กล่าวคือชุมชนดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานใหม่ของ
เมืองในยุคนี ้

การพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าว คาดว่าจะน าไปสู่การ
สร้างงานได้มากกว่า 44,000 ต าแหน่งโดยตรง
และมากกว่า 90,000 ต าแหน่งโดยรวม อีกท้ัง
สร้างรายได้ทางอ้อมให้กับรัฐผ่านการจัดเก็บภาษี
และการเพิ่มขึ้นของ GDP 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

https://www.sidewalktoronto.ca/five-
things-to-know 

UNIDO ช่วยบรำซิลด ำเนินกำรตำม 
MONTREAL PROTOCOL 

UNIDO 

ตู้ เย็นและเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ ท่ีมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง นอกจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าและไอความร้อนท่ีถูกผลิตใน

https://www.sidewalktoronto.ca/five-things-to-know
https://www.sidewalktoronto.ca/five-things-to-know
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กระบวนการให้ความเย็นแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ยัง
ใช้สารให้ความเย็นหรือ refrigerant gases ท่ีแม้
จะปลอดภัยในการใช้และจัดเก็บแบบวงจรปิด 
(closed circuit) แต่หากสารเหล่านี้ถูกปล่อย
หรือรั่วไหล เข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนื่องจากการ
ด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง การให้บริการท่ีมีคุณภาพ
ต่ า และการน าไปท้ิงโดยไม่ผ่านขั้นตอนท่ีถูกต้อง
แล้ว สารความเย็นดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบ
ให้กับชั้นบรรยากาศและส่งผลต่อสภาพอากาศท่ี
เปลี่ยนแปลงและปัญหาโลกร้อนได้ 

 
ในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา มีการใช้ Chloroflurocarbons 
หรือ CFC และ Hydrochrofluorocarbon (HCFC) เป็น
สารให้ความเย็น สารเคมีท้ังสองตัวนี้ก าลังถูก        
ลดการใช้ลงตามข้อตกลงใน พิธีสาร Montreal 
Protocol เพราะพบว่าสารท้ังสองตัวส่ งผล
กระทบด้านลบต่อชั้นโอโซนของโลก แต่การ
ด าเนินการดังกล่าวพบกับความท้าทายอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะภาคอุตสาหกรรมหันไปใช้สาร 

hydrofluorocarbon (HFC) แทน แม้ ว่ าสาร 
HFC จะไม่ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซน และถูกใช้
อย่างแพร่หลายในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และ
อุปกรณ์ให้ความร้อน แต่ สาร HFC นั้นอาจจะมี
ผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อนอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยคาดว่าสารดังกล่าวมีผลกระทบต่อชั้น
บรรยากาศมากกว่า CO2 หลายพันเท่าตัว 

จากการปรับพิธีสาร Montreal Protocol ผ่าน 
Kigali Amendment ท่ี เ ริ่ ม มี ผ ล ใ น วั น ท่ี  1 
มกราคม 2562 ท่ีผ่านมา มีการระบุเพิ่มให้ระงับ
ก า ร ใ ช้  HFC แ ต่ ก็ ยั ง มี ค ว า ม กั ง ว ล ว่ า
ภาคอุตสาหกรรมจะหันไปใช้สารให้ความเย็น
ประเภทใดแทน HFC 

หนึ่งในทางเลือกท่ีเป็นไปได้คือ การใช้ก๊าซ       
โพรเพน ซึ่งมีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมต่ า มาตรการดังกล่าวเป็นหนึ่งในการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง  UNIDO ร่ ว ม กั บ บ ริ ษั ท 
Elotrofrio สัญชาติบราซิล โดยระบุว่า การ
น าเอาก๊าซโพรเพนมาเป็นสารให้ความเย็นยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานกว่าร้อยละ 
30 บริ ษั ท  Freor พบว่ า ก า รน า เ อ า  R290           
โพรเพนมาใช้สามารถช่วยในการ optimize  
การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดี 

UNIDO ได้ช่วยบราซิลในการด าเนินการตาม  
พิธีสาร Montreal Protocol ในการเลิกใช้สาร 
HCFC มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 และคาดว่าการ
ด าเนินการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ส าหรับ
ปีค.ศ. 2040 นอกจากนี้นวัตกรรมท่ีได้รับการ

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 
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พัฒนาในโครงการดังกล่าว ก าลังถูกน าไปขยาย
การใช้ (scaling up) ล่าสุดมีการติดตั้งตู้เย็นท่ีใช้
สารโพรเพนในห้าง Supermercados Condo 
ท่ีเป็นหนึ่งในเครือบริษัทห้าง supermarket ท่ีมี
ขนาดใหญ่ในบราซิล นับเป็นห้างแรกในทวีป
อเมริกาใต้ท่ีใช้เทคโนโลยีดังกล่าว 

หากมีการน าเอาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้อย่าง
แพร่หลาย คาดว่าจะช่วยเพิ่มความยั่งยืนและ
ความเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมได้ ในอนาคต 
อย่างไรก็ตามการน าเอาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้
ในระดับผู้บริโภค เช่น ในเครื่องปรับอากาศ          
ตามบ้าน ยังมีความท้าทายอยู่ เพราะเทคโนโลยี
ดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหาก
ไม่ได้รับการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

https://www.unido.org/stories/freezing-
climate-change 
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