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EU Industry review 

ปีที่ 6 ฉบับที ่12 ประจ ำเดือนธันวำคม 2562 

 สวนอุตสำหกรรมกำรเกษตร (Agro – Industrial Park)  

 บทบำทของ Green Climate Fund (GCF) และ Global 
Environment Facility (GEF) ใน Blended Finance  

 GEF เปิดตัวโปรแกรม Global Electric Vehicle 

 อินโดนีเซียยื่นฟ้อง WTO ตอ่กำร "เลือกปฏิบัติ"             
ของสหภำพยุโรปในประเด็นน  ำมันปำล์ม 

 Stora Enso ลงทุนสร้ำงโรงงำนน ำร่อง                   
ส ำหรับผลิตพลำสตกิชีวภำพ 

 สรุปสำระส ำคัญกำรประชุม MOP31 ของพิธีสำรมอนทรีออล 

EU-Industry Review เป็นพื นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย 

ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเว็บบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ 

ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี และลิงค์ที่

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 
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สวนอุตสำหกรรมกำรเกษตร (Agro – Industrial Park) - เครือ่งมอืส ำหรับกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมอยำ่งครอบคลุมและยั่งยืน 

ภาคเกษตรกรรมถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีบทบาทเป็น         
ตัวสนับสนุนในการเพ่ิมมูลค่าให้กับภาคการผลิตในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
ซึ่ งจากสถิติพบว่ าสินค้ า เกษตรนับ เป็นร้ อยละ 50 ของสินค้ าส่ งออกของประเทศก าลั ง พัฒนา                          
ในขณะเดียวกันก็เป็นภาคส่วนที่มีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ถึงร้อยละ 60             
โดยในปัจจุบันหลายประเทศต่างเจอความท้าทายที่หลากหลายในการพยายามที่จะมุ่งสู่ Agro – industrialization  

Agro – industrial parks (AIPs) เป็นหนึ่ งในเครื่องมือที่จะมาช่วยในการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน (Inclusive and Sustainable Industrial Development: ISID)  
โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงในสินค้าของภาคการเกษตรและปศุสัตว์ ในการนี้ UNIDO ได้น าเสนอแนวคิด           
ในรูปแบบการบูรณาการระหว่าง farmer – centric และ investor – friendly approach โดยสอดคล้องกับ
หลักการของ ISID ร่วมด้วย ซึ่งหมายถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ทั้งต้นน้ า (ชุมชนเกษตรกรชนบท) และปลายน้ า 
(ภาคอุตสาหกรรม) โดยมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การผลิตขั้นต้นและศูนย์รวบรวม (primary production 
and collection center)  และ  2)   ศู นย์ กลางก า ร แปร รู ป ก า ร เ ก ษ ตร  ( agro processing hub)                               
ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบวงจร เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาในระดับภูมิภาค การสนับสนุน
เงินทุนในการบริหารจัดการทรัพยากร  และทักษะในด้านการด าเนินการอย่างยั่งยืนและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ของ UNIDO 

 ให้บริการปรึกษาทางด้านเทคนิคเพ่ือจัดตั้ง AIPs (หมายถึง Agropoles, Integrated Agro Industrial 
Park ( IAIPs) , Staple Crop Processing Zones (SCPZs) และ Food parks) โดยอ้างอิงจาก 
International best practices และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานนับหลายปี ประกอบด้วย 

1. การวางแผนองค์รวม การวิเคราะห์โครงการและการเคลื่อนย้ายเงินทุน 

2. การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบของโครงการในเชิงสิ่งแวดล้อมและสังคม 

3. การให้ค าปรึกษาด้านเทคนิค การออกแบบและการก่อสร้าง  

4. การพัฒนาศักยภาพส าหรับการด าเนินการและการบริหาร AIPs  

 บทบาทในการประชุม – เปิดกว้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมให้เกิด                 
ความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งมากขึ้น รวมถึงการดึงดูดการลงทุน  

 ระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ อย่างภาคเอกชน ธนาคารเพ่ือการพัฒนาด้านพหุภาคี 
( multilateral development bank)  หุ ้น ส ่ว น ก า รพ ัฒ นา  ( development partner) และ
หน่วยงานพหุภาคี (multilateral agencies) ในการส่งเสริมการจัดตั้ง IAIPs ให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน  

ควำมคืบหน้ำจนถึงปัจจุบัน  

 ได้ด าเนินการแล้วในหลายประเทศ เช่น แคเมอรูน คองโก คาซัคสถาน เลบานอน ไนจีเรียและเซเนกัล 

ตัวอย่าง เช่น 

1.  เซ เนกัล  – UNIDO ได้ท า โครงการในรูปแบบ Programme Country Partnership (PCP)                
พัฒนา Agropoles จ านวน 3 โครงการเพ่ือสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่มีศักยภาพสูง ส าหรับผักและผลไม้ 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง การปศุสัตว์และห่วงโซ่คุณค่าส าหรับ
การเกษตรด้านอ่ืนๆ โดย Agropole แต่ละแห่งจะด าเนินงานในฐานะ private – public entity             
เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการชนบทเข้ากับตลาด  รวมทั้งจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีและ              
การบริการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   

2. เอธิโอเปีย – UNIDO ได้ท าโครงการ PCP  พัฒนาโครงการน าร่อง Integrated Argo - Industrial Park 
จ านวน 4 โครงการ โดยคาดหวังว่าภายในปี ค.ศ. 2020 โครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้กว่า 
1.7 พันล้าน USD และสร้างงานกว่า 160,000 ต าแหน่ง รวมทั้งสร้างรายได้เพ่ิมเติมแก่เกษตรกร               
รายย่อยอีก 1.3 ล้าน USD 

https://www.unido.org/programme-country-partnership/senegal
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-08/Integrated-Agro-Industrial-Parks-in-Ethiopia-booklet.pdf
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3. ไนจีเรีย – UNIDO ท างานร่วมกับรัฐบาลของไนจีเรียในการจัดตั้ง Staple Crop Processing Zones 
(SCPZs) จ านวน 6 แห่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดึงดูดกลุ่มนักลงทุนภาคเอกชนให้มาตั้งโรงงานผลิตอาหาร 
เพ่ือต้องการลดการสูญเสียจากการเก็บเก่ียว การเพ่ิมมูลค่า การสร้างงานและการสร้างรายได้ 

ในปัจจุบัน IAIPs เป็นพ้ืนที่ที่ ได้รับความสนใจมากที่สุดส าหรับประเทศสมาชิกและเป็นแพลตฟอร์ม          
ความร่วมมือร่วมกับสถาบันการเงิน เ พ่ือการพัฒนา (Development Financial Institutions:  DFIs)                   
โดยในส่วนของ UNIDO จะสนับสนุนด้านเทคนิค ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปมีส่วนร่วมกับ DFIs เพ่ือให้บริการ
ค าปรึกษาในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจและการเงิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการลงทุน
ภาครัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจาก DFIs 
แหล่งข้อมูล : briefing-on-integrated-industrial-parks-background-document-2019-12-03 
แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม 

 INTEGRATED AGRO-INDUSTRIAL PARKS IN ETHIOPIA 
 SDG Centre for Africa and Sustainable Development Solutions Network ( 2019) :  Africa SDG Index 

and Dashboards Report 2019.  Kigali and New York:  SDG Centre for Africa and Sustainable 
Development, Solutions Network pg. 10 

………………………………………………………………………………………… 

บทบำทของ Green Climate Fund (GCF) และ Global Environment Facility 
(GEF) ใน Blended Finance* 

การจัดงานสัมมนาเรื่อง Blended Finance เป็นกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม Climate Change Conference 
ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือ

https://open.unido.org/projects/NG/projects/160076
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-08/Integrated-Agro-Industrial-Parks-in-Ethiopia-Overview-document.pdf
https://www.sdgindex.org/reports/2019-africa-sdg-index-and-dashboards-report/
https://www.sdgindex.org/reports/2019-africa-sdg-index-and-dashboards-report/
https://www.sdgindex.org/reports/2019-africa-sdg-index-and-dashboards-report/
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ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้เงินทุนส าหรับการพัฒนาจากกลไกทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (climate finance 
mechanisms) ในการขับเคลื่อนเงินทุนส่วนเพ่ิมจากภาคเอกชนเพ่ือก่อให้เกิดการลงทุน “สีเขียว” (green investments) 
และการสร้างตลาดใหม่ส าหรับ climate finance โดยผู้ร่วมอภิปรายได้หารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา (development finance institutions, DFIs) และ climate finance institutions 
เพ่ือขยายการลงทุนและการพัฒนาแผนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน ในงานดังกล่าวได้แสดงถึงนวัตกรรมด้านเงินทุน
ประเภทต่างๆ ( innovation equity, grant, guarantee และเครื่องมือด้านการกู้ยืม) ของ GCF และ GEF             
ที่เคยถูกใช้เพ่ือลดความเสี่ยงของโครงการแบบ scalable project รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ของ Paris Agreement ในประเทศก าลังพัฒนา  

การอภิปรายดังกล่าวแบ่งออก 2 ช่วง โดยผู้ร่วมอภิปรายได้เสนอมุมมองและความเห็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 ในช่วงแรก 

Barbara Buchner กรรมการบริหารด้าน Climate Finance ของ Climate Policy Initiative เป็นผู้ด าเนินการ
อภิปรายในช่วงแรก ซึ่งจะเป็นการกล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจและบทบาทในการจัดท าโครงสร้างโครงการ
ของ GEF และ GCF ที่ช่วยเร่งให้เกิดผลของ blending project capital stacks 

Naoko Ishii ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการของกองทุน GEF ได้กล่าวว่าธรรมชาติมี                    
ความหลากหลายและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติจ าเป็นต้องมี blended finances และเสริมว่า partnerships
คือความสวยงามของ blended finance โดยเธอเน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
เส้นทางเศรษฐกิจและการเงินเพ่ือมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนไปสู่ระบบหมุนเวียนของภาคการผลิตอาหารและ               
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Yannick Glemarec กรรมการบริหารของกองทุน GCF กล่าวว่าการลงทุนแบบไล่ระดับผลตอบแทนตาม          
ความเสี่ยง (investments follow a risk-reward gradient) และ blended finance จะท าให้โครงการมีโอกาส
ในการแข่งขันโดยการบริหารจัดการความเสี่ยงเอง โดยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นโครงการที่ไม่ได้มีชื่อเสียง           
ที่น่าเชื่อถือ (branded unbankable) นักลงทุนจะให้ความส าคัญไปที่ปัจจัยด้านความเสี่ยงและจะพิจารณาไปที่
ผลตอบแทนตามระดับความเสี่ยง (risk-reward gradient) เขากล่าวเสริมอีกว่า GCF มุ่งเน้นการลงทุนแบบ            
ไม่มีความเสี่ยง (de-risking) เพ่ือที่จะดึงดูดการลงทุน โดยยกตัวอย่างเช่นการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศเคนยา เขากล่าวว่าการจัดหาเงินทุนท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถได้รับเงิน  
2 ดอลลาร์จากธนาคารส าหรับเงินทุกๆ ดอลลาร์ที่ได้รับจากโครงการ 

Sir Nicholas Stern ประธานของสถาบันการวิจัย Grantham ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อมของ London School of Economics ได้เน้นย้ าว่าโอกาสการลงทุนควรจะได้รับการสนับสนุนจาก
นโยบายและการเงินที่ถูกต้อง โดยกล่าวว่า blended finances สามารถตอบโจทย์ ตรงนี้ได้ เขาตั้งข้อสังเกตว่า
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ความจ าเป็นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะในด้านของโครงสร้างพ้ืนฐาน ถ้าหากมีนโยบาย           
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยืดหยุ่น ประกอบกับ blended finance จะยิ่งท าให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น 

ส ำหรับประเด็นเรื่อง “ท ำไมสถำบันภำคเอกชนควรที่จะสนใจที่จะท ำงำนร่วมกับกองทุน GCF และ GEF” 

Glemarec กล่าวว่ากองทุน GCF ได้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (paradigm shift) เพ่ือมุ่ งสู่               
การพัฒนาแบบ low emissions ในประเทศรายได้น้อย (low income countries) โดยเขาเน้นว่า 95 หุ้นส่วน            
ที่ ได้รับการรับรองส าหรับการ co-financing และ co- implementation ซึ่ งการ grant และ non-grant                 
ขึ้นอยู่กับโครงการ และกลไกในการลดหรือแบ่งความเสี่ยงนั้นมาจากว่าโครงการดังกล่าวนั้นอยู่ในแผนระดับชาติ 
ที่ได้รับความส าคัญในล าดับต้นๆ ในขณะที่ Ishii จากกองทุน GEF กล่าวว่า GEF ได้ร่วมวิสัยทัศน์กับ GCF              
ในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (paradigm shift) รวมถึงการร่วมงานกับรัฐบาลมาอย่างยาวนานใน
การสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

 ในช่วงที่สอง 

ในการอภิปรายช่วงที่ 2 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของความเสี่ยงในการลงทุนในเส้นทาง           
การพัฒนาเพ่ือไปสู่ low emissions และแนวทางในการหลีกเลี่ยงความแออัดจากการลงทุนจากภาคเอกชน         
และการท าให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและท าให้  public climate finance เป็นตัวกระตุ้น รวมถึงบทเรียน                    
จาก blended finance เ พื ่อ ให ้บรรล ุการขยายต ัว  ( scale up)  ที ่จ า เป ็นส าหร ับการลงท ุน แบบ                                 
mitigation investment และการลงทุนแบบ adaptation investment 

Jay Koh ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของ Lightsmith Group กล่าวว่าบทเรียนจาก mitigation models 
ที่ ประสบความส า เร็ จที่ ได้ รั บการ พัฒนาไปเป็ นโอกาสทางการลงทุ นสามารถน า ไปปรั บ ใช้ ได้                                        
โดยเขาอ้างว่า Climate Resilience and Adaptation Finance and Technology-transfer Facility (CRAFT) 
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนโดย Nordic Development Fund และ GEF ในการช่วยพัฒนาและเปิดตัวกลยุทธ์การ
ลงทุนภาคเอกชนส าหรับ climate adaptation and resilience solutions  

Ed Wells หัวหน้าฝ่ายนโยบายด้านการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืนของ HSBC กล่าวว่าส าหรับโมเดลใน                
การลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงของโครงการ หากในโครงการใดที่ประสบความส าเร็จก็ควรน ามาก าหนด
ไว้เป็นมาตรฐาน ท าซ้ าและขยายให้ใหญ่ขึ้น  

Hans Peter Lankes รองประธานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคเอกชนของ International Finance 
Cooperation (IFC) เตือนว่าให้พยายามแก้ไขปัญหานโยบายด้วย blended finance และย้ าถึงความจ าเป็น           
ในการท าอย่างโปร่งใสและเปิดเผยอย่างเต็มที่ของกลุ่มนักลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  

Josué Tanaka กรรมการผู้จัดการ ด้านกลยุทธ์และการวางแผนการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพของ                      
การใช้พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของ European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) กล่าวว่า “นโยบายถือเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบส าหรับทุกอย่าง” และเสริมอีกว่า                  



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 6 ฉบับที ่12 –  2562                                                              7 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

“การเปลี่ยนแปลงนโยบายและจ านวนเงินลงทุนใน concessional funds นั้นมีความเกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งพูดถึง 
blended finance ว่าควรจะใช้ในการเอ้ือให้เกิดการเลิกใช้งานของ carbon intensive stock อย่างเช่น การ
ลงทุนในเชื้อเพลิงฟอสซิล” 

Andrew Johnstone ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Climate Investor One กล่าวว่าความสามารถใน                     
การช าระเงิน (bankability) ไม่ควรถูกน ามาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา เนื่องจากนักลงทุนมีความต้องการ              
ที่ไม่เหมือนกันและต้องการสิ่งจูงใจ (incentives) ที่เหมาะสม เขาย้ าว่าเราควรผลักดันการใช้ blended finance 
โดยให้ก้าวผ่านความเชื่อที่มีกันมา (sacred cows) ของภาคการเงินที่ท าให้เกิดข้อจ ากัดเกี่ยวกับความสามารถใน
การกู้ยืม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุนที่ลงทุนเป็นครั้งแรก 

 
หมายเหตุ - * ค านิยามของ Blended Finance จากแหล่งอ้างอิงต่างๆ 
1. Blended/Leveraged Finance เป็นการใช้เงินทุนจากภาครัฐเป็นตัวกระตุ้นการลงทุน ร่วมลงทุน และ/หรือเป็นกลไก          

ลดความเสี่ยงในช่วงเริ่มต้นด าเนินกิจการ เพื่อดึงดูดการลงทุนมูลค่าสูงจากเอกชน 
   Ref: https://www.asean2019.go.th/th/news/การประชุมเชิงปฏิบัติกา/ 
2. Blended finance is the use of development capital to mobilize additional private finance for SDG related 

investments. 
   Ref: https://www.blendedfinance.earth/why-blended-finance 
3. Blended finance is the strategic use of development finance for the mobilization of additional finance 

towards sustainable development in developing countries. 
   Ref: http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-

topics/blended-finance.htm 

 
 
แหล่งที่มำ : http://enb.iisd.org/climate/cop25/side-events/9dec.html 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

http://enb.iisd.org/climate/cop25/side-events/9dec.html
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GEF เปิดตัวโปรแกรม Global Electric Vehicle ในกำรประชุม COP#25 
 

 
Global Environment Facility (GEF) เปิดตัวโปรแกรม Global E-Mobility ที่การประชุม Conference of the Parties 
ครั้งที่ 25 (หรือ COP#25) ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ             
(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) โปรแกรมดังกล่าวจะส่งเสริม
และเร่งให้เกิดการน ายานยนต์ไฟฟ้า (electric vehicles) ไปใช้ในวงกว้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการพ่ึงพา
เชื้อเพลิงจากฟอสซิลและการปรับปรุงคุณภาพอากาศ 

โปรแกรม Global E-Mobility เป็นโปรแกรมเพ่ือการช่วยรัฐบาลสร้างนโยบายเพ่ือให้สามารถเกิด                     
การถ่ายโอนเทคโนโลยี (technology transfer) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (access commercial finance) 
และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โปรแกรมนี้เป็นการร่วมด าเนินการของ           
UN Environment Programme (UNEP) และ International Energy Agency (IEA) โดย GEF ได้ให้เงิน
ลงทุนแรกเริ่มที ่33 ล้าน USD และตั้งเป้าว่าจะยกระดับให้ได้มากกว่า 400 ล้าน USD ในการ co – financing 
โดยร่วมกับทาง European Commission และ Asian Development Bank (ADB) อีกด้วย 

นาย Rob de Jong หัวหน้าฝ่ายด้านคุณภาพอากาศและการขนส่งของ UNEP กล่าวว่า ในรายงานของ         
ทั้ง UNEP Emissions Gap Report และ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reports 
ล่าสุดได้เผยว่า “เราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ Paris climate ได้เลย หากทั้งโลกยังไม่เปลี่ยนไปสู่             
ยานยนต์ไฟฟ้าแบบ zero emissions” นอกจากนี้ยังเน้นถึงความเร่งด่วนของแนวทางระดับโลกในการมุ่งสู่  
การขนส่งไฟฟ้า (electric mobility) และเรียกร้องให้ทุกประเทศ “เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้ว ณ ตอนนี้” 
ตามข้อมูลจาก IEA Global EV Outlook 2019 เผยว่า กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (emerging economies) 
รวมกันจะมีสัดส่วนประมาณ 60% ของยานพาหนะไฟฟ้าทั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2030  
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โปรแกรมดังกล่าวจะสร้างแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา เอเชียและแปซิฟิก และ              
ลาตินอเมริกาและแคริเบียน โดยจะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าใน 3 ภูมิภาคที่กล่าวมาข้างต้น
โดยร่วมมือกับ GEF Sustainable Cities Impact Program    

ประเทศที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมในช่วงริเริ่มมีทั้งสิ้น 17 ประเทศ แอนติกาและบาร์บูดา  อาร์เมเนีย  บุรุนดี  
ชิลี คอสตาริกา อินเดีย โกตดิวัวร์ จาไมกา มาดากัสการ์ มัลดีฟส์ เปรู เซเชลส์ เซียร์ราลีโอน เซนต์ลูเซีย โตโก 
ยูเครน และ อุซเบกิสถาน  

แหล่งอ้างอิง : http://sdg.iisd.org/news/gef-launches-global-electric-vehicle-program-at-cop-25/  

………………………………………………………………………………………… 

อินโดนีเซียยื่นฟ้อง WTO ต่อกำร "เลือกปฏิบัต"ิ ของสหภำพยุโรปในประเด็นน  ำมันปำลม์ 

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ในกรณี             
ที่สหภาพยุโรปมีแผนที่จะเลิกใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ ามันปาล์ม          
ซึ่ ง อิ น โ ดนี เ ซี ย เป็ นผู้ ผ ลิ ตน้ า มั นปาล์ ม ร าย ใหญ่ที่ สุ ด ขอ ง โ ล ก                       
โดยสหภาพยุโรปได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การตัดไม้ท าลายป่าเพ่ือท าการเพาะปลูกปาล์ม 

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้สรุปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าการปลูก  
ปาล์มน้ ามันน าไปสู่การท าลายป่าไม้ที่มากเกินไปและการน าน้ ามันปาล์ม
ไปใช้ในเชื้อเพลิงชีวภาพควรถูกเลิกใช้ภายในปี ค.ศ. 2030 จึงเป็นเหตุให้
อินโดนีเซียขู่จะฟ้อง WTO ที่สหภาพยุโรปไปออกกฎระเบียบด้านพลังงาน
หมุนเวียนฉบับแก้ไขปรับปรุง หรือ the revised Renewable Energy 
Directive (RED II) โดยมองว่ากฎระเบียบนี้เป็นการ "การเลือกปฏิบัติ" 

นาย Agus Suparmanto รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 
อินโดนีเซียได้ส่งค าร้องเพ่ือขอให้พิจารณาอย่างเป็นทางการไปยังสหภาพยุโรปเพ่ือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของ          
การฟ้องร้อง ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประเมินผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และการหารือ
ร่วมกับภาคธุรกิจและสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มแล้ว โดยหวังว่า คดีนี้จะท าให้ EU 
แก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวรวมถึงข้อก าหนดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้วย 

นาย Indrasari Wisnu Wardhana อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของอินโดนีเซีย กล่าวว่านโยบายดังกล่าว
ของ EU จะท าให้ภาพลักษณ์ของน้ ามันปาล์มเสื่อมเสียไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 

ส าหรับมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ ามันปาล์มรายใหญ่อันดับสองของโลก นาง Teresa Kok สมาชิกรัฐสภา
ของมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ก ากับดูแลอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มของประเทศ ระบุกับส านักข่าวฝรั่งเศส (AFP)             

http://sdg.iisd.org/news/gef-launches-global-electric-vehicle-program-at-cop-25/
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ว่าในการเยือน EU ในเดือนมีนาคมนี้ ตนจะหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาว่าจะสามารถหลีกเลี่ยง
การยื่นฟ้อง EU ในประเด็นดังกล่าวได้หรือไม่ 

น้ ามันปาล์มถือเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญที่สุดของอินโดนีเซีย ควบคู่ไปกับถ่านอัดแท่ง (coal briquettes) 
อุตสาหกรรมนี้ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราอย่างสิ้นเชิงในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา 
จากสถิติปริมาณการผลิตที่ทะยานขึ้นจาก 157,000 ตันในปี 2507 เป็น 41.5 ล้านตันในปี 2561 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการตัดไม้ท าลายป่าในวงกว้างแล้ว  (ผืนป่าซึ่งเป็น                
ส่วนส าคัญในการควบคุมอุณหภูมิของโลก) ยังส่งผลให้สัตว์ป่าบางชนิด เช่น เสือสุมาตรา ช้าง และลิงอุรังอุตัง 
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วย นอกจากนี้ อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มยังมีประเด็นเชื่อมโยงกับการละเมิด                
สิทธิมนุษยชน อย่างเช่น การใช้แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบัติทางเพศและการแสวงประโยชน์จากแรงงาน 
รวมทั้งเรื่องการบังคับไล่ที่ประชาชน 

ในความเป็นจริงแล้ว น้ ามันปาล์มถูกน าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ อีกนอกเหนือจากการน าไปท าเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ 
โดยคาดว่าเกือบร้อยละ 50 ของสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะช็อคโกแลตและเครื่องส าอาง มีน้ ามันปาล์ม
เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย 

แหล่งที่มำ : https://industryeurope.com/indonesia-files-wto-lawsuit-against-discriminatory-eu/ 
………………………………………………………………………………………… 

Stora Enso ลงทุนสร้ำงโรงงำนน ำร่อง โดยกำรแปลงน  ำตำลจำกพืชผลิตพลำสติกชีวภำพ 

Stora Enso บริษัทสัญชาติฟินแลนด์ – สวีเดน ผู้พัฒนาสินค้าและเทคโนโลยี 
จากวัตถุดิบทดแทน (renewable materials) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตกระดาษและ
วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปีนี้ได้ท าการลงทุนจ านวน 9 ล้านยูโร
เพ่ือสร้างโรงงานน าร่องส าหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ โดยการแปลงน้ าตาล            
จากพืชไปเป็น renewable building block1  เพ่ือใช้ผลิตพอลิเมอร์ประเภท 

Polyethylene Furanoate ( PEF) 2 ซึ ่ง ค ือ พ ล า ส ต ิก ช ีว ภ า พ นั ่น เ อ ง                 
โดยมุ่งเป้าหมายหลักไปที่อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

                                                           
1 Chemical Building Block (CBB) เป็นโมเลกุลที่สามารถเปลีย่นเป็นสารเคมทีุติยภูมไิดห้ลากหลาย ดังนั้นจึงสามารถน าไปใช้

ในอุตสาหกรรมปลายน้ าได้หลายประเภท โดยเมื่อโมเลกุลนี้มาจากชีวมวลจะถูกเรียกว่า Biobased (อ้างอิงจาก BIO - TIC 
– Biobased Chemical Building Blocks summary report ) 

2 Polyethylene Furanoate (PEF) คือ พอลิเมอร์ที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพ 100% มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและทนความร้อน 
ซึ่งสามารถน ามาทดแทน petroleum-based PET ได้ โดยส่วนมากถูกน าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ประเภทต่างๆ (อ้างอิงจาก https://bioplasticsnews.com/polyethylene-furanoate-pef/) 

https://industryeurope.com/indonesia-files-wto-lawsuit-against-discriminatory-eu/
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โ รงงานน าร่ องดั งกล่ าวมุ่ ง เน้ นการ พัฒนากระบวนการในการผลิ ต  building block ซึ่ งหมายถึ ง                               
FDCA (furandicarboxylic acid) จากน้ าตาลให้มีความสามารถในการแข่งขันในเชิงของต้นทุนการผลิต                              
ซึ่งกรดดังกล่าวเป็นองค์ประกอบหลักของ  bio-based barrier material PEF (polyethylene furanoate)                               
นอกจากความสามารถในการน ากลับมาใช้ใหม่ได้แล้ว คุณสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของ PEF ยังเปิดโอกาสใหม่ๆ  
ให้กับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑข์องเหลวขนาดเล็กส าหรับน้ าอัดลม น้ าผลไม้และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ 

นาย Markus Mannström รองประธานบริหารแผนกวัสดุชีวภาพของบริษัท Stora Enso กล่าวว่า               
“วัตถุดิบชีวภาพมีการเติบโตรวดเร็วอย่างน่าสนใจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ก าลังมอง
หาวัตถุดิบส าหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยประสิทธิภาพสูง” และได้กล่าวเสริมอีกว่า 
“ส าหรับโครงการน าร่องนี้ เรายังคงสานต่อการวิจัยและการพัฒนาไปในระยะยาว ในขณะที่ตั้งเป้าหมายเข้าสู่
ตลาดใหม่ด้วยวัตถุดิบที่เน้นนวัตกรรมและวัตถุดิบทดแทน แทนที่วัตถุดิบที่ใช้ฟอสซิล โดยเราทราบดีว่า
นวัตกรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากพัฒนาคนเดียว ดังนั้นตอนนี้เราจึงก าลังมองหาหุ้นส่วนเพ่ือจะขยาย              
ความร่วมมือในด้านสารเคมีชีวภาพ (bio-based chemicals)”  

วัตถุประสงค์ของโรงงานน าร่องแห่งนี้เพ่ือเริ่มใช้กระบวนการทางเคมีและหาวัสดุตัวอย่างเพ่ือจะได้เข้าใจถึง
ความต้องการของตลาดและความต้องการด้านผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยในช่วงเริ่มต้นจะใช้ฟรุกโตสที่มีอยู่              
ในอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตสารเคมีและวัตถุดิบมูลค่าสูงส าหรับในช่วงทดสอบก่อน โดยในอนาคตมีความตั้งใจที่
จะสกัดน้ าตาลจากไม้และชีวมวลอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร 

โรงงานน าร่องดังกล่าวใช้ พ้ืนที่และโครงสร้าง พ้ืนฐานจากในส่วนของโรงงานกระดาษของบริษัท                               
ที่ Langerbrugge ซึ่งอยู่ในเมือง Ghent ของประเทศเบลเยียม นอกจากนี้ ในเมืองดังกล่าวยังมีโรงงาน             
ผลิตสารเคมีจ านวนหลายแห่งอีกด้วย สถานะของโครงการในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการออกแบบและ                 
การวางโครงสร้าง โดยจะเริ่มก่อสร้างในครึ่งปีหลังของปี 2563 และคาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการได้ใน           
ไตรมาสแรกของปี 2564 ทั้งนี้หากการประเมินผลการผลิตในโครงการน าร่องเป็นไปตามที่คาดหวังจะมี              
การขยายในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

***โรงผลิตกระดาษที่ Langerbrugge ของบริษัท Stora Enso เป็นโรงงานผลิตกระดาษที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง   
ในยุโรป ซึ่งท าการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์และนิตยสารรีไซเคิลถึงปีละ 540,000 ตัน โดยจะผลิตเฉพาะ
กระดาษเพ่ือการรีไซเคิลเท่านั้น ซึ่งการมาลงทุนโรงงานน าร่องดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการผลิตกระดาษ  

 

แหล่งอ้างอิง : https://www.storaenso.com/en/newsroom/regulatory-and-investor-
releases/2019/12/stora-enso-invests-in-pilot-plant-for-bio-based-plastic-packaging-
material?prid=5361886bd4a6fb84 

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

https://www.storaenso.com/en/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2019/12/stora-enso-invests-in-pilot-plant-for-bio-based-plastic-packaging-material?prid=5361886bd4a6fb84
https://www.storaenso.com/en/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2019/12/stora-enso-invests-in-pilot-plant-for-bio-based-plastic-packaging-material?prid=5361886bd4a6fb84
https://www.storaenso.com/en/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2019/12/stora-enso-invests-in-pilot-plant-for-bio-based-plastic-packaging-material?prid=5361886bd4a6fb84
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สรุปสำระส ำคัญกำรประชุม MOP31 ของพิธีสำรมอนทรอีอล 

เมื่อวันที่  4 – 8 พฤศจิกายน 2562 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้มีการจัดการประชุมรัฐภาคีสมาชิกของ                           
พิธี สารมอนทรีออล สมัยที่  31 (The 31st Session of Meeting of the Parties to the Montreal Protocol)                   
ที่ส านักงานใหญ่ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมีวาระเร่งด่วนที่น่าสนใจ                     
ดังนี้ 1) ToR ของกองทุนร่วมพหุภาคี (Multilateral Fund, MLF) ส าหรับปี ค.ศ. 2021 – 2023 2) การปล่อย              
ก๊าซ trichlorofluoromethane หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ CFC-11 และ 3) การก าหนดร่าง ToR ส าหรับรายงาน             
2022 Quadrennial Assessment  

โดยประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้ 

- ประเด็น ToR เกี่ยวกับกองทุนร่วมพหุภำคี (MLF) ส ำหรับปี ค.ศ. 2021 – 2023 โดยประเทศใน
กลุ่ม Articles 5 Parties3 ต้องการให้ MLF สนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการศึกษาด้าน      
สิ่งทดแทนสาร HFCs การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนับสนุนด้านอื่นๆ ซึ่งมีส่วนช่วย
ในการด าเนินการของ Kigali Amendment  

 ประเด็น Kigali Amendment ที่ เกี่ยวกับการลดการใช้สาร HFCs (hydrofluorocarbons)            
ซึ่ งเคยระบุว่าให้น ามาใช้ทดแทนสาร  CFCs และ HCFCs ซึ่ งเป็นสารที่ท าลายชั้นโอโซน                       
แต่กลับพบว่าสารดังกล่าวเป็นก๊าซเรือนกระจก โดยผลของ Amendment นี้จะท าให้หลีกเลี่ยง 
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกได้สูงถึง 0.5 องศาภายในปลายศตวรรษนี้ โดยมีผลบังคับใช้                        
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 จ านวนรัฐภาคีสมาชิกที่เห็นชอบจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562             
คือ 88 ประเทศ ในขณะที่ที่ประชุมใหญ่ของรัฐภาคีสมาชิก (MOP) ได้เรียกร้องให้รัฐภาคีสมาชิกอ่ืน        
ให้เร่งพิจารณาเพ่ือจะได้บรรลุเป้าหมายของ Amendment นี้ได้โดยเร็ว   

- ประเด็นกำรปล่อยสำร CFC - 11 อย่ำงไม่คำดคิด โดยตรวจพบการปล่อยสารดังกล่าวกว่าร้อยละ 50            
มาจากประเทศจีน ซึ่งจีนได้ชี้ว่าเป็นการใช้แบบผิดกฎหมาย จึงท าให้เกิดการหารืออย่างเคร่งเครียดว่านี่เป็น
การด าเนินการที่เพียงพอหรือไม่ในระยะสั้น รวมถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมให้มีการติดตามและเฝ้าระวัง
ส าหรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทดสอบความสามารถของ                      พิธี
สารในการจัดการและแก้ ไขปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามข้ อก าหนดว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่                         
ต้องสร้างสมดุลระหว่างการตรวจสอบและการตัดสินใจเกี่ยวกับ unexpected emission  ผ่านการวิเคราะห์
กระบวนการเชิงสถาบันเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์เช่นเดิมในอนาคต    

                                                           
3 ประเทศก าลังพัฒนาที่มีปริมาณการใช้สารควบคุมใน Annex A น้อยกว่า 0.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งประเทศใน Article 5 

สามารถขอชะลอการด าเนินการตามมาตรการควบคุมต่างๆที่ก าหนดได้ และสามารถได้รับความช่วยเหลือจาก MLF            
ณ ปัจจุบัน ประเทศท่ีมีสถานะในกลุ่มนี้ มีมากกว่า 120 ประเทศ 
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- ประเด็นรำยงำน 2022 quadrennial assessment จะมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายใหม่และที่ก าลัง
เกิดขึ้น เช่น ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในแง่ของการลดการใช้สาร HFC ในขณะที่ยังคงให้
ความส าคัญกับการท าลายชั้นโอโซนเช่นเดิม   

- ประเด็น Rome Declaration on the Contribution of the Montreal Protocol to Food 
Loss Reduction ผ่านการใช้พิธีสารมอนทรีออล และการพัฒนาห่วงโซ่ระบบความเย็นอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Cold Chain Development) เพ่ือลดความเสียหายด้านอาหารและลดการปล่อย                     
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้เปิดให้ลงนามจนถึงพฤศจิกายน 2563 (ก่อนการเปิดประชุม (MOP 32)                                     
โดยจ านวนรัฐภาคีสมาชิกที่ร่วมลงนามแล้วจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คือ 76 ประเทศ 

นอกจากนี ้ที ่ประชุมยังได้ 1) ทบทวน ToR ของ Technology and Economic Assessment Panel                
2) การรายงานอย่างต่อเนื่องของการปล่อยก๊าซ carbon tetrachloride (CTC) 3) Critical use exemptions (CUEs) 
และ 4) ปัญหาของการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด   

 เกร็ดควำมรู้เพิ่มเติมของพิธีสำรมอนทีออล 

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารท าลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Montreal Protocol) เป็นข้อตกลงระดับโลก           
เพ่ือปกป้องชั้นโอโซนของโลก ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) โดยรังสีดังกล่าว 
ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยการเลิกใช้สารดังกล่าวทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค              
พิธีสารดังกล่าวได้ลงนามกันเมื่อปี 2530 และมีผลบังคับใช้ปี 2532  

โดยจะมีการจัดประชุมระหว่างรัฐภาคีสมาชิกปีละ 1 ครั้งเพ่ือร่วมกันตัดสินใจในการด าเนินการต่างๆ                
เพ่ือให้มั่นใจว่าจะประสบความส าเร็จ และรวมถึงการปรับและแก้ไข พิธีสารดังกล่าวด้วย โดยนับตั้งแต่           
เริ่มจนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในครั้งล่าสุดคือ เมื่อปี 2559 มีการปรับปรุงแก้ไขใน
การประชุมที่ กรุ งคิกาลี  หรือที่ เรียกกันว่า  Kigali Amendment ซึ่ ง เป็นการเรียกร้องให้ลดการใช้  
hydrofluorocarbons (HFCs) ซึ่งแต่ก่อนเคยถูกใช้เป็นสารทดแทนกลุ่มสารที่ท าลายชั้นโอโซน แต่เนื่องจาก
สารดังกล่าวเป็นก๊าซเรือนกระจก  

พิธีสารมอนทีออลจะระบุถึงหลักปฎิบัติ ซึ่งรัฐภาคีต่างเห็นพ้องต้องกัน เมื่อพิจารณาจนถึงปัจจุบันถือได้ว่า            
พิธีสารดังกล่าวประสบความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปกป้องชั้นโอโซนเป็นอย่างมาก              
จากการที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามร่วมกันอย่างเต็มที่  
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ประวัติควำมเป็นมำของพิธีสำรมอนทรีออล 

ช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1970 (2513) - เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับชั้นโอโซนที่อาจได้รับความเสี่ยงจากสาร CFCs 
และสารที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ืนๆ จากปริมาณที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวได้มีนักวิทยาศาสตร์ออกมา
เตือนว่าการปล่อยสารดังกล่าวจะไปท าลายชั้นโอโซน ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต 
(UV) โดยรังสีดังกล่าวส่งผลเสียต่อระบบนิเวศท้ังมนุษย์และสัตว์  

ปี ค.ศ. 1977 (2520) – UNEP รับรอง World Plan of Action on the Ozone Layer และจัดตั ้ง             
คณะ Coordinating Committee เพ่ือเสนอแนะแนวทางการด าเนินการระหว่างประเทศในอนาคต  

ปี ค.ศ. 1981 (2524) – มีการหารือข้อตกลงระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ UNEP  

ปี ค.ศ. 1985 (2528) – มีการรับรอง Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 
โดยเรียกร้องความร่วมมือในการติดตาม วิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ว่ายังไม่มีข้อผูกพันในการลดการใช้สารใดๆ   

ปี ค.ศ. 1987 (2530) – เกิดความพยายามในการต่อรองเพ่ือให้มีข้อผูกมัดเกี่ยวกับการลดใช้สารท าลายชั้นโอโซน 
(Ozone depleting substance: ODS) 

ปี ค.ศ. 1989 (2532) – Montreal Protocol มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2532  

แหล่งที่มำ : http://enb.iisd.org/ozone/mop31/ 
………………………………………………………………………………………………………… 
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