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เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2021 ผู้น า
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกกว่า 200 ประเทศ ได้มารวมตัว
กันในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยท่ี 26  
หรือ COP26 ซึ่งจัดขึ น ณ เมือง Glasglow สหราช
อาณาจักร เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขและ
รับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การประชุม COP26 นั นเกิดขึ น 6 ปีหลังจากมีการลง
นามในความตกลงปารีสระหว่างนานาประเทศกว่า 
190 ประเทศ โดยมีการให้ค ามั่นสัญญาร่วมกันว่าจะใช้
มาตรการต่าง ๆ เพื่อจ ากัดการเพิ่มอุณหภูมิโลกให้ไม่
เ กิ น  1 . 5  องศา เซล เซี ยส  ( จ ากระดั บก่ อนยุ ค
อุตสาหกรรม) โดยแต่ละประเทศจะต้องก าหนด
เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และต้องมี 
 

การปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี โดยในการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
ของความตกลงปารีสนั น นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุไว้ว่า
โลกจะต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 
50 ภายในปี ค.ศ. 2030 

ข้อตกลง Glasgow Climate Pact 

ด้วยเหตุนี วาระส าคัญของการประชุม COP26 คือ การ
ตรวจสอบ ทบทวน และเร่งรัดมาตรการท่ีแต่ละ
ประเทศจะใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 
โดยประเทศท่ีมีพันธสัญญาตามความตกลงปารีสต้อง
ยื่นแผนการลดการปล่อยคาร์บอนจนถึงปี ค.ศ. 2030 
โดยเป้าหมายส าคัญสูงสุดคือ การลดการปล่อย
คาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ให้ได้ภายใน ค.ศ. 2050  

Credit: mobilit.belgium.be 
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หลังจากใช้เวลาในการหารือและหาข้อตกลงร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนานถึง 2 สัปดาห์ เหล่าประเทศท่ีเข้าร่วมการ
ประชุม COP26 ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยข้อตกลง
ดังกล่าวชื่อว่า “Glasgow Climate Pact” ซึ่งมีการวางแผนอย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื อเพลิง
ฟอสซิลท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดต่อการผลิตก๊าซเรือนกระจก มีการก าหนดให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง
เร่งด่วนมากขึ น และให้ค ามั่นในการจัดหางบสนับสนุนแก่ประเทศก าลังพัฒนาเพื่อเข้าถึงพลังงานสะอาด โดย
เป้าหมายในแต่ละประเด็นของข้อตกลง Glasgow Climate Pact สามารถสรุปได้ดังนี  

ข้อตกลงการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 

ผู้น าจาก 137 ประเทศทั่วโลกได้ให้ค ามั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิ
ให้เป็นศูนย์ แต่มีการก าหนดเวลาของการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวท่ี
แตกต่างกัน ประเทศส่วนใหญ่ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม นิวซีแลนด์ สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป ฯลฯ ได้ก าหนดกรอบ
เวลาในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไว้ท่ีปี ค.ศ. 2050 ในขณะจีนและ
อินโดนีเซียก าหนดปีท่ีจะบรรลุเป้าหมายไว้ท่ี ค.ศ. 2060 ส่วนไทยก าหนด
ไว้ ท่ี  ค .ศ .  2065 ในขณะ ท่ีอิน เดี ยซึ่ ง เป็นประ เทศ ท่ีปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับสามของโลกก าหนดปีท่ีจะบรรลุเป้าหมายไว้

Credit: alamy.com 
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ข้อตกลงในการลดการใช้ถ่านหิน 

ถ่ านหิ นนั นถื อ เป็นปั จจั ย ท่ีส่ ง ผลให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากท่ีสุด แม้ว่าจะมี
ความพยายามในการลดการใช้ถ่านหิน แต่ในปี ค.ศ. 
2019 ถ่านหินก็ยังถูกใช้ในการผลิตไฟฟ้าท่ัวโลกราว
ร้อยละ 37 ในช่วงแรกของการประชุม COP26 
มากกว่า 40 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศท่ีใช้ถ่าน
หินรายใหญ่อย่างโปแลนด์ เวียดนาม และชิลี ได้
เห็นชอบร่วมกันท่ีจะเลิกใช้ถ่านหิน อีกทั งหลาย
ธนาคารของประเทศรายใหญ่จะหยุดการจัดหา
เงินทุนสาธารณะระหว่างประเทศส าหรับการสนับสนุนพลังงานถ่านหินด้วย ในท่ีประชุมมีการก าหนดเป้าหมายท่ีจะ
ทยอยยุติการใช้ถ่ายหินภายในปี ค.ศ. 2030 ส าหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะท่ีประเทศก าลังพัฒนาจะยุติการใช้
ถ่ายหินอีก 10 ปีถัดมา (ภายในปี ค.ศ. 2040) 

ในขณะประเทศรายใหญ่ท่ีพึ่งพาถ่านหินเป็นเชื อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าอย่างจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศท่ี
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับ 1 และ 3 ของโลกตามล าดับ  ยังไม่เข้าร่วมการให้ค ามั่นยุติการใช้ถ่านหิน โดย
ให้เหตุผลว่าประเทศตนเองนั นเริ่มพัฒนาหลังจากประเทศแถบตะวันตกและก่อนหน้านี ประเทศแถบตะวันตกได้ใช้
ประโยชน์จากถ่านหินมาเป็นเวลานาน ดังนั นจีนและอินเดียจึงยังจ าเป็นต้องพึ่งพาถ่านหินอยู่เพื่อขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของประเทศ  ด้วยเหตุนี จีนและอินเดีย จึงได้ขอให้มีการแก้ไขถ้อยค าในข้อตกลงว่าด้วยการใช้พลังงาน
ถ่านหินจากเดิม คือค าว่า "ยุติการใช้" มาเป็นค าว่า "ลดการใช้" พลังงานถ่านหินแทน ก่อนท่ีจะสามารถบรรลุ
ข้อตกลงว่าด้วยการใช้ถ่านหินร่วมกับประเทศอื่น ๆ ได้ 

Credit: publishing.service.gov.uk 
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ข้อตกลงในการลดการปล่อยก๊าซมีเทน 

ก๊าซมีเทนเป็นอีกหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคัญท่ี
ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การท าปศุสัตว์และการก าจัด
ของเสีย ถึงแม้ปริมาณมีเทนท่ีถูกปล่อยสู่ชั นบรรยากาศ
จะไม่สูงเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่มีเทนสามารถ
ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่า 80 เท่าเมื่อเทียบกับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยเหตุนี ผู้แทนจาก 105 
ประเทศจึงเห็นชอบต่อความตกลง “Global Methane Pledge” ท่ีน าโดยสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เพื่อลด
การปล่อยก๊าซมีเทนท่ัวโลกอย่างน้อยร้อยละ 30 (จากปริมาณท่ีถูกปล่อยในปี ค.ศ. 2020) ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 
อย่างไรก็ตามประเทศท่ีเป็นผู้ปล่อยก๊าซมีเทนรายใหญ่อย่างจีน รัสเซียและอินเดีย ไม่ได้เข้าร่วมในความตกลง
ดังกล่าว 

 

Credit: economist.com 
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ข้อตกลงในการยุติการตัดไม้ท าลายป่า  

โดยปกติต้นไม้จะท าหน้าท่ีดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และ
คาร์บอนบางส่วนจะถูกกับเก็บใต้ผืนป่า แต่เมื่อต้นไม้เหล่านี ถูก
ท าลาย โลกก็จะขาดตัวช่วยในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
ถูกปล่อยมาจากกิจกรรมของมนุษย์ อีกทั งคาร์บอนท่ีเคยถูกกับ
เก็บไว้ใต้ผืนป่าก็จะถูกปล่อยออกสู่ชั นบรรยากาศ ท าให้ปริมาณ
คาร์บอนสุทธิในอากาศเพิ่มเป็นทวีคูณ  

ด้วยเหตุนี  ผู้แทนจาก 141 ประเทศ ซึ่งรวมถึง แคนาดา รัสเซีย 
บราซิล โคลอมเบีย อินโดนีเซีย และคองโก ซึ่งเป็นประเทศท่ีมี
บริเวณพื นท่ีป่าท่ีส าคัญของโลก ได้ร่วมลงนามเห็นชอบยุติการ
ตัดไม้ท าลายป่าภายในปี ค.ศ. 2030 โดยเมื่อพิจารณาจ านวน
ผืนป่าของทั ง 141 ประเทศรวมกันแล้วคิดเป็นร้อยละ 85 ของพื นท่ีป่าท่ัวโลก  อีกทั งหลายประเทศได้ให้ค ามั่น
สัญญาในการยับยั งการตัดไม้ท าลายป่าเพื่อใช้ในการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม เช่น น  ามันปาล์ม ถั่ว
เหลือง และโกโก้ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี ล้วนเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการตัดไม้ท าลายป่าเพื่อใช้พื นท่ีในการ
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ 

นอกจากนี ประเทศต่าง ๆ รวมถึงภาคธุรกิจยังได้ให้ค ามั่นสัญญาท่ีจะสนับสนุนเงินทุนในการปกป้องและพื นฟูพื นป่า 
เป็นจ านวนเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินบางส่วนจะน าไปสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาในการฟื้นฟูพื น
ป่าท่ีถูกท าลาย ต่อสู้กับไฟป่า และสนับสนุนชุมชนพื นเมือง 

Credit: theconversation.com 



 

 

ข้อตกลงด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

เหล่าประเทศก าลังพัฒนากล่าวว่าภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากการเร่งพัฒนาความเจริญทางอุตสาหกรรมของ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา ดังนั นวันหนึ่งเมื่อประเทศเหล่านั นเจริญแล้ว แล้วจะมาบังคับห้าม
ให้ประเทศอื่นใช้พลังงานเชื อเพลิงฟอสซิลในอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นท่ีเพื่อผลักดันเศรษฐกิจ อีกทั งประเทศ
ก าลังพัฒนามีสัดส่วนการปล่อยเรือนกระจกท่ีน้อยกว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้วอยู่มาก แต่ต้องมาเผชิญผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง จึงเป็นสิ่งท่ีประเทศก าลังพัฒนาเห็นว่าไม่มีความยุติธรรม  

ด้วยเหตุนี ในท่ีประชุมจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วต้องเพิ่มเงินช่วยเหลือให้แก่ประเทศท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สูงกว่าเป้าหมายปัจจุบันซึ่งอยู่ท่ี 1 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพื่อช่วยให้ประเทศเหล่านี ในการปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถเปลี่ยน
ผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสหากรรมและเศรษฐกิจของประเทศได้ แม้ข้อตกลงนี จะ
ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นการก าหนดแนวทางและเป้าหมายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง 
10 ปีข้างหน้าได้ 

นอกจากนี สถาบันทางการเงินราวกว่า 450 สถาบัน ซึ่งมีการควบคุมเงินราว 130 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เห็นชอบท่ี
จะสนับสนุนเทคโนโลยีสะอาดอย่างพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั งปฏิเสธท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่
อุตสาหกรรมท่ีใช้เชื อเพลิงฟอสซิล โดยต้องการกระตุ้นให้บริษัทเอกชนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการ
ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ น 

นอกจากข้อตกลงส าคัญหลัก ๆ ท่ีมีการกล่าวในข้างต้น ยังมีการหารือในประเด็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การจ าหน่าย
และใช้ยานยนต์ท่ีไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมขนส่งทาง
เรือ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร และการผลิตอาหารท่ีไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก อีกด้วย 
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สหภาพยุโรป หรือ อียู ถือเป็นผู้น าด้านนโยบายการ
จัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และมีส่วนส าคัญในการบรรลุข้อตกลงร่วมกันใน
ประเด็นต่าง ๆ ของการประชุม COP26 โดยอียูนั นเป็น
ภูมิภาคแรกของโลกท่ีปฏิญาณตั งเป้าหมายการลดการ
ปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เหลือศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 
ซึ่งกลายมาเป็นต้นแบบและแรงกระตุ้นให้กับประเทศ
อื่น ๆ ท่ัวโลกในการจัดท าเป้าหมายแห่งชาติในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนามาตรการเพื่อ
รับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นโยบายหลักท่ีเป็นหัวใจส าคัญของอียูในการจัดการกับ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั่นคือ 
นโยบาย Green Deal ซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนนโยบาย
ฉบับนี ก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุโรปสู่อนาคตท่ี 
 

ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์การบรรลุ เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในปี ค.ศ. 2030 (ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 55) และ ค.ศ. 
2050 (ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็น
ศูนย์) การจัดหาพลังงานสะอาดท่ีมีราคาย่อมเยา การ
ประกันความมั่นคงทางพลังงาน การขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนา
ประสิทธิภาพทางพลังงาน การเปลี่ยนถ่ายสู่สังคมไร้
มลพิษ การรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาระบบห่วงโซ่อาหาร
ท่ีส่งเสริมสุขภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
ส่งเสริมระบบขนส่งอัจฉริยะและยั่งยืน  

Credit: ec.europa.eu 
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ภายใต้นโยบาย Green Deal คณะกรรมาธิการยุโรปได้น าเสนอชุดร่างกฎหมาย "Fit for 55" เพื่อก าหนดเป้าหมาย
และมาตรการในแต่ละภาคส่วน เพื่อเอื อต่อการบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 55 ในปี ค.ศ. 2030 โดยเป้าหมายของอียูมีความสอดคล้องและช่วยในการบรรลุข้อตกลงท่ีเห็นชอบร่วมกัน
ของการประชุม COP26 ทั งนี การลดการปล่อยการเรือนกระจก การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และการ
เพ่ิมเนื อท่ีของผืนป่าเพ่ือดูดซับคาร์บอน ถือเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญที่อียูต้องการบรรลุ ซึ่งสรุปได้ดังนี  

• ลดการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทั งทางบก ทะเล และอากาศให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 13 
ภายในปี ค.ศ. 2030 

• ลดระดับการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยของรถยนต์ผลิตใหม่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 55 (เมื่อเทียบ
กับปี ค.ศ. 2021) ภายในปี ค.ศ. 2030  

• ตั งแต่ปี ค.ศ. 2035 รถยนต์ที่ผลิตขึ นใหม่ในสหภาพยุโรปจะมีการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

• ก าหนดสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 40 ของพลังงานทั งหมดท่ีผลิตได้ในยุโรป (ภายในปี ค.ศ. 
2030) 

• ก าหนดสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อพลังงานทั งหมดที่ใช้ในอาคาร/บ้านเรือน เป็นร้อยละ 49 ภายใน
ปี ค.ศ. 2030 
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• ก าหนดเป้าหมายการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Sink ให้ได้อย่างต่ า 310 ล้านตัน ภายในปี 
ค.ศ. 2030 

• การใช้ท่ีดิน การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและป่าไม้ และเกษตรกรรมจะต้องไม่มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2035 

• ก าหนดแผนปลูกต้นไม้จ านวน 3,000 ล้านตันทั่วยุโรปภายในปี ค.ศ. 2030 

 

นอกจากนี ทางสหภาพยุโรปยังมีมาตรการใน
การจัดตั งกองทุนให้เงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุน
ประเทศสมาชิกอียู โดยเฉพาะประเทศท่ียังไม่มี
ศักยภาพทางการเงินท่ีเพียงพอในการเปลี่ยน
ผ่านสู่ตัวเลือกท่ีมีความยั่งยืนมากกว่าและอาจ
ได้รับผลกระทบจากนโยบาย  Green Deal 
เพื่อท่ีทุกประเทศในภูมิภาคจะสามารถเปลี่ยน
ผ่านสู่สังคมสีเขียวไปด้วยกัน โดยมาตการทาง
การเงินท่ีส าคัญมีดังนี  

Credit: ec.europa.eu 
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Social Climate Fund กองทุนนี เป็นการระดมทุนจ านวน 1.44 แสนล้านยูโร ให้แก่ประเทศสมาชิกฯ ในการ
ส่งเสริมมาตรการและการลงทุนในภาคส่วนของอาคารบ้านเรือนและการขนส่งซึ่งมีปริมาณการปล่อยเรือนกระจกท่ี
สูง โดยจะมุ่งใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพทางพลังงานและการลดการปล่อยคาร์บอนของระบบท าความร้อนและ
ความเย็นของอาคาร การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคการขนส่ง และการเข้าถึงยานยนต์คาร์บอนต่ า
หรือปลอดการปล่อยคาร์บอน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของการใช้เงินอุดหนุนนี คือ กลุ่มครัวเรือน วิสาหกิจขนาดเล็ก 
และผู้ใช้บริการขนส่ง  

Innovation Fund  กองทุนส่ง เสรินวัตกรรม 
หรือ Innovation Fund เป็นกองทุนที่จะให้เงิน
สนับสนุนจ านวน 2 หมื่นล้านยูโร ในช่วงปี ค.ศ. 
2020 – 2030 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีคาร์บอนต่ า ให้แก่ภาคธุ รกิ จและ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ยุโรปสามารถบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 
ค.ศ. 2050 โดยกลุ่มเป้าหมายของการจัดสรรทุนนี  
คือ บริษัทและธุรกิจ เพื่อให้น าเงินช่วยเหลือ
ดังกล่าวไปลงทุนด้านเทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะด้านพลังงานหมนุเวียน แหล่งกับเก็บพลังงาน และการดักจับและ
กักเก็บคาร์บอน พร้อมทั งช่วยสร้างงานในตลาดให้เพ่ิมมากขึ น  

Credit: ec.europa.eu 
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การจัดตั้ง Modernisation Fund กองทุนท่ีจะใช้ช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกฯ 10 ประเทศท่ีมีรายได้ต่ าในการ
เปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้การปล่อยคาร์บอน โดยมีเป้าหมายให้เงินสนับสนุนจ านวน 1.4 หมื่นล้านยูโรป ในช่วงปี ค.ศ. 
2021-2030 เพื่อให้ประเทศเหล่านี น าเงินช่วยเหลือไปลงทุนด้านการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียน การ
พัฒนาประสิทธิภาพทางพลังงาน แหล่งกักเก็บพลังงาน ระบบพลังงาน (ระบบสร้างความร้อนและความเย็นจาก
ศูนย์กลาง ระบบท่อ และระบบ กริดไฟฟ้า เป็นต้น) และช่วยเหลือพื นท่ีท่ียังต้องพึ่งพาเชื อเพลิงฟอสซิลให้สามารถ
เปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานสะอาดได้ โดย 10 ประเทศเป้าหมายของการให้เงินช่วยเหลือ คือ บัลแกเรีย โครเอเชีย 
เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย และสโลวาเกีย  

ความร่วมมอืระหว่างอยีูและประเทศนอกสมาชิกฯ 

นอกจากมาตรการและโครงการในภูมิภาคของตนเอง อียูยังเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการระดับโลกท่ีเกิดจากการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วและสถาบันต่าง ๆ ในหลาย ๆ ประเทศ เพื่อช่วยทั งประเทศสมาชิกฯ และ
นอกสมาชิกฯ ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือกระจก ซึ่ง
โครงการท่ีส าคัญ ๆ ท่ีอียูเข้าร่วมมีดังนี  
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ความตกลง “Global Methane Pledge” 

อียูได้ด าเนินแผนงานเพื่อลดก๊าซมีเทนมาโดยตลอด ซึ่งส่วนมากถูกปล่อยมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม แก๊ส ถ่าน
หิน เกษตรกรรม และการฝังกลบขยะ โดยในปี ค.ศ. 1996 ได้ด าเนินแผนกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจาก
การฝังกลบขยะได้เกือบร้อยละ 50 จากนั นในปี ค.ศ. 2020 อียูได้ประกาศกลยุทธ์ฉบับใหม่ในการลดการปล่อยก๊าซ
มีเทนในภาคส่วนส าคัญ ๆ ท่ีมีการปล่อยก๊าซมีเทนจ านวนมาก ได้แก่ ภาคพลังงาน เกษตรกรรม และการก าจัดของ
เสีย และในงานประชุม COP26 สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ประกาศเห็นชอบและเข้าร่วมในความตกลง 
Global Methane Pledge ร่วมกับประเทศอื่น ๆ อีก 7 ประเทศ อาร์เจนตินา กานา อินโดนีเซีย อิรัก อิตาลี 
เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนท่ัวโลกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 (จาก
ปริมาณที่ถูกปล่อยในปี ค.ศ. 2020) ภายในปี ค.ศ. 2030 รวมถึงเลือกใช้วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวัดปริมาณการปล่อย
ก๊าซมีเทน โดยคาดว่าจากความตกลงดังกล่าวจะช่วยลดการเพิ่มขึ นของอุณหภูมิโลกได้อย่างน้อย 0.2 องศาเซลเซียส 
ภายในปี ค.ศ. 2050 

โครงการ Team Europe  
โครงการ Team Europe เป็นความร่วมมือระหว่างอียู สถาบัน
ทางการเงินของประเทศสมาชิกฯ ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป 
(European Investment Bank, EIB) และธนาคารเพื่อการบูรณะ
และการพัฒนาแห่งยุโรป (European Bank for Reconstruction 
and Development, EBRD) เพื่อให้งบประมาณในการช่วยเหลือ 

Credit: macprotricks.com 
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Credit: ec.europa.eu 

ประเทศพันธมิตรทั งในระดับอียูและนานาชาติในการจัดการกับความท้าทายในประเด็นต่าง ๆ โดยในประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทาง Team Europe จะให้งบประมาณ 2.1 หมื่นล้านยูโรต่อปี แก่ประเทศพันธมิตร 
ในการบรรลุเป้าหมายระดับโลกและข้อตกลงที่จัดท าร่วมกันในการประชุม COP26 

ความร่วมมอื EU-Catalyst partnership 

ในการประชุม COP26 อียูได้ประกาศถึงการจัดท าความร่วมือ EU-Catalyst partnership ร่วมกับ กองทุน Break-
through Energy ของบิลเกตส์ และธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป (European Investment Bank) เพื่อจัดสรร
งบประมาณ 820 ล้านยูโร ในการลงทุนในนวัตกรรมพลังงานสะอาด ในช่วงปี ค.ศ. 2022 – 2026 เพื่อช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะเน้นในนวัตกรรม 4 ด้านดังนี  

• การผลิตพลังงานไฮโดรเจนสะอาด โดยวิธีการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิน้อยท่ีสุด 

• การผลิตเชื อเพลิงคาร์บอนต่ าจากเศษอาหาร เศษไม้ สาหร่าย และชีวมวลอื่น ๆ เพื่อใช้ส าหรับอุตสาหกรรมการ
บิน 
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• เทคโนโลยีดักจับ กับเก็บ และดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั นบรรยากาศอย่างถาวร 

• เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานท่ีมีความสามารถในการจ่ายไฟได้เป็นระยะเวลายาวนาน 

ปฏิญญา Global Forest Finance Pledge 

อียูได้ประกาศเข้าร่วมปฏิญญา Global Forest Finance 
Pledge ในการประชุม COP26  และให้ค ามั่นว่ าจะ
สนับสนุนเงินทุนมูลค่า 1 พันล้านยูโร ในช่วงปี ค.ศ. 2021 
ถึง 2025 ให้กับ Global Forest Finance Pledge ซึ่งจะ
สนับสนุนการด าเนินการในประเทศพันธมิตรในการป้องกัน
การตัดไม้ท าลายป่า การฟื้นฟูท่ีดินท่ีเสื่อมโทรม การแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และการส่งเสริมสิทธิของชนเผ่าพื นเมืองและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยงบประมาณ 250 ล้าน จาก 1 พันล้านยู
โรดังกล่าว จะถูกน าไปใช้เพื่อปกป้องป่าในลุ่มแม่น  าคองโก (ครอบคลุม 8 ประเทศ ได้แก่ แคเมอรูน สาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐคองโก อิเควทอเรียลกินี กาบอง บุรุนดี และรวันดา) ซึ่ง
เป็นพื นท่ีท่ีมีป่าฝนเขตร้อนขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก  

โดยนอกจากอียู ยังมีประเทศอื่น ๆ ท่ีเข้าร่วมปฏิญญา Global Forest Finance Pledge ดังนี  แคนาดา เยอรมนี 
ฝร่ังเศส ญี่ปุ่น เบลเยียม เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เกาหลี สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา 

ความร่วมมอื Just Energy Transition Partnership 

อียู ไ ด้ จั ดท าความร่ วมมื อ  Just Energy  
Transition Partnership ร่วมกับแอฟริกาใต้ 
ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา เพื่อจัดสรรเงินทุนมูลค่า 8.5 
พั น ล้ า น ยู โ ร  ใ น ก า ร ช่ ว ย ป ร ะ เ ท ศ ใ น
แอฟริ ก า ใ ต้ ใ น ก า รลดก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า ยกเลิกการใช้ถ่านหิน และเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจมลพิษต่ า โดยคาดว่าภายใน 20 ปีข้างหน้าจะช่วยป้องกัน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 1-1.5 กิกะตัน 

Credit: ec.europa.eu 

Credit: ec.europa.eu 
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Credit: bkktribune.com 

บทบาทของประเทศไทยในงานประชุม COP26 

ในงานประชุม COP26 ประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงต่อท่ีประชุมถึงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยไทยได้ตั งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 40 ภายในปี 2573 ซึ่งหากไทย
สามารถบรรลุเป้ามหายดังกล่าวได้ จะส่งผลให้ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2608 ได้ 

เมื่อพิจารณาจากผลส าเร็จของไทยท่ีผ่านมา พบว่าก่อนหน้านี ไทยเคยก าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคพลังงานและขนส่งไว้อย่างน้อยร้อยละ 7 ภายในปี 2563 แต่ทว่าในปี 2562 ประเทศไทยสามารถลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 17 ซึ่งเกินเป้าหมายท่ีตั งไว้กว่า 2 เท่า 

ส าหรับข้อตกลงในด้านอื่น ๆ เช่น การลดการใช้ถ่านหิน การลดการปล่อยก๊าซมีเทน และการยุติการตัดไม้ท าลายป่า 
ไทยยังไม่ได้มีการแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจน เนื่องจากยังต้องน าเสนอข้อตกลงให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อน 
นอกจากนี ในกรณีการลดใช้ถ่านหิน ไทยยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะและโรงไฟฟ้าถ่านหินของเอกชนอีกหลายท่ี 
ดังนั นก่อนท่ีจะลงนามในข้อตกลงท่ีจะกลายเป็นข้อผูกมัดระยะยาว จึงจ าเป็นต้องหาแผนพลังงานทดแทนให้พร้อม
เสียก่อน 

ที่มา: 
https://ukcop26.org/ 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal/eu-cop26-climate-change-
conference_en#key-moments 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ec_rtd_eu-catalyst-factsheet.pdf 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en 
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-59359532 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/ec_rtd_eu-catalyst-factsheet.pdf  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal/eu-cop26-climate-change-conference_en#key-moments
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal/eu-cop26-climate-change-conference_en#key-moments
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
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Brainport เป็นเขตนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั นสูงท่ีมี
ความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เนเธอร์แลนด์โดยตั งอยู่ท่ีเมือง Eindhoven ซึ่งอยู่ทาง
ภาคกลางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ Brainport เป็น
พื นท่ีท่ีมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านการ
สร้างความร่วมมือสามฝ่าย (triple helix collabora-
tion) ร ะ ห ว่ า ง ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เ อ ก ช น  แ ล ะ
สถาบันการศึกษา รวมถึงการเเบ่งปันความรู้ เเละ
ประสบการณ์ในลักษณะนวัตกรรมเเบบเปิด (open 
innovation) ซึ่งมีส่วนส าคัญอย่างมากในการพัฒนา
ธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ อีกทั ง Brainport ยังเป็น
จุดก าเนิดของบริษัท Philips บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ระดับโลก โดย Brainport ถือเป็นหนึ่งในเขตนวัตกรรม 
 

ท่ี มี อั ต ร าก า ร เ ติ บ โ ตทา ง เ ศ รษฐกิ จ สู ง ท่ี สุ ด ใ น
เนเธอร์แลนด์  และส่ งผลให้ เมือง  Eindhoven มี
ป ริ ม า ณ ก า ร ส่ ง อ อ ก สู ง สุ ด เ ป็ น ล า ดั บ  3  ข อ ง
เนเธอร์แลนด์รองจาก Rotterdam และ Amsterdam 

Credit: brainporteindhoven.com 

Credit: brainporteindhoven.com 
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จุดเด่นของ Brainport คือ การสร้างระบบนิเวศทาง
น วั ต ก ร ร ม ท่ี ดึ ง ดู ด ใ ห้ อ ง ค์ ก ร  บ ริ ษั ท  แ ล ะ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาท างานร่วมกันเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีและต่อยอดไปสู่นวัตกรรมขั นสูงท่ี
น าไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดย Brainport นั นมี
ชื่อ เสียงในการผลักดันโครงการหรือธุรกิจ ท่ีต้อง
อาศัยสหวิทยาการ ความร่วมมือระหว่างสาขาและภาค
ส่วน รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลาย อีกทั ง
ยังเป็นแหล่งรวมบุคลากรหัวกะทิจากท่ัวโลก ไม่ว่าจะ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักฟิสิกส์ วิศวกร นัก
ออกแบบ และนักพัฒนาในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญ 

โดยปัจจุบัน Brainport มีจ านวนบริษัทและองค์กรด้านเทคโนโลยีและไอทีมากกว่า 5,000 ราย ท่ีมุ่งศึกษา
เทคโนโลยีล่าสุดในแต่ละสาขาและด าเนินงานวิจัยท่ีล  าสมัย และยังมี Original Equipment Manufacturers 
(OEMs) หรือโรงงานท่ีรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ตามสูตรการผลิตของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าน าไปติดแบรนด์ของตัวเอง ใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั นสูง กว่า 20 ราย โดยจากบริษัททั งหมดท่ี Brainport พบว่ามีถึง 6 บริษัทด้วยกัน 
ท่ีติดอันดับ 30 บริษัทมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงสุดในเนเธอร์แลนด์ และหากพิจารณาถึงการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาของบริษัททั งหมดใน Brainport สามารถเทียบเป็นร้อยละ 20 ของการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนในเนเธอร์แลนด์ 

Credit: brainporteindhoven.com 
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บริษัทเหล่านี สามารถใช้โครงสร้างพื นฐานและเครื่องมือของ Brainport ในการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา 
พร้อมทั งค านวณต้นทุนและความเสี่ยงของการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี ใน Brainport ยังมีศูนย์บ่มเพาะ
นวัตกรรมและธุรกิจ (incubator) ซึ่งให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่วิสาหกิจเริ่มต้น (startups) ตั งแต่ช่วงพัฒนา
แนวคิดเพื่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ อีกทั งยังมีหน่วย Accelerator ท่ีช่วยเร่งอัตราการเติบโตและเพิ่ม
มูลค่าธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นท่ีมีอยู่แล้วภายในกรอบเวลาอันสั นได้ ด้วยเหตุนี  Brainport จึงกลายเป็นต้นก าเนิด
ของวิสาหกิจเร่ิมต้น รวมถึงการจดสิทธิบัตรจ านวนมากในเนเธอร์แลนด์ 

วิทยาเขต 

Brainport นั นประกอบด้ วย  5  วิทยาเขต ได้แก่  High Tech Campus, Automotive Campus, Science  
Campus, Industries Campus เเละ Creative Campus ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจรวมถึงอุตสาหกรรมขนาดต่าง 
ๆ รวมถึงวิสาหกิจเร่ิมต้นมาจัดตั งส านักงานในวิทยาเขตท่ีมีเเนวคิดสอดคล้องกับธุรกิจของตน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมในภาคธุรกิจ โดยเน้นการผลิตอุตสาหกรรมขั นสูงท่ีซับซ้อนและการสร้างซอฟท์แวร์อันเป็นหัวใจส าคัญใน
การพัฒนาธุรกิจของเมือง Eindhoven 

สาขาความเชี่ยวชาญ 

ใน Brainport ได้มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจในสาขาหลักดังนี  สุขภาพ ยานยนต์และการขนส่ง พลังงาน 
อาหาร เทคโนโลยีการผลิตขั นสูง ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล โฟโตนิกส์ และไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์  
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ในสาขาพลังงาน บริษัทใน Brainport มุ่งเน้นการ
พัฒนาพลั งงานสะอาด ท่ียั่ งยืน  เช่น  พลั งงาน
หมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ และพยายามพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีจะช่วยลดต้นทุนและลดการใช้ทรัพยากร
ในการผลิ ตพลั ง ง าน  นอกจากนี ยั งมุ่ งพัฒนา
เทคโนโลยีแบตเตอรี่  พลังงานไฮโดรเจน และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ีมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 

ในสาขาอาหาร บริษัทใน Brainport มุ่งเน้นการ
พัฒนาอาหารท่ียั่งยืนและส่งเสริมสุขภาวะ โดยบริษัท
ด้านเทคโนโลยีอาหารเหล่านี ได้เร่งพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ นและช่วยลดปริมาณ
ของเสียจากกระบวนการผลิตได้ดียิ่งขึ น โดยมีการ

พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม เช่น หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ เซ็นเซอร์ เทคโนโลยีการมองเห็น และ smart 
farming  

ในสาขาสุขภาพ มีบริษัทด้านการแพทย์จ านวนมากตั งอยู่ใน 
Brainport โดยมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัท
และองค์กรด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โรงพยาบาลประจ า
ภูมิภาค แพทย์  และผู้ป่ วย ในการพัฒนาอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีสามารถตรวจหาโรคได้ในระยะ
เริ่มต้น รวมถึงการพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยเพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดบุคลลากรทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับ
สังคมผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่แข็งแรง 

ในสาขายานยนต์และการขนส่ง บริษัทใน Brainport มุ่งเน้น
การพัฒนาสู่การขนส่งอัจฉริยะและปลอดมลพิษ โดยเร่งพัฒนา
นวัตกรรมท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการขนส่งให้เป็นศูนย์ ลดสภาวะการจราจรติดขัด และลด
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เช่น ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า พลังงานไฮโดรเจน ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติท่ีมีการเชื่อมต่อ
ถึงกัน และระบบจราจรอัจฉริยะ เป็นต้น 

Credit: brainporteindhoven.com 

Credit: brainporteindhoven.com 



 

 

วารสารข่าวด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 
20 

Credit: brainporteindhoven.com 

ในสาขาเทคโนโลยีการผลิตขั นสูงของ Brainport บริษัทประเภท 
OEMs ได้ท างานอย่างใกล้ชิดกับ บริษัทท่ีจัดหาสินค้าและ
บริการ หรือ ซัพพลายเออร์ ในห่วงโซ่อุปทานแบบเปิด ซึ่ง
น าไปสู่ความส าเร็จในการออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้าและ
ชิ นส่ วนหลากหลายประเภทท่ีมีความซับซ้อนเพื่ อใช้ ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และสุขภาพ 
เป็นต้น นอกจากนี ในวิทยาเขต Industries Campus ยังมีการ
รวมกลุ่มของสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และซัพพลายเออร์
เป็นคลัสเตอร์ High Tech Software เพื่อท างานร่วมกันในการ
พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ส าหรับกระบวนการผลิต โดยเทคโนโลยี
การผลิตขั นสูงที่บริษัทเหล่านี มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ มีดังนี  
การผลิตแบบเพิ่มเนื อวัสดุ (Additive Manufacturing, AM) หุ่นยนต์ เทคโนโลยีโลกเสมือน (AR/VR) เทคโนโลยี 
Big Data และการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจทั งภายในและภายนอก (horizontal and vertical system  
integration) เป็นต้น  

ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ Brainport ได้พัฒนาระบบนิเวศท่ีดึงดูดบริษัท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ทั งในและนอกประเทศ มาพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ การขนส่ง และการ
ผลิต โดยมีการลงทุนกว่า 100 ล้านยูโรในเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ และมีการจ้างงานนักวิทยาศาสตร์ด้าน
ปัญญาประดิษฐ์กว่า 100 คน 
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ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล Brainport ถือเป็นท่ีตั งของบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ชั นน าของโลก โดยซอฟท์แวร์ท่ีถูก
พัฒนาจะเน้นไปในด้านการท างานแบบอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และการวิเคราะห์ข้อมูล
จ านวนมหาศาลจากเคร่ืองจักร เช่น ชิปเซมิคอนดักเตอร์ส าหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เครื่องจักรในการกัดลาย
วงจรลงบนแผ่นเวเฟอร์ของเซมิคอนดักเตอร์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

ในสาขาโฟโตนิกส์ และไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ Brainport ถือเป็นผู้น าระดับโลก โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือ
ท่ีมีความแม่นย าสูงในการผลิตชิป เซมิคอนดักเตอร์ และชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋ว อีกทั งยังพัฒนาชิปออพติคัล
ความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพทางพลังงาน ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย 

ตัวอย่างของการพัฒนาเทคโนโลยีล้ าสมัยของ Brainport 

เทคโนโลยี Cityfarming  

เป็นการจัดท าโรงเรือนเพาะปลูกในร่มขนาดใหญ่ท่ีสุดของ
โลก โดยมีการรวบรวมนักวิจัยและวิศวกรจากท่ัวโลกมา
ท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกท่ี
ประหยัดน  า และหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพอากาศท่ี
ไม่ เอื ออ านวย โดย Brainport ถือเป็นผู้น าท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้แสงส าหรับการเพาะปลูก
เป็นเวลากว่า 75 ปี 
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เทคโนโลยีเพาะปลูกท่ีถูกพัฒนาขึ นใน Cityfarming ช่วยให้เราสามารถปลูกพืชในร่มในขนาดพื นท่ีท่ีจ ากัดได้ โดย
เป็นการปลูกพืชเป็นชั น ๆ ในแนวตั ง และมีการควบคุมสภาพอากาศและควบคุมความสะอาดของอากาศภายใน
โรงเรือนให้เหมาะสม ปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง รวมถึงการใช้ไฟ LED ในการให้แสง ณ ความยาวคลื่นท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดกับการเจริญเติบโตส าหรับพืชแต่ละชนิด 

เทคโนโลยี Extreme ultraviolet lithography 

บริษัท ASML ซึ่งตั งอยู่ใน Brainport มีสัดส่วน
ทางการตลาดสูงถึงร้อยละ 80 ของอุตสาหกรรม
เครื่องจักรส าหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และ
เป็นซัพพลายเออร์เพียงหนึ่งเดียวในการผลิตชิป
ให้แก่บริษัท Intel และ Samsung โดยบริษัท 
ASML ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  Extreme  
ultraviolet lithography เพื่อมาผลิตชิปขนาด
จิ๋วแต่ทรงพลัง ซึ่งสามารถประมวลผลได้เร็ว มี
ประสิทธิภาพ และจุข้อมูลจ านวนมหาศาลได้ 
โดยปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี Extreme ultraviolet lithography หรือ EUV มาใช้ผลิตชิปและเซมิคอนดัก
เตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้แสงอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นสั นมาก ๆ ในการขีดเขียนลายวงจรไฟฟ้าท่ีซับซ้อน
และมีขนาดเล็กลงบนแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ตามท่ีวิศวกรออกแบบไว้ โดยการท่ีล าแสงมีความยาวคลื่นท่ีสั น จะช่วยให้
เขียนลายวงจรได้อย่างละเอียดมากขึ นบนขนาดพื นที่ท่ีจ ากัด ด้วยเหตุนี จึงสามารถผลิตชิปท่ีมีขนาดเล็กลงเร่ือย ๆ ได้ 
และเมื่อน าชิปขนาดจิ๋วไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะช่วยให้มีน  าหนักเบา กินไฟน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพใน
การประมวลผลและจุข้อมูลได้มากขึ น 

เทคโนโลยี Integrated Photonics 

บริษัทใน Brainport ได้ใช้เทคโนโลยีโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นการ
สร้างและควบคุมแสง (โฟตอน) มาผลิตชิปขนาดไมโคร ท่ี
สามารถส่ งและรั บสัญญาณแสง ได้  ซึ่ ง ส ามารถ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพทางพลังงานและความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลได้
ดีมากกว่ า เดิม เมื่ อ เ ทียบกับชิปอิ เล็กทรอนิกส์ ท่ีรับส่ ง
สัญญาณไฟฟ้าผ่านเส้นลวดทองแดง ดังนั นชิปท่ีรับส่ง
สัญญาณด้วยแสงจึงเหมาะกับการน าไปใช้เพื่อรับส่งข้อมูล
มหาศาลส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์จ านวนมากได้ แถมยังช่วยประหยัด
พลังงานได้อีกด้วย นอกจากนี ยังสามารถน าไปต่อยอดส าหรับ
การพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ในยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 
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เทคโนโลยี Microsurgery 

Brainport ถือเป็นหนึ่งในผู้น าด้านเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ โดยมีบริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ชั น
น าอย่าง Philips อีกทั งยังเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อศัลยกรรมขนาดเล็ก ซึ่งได้ถูก
น าไปใช้ในศัลยกรรมหลอดเลือด ตา และกระดูก 
โดยหุ่นยนต์ดังกล่าวได้ช่วยลดเวลาการผ่าตัดได้
อ ย่ า งม าก  นอกจากนี บ ริ ษั ท  Microsure ใ น  
Brainport ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น บ ริ ษั ท  spin-off ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  Eindhoven University of  
Technology ได้พัฒนามือกล หรือ  robot hand 
ส าหรับใช้ในการผ่าตัดขนาดเล็กมากๆ ระดับไมโคร
ท่ีต้องอาศัยความละเอียดและความแม่นย าสูง โดย
ไม่สามารถท าได้โดยมือของแพทย์ โดยส่วนใหญ่
มักจะเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับเนื อเยื่อของเส้นเลือดและเส้นประสาท ซึ่ง robot hand นั นมีความละเอียดสูงกว่า
แพทย์ถึง 5 เท่า โดยล่าสุดมีการใช้ robot hand ในการเย็บหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 มิลลิเมตร 

   เทคโนโลยี Truck Platooning 

เป็นเทคโนโลยี ท่ีให้รถบรรทุกขับเคลื่อนเป็นขบวนโดย
อัตโนมัติ ซึ่งท างานโดยใช้รถบรรทุกคันหน้าสุดของขบวนเป็น
ผู้น า ในขณะท่ีรถคันท่ีเหลือสามารถเคลื่อนท่ีตามคันหน้าได้
โดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องอาศัยคนขับ และพร้อมรับการ
ควบคุมจากคนขับรถน าขบวนได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ ท าให้
จัดขบวนรถบรรทุกท่ีมีจุดหมายปลายทางต่างกันได้ โดยจาก
การวิ จั ยพบว่ า เทค โนโลยี  Truck Platooning ช่ วยให้
รถบรรทุกสามารถตอบสนองได้เร็วกว่าการใช้คนขับถึง 25 
เท่า ใช้พื น ท่ีบนถนนน้อยกว่า ลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
คนขับรถได้ร้อยละ 90 และประหยัดเชื อเพลิงของรถร่วม
ขบวนได้ร้อยละ 6 เนื่องจากรถคันหน้าสามารถลดแรงต้าน

อากาศให้แก่รถคันหลังได้ โดยการใช้เชื อเพลิงท่ีลดลงส่งผลให้มลพิษทางอากาศลดลงได้อีกด้วย โดยบริษัท DAF  
บริษัท NXP บริษัทRicardo และสถาบัน TNO ซึ่งตั งอยู่ท่ี Brainport ได้ร่วมกันจัดตั งเป็นคณะท างานเพื่อพัฒนา
เซ็นเซอร์และระบบเชื่อมต่อระหว่างรถร่วมกัน ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในระยะเวลาอันสั นเพียง 0.3 วินาที 
ที่มา: 
https://brainporteindhoven.com/int/discover/innovations-now-and-in-the-future 
https://eindhovennews.com/news/2021/11/brainport-receives-47-million-for-green-mobility/ 
https://geografie.nl/artikel/brainport-eindhoven-van-achtergestelde-regio-naar-kennishub-van-nederland 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metropoolregio_Eindhoven#Brainport 
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-transport/automated-road-transport/ensemble 
https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems 
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