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อุตสาหกรรมเคมียุโรปในปี ค.ศ. 2015: 
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ยุโรป 

อุตสาหกรรมเคมี 
ที่มา: icis.com 

หลายปีท่ีผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมของสหภาพ
ยุโรปได้ รับผลกระทบจากภาวะถดถอยของ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอุตสาหกรรมยาง แม้ในปี ค.ศ. 2014 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของยุโรปจะกระเตื้องขึ้น
เล็กน้อย แต่การฟื้นตั วยั งคงน่าเป็นห่วงอยู่          
การเติบโตด้ านเศรษฐกิจของสหภาพยุ โรป        
คาดว่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปี         
ค.ศ. 2015 ตามการคาดการณ์ของ IMF และ OECD 

ภาคอุตสาหกรรมเคมีของสหภาพยุโรปเป็นอีก 
ภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโดยตรง องค์กร European Chemical 
Industry Council หรือ CEFIC ได้ท าการทบทวน
การคาดการอัตราการเติบโตของปี ค.ศ. 2015 
จาก 1.5 % เหลือเพียง 1.0 % เมื่อเดือนธันวาคม 

ค.ศ. 2014 ท่ีผ่านมา การคาดการณ์ดังกล่าว
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายงานประจ าปี  
ของธนาคาร HSBC ท่ีคาดว่าจะมีการเติบโตของ
ปริมาณการค้าสุทธิในภาคอุตสาหกรรมเคมี       
ท่ีต่ ามากในป ีค.ศ. 2015 

ราคาน้ ามันดิบท่ีลดต่ าลงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรร่วม            
ท่ีมี ความซับซ้ อนและยากต่ อการประเมิน   
องค์กรต่างๆ มีความเห็นต่อผลกระทบของราคา
น้ ามันท่ีแตกต่างกันไป เช่น HSBC ได้ประเมินว่า
ราคาน้ ามันท่ีลดลงมีผลกระทบน้อยมากต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ในสหภาพยุโรป  ในขณะท่ีองค์กร International 
Energy Agency (IEA) คาดว่าราคาน้ ามันท่ีต่ าลง
จะส่งผลกระทบด้านลบต่อประเทศผู้ผลิตและ
ให้ผลด้านบวกกับประเทศผู้น าเข้า แต่ผลกระทบ
ท่ีเห็นได้ชัดเจนจากค่าน้ ามันท่ีต่ าลง คือ ค่าใช้จ่าย
ด้ านพลั งงานท่ีลดต่ าลงไปด้ วย ซึ่ งส าหรับ
ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปแล้ว ในระยะสั้น 
จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างศักยภาพใน 
การแข่งขันของผู้ประกอบการในยุ โรปและ
ผู้ประกอบการในอเมรกิาเหนือ 

อย่างไรก็ตามความสามารถในการผลิต และ
โครงสร้างพื้นฐานในการผลิต รวมท้ังค่าเงินยูโร       
ท่ีอ่อนตัวจะเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจ ากัดผลประโยชน์
ท่ี ผู้ ประกอบการในสหภาพยุ โ รปจะได้ รั บ  
ภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมีของสหภาพยุโรป 
ในปี ค.ศ. 2015 จึงน่าจะเป็นอีกปีท่ีมีการเติบโต
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อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่หวือหวา แม้จะมีราคา
น้ ามันท่ีลดต่ าลงเป็นลมส่งก็ตาม 

 

แนวโน้มและผลกระทบของราคาน้ ามันดิบ
ที่ลดลง 
พลังงาน 
ที่มาของข่าว: businessinsider.com 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าราคาน้ ามันดิบโลกได้ลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ.2014            
จนอยู่ท่ีระดับต่ ากว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
ล่าสุดราคา Crude Oil Brent ของต้นเดือนมกราคม 
ค.ศ. 2015 อยู่ท่ีระดับ 51 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
นิตยสาร Economist ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ราคาน้ ามันดิบโลกที่ลดลงไว้ว่า โดยปกติราคา
น้ ามันดิบจะถูกก าหนดโดยระดับอุปสงค์และ
อุปทาน (demand and supply) ของตลาดโลก
และการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อท าการลงทุน        
ซึ่งระดับอุปสงค์จะขึ้นอยู่กับระดับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและพฤติกรรมการใช้พลังงานของมนุษย์ 
ตามฤดูกาล เช่น เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนส าหรับ
ประเทศเขตร้อนท่ีใช้เครื่องปรับอากาศ หรือ      
ในฤดูหนาวส าหรับประเทศเขตหนาว นอกจากนี้ 

ยังมีสภาวะทางการเมืองต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อระดับอุปสงค์ 

ส่วนระดับอุปทาน จะขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต
น้ ามันของประเทศ โควตาการผลิตน้ ามันของ 
OPEC และการพบแหล่งผลิตน้ ามันใหม่ๆ 

 

ราคาน้ ามันดิบโลกช่วง ก.ค. 2557 - ม.ค. 2558 
(nasdaq.com) 

ราคาน้ ามันดิบท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงท่ี          
ผ่านมา น่าจะมีผลมาจากปัจจัยหลักสองข้อ คือ  
1. ระดับอุปสงค์ท่ีลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
โลกท่ียังไม่ฟื้นตัว การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพ 
ในการใช้พลังงาน การเลี่ยงไปใช้พลังงานทางเลือก
ต่างๆ และท่ีส าคัญสหรัฐอเมริกาสามารถผลิต
น้ ามันเพิ่มขึ้นจนเป็นประเทศผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่
ท่ีสุดจาก 5.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปีค.ศ. 2009 
เป็น 7.4 ล้านในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งแม้ว่าสหรัฐอเมริกา
จะยังไม่ส่ งออกน้ ามันดิบของตน แต่ก็ ได้ลด      
การน าเข้าลง โดยอัตราการน าเข้าน้ ามันดิบลดลง
จาก 12.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน เหลือเพียง 9.9 ล้าน
ในปี ค.ศ. 2013 และมีการเพิ่มขึ้นของการส่งออก
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สินค้าอื่นๆ ท่ี เกี่ ยวข้องกับน้ ามันแทน เช่น           
น้ ามัน ดีเซล (thefinancialist.com) 2. ระดับ
อุปทานท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากระดับการผลิต
น้ ามันของอิรักและลิเบียท่ีไม่ลดลง แม้ว่าท้ังสอง
ป ร ะ เ ท ศ ยั ง มี ปั ญ ห า ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ อ ยู่          
ความล้มเหลวในการเจรจาเพื่อปรับลดระดับ   
การผลิตน้ ามันดิบลงของ OPEC และประเทศ
ผู้ผลิตน้ ามันน าโดยซาอุดิอาระเบีย และอุปทาน
น้ ามันท่ีพุ่งสูงในสหรัฐอเมริกาจากการปฏิวัติ
เทคโนโลยีการผลิตน้ ามันจากชั้นหินดินดาน
(Shale gas) นอกจากสองปัจจัยนี้แล้ว ยังมี
ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น สถานการณ์การเมืองโลก
โดยเฉพาะรัสเซียและอิหร่าน เป็นต้น 

ท้ังนี้ มีการคาดการณ์ว่าระดับราคาน้ ามันดิบท่ี
ต่ ากว่า 100 เหรียญสหรัฐนี้จะคงอยู่อีกระยะ
หน่ึง องค์กรการเงิน Credit Suisse คาดว่าราคา
น้ ามันโดยเฉลี่ยของปคี.ศ. 2015 ค.ศ. 2016 และ
ค.ศ. 2017 จะอยู่ท่ี 91.50  90 และ 88 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรลตามล าดับ ราคาคาดการณ์นี้
อาจจะตกไปถึง 70 เหรียญสหรัฐ หากซาอุดิ-
อาระเบียยังคงระดับการผลิตน้ ามันของตนอยู่ 
(thefinancialist.com) 

ตามการวิเคราะห์ของนิตยสาร Economist และ 
Financialist แต่ละประเทศจะได้รับผลกระทบ
จากราคาน้ ามันท่ีต่ าลงแตกต่างกันไป ส าหรับ
ประเทศท่ีน าเข้าน้ ามัน ราคาน้ ามันท่ีลดลง
เปรียบเสมือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย 
IMF ประเมินว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงราคา

น้ ามั น ในอั ตรา  10% จะส่ งผลให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงต่อ Global GDP ในอัตรา 0.2% 
โดยปกติแล้ว ราคาน้ ามันท่ีต่ าลงจะช่วยเพิ่ม  
อัตรา GDP เพราะผู้บริโภคจะน าส่วนต่างไป     
ใช้ จ่ ายในด้ านอื่น เช่น  ด้ านอุปโภคบริ โภค 
ผลกระทบท่ีว่านี้ จะเห็นได้ชัดกว่าหากราคาน้ ามัน
ท่ีต่ าลงเป็นผลมาจากระดับอุปทานท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
อย่างท่ีเห็นได้จากกรณี Shale Gas ของสหรัฐ-
อเมริกา ท่ี เพิ่ มอุปทานของน้ ามันและท าให้    
ราคาพลังงานของสหรัฐอเมริกาลดต่ าลงกว่า   
สหภาพยุโรป ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมของ 
สหรัฐอเมริกาเติบโตในอัตราท่ีสูงกว่าประเทศอื่นๆ 
ถึง 6% แต่ในกรณีท่ีราคาน้ ามันท่ีลดลงเป็นผล          
มาจากอุปสงค์ท่ีต่ า ผู้บริโภคอาจจะท าการออม
เงินส่วนต่างแทนการน ามาใช้จ่าย 

จีนเป็นหนึ่งในประเทศท่ีได้รับประโยชน์จากราคา
น้ ามันท่ีต่ าลง ทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐท่ีราคาน้ ามัน
ลดลง จีนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ถึง 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งจากแนวโน้ม
ราคาน้ ามันดิบปัจจุบัน จีนจะสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการน าเข้าพลังงานถึง 60 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
คิดเป็น 3 % ของการน าเข้าพลังงานต่อปี ในขณะ
ท่ีรายได้จากการส่งออกยังคงท่ี เพราะสินค้าท่ีจีน
ส่งออกส่วนใหญ่เป็น manufactured goods  
ท่ี ร า ค ายั ง ไ ม่ มี ก า ร เปลี่ ย น แ ปล งม ากนั ก 
นอกจากนี้ราคาน้ ามันท่ีต่ าลงเปิดโอกาสให้
รัฐบาลสามารถออกมาตรการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เช่น  การก าจัดรถรุ่นเก่า และ       

https://www.thefinancialist.com/oil-slick-slip-sliding-prices/
https://www.thefinancialist.com/oil-slick-slip-sliding-prices/
http://www.businessinsider.com/here-are-the-big-winners-and-losers-of-low-oil-prices-2014-10?IR=T
https://www.thefinancialist.com/the-effect-of-low-oil-prices-a-regional-tour/
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การยกเลิกการให้ subsidy ด้านพลังงาน ราคา
น้ ามันท่ีต่ าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในการเปลี่ ยนพาหนะ  โดยรวมแล้วระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรจีนและความเข้มแข็ง
ด้านการเงินของจีนน่าจะเพิ่มขึ้น 

ผลกระทบของราคาน้ ามันต่อสหรัฐอเมริกา      
มีท้ังด้านบวกและลบ เพราะสหรัฐอเมริกาเป็น
ท้ังผู้ ผลิต  ผู้บริ โภค  และผู้น า เข้ าน้ ามันดิบ         
รายใหญ่ของโลก ภาคส่วนท่ีจะได้รับผลกระทบ
ด้านลบคืออุตสาหกรรมน้ ามันของสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะ frackers ท่ีลงทุนโดยการกู้ เพราะ
ต้องแบกรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นตามก าไร        
ท่ีลดต่ าลง ในขณะท่ีผู้บริโภคและภาคเศรษฐกิจ
โดยรวมจะได้ประโยชน์จากราคาน้ ามันท่ีต่ าลง 
เพราะเงินส่วนต่างจะถูกน าไปใช้จ่ายในด้าน
อุปโภคบริโภคและท าการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตาม ผลด้านบวกต่อเศรษฐกิจคาดว่า  
จะมีไม่มากนัก เพราะสัดส่วนการน าเข้าน้ ามัน
ของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนั้นต่ ากว่าอดีต 

ในกรณีประเทศผู้ผลิตน้ ามัน เช่น อิหร่าน หรือ
ไนจีเรีย แม้จะได้รับผลกระทบด้านลบเหมือนกัน
เพราะราคาน้ ามันท่ีต่ าลงหมายถึงผลก าไรท่ีได้รับ
จะต่ าลงไปด้วย แต่ระดับผลกระทบท่ีแต่ละประเทศ 
จะได้รับก็แตกต่างกันออกไปตามราคาน้ ามันท่ี
เป็นจุดคุ้มทุนของแต่ละประเทศดังแสดงในกราฟ 

 
ราคาน้ ามันที่เป็นจุดคุ้มทุนของแต่ละประเทศ 

(businessinsider.com) 

เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 หนังสือพิมพ์ Telegraph 

ได้รายงานข่าวสหภาพยุโรปเข้าสู่ภาวะเงินฝืด
อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 
ราคาสินค้ารวมในสหภาพยุ โรปลดลงจาก        
ช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว 0.2 % โดยราคาพลังงาน
ลดลงมากถึง 6.3% ในขณะท่ีราคาสินค้าอื่นๆ          
ท่ีไม่ใช่น้ ามันเพิ่มขึ้น 1.2% จะเห็นได้ว่าราคา
น้ ามันท่ีต่ าลงเป็นตัวฉุดค่าครองชีพ 

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21635505-will-falling-oil-prices-curb-americas-shale-boom-bind
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11329769/Eurozone-officially-falls-into-deflation-piling-pressure-on-ECB.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11329769/Eurozone-officially-falls-into-deflation-piling-pressure-on-ECB.html
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/01/clipboard011.jpg
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เปรียบเทียบอัตราเงินเฟ้อและเงินฝืดของสหภาพ

ยุโรป ชี้ให้เห็นถึงภาวะเงินฟืดในภาพรวม 

แม้ว่าภาวะเงินฝืดจะท าให้ค่าครองชีพลดลงใน
ระยะสั้น แต่ในระยะยาวสามารถส่งผลให้เกิด           
การถดถอยของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แหล่งข่าว
คาดว่าภาวะเงินฝืดดังกล่าวเพิ่มความกดดัน     
ให้ European Central Bank ต้องส่งมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งน่าจะเป็นการปรับอัตรา
ดอกเบี้ย หรือโครงการลงทุนต่างๆ ต่อไป ดังนั้น 
ในปี ค.ศ. 2015 นี้ เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป          
ยังน่าจะซบเซาและ เติบโตไปอย่างเชื่องช้าอยู่ 
ภาคอุ ตสาหกรรมของไทย ท่ี เกี่ ยวข้ องกั บ     
สหภาพยุโรปจึงควรจะด าเนินการอย่างระมัดระวัง 
และสิ่งท่ีน่าจับตามองในปีนี้  คือผลกระทบท่ี         
ภาคส่วนพลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป          
จะได้รับจากการลดลงของราคาน้ ามัน เพราะท่ี
ผ่านมาราคาน้ ามันท่ีสูงขึ้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัย          
ท่ีผลักดันการเติบโตของภาคส่วนดังกล่าว 

 

Chemical leasing (ChL)  รูปแบบใหม่
ของธุรกิจขายสารเคม ี(ต่อ) 
Chemical leasing 

บทความนี้ เป็ นบทความต่ อ เนื่ อง เกี่ ยวกั บ 
Chemical leasing (ChL) ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจ         
ท่ีเกี่ยวกับการใช้สารเคมีท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบ
สามัญ (บทความท่ีแล้ว) โดยจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์
และหลักการของรูปแบบธุรกิจดังกล่าว 

วัตถุประสงค์หลักของรูปแบบธุรกิจ ChL มีสอง
ข้อคือ 1) การลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการ และ 
2) การเพิ่มมูลค่าและผลก าไรจากการด าเนินการ 
ธุรกิจ ChLช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สารเคมี
และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลง และเ ป็น
ผลประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้ ใช้สารเคมี  ใน
รูปแบบของธุรกิจ ChL หุ้นส่วนหลัก คือ ผู้ผลิต
และผู้ใช้สารเคมี โดยอาจมี stakeholders อื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องเช่น 

 equipment suppliers 
 recycling/disposal companies 
 national governments 
 quality assurance institutes 
 consultancies 
 UNIDO 

หน้าท่ีและประโยชน์ท่ีได้รับของแต่ละภาคส่วน        
ท่ีเกี่ยวข้องกับ ChL มีดังนี้ 

 ภาคอุตสาหกรรม (ผู้จัดจ าหน่ายสารเคมี : 
supplier) – เพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า

http://wp.me/p4d8DU-aS
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/01/chart.jpg
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โดยการให้ความรู้ในรูปแบบของเทคโนโลยีและ         
การให้บริการ 

 ภาคอุตสาหกรรม (ผู้ใช้สารเคมี) – ลดภาระใน
การด าเนินการ ได้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้
จาก ผู้จัดจ าหน่าย 

 ภาคอุตสาหกรรม (ผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์) – 
ยกระดับประสิทธิภาพของการด าเนินการ         
ให้ความรู้ know-how กับเทคโนโลยีการใช้
สารเคมี ได้รับประโยชน์จากการเปิดตลาดใหม่ 

 ภาคอุตสาหกรรม (บริษัทรีไซเคิล/บริษัทก าจัด
ของเสีย) – ให้ความรู้ know-how ด้านการ         
รีไซเคิลและเทคโนโลยีการก าจัดของเสีย เพ่ิม
อัตราการน ากลับมาใช้ใหม่ (recovery rate) 

 รัฐบาลกลาง – ใช้ ChL เป็นนโยบายในการ
จัดการความเสี่ยง และเพ่ิมความรับผิดชอบของ
ผู้ผลิต 

 สถาบันควบคุมคุณภาพ (Quality assurance 
institutes) – ให้ความมั่นใจกับบริษัทที่รับการ
บริการในรูปแบบ ChL ผ่านการรับรองคุณภาพ 

 บริษัทที่ปรึกษา – เป็นสื่อกลางระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ 

 UNIDO – จัดตั้งคณะท างานระดับนานาชาติ 
และNational Cleaner Production Centres 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการโปรโมต ChL 

 
รัฐสภายุโรปลงมติที่จะเปิดทางให้พืชจีเอ็ม 

การเกษตร 
ที่มาของข่าว: reuters.com 

เมื่อวันท่ี 13 มกราท่ีผ่านมารัฐสภายุโรปได้ลงมติ
เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและอนุมัติรายการ 
ของผลิตภัณฑ์จีเอ็ม (Genetically modified -  
พืชท่ีมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม) โดยมติดังกล่าว 
ให้อ านาจประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถ
เลือกพิจารณาและปฎิเสธผลิตภัณฑ์จีเอ็มเองได้  

การลงมติดังกล่าวเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้าย           
ในกระบวนการนิติบัญญัติ มติดังกล่าวจะถูก
ยกระดับให้เป็นกฎหมายเมื่อมีการลงนามโดย
ประเทศสมาชิกและได้รับเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นาน 

กลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมองว่ากฎหมาย
ดังกล่าวไม่มีความรัดกุม โดย นาย Bart Staes 
ผู้แทนนักการเมืองเพื่อสิ่ งแวดล้อม (Green 
politicians) ในรัฐสภายุโรปกล่าวว่าพรรคกรีน
ได้ท าการโหวตเพื่อต่อต้านการลงมติดังกล่าว 
เพราะมติดังกล่าวท าลายพื้นฐานทางกฎหมายท่ี
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จะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถปฎิเสธพืช
จีเอ็มได้ 

ในขณะเดียวกันตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมจีเอ็ม          
น าโดยนาย Jeff Rowe ประธาน EuropaBio 
(Syngenta and Monsanto) ก็มองว่ากฎหมาย
ดังกล่าวยังไม่รัดกุมและเปิดช่องว่างให้ประเทศ
สมาชิกสามารถปฏิเสธพืชจีเอ็มโดยไม่มีเหตุผล
วิทยาศาสตร์รองรับได้ และเป็นการส่งสัญญาณ
ทางลดต่อบริษัทอุตสาหกรรมท่ีพิจารณาลงทุน   
ในยุโรป 

ในปัจจุบันมีการปลูกพืชจีเอ็มอย่างแพร่หลายใน
ทวีปอเมริกาและเอเชีย ส่วนในสหภาพยุโรป         
มีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เช่น ฝรั่งเศสและ
เยอรมันท่ีไม่สนับสนุน ในขณะท่ีอังกฤษเห็นด้วย
กับการใช้พืชจีเอ็ม 

สหภาพยุโรปได้มีการเจรจาด้านพืชจีเอ็มมาก่อน
หน้านี้หนึ่งครั้งในปีค.ศ. 2012 แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ และอนุมัติพืชจีเอ็มเพียงสองชนิด           
ในการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ ซึ่งหนึ่งในสองชนิด 
ถูกระงับโดยศาลชั้นสูง เมื่อพบว่าเจ้าหน้าท่ี          
ท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการอนุมัติ 
ท่ีถูกวางไว้ การผ่านมติดังกล่าวแม้ว่ายังไม่อ านวย
ความสะดวกให้กับการใช้พืชจีเอ็มในสหภาพ
ยุโรปแต่ก็เป็นการเปลี่ยนท่าทีของรัฐสภายุโรป
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างมนีัยส าคัญ 

 
ราคาน้ ามันโลกร่วงเปดิโอกาสผลิก 
นโยบายพลังงาน 
พลังงาน 
ที่มาของข่าว the economist.com 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 เป็นต้นมา ราคา
น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งนอกจากส่งผลดีด้านเศรษฐกิจแล้วก็ยังถือเป็น
โอกาสในการแก้ไขนโยบายด้านพลังงานของ
รัฐบาลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น            
การยกเลิกเงินสนับสนุนราคาพลังงานท่ีใน
ปัจจุบันยังเป็นแนวนโยบายสามัญของหลายๆ
ประเทศอยู่ อย่างในสหรัฐอเมริกา มีการให้เงิน
สนับสนุนการปลูกพืชท่ีน าไปใช้ผลิตเอทานอล 
การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ และการขุดหาน้ ามัน 
ซึ่งการยกเลิกเงินสนับสนุนการผลิตพลังงานจะ
ช่วยลดหย่อนภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลต่างๆ  
ในปี ท่ีผ่านมา เงินสนับสนุนด้านพลังงานของ
รัฐบาลต่างๆ มีมูลค่ารวมกันกว่า 550 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ รัฐบาลบางประเทศ เช่น อินเดีย
และอินโดนีเซียได้เริ่มท าการตัดเงินสนับสนุน
พลังงานของตนแล้ว และน าเงินท่ีออมจากส่วนนี้
ไปใช้ในด้านอ่ืน เช่น การพัฒนาโรงพยาบาลและ
โรงเรียน แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศโดยเฉพาะ
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ประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ ามัน เช่น   
เวเนซูเอล่าท่ียังไม่มีท่าทีท่ีจะลดเงินสนับสนุน
พลังงานของตนเอง 

ราคาพลังงานท่ีต่ ายังเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มภาษี
พลังงานโดยเฉพาะพลังงานท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม ท่ีสู งและการผลักดันนโยบาย
พลังงานระดับนานาชาติท่ีมีความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันมากขึ้น ท่ีผ่านมาภาษีด้านพลังงาน 
ในหลายประเทศแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เพราะนักการเมืองต่างหวั่นเกรงผลกระทบต่อ
ฐานเสียงของตนเองหากมีการปรับภาษีให้สูงขึ้น 
ท้ังท่ีหากมีการปรับภาษีพลังงานให้เพิ่มสูงขึ้น
น่าจะช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการ
เปลี่ยนแปลงราคาอย่างเฉียบพลัน และเพิ่ม
รายได้ของรัฐบาล 

ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศท่ีน าเข้า
พลังงานในสัดส่วนท่ีสูง จึงน่าจะฉวยโอกาส
ในช่วงราคาน้ ามันต่ านี้ท าการพิจารณาและ
ปรับปรุงโครงสร้างด้านพลังงานของประเทศ   
ให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น 

 
 

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ         
แผนโครงสร้างคมนาคมเร่งด่วน 
คมนาคม 

คณะกรรมาธิการยุโรปท าการเผยแพร่ผลการศึกษา
จาก 9 โครงการวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคม TEN-T โครงการวิจัยเหล่านี้
ชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาภายในปีค.ศ. 2030 มูลค่ารวมกว่า 
700 พันล้านยูโร งานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญในการ optimising การใช้งาน
โครงสร้างพื้นฐานตามแนวเส้นทางหลักโดยใช้ 
Intelligent transport system การจัดการท่ีมี
ศักยภาพ และการโปรโมต future-oriented 
clean transport การวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัย
แรกท่ีแนวเส้นทางรถไฟ รถยนต์ ทางน้ า ท่าเรือ 
ท่าอากาศ และรูปแบบการเดินทางอื่นๆ กว่า
หลายหมื่นกิโลเมตรอย่างครอบคลุม 

เส้นทางหลัก Trans-European แต่ละเส้นทาง         
มีคณะท างานท่ีท าการวิจัยและศึกษาอย่าง
ครอบคลุม ทีมงานเหล่านี้วิเคราะห์สภาพ
โครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน บ่งชี้ปัญหาต่างๆ           
ท่ีมีผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสาร 
และระบุการแก้ไขท่ีจ าเป็นจากปัจจุบันไปจนถึง       
ปี ค.ศ. 2030 

กรรมาธิการยุโรปด้านคมนาคม นาง Violeta 
Bulc กล่าวถึงโครงการดังกล่าวจะต้องลุล่วงและ
เริ่มด าเนินการได้ก่อนปี ค.ศ. 2030 เพื่อเชื่อมต่อ           

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/corridor-studies_en.htm
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/01/p027229000102-713025.jpg


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 – มกราคม 2558  10 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

การคมนาคมในสหภาพยุโรปให้มีความต่อเนื่อง
และราบลื่น โครงการดังกล่าวมีความส าคัญ           
ส าหรับการเติบโต การสร้างงาน และการเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของสหภาพยุโรป 

ในล าดับต่อไปผลการวิจัยดั งกล่าวจะได้ รับ
งบประมาณจากสภายุโรปในช่วงปี ค.ศ. 2014 - 
2020 ภายใต้แผน Connecting Europe Facility 
โดยเฉพาะโครงการ project pipeline ท่ีต่อเนื่อง    
มาจากงานวิจัยดังกล่าว คาดว่างบประมาณท่ีได้
จะมีจ านวน 315 พันล้านยูโรโดยมาจาก European 
Investment Plan หรือแผนการลงทุนของสหภาพ
ยุโรป โดยตัวแทนของแต่ละประเทศจะยื่น
แผนการด าเนินการของเส้นทางของตนต่อ
รัฐสภายุโรป สภายุโรปและคณะกรรมาธิการใน
ไตรมาส ท่ี 2 ของปี ค.ศ. 2015 แผนเส้นทาง
ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้น าร่องการพัฒนาเส้นทาง
ต่อไป คณะท างานจะท าการน าเสนอผลการ
ด าเนินการศึกษาในไตรมาสท่ี 2 ของปี ค.ศ. 
2015 เช่นกัน 

Fact: The core network will connect: 

1. 94 main European ports with rail and 
road links 

2. 38 key airports with rail connections into 
major cities 

3. 15,000 km of railway line upgraded to 
high speed 

4. 35 cross-border projects to reduce 
bottlenecks 

This will be the economic lifeblood of the 
single market, allowing a real free flow of 
goods and people around the EU. 

 

 
EU Sustainable Energy Week 2015 
Event 

คณะกรรมาธิการยุโรปจัดสัปดาห์พลังงานยั่งยืน
ระหว่างวันท่ี 15-19 มิถุนายน ค.ศ. 2015           
งานสัมมนาดังกล่าวเป็นการรวมตัวของหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานด้านพลังงาน องค์กรด้านการ
วิจั ยการพัฒนาภาคเอกชนและธุรกิ จ และ
ผู้ บริ โภค โดยจะมีการประชุมเพื่ อแบ่ งปัน         
การด าเนินการท่ีเหมาะสมและการสร้างแรง
บันดาลใจต่างๆ ในด้านการรักษาความปลอดภัย 
พลังงานสะอาดและประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดการประกวดพลังงาน         
ท่ียั่งยืน การจัดกิจกรรมด้านพลังงานยั่งยืน 
ตลอดเดือนมิถุนายน การประกวดดังกล่าวถูกจัด
ขึ้นเป็นครั้งท่ี 9 ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมสามารถ          
ดูรายละเอียดได้ท่ีนี่ 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=8377438A-0C9B-CD96-36881B4F639F13B1

