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ยกเลิกกำรใช้พลังงำนถ่ำนหิน -            
ฝันที่อำจเป็นจริงของเยอรมนี  

EUobserver 

เยอรมนีประสบความส าเร็จในการเพิ่มสัดส่วน
พลังงานไฟฟ้าทดแทนจากร้อยละ 9.4 (ของปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าท้ังหมดในปีค.ศ. 2004) เป็นร้อยละ 
25.6 (ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีค.ศ. 2013)          
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของพลังงานสุทธิ
ท้ังหมด 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัดส่วนพลังงานท่ีมาจาก
แสงอาทิตย์และลมของเยอรมนีจะเพิ่มขึ้น แต่กลับ
มีความเป็นไปได้สูงท่ีเยอรมนีจะไม่สามารถลด        
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ได้
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซึ่งแต่เดิมมีเป้าหมายจะลดลง
ให้ได้ร้อยละ 40 ภายในปีค.ศ. 2020 

 
กราฟ - ปริมาณและสัดส่วนก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยโดย
เยอรมนีในแต่ละปี (ค.ศ. 1990 -2014) และเป้าหมายปีค.ศ. 2020 
และ 2030   
ที่มา Clean Energy Wire 

นาย Gerd Rosenkranz เจ้ าหน้ าท่ีของ Agora 
Energiewende ซึ่ ง เป็ นองค์ กร  think-tank ใน
เยอรมนกีล่าวว่า "แม้เยอรมันจะประสบความส าเรจ็
ในการด าเนินการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน  
แต่ในด้านการลด greenhouse gas เยอรมันยังไม่
ประสบผลส าเร็จมากนัก"  

ในเดือนมกราคมท่ีผ่านมา Agora Energiewende 
ได้ เผยแพร่รายงานท่ีน าเสนอแผนการหยุดใช้
พลังงานท่ีมาจากถ่านหินภายในปีค.ศ.  2040 
เนื่องจากถ่านหินเป็นพลังงานท่ีมาจาก fossil fuels 
ท่ีสกปรกท่ีสุด การยกเลิกโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน         
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นหากเยอรมันต้องการท่ีจะบรรลุ 
เป้าหมาย climate goals ของตนเอง เพราะใน
ปัจจุบันร้อยละ 24 ของพลังงานบริโภคสุทธิของ
เยอรมันนั้นมาจาก brown coal และ hard coal 

  



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 – กุมภาพันธ์ 2559  3 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 
กราฟ - สัดส่วน Energy mix ในเยอรมนี  
ที่มา: Clean Energy Wire 

แต่ทิศทางการเมืองในด้านการปฏิวัติพลังงานหรือ 
(Energiewende) ยังมุ่งเน้นไปท่ีการก าจัดพลังงาน
ท่ีมาจากนิวเคลียร์มากกว่าการลดการปล่อยก๊าซ 
Carbon โดยท่ีมาของแนวคิด anti-nuclear ของ
เยอรมันนั้นมาจากสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง และ
การต่อต้านการผลิต nuclear weapons ในช่วง
หลังสงคราม 

แนวคิดดังกล่าวเริ่มเป็นประเด็นทางการเมือง
ในช่วงปลายของยุค 1970 อุบัติเหตุท่ีเชอโนบิล        
ในปีค.ศ. 1986 ช่วยส่ งเสริมกลุ่มเคลื่อนไหว             
anti-nuclear movement ในช่วงนั้น สมาชิกของ
กลุ่มบางคนได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกของรัฐบาล
ภายใต้นาย Gerhard Schroeder ซึ่งได้ประกาศ ใน
ปีค.ศ. 2000 ว่าจะท าการยกเลิกการใช้พลังงานจาก
นิวเคลียร์ 

ในช่วงแรกๆ ท่ีนาง Angela Merkel เข้ามารับ
ต าแหน่งแทน แผนดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะถูก
ยับยั้ ง เพราะรัฐบาลดังกล่าวมีความเห็นแนว 
centre-right (conservative) ท่ีต้องการจะยืดอายุ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์บางโรงออกไป 

นาย Rosenkranz ได้กล่าวว่า สถานการณ์ท้ังหมด
เปลี่ยนไปเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ท่ีฟุกุชิมะขึ้นใน           
ปีค.ศ. 2011 ความเห็นของประชาชนชี้ให้เห็นว่า
พรรคการเมืองท่ีสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์จะไม่
สามารถชนะการเลือกตั้ งในเยอรมันได้อย่าง
แน่นอน ซึ่งนาง Merkel เป็นคนแรกท่ีเข้าใจถึงสิ่งนี้ 
และได้สั่งท าการปิดโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์         
ลงทันที 8 แห่งและวางแผนการปิดโรงงานท้ังหมด
ภายในปีค.ศ. 2022 

แผนการปิดโรงงานนิวเคลียร์ท่ีสองของนาง Merkel
ได้ รั บการสนับสนุนจากส.ส.ถึ งร้ อยละ 85           
(ค.ศ. 2011) ส่วนอีกร้อยละ 15 ท่ีไม่เห็นด้วยนั้น 
ต้องการให้มีการปฏิวัติพลังงานทดแทนให้รวดเร็ว
ขึ้น กล่าวคือทุกฝ่ายต้องการให้มีการปิดโรงงาน
ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ลงท้ังหมด โดยน าเอา
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาทดแทน            
ผลท่ีเกิดขึ้นคือระหว่างปีค.ศ. 2004 และ ค.ศ. 
2013 เยอรมนีเพิ่มสัดส่วนพลังงานไฟฟ้าสีเขียว  
จากร้อยละ 9.4 เป็นร้อยละ 25.6 

 
กราฟ - การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนพลังงานทดแทน (สีฟ้า)              
ที่มา Clean Energy Wire 
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อย่างไรก็ตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อย
ของเยอรมันในระหว่างปีค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 
2013 กลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มของ
ประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป ซึ่งต่างมีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงเมื่อมีสัดส่วน
พลังงานทดแทนท่ีสูงขึ้น 

ในปีค.ศ. 2014 เยอรมนีท าการลดการปล่อยก๊าซ 
ลงเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีค.ศ. 1990 
ซึ่งเป็นปีฐานเปรียบเทียบ ซึ่งน่าจะไม่เพียงพอท่ีจะ
ลดลงร้อยละ 40 ตามท่ีตั้ งเป้าไว้ให้ได้ภายใน           
ปีค.ศ. 2020 โดยข้อมูลของปีค.ศ. 2015 ยังไม่ถูก
เผยแพร ่

นาย Rosenkranz ยังได้กล่าวอีกว่าข้อตกลงท่ี           
กรุงปารีส (Paris Agreement) จะเป็นตัวบังคับให้
เยอรมันต้องเพิ่มความพยายามขึ้นอีก เพราะมี         
แรงกดดันให้เยอรมันยกเลิกการใช้ถ่านหินเพื่อ
รักษาความน่าเชื่อถือของตนไว้  อย่างไรก็ตาม         
ความเป็นไปได้ในการยกเลิกใช้ถ่านหินโดยสิ้นเชิง  
ก็ยังเป็นค าถามอยู ่

นาย Rosenkranz กล่าวว่าท่ีเยอรมนีสามารถเข้าสู่
โปรแกรมการยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้         
ก็เพราะเหตุการณ์ท่ีฟุกุชิมา แต่แนวโน้มท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ในระดับคล้าย ๆ กันท่ีจะช่วยผลักดัน
ด้านการเมืองให้กับการใช้พลังงานถ่านหินนั้น         
มีน้อย แต่นาย Rosenkranz ก็ ได้ ยกตั วอย่ าง
อุบัติการณ์ ท่ีมาจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในปีค.ศ. 2005 หลังจากพายุเฮอริเคน 
Katrina ได้ท าลายเมืองนิวโอลีน หลังเหตุการณ์

ดังกล่าวรัฐบาลอเมริกาได้พิจารณาท่ีจะท้ิงเมืองนั้น
หากเกิดอุบัติการณ์คล้ายกันกับเมืองดังกล่าว        
ขึ้นอีก 

อย่างไรก็ตามอุบัติการณ์นิวเคลียร์มีผลกระทบ
โดยตรงท่ีเห็นได้ชัดมากกว่าการเปลี่ยนแปลง        
สภาพภูมิอากาศ 

นาย  Dieter Rucht นักสั งคมศาสตร์ เยอรมัน
ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรม anti-nuclear นั้นมีเป้าหมายท่ี
ชัดเจนกว่า และมีผู้เกี่ยวข้องท่ีน้อยกว่าการท า
กิจกรรมด้าน climate change ซึ่งมีความซับซ้อน
กว่ามาก และผลท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
อากาศนั้นมีความชัดเจนท่ีน้อยกว่า 

ในขณะเดียวกัน แผนการยกเลิกพลังงานถ่านหิน
ของ Agora Energiewende ท่ีน าเสนอต่อรัฐบาล
นั้นไม่ได้รับการตอบรับเท่าทีควร นาย Sigmar 
Gabriel รองนายกรัฐมนตรี ท่ีดูแลด้านพลังงาน
ค่อนข้างระมัดระวังกับการเรียกร้องการจัดท า 
masterplan ในรู ปแบบดั งกล่ าว โดย เขาให้
ความเห็นว่าการคาดการณ์สภาพของปีค.ศ. 2050 
จากป ีค.ศ. 2016 นั้นมีความท้าทายอยู่ 

อย่ า ง ไ รก็ ต ามรั ฐมนตรี ด้ านสิ่ ง แ วดล้ อ ม                
นาง Hendricks กลับเห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้ 
ถ่านหินในเยอรมนี แม้ว่าจะไม่สามารถระบุเวลาท่ี
ชัดเจนได้ก็ตาม และเห็นว่ารายงานของ Agora นั้น
มีประโยชน์ นาย Rosenkranz ได้กล่าวอย่างมี
ความหวังว่า ผลโพลล่าสุดแสดงถึงความเห็นของ
ประชาชนในปัจจุบันว่ากว่าร้อยละ 80 ต้องการ
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พลังงานท่ีมาจากแสงอาทิตย์ ร้อยละ 76 ต้องการ
พลั งงานลมเข้ ามาเป็นส่ วนของ energy mix 
ในขณะท่ีเพียงร้อยละ 8 ต้องการพลังงานท่ีมาจาก
นิวเคลียร์และร้อยละ 5 ต้องการพลังงานท่ีมาจาก
ถ่านหิน การสนทนาถึงการยกเลิกการใช้ถ่านหินใน
เยอรมนีจึงอาจจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ 

 
FTA เวียดนำม-อียู เดินหน้ำเต็มสูบ 
ที่มา europa 

เ มื่ อ วั น ท่ี  1 กุ ม ภ า พั น ธ์  2559 ท่ี ผ่ า น ม า
คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่รายละเอียด           
ของความตกลงด้านการค้าเสร ีระหว่าง สหภาพยุโรป
และเวียดนาม (EU-Vietnam Free Trade Agreement) 
เอกสารดังกล่าวผ่านการรับรองโดยคณะกรรมาธิการ
ยุโรปแล้ว และจะถูกส่งต่อไปให้ คณะมนตรีแห่ง
สหภาพยุ โรป (the Council of the European 
Union) และ รัฐสภายุโรป ( European Parliament) 
เพื่อท าการรับรองต่อไป ซึ่งเมื่อผ่านการรับร้อง         
ท้ังหมดแล้วข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้           
ตามกฎหมาย 

แหล่งข่าวรายงานว่าขั้นตอนดังกล่าวน่าจะผ่านไป
อย่างรวดเร็ว FTA นี้น่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี ้

เวี ยดนามและสหภาพยุ โรปถื อเป็นคู่ ค้ า ท่ี มี
ความส าคัญต่อกันและกัน ในปี 2558 สหภาพยุโรป
ท าการลงทุน (FDI) ในเวียดนามกว่า 1.3 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ (มีมูลค่าเป็นอันดับ 3 ของทุนต่างชาติ) 
โดยสหภาพยุโรปน าเข้าจากเวียดนามมากกว่าส่งออก 
ในปี 2557 การค้าขายระหว่างท้ังสองประเทศ         
มีมูลค่า 28.3 พันล้านยูโร (สหภาพยุโรปน าเข้า            
เป็นมูลค่ากว่า 22.1 พันล้านยูโร และส่งออกไป
เวียดนาม 6.2 พันล้านยูโร) สินค้าท่ียุโรปส่งไป
เวียดนามได้แก่ อุปกรณ์ไฮเทค เครื่องจักร เครื่องบิน 
ยานยนต์ และยา สินค้าท่ียุโรปน าเข้าจากเวียดนาม
ได้แก่ อุปกรณ์โทรศัพท์ อุปกรณ์ไฟฟ้า รองเท้า            
สิ่งทอ กาแฟ ข้าว อาหารทะเล และเฟอร์นิเจอร ์

การเจรจาการค้าเสรี (Free Trade Agreement - 
FTA) ดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปี 2555 และเป็นข้อตกลง
การค้าเสรีท่ีมีความทะเยอทะยานมากท่ีสุดระหว่าง
สหภาพยุโรปและประเทศก าลังพัฒนา และเป็น FTA 
ท่ีสองระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน (สิงคโปร์เป็นประเทศแรก) ข้อตกลงดังกล่าว
คาดว่าจะช่วยผู้ส่งออกของสหภาพยุโรปในการเข้าถึง
ตลาดของเวียดนามท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วและ           
มีผู้บริโภคถึง 90 ล้านคน FTA ระหว่างสหภาพยุโรป
และเวียดนามครอบคลุม 10 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1. การก าจัดภาษีศุลกากร - FTA ดังกล่าวจะ
ก าจัดภาษีต่างๆ ระหว่างสองประเทศ เป็น

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437
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สัดส่วนกว่าร้อยละ 99 ของรายการสินค้า
ท้ังหมด ยกเว้นสินค้าในบางจ าพวกท่ีมีการ
ต ก ล ง ใ ห้ มี ก า ร ค้ า กึ่ ง เ ส รี  (partial 
liberalisation) ผ่านโควต้า zero-duty 
Tariff Rate Quotas (TRQs) อ ยู่ แ ล้ ว 
เช่น ข้าว ข้าวโพดหวาน กระเทียม เห็ด 
น้ าตาลและสินค้าท่ีมีน้ าตาลสูง แป้งมัน
ส าปะหลัง ปูอัด และปลาทูน่ากระป๋อง โดย
สหภาพยุโรปจะท าการยกเว้นภาษีสินค้า
น าเข้าจากเวียดนามในระยะ 7 ปี เวียดนาม
จะท าการยกเว้นภาษีสินค้าท่ีน าเข้าจาก
สหภาพยุโรปเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของ
รายการสินค้าท่ีถูกน าเข้าท้ังหมด โดยจะเริ่ม
มี ผลบั งคั บใช้ ทันที ท่ีFTA นี้ มี ผลตาม
กฎหมาย เช่น เครื่องจักรกล สารเคมี  
(บางส่วน) และสินค้าสิ่งทอ และจะท า           
การยกเว้นสินค้าในส่วนอื่น อย่างค่อยเป็น
ค่อยไปในระยะ 10 ปี เช่น รถจักรยานยนต์ 
(7 ปี) รถยนต์ (10 ปี) ชิ้นส่วนรถยนต์ (7 
ปี)  ไวน์และสุรา (7 ปี) เนื้อหมูแช่แข็ง (7 ปี) 
เนื้อวัวแช่แข็ง (3 ปี) ไก่ (10 ปี) 

2. ลดมาตรการกีดกันการค้าท่ีมิใช่ภาษี – 
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวท้ังสองฝ่ายได้ตกลง
ท่ีจะเพิ่ มความเข้ มงวดในการปฏิบั ติ 
ตามข้อตกลง WTO Technical Barriers to 
Trade (TBT) agreement โดยเฉพาะในด้าน 
Sanitary and Phytosanitary measures 
(SPS) ท่ีก าหนดรายละเอียดส าหรับสินค้า

ประเภทพืชและเนื้ อสั ตว์  นอกจากนี้
เวียดนามได้ท าการยอมรับการตีตรา Made 
in EU ของสินค้าท่ีไม่ใช่สินค้ากสิกรรม เป็น
ครั้งแรก 

3. การปกป้ อ ง  European Geographical 
Indications - FTA นี้ยอมรับและปกป้อง
สินค้าท่ีมาจากท้องถิ่นเฉพาะ (specific 
geographical origin) จ านวน 169 ชิ้นของ
สหภาพยุ โรป เช่น Champagne, Rioja 
Wien, Scotch Whisky เป็นต้น สินค้าของ
เวียดนามเช่น ชา Mộc Châu  และ กาแฟ 
Buôn Ma Thuột ก็ได้รับการปกป้องโดย
สนธิสัญญาดังกล่าวเช่นกัน 

4. เปิดโอกาสให้บริษัทจากสหภาพยุโรปเข้า
ร่วมประมูลงานและสัญญาภาครัฐ (public 
contracts) - เช่น โครงการต่ าง ๆ ของ
กระทรวงในเวียดนาม รวมท้ังการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนนและ
ท่าเรือ กิจการภาครัฐท่ีส าคัญ เช่น การจ่าย
ไฟฟ้า และการด าเนินการระบบราง อีกท้ัง
กิจการโรงพยาบาลต่าง ๆ จ านวน 34 แห่ง 
และสัญญาต่ าง ๆ ของเมื องฮานอย 
และโฮจิมินห์ นอกจากนี้ยังมีการตกลง           
กฎการประมู ลภาครั ฐ (Government 
Procurement Agreement - GPA) 
ข้อตกลงดังกล่าวท าให้บริษัทจากสหภาพ
ยุโรปจะเป็นบริษัทต่างชาติกลุ่มแรก          ท่ี
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สามารถเข้าถึงการประมูลในระดับดังกล่าว
ในเวียดนามได้ 

5. การ สร้างความเท่าเทียมในระดับการ
แข่งขันและการสร้างนวัตกรรม – มีการ          
ตกลงข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ (State 
Owned Enterprises) ในการเข้ าแข่ งขัน
โดยเฉพาะในด้านความโปร่งใสและการใช้
เงินสนับสนุนจากรัฐ (subsidy) เวียดนามได้
ตกลงที่จะยกระดับการปกป้องทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ให้มากกกว่ามาตรฐานของ
ข้อตกลง WTO TRIPs ข้อตกลงดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและยาของสหภาพยุโรป 

6. การเปิดตลาดด้านการบริการ – ข้อตกลง
ดังกล่าวจะส่งผลให้เวียดนามต้องเปิดตลาด
ในประเทศให้กั บผู้ ประกอบการการ
ให้ บริ การจากสหภาพยุ โรปในด้ าน 
ต่าง ๆ  เช่น การให้บริการธุรกิจ บริการท่ี
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การขนส่งและไปรษณีย์ 
การธนาคาร การประกัน และการขนส่ง 
ทางน้ า นอกจากนี้ เวี ยดนามยั งได้ รั บ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับธุรกิจภาคการเงิน           
ภาคโทรคมนาคม การเดินเรือ และการ
ไปรษณีย์ โดยข้อบังคับดังกล่าวมีความ
เข้มงวดกว่าข้อบังคับของ WTO และ FTA 
อื่น ๆ  ท่ีเวียดนามเข้าร่วม 

7. ส่งเสริมและปกป้องการลงทุน - FTA นี้
บังคับให้เวียดนามเปิดโอกาสการลงทุนใน
ด้านการผลิตให้กับบริษัทจากสหภาพยุโรป
ในภาคต่อไปนี้: ภาคอาหารและเครื่องดื่ม 
ปุ๋ยและส่วนประกอบไนโตรเจนต่างๆ ยางรถ
และยางในรถ ถุงมือและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
เซรามิก วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรต่างๆ 
เคร่ืองใช้ในบ้านและจักรยาน นอกจากนี้         
ยังมีข้อก าหนดในการปกป้องการลงทุน          
ต่าง ๆ อีกด้วย 

8. จัดตั้งกลไกการแก้ไขหากมีกรณีพิพาท - 
FTA นี้เป็นพื้นฐานของโครงสร้างการแก้ไข
ข้ อพิพาทระหว่ างสหภาพยุ โรปและ
เวียดนาม ท่ีจะมาจากการตีความหมายและ
การด าเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว 

9. การเสริมสร้างมาตรฐานการป้องกันสังคม
และสิ่งแวดล้อม - FTA ดังกล่าวระบุรายชื่อ
กิจกรรมท่ีท้ังสองฝ่ายต้องด าเนินการในด้าน
ดังกล่าว เช่น การด าเนินการด้านมาตรฐาน
แรงงาน การบังคับใช้กฎหมายของแต่ละ
ฝ่ายในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่ งครัด การส่ งเสริม Corporate Social 
Responsibility และความรับผิ ดชอบด้ าน 
Climate Change และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

10. การส่ ง เสริ มด้ านมนุ ษยธรรมและ 
ประชาธิปไตย - FTA นี้มีข้อบังคับทาง
กฎหมาย EU-Vietnam Partnership and 
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Cooperation Agreement (PCA) ซึ่ ง
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยธรรม ประชาธิปไตย 
และกฎหมายต่าง ๆ โดยระบุเป็นเนื้อหา
ส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองฝ่าย 
และได้ระบุถึงมาตรการท่ีสามารถท าได้
รวมท้ังการยกเลิกสัญญา FTA หากมี          
การละเมิดในด้านดังกล่าว 

ผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปมีความคิดเห็นต่อ 
FTA ดังกล่าวท่ีแตกต่างกัน ผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ
มีความเห็นด้านบวกต่อ FTA เพราะอัตราภาษีการ
น าเข้าสินค้าสิ่งทอจากเวียดนามจะถูกลดต่ าลง           
แม้ว่ากฎข้อบังคับด้าน Rule of origin ยังมีความ
ซับซ้อนอยู่ เช่น การอนุญาตอัตราการใช้วัตถุดิบ           
สิ่งทอท่ีไม่ผ่านกฎ ในทางกลับกันผู้ผลิตแป้งมันใน
สหภาพยุโรปมองว่าสัญญาการค้าดังกล่าวจะส่งผล
ด้านลบต่อผู้ประกอบการ ในสหภาพยุโรป เพราะ
แป้งมันส าปะหลังนั้นเป็นคู่แข่งโดยตรงกับแป้งมัน
ของสหภาพยุโรป ผู้อ านวยการขององค์กร Starch 
Europe ไ ด้ เ ขี ย น จ ด ห ม า ย เ ปิ ด ผ นึ ก ต่ อ
คณะกรรมาธิการฯ เพื่อแจ้งผลกระทบของ FTA 
ดังกล่าว และร้องขอให้คณะกรรมาธิการฯ ท าการ
ทบทวนการด าเนินการต่าง ๆ รวมท้ัง FTA ระหว่าง
ไทยท่ีก าลังด าเนินการอยู่ด้วย 

ส าหรับคณะกรรมาธิการยุโรปแล้ว ข้อตกลง FTA 
ระหว่างสหภาพยุโรปและเวียดนามถือเป็นก้าว
ส าคัญในการด าเนินการท าข้อตกลง FTA ระหว่าง
กลุ่ม ASEAN ท่ีผ่านมาได้มีการพยายามเจรจา FTA 
ระหว่าง EU และ ASEAN ตั้งแต่ปี2550 ผ่าน

กรรมการร่วมจัดท าความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - 
สหภาพยุ โรป (Joint Committee for ASEAN-EU 
FTA) แต่ด้วยความเห็นท่ีแตกต่าง เช่นด้านการเปิด
ตลาดสินค้า (อาเซียนต้องการเปิดเพียงร้อยละ 75-80 
ในขณะท่ีสหภาพยุโรปต้องการให้เปิดตลาดในระดับ
ร้อยละ 90) อีกท้ังปัญหาในการยอมรับพม่าเข้าร่วม
ประชุมด้วย สหภาพยุโรปจึงยุติความพยายามใน         
การเจรจาระดับพหุภาคี และเร่ิมท าการเจรจาใน
ระดับทวิภาคีแทน โดยมุ่งเจรจากับ 3 ประเทศในกลุ่ม
ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนามและไทย การประชุมระหว่าง
ไทยและสหภาพยุโรปได้หยุดไปตั้งแต่ปี 2557 

ท่ีผ่านมาสหภาพยุโรปได้ท าการตกลง FTA กับ
ประเทศเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ปาปัวนิวกินี ฟิจิ และ
คาดว่าจะท าการตกลง FTA กับญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์
ได้ภายในปีนี้ และคาดว่าจะเริ่มท าการเจรจากับ
ออสเตรเลียภายในปีนีเ้ช่นกัน 

 

SMEs ต้องอ่ำน - คู่มือจัดกำรควำมเสี่ยง 
ISO 31000 
ที่มา EU 

เมื่ อวั นท่ี  22 มกราคม 2559 UNIDO ร่ วมกับ         
International Trade Centre (ITC) และ International 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2016/02/what-the-eu-vietnamc2a0trade-deal-means-for-duties-_-apparel-industry-analysis-_-just-style.pdf
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2016/02/what-the-eu-vietnamc2a0trade-deal-means-for-duties-_-apparel-industry-analysis-_-just-style.pdf
http://www.potatopro.com/news/2016/european-starch-industry-comments-eu-vietnam-free-trade-agreement
http://www.potatopro.com/news/2016/european-starch-industry-comments-eu-vietnam-free-trade-agreement
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Organization for Standardization (ISO) ได้เปิดตัว
คู่มือช่วย SMEs จัดการความเสี่ยงของการด าเนิน
กิจการ 

SMEs ถือเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจโลก แต่การจัดตัง้ 
พัฒนา และด าเนิ นกิ จการ  SMEs ให้ ประสบ
ความส าเร็จนั้นมีความท้าทายสูง โดยเฉพาะในด้าน
การเสาะหาลูกค้า การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ และการจ้าง
งานท่ีเหมาะสม ดังนั้นความสามารถท่ีจะระบุและ
จัดการความเสี่ยงท่ีมาจากด้านต่าง ๆ จะช่วยพัฒนา
ศักยภาพของ SMEs และความยั่งยืนของกิจการได้ 

จึงเป็นท่ีมา ของการจัดท าคู่มือ ISO 31000 - Risk 
Management ท่ีมุ่งช่วย SMEs ในการระบุโอกาส
และความเสี่ยงต่าง ๆ อีกท้ังจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ผ่านการเข้าใจ
มาตรฐาน ISO 31000 โดยเชื่อว่าจะช่วยน าทาง
กิ จการ  SMEs ไปสู่ ความส า เ ร็ จ  ยกระดั บ
ความสามารถในการแข่งขัน และการมีส่วนร่วมใน
ตลาดสากลได้ มาตรฐานดังกล่าวจะช่วยกิจการ 
SMEs ในการเปรียบเทียบการด าเนินการของตน 
(benchmark) กับการด าเนินการระดับนานาชาติ
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา อีกท้ังแนะน าหลักการ         
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

นาย John Lark ผู้จัดท าคู่มือนี้กล่าวว่า มีเจ้าของ
กิจการ SMEs จ านวนมากท่ีไม่ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง (risk management processes) เพราะ
เช่ือว่ากิจการของตนไม่ใหญ่เพียงพอท่ีจะท าการ
จัดการความเสี่ยงได้ คู่มือนี้ถูกจัดท าขึ้นส าหรับ

เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ท่ีต้องการจะจัดการความ
เสี่ยงของตนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความ
เสี่ยงจะสามารถช่วยให้กิจการอยู่รอดและเติบโตได้ 

 
เลบำนอน เอธิโอเปีย จับมือ UNIDO สร้ำง
เขตอุตสำหกรรมพิเศษ 
ที่มา UNIDO 

UNIDO ร่วมกับรัฐบาลเอธิโอเปียจัดการประชุมท่ี
กรุง Addis Ababa เมืองหลวงของเอธิโอเปีย เพ่ือ
น าเสนอแผนด าเนินการสร้าง integrated agro-
industrial parks การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันท่ี 
8 มกราคม 2559 มีผู้ เข้าร่วมกว่า 180 คน จาก
ภาครัฐและผู้น าท้องถิ่น โดยแผนดังกล่าวอยู่ภายใต้
โ ค ร ง ก า ร  UNIDO Programme for Country 
Partnership ท่ีมุ่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผ่านความร่วมมือระดับสูงของรัฐ โดยได้รับการ
ส นั บ ส นุ น จ า ก  Italian Development 
Cooperation,  United Nations Development 
Programme (UNDP) และ United Nations Food 
and Agriculture Organisation (FAO) และจะมี           
การรายงานผลการด าเนินการของโครงการนี้ผ่าน          
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ท่ีประชุม First International Investment Forum 
ท่ีจะถูกจัดขึ้นในปีนี้ท่ีกรุง Addis Ababa 

ก่อนหน้านี้ UNIDO ได้เข้าร่วมการน าเสนอโครงการ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมพิเศษท่ีกรุง Beirut เมื่อวันท่ี 
26 มกราคม 2559 ท่ีผ่านมา 

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง UNIDO 
และกระทรวงอุตสาหกรรมของเลบานอน โดยมี
รัฐบาลอิตาลีเป็นผู้ให้งบประมาณสนับสนุน ผ่าน
โครงการ Country Programme ส าหรับเลบานอน 
ท่ีมี ระยะด าเนิ นการ 3 ปี  (พ.ศ. 2558 - 61) 
จุดประสงค์ของโครงการคือการมุ่งยกระดับคุณภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้านธุรกิจ ดึ งดูดนักลงทุน             
สร้างความสามารถของบุคลากร และส่งเสริม           
การพัฒนา SMEs เพื่อน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพ            
การผลิต ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คือ           
การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีเกี่ยว
เนื่องมาจากการปัญหาผู้อพยพซึ่งในปัจจุบันมี
สัดส่วนสูงกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนประชากรท้ังหมด 

นาย Hussein Hajj Hasan รั ฐมนตรี กระทรวง
อุตสาหกรรมได้กล่าวถึงการสร้างเขตอุตสาหกรรม
พิเศษว่า เป็นมาตรการท่ีจะช่วยผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ 

UNIDO ได้ใหช้่วยเหลือรัฐบาลเลบานอนในการจัดตั้ง
เขตอุตสาหกรรมพิ เศษผ่านการให้ค าปรึกษา         
อย่างใกล้ชิด โดยจะร่วมวางแผนแม่บทการพัฒนา
โครงการน าร่องเขตอุตสาหกรรมพิเศษใน 3 พื้นท่ี

และการสร้ างศักยภาพของบุคลากรในด้ าน           
การวางแผนและการออกแบบเขตอุตสาหกรรมพิเศษ 

 

ออสเตรียเดินหน้ำกระชับควำมสัมพันธ์
ด้ำนเศรษฐกิจ-กำรค้ำกับศรีลังกำและ
อินเดีย 
ที่มา Friedlnews 

เ มื่ อ วั น ท่ี  20 กุ มภ าพั น ธ์  2559 ท่ี ผ่ า นม า 
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐออสเตรียนาย Heinz 
Fishcher ได้ เปิดส านักงานต้อนรับการมาเยือน  
อย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีศรีลั งกา 
นาย Maithripala Sirisena หนึ่งในประเด็นท่ีท้ังสอง
ได้สนทนากันคือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง 
ออสเตรียและศรีลังกา 

ประธานาธิบดี Sirisena กล่าวถึงแนวทางการพัฒนา
ของรัฐบาลปัจจุบันว่า ต้องการจะสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของศรีลังกา
หลังจากท่ีประเทศต้องประสบกับการก่อการร้ายท่ีมี
มาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 26 ปี โดยหวังว่าออสเตรีย
จะเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรท่ีให้ความช่วยเหลือ
รัฐบาล ท่ีมีเป้าหมายมุ่งยกระดับความเป็นอยู่ของ
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ประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้รัฐบาลยัง
ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ภาคการผลิตของประเทศและการสร้างงานใน         
ภาคส่วนดังกล่าว 

นาย Fishcher ได้ กล่ าวแสดงความตั้ งใจท่ี จะ
สนับสนุนการด าเนินงานของรัฐบาลศรีลังกา และ
แสดงความชื่นชมรัฐบาลศรีลังกาท่ียืนหยัดปกป้อง
พุทธศาสนานิกายเถรวาท 

หลังจากการพบปะดังกล่าวไม่กี่วัน คณะนักธุรกิจ
ชาวออสเตรียกว่า 50 บริษัท น าโดยประธานสภา
ฝ่ายเศรษฐกิจของออสเตรียนาย Karlheinz Kopf 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ออสเตรียนาย Sebastian Kurz ก็เดินทางกลับมา
จากการไปโปรโมตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและ
ธุรกิจของออสเตรียในประเทศอินเดีย 

ในปั จจุบันมีบริษั ทสัญชาติ ออสเตรี ยเข้ าไป
ด าเนินการในอินเดียกว่า 500 บริษัท โดยมี 130 
บริษัทท่ีมีสาขาย่อยตั้งอยู่ในอินเดีย 

หนึ่งในกิจกรรมของคณะคือการจัด India-Austrian 
Business Forum (วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559) ท่ีมุ่ง
สร้างโอกาสในการพบปะและท าธุรกิจร่วมกัน
ระหว่างนักธุรกิจของท้ังสองประเทศ นอกจากนี้ยังมี
การพบปะระหว่างนาย Kurz  และรัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง อิ น เ ดี ย 
นาย Sushma Swaraj รัฐมนตรีว่าการกระทรวง           
การพัฒนาสตรีและเด็กนาง Maneka Gandhi และ

รัฐมนตรีด้านพลังงานทดแทนนาย Piyush Goyal 
อีกด้วย 

หัวข้อของการสนทนาได้แก่การอ านวยความสะดวก
ให้กับนักธุรกิจในการขอวีซ่าและการด าเนินการท่ี
เกี่ยวข้องต่าง  ๆสิทธิสตรี การส่งเสริมการค้าระหว่าง
สองประเทศ นโยบายพลังงานและ นโยบาย Climate 
change 

นาย Kurz ได้เข้าพบนาย Kailash Satyarthi ผู้รับ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีค.ศ. 2014 ร่วมกับ
นางสาว Malala Yousafzai เพื่อสนทนาในด้ าน         
สิทธิเด็กและการใช้แรงงานเด็ก โดยกล่าวย้ าว่า
ออสเตรียให้ความส าคัญต่อสิทธิมนุษยชนและ            
การใช้แรงงานเด็ก 

นอกจากนี้ยังได้น าคณะเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ
บริษัทสัญชาติออสเตรีย Plansee ท่ีตั้งอยู่ในเขต 
Bangalore บริษัทดังกล่าวมีโรงงานกว่า 34 แห่ง       
ท่ัวโลก และมีพนักงานกว่า 6,250 คน โดยโรงงาน 
Plansee ในอินเดียผลิตอุปกรณ์ยานยนต์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า และได้เยี่ยมชมส านักงานของ Infosys 
บริษัทท่ีปรึกษาด้านไอทีสัญชาติอินเดียขนาดใหญ่ 
ท่ีมีพนักงานกว่า 193,000 ท่ัวโลก 
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UNIDO เผยแพร่สถิติอุตสำหกรรม 2016 
ที่มา UNIDO 

UNIDO ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ร า ย ง า น  International 
Yearbook of Industrial Statistic ประจ าปี ค.ศ. 
2016 เมื่ อวันท่ี  17 กุมภาพันธ์  2559 ท่ีผ่ านมา 
รายงานดังกล่าวน าเสนอข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและ
โครงสร้างธุรกิจของประเทศต่าง ๆ อีกท้ังแสดง
มุมมองในภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรม         
ให้เห็น ตัวชี้วัดในรายงานดังกล่าวหลาย ๆ  ประเภท   
มี ความเกี่ ยวข้ องกั บเป้ าหมาย  Sustainable 
Development Goals โดยเฉพาะเป้าหมาย SDG 9 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของโลก
มีการเติบโตเพียงร้อยละ 2.8 ในปีค.ศ. 2015 และ         
จะมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปี  ค.ศ. 2016 
โดยเฉพาะในกลุ่ มประเทศก าลั งพัฒนาและ 
emerging countries และแม้ว่าจีนจะมีการเติบโต   
ท่ีช้าลงในปีนี้ แต่ภาคการผลิตของจีนก็เติบโตจน 
ก้าวข้ามสหรัฐอเมริกาไปแล้ว อย่างไรก็ตามญี่ปุ่น 
เยอรมนี และเกาหลี  ยั งคงเป็ นประเทศท่ีมี
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเข้มแข็งท่ีสุด (อันดับ 3  4 และ 5 
ของโลก) อินเดียได้เลื่อนตัวเองขึ้นมาเป็นล าดับท่ี 6 
น าหน้า อิตาลี (อันดับท่ี 7) และฝรั่งเศส (อันดับท่ี 8) 

ท่ีน่าสนใจคือ อินโดนีเซียได้ดีดตัวเข้ามาอยู่ใน
ประเทศท่ีติดอันดับ 1 ใน 10 ในด้านดังกล่าวได้เป็น
ครั้งแรก 

ในช่วงปีท่ีผ่านมาการชะลอตัวของการเติบโตนั้น         
มาจากการตกลงของราคาสินค้ าโภคภัณฑ์  
(commodity) และสภาวะเศรษฐกิจภายนอกท่ี           
ซบเซา อัตราการเติบโต manufacturing value 
added (MVA) ของประเทศก าลั งพัฒนาลดลง          
จากร้อยละ 5.4 ในปีค.ศ. 2014 เหลือเพียงร้อยละ 
4.5 ในปีค.ศ. 2015 

อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโต manufacturing 
value added (MVA) ของประเทศพัฒนากลับ         
สวนทาง คือมีอัตราการเติบโตท่ีเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 
1.5 โดยคาดว่าเป็นผลท่ีมาจากราคาน้ ามันท่ีต่ าลง 

นอกจากอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมแล้ว 
รายงานดังกล่าวยังรวมเอาข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความไม่เสมอภาคระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น ค่า MVA ต่อประชากร ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว สูงถึง 5,350 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ ในขณะท่ีกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา (LDCs) นั้น
มีเพียง 89 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อรายงานดังกล่าวได้ท่ีนี ่
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