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 รำยงำน Job creation ชี้ทำงนโยบำยผลักดัน SMEs 
สหภำพยุโรป 
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 โครงสร้ำงตัวชี้วัด - ตัวต่อชิน้สุดท้ำยของ SDG 2030 
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ยุโรปมุ่งผลักดันเทคโนโลยี 5G             
เพื่อกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม 4.0 

neurope.eu 

ในขณะท่ีประเทศไทยได้ท ำกำรประมูลคลื่นควำมถี่ 
4G ไปเมื่อปีท่ีแล้ว ยุโรปก ำลังมุ่งพัฒนำผลักดัน         
ให้เทคโนโลยี 5G เป็นมำตรฐำนใหม่   

คณะกรรมำธิกำรยุ โรปร่ วมกับ 5G PPP (5G 
Public-Private Partnership) ผู้ประกอบกำรจำก
ภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรวิจัย ได้จัดท ำและ
เผยแพร่  White Paper (เอกสำรให้ ข้ อมูลต่อ
ประชำชนท่ัวไป) ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ใน
สหภำพยุโรป ผ่ำนกำรประชุม Mobile World 
Congress ท่ีกรุงบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน เมื่อ
วันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2559 ท่ีผ่ำนมำ 

เอกสำรดั งกล่ ำวใช้ ชื่ อว่ ำ  5G Empowering 
Verticals น ำเสนอประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ว่ำ
จะท ำกำรปฏิรูปในเชิงแนวตั้ง (vertical sectors) 
ท้ังในภำคส่วนอุตสำหกรรมยำนยนต์ กำรขนส่ง 
สุขภำพและอนำมัย กำรผลิต รวมท้ังด้ำนส่ือและ

กำรบันเทิงต่ำง ๆ  โดยมองว่ำตลำดแนวตั้ง (Vertical 
markets) เป็นตลำดท่ีเน้นสินค้ำตำมควำมต้องกำร
ของผู้บริโภค (specialised needs) 

White paper ระบุ ว่ ำกำรผลั กดั น Industrial 
Revolution 4.0 จะเกิดขึ้นในทศวรรษที่จะมำถึง 
โดยโครงสร้ำงของ 5G จะช่วยสนับสนุนกำร 
digitalisation ของเศรษฐกิจในสหภำพยุโรปและ
ผลั กดั นกำรปฏิ วั ติ อุ ตสำหกร รมดั งกล่ ำ ว 
อุตสำหกรรมกำรผลิตจะเปลี่ยนผันตนเองไปสู่
กำรกำรกระจำยตัวของกำรผลิต (distributed 
organisation of production) สิ น ค้ ำ ท่ี มี             
ควำม เชื่ อม โยงต่ อกั น  ( connected good) 
กระบวนกำร ท่ีใช้พลั งงำนต่ ำ ( low energy 
processes) กำรใช้หุ่ นยนต์  (collaborative 
robots) และกำรบูรณำกำรระหว่ำงภำคกำรผลิต
และกำรขนส่ง (integrated manufacturing and 
logistics) 

โดยเฉพำะในภำคอุตสำหกรรม ยำนยนต์ และ         
กำรขนส่งจะมีกำรน ำเอำยำนยนต์ท่ีขับเคลื่อน         
ด้วยตนเองได้ (autonomous) และยำนยนต์ ท่ี
สื่อสำรระหว่ำงกัน (cooperative) มำสู่ตลำดได้
ภำยในปีคศ. 2020 ในขณะท่ีภำคพลั งงำน           
กำรพัฒนำของเทคโนโลยีพลังงำนทดแทนจะ
ผลักดันให้โครงสร้ำงไฟฟ้ำอย่ำงดั้งเดมิ (traditional 
power grid) กลำยเป็นเครื อข่ ำยกำรจ่ ำยไฟ
อัจฉริยะ รวมท้ังมีกำรใช้มำตรวัดไฟอัจฉริยะใน
ครัวเรือนอย่ำงกว้ำงขวำง นอกจำกนี้ในภำค Digital 
Media จะมีกำรพัฒนำ Integration of broadcast 
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TV และภำคส่ วนสุ ขภำพและอนำมั ยจะมี                   
กำรพัฒนำ E-heath M-health และน ำไปสู่             
กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยท่ีเหมำะสมต่อ 
แ ต่ ล ะ ปั จ เ จ ก บุ ค ค ล  ( personalised or 
individualised Healthcare) 

กรรมำธิกำรด้ำน Digital Economy และสังคม 
นำย Günther H. Oettinger กล่ำวว่ำในวิสัยทัศน์
ของเขำส ำหรับ 5G นั้น ไม่เป็นเพียงควำมเร็วของ
กำรสื่อสำรท่ีเพิ่มขึ้น หรือ bandwidth ท่ีสูงขึ้น
เ ท่ ำนั้ น แต่ เ ป็ นก ำรสร้ ำ ง  communication 
platform เพื่ อขั บ เคลื่ อนกำรปฏิ รู ป  digital 
revolution ซึ่งหมำยถึงกำรให้บริกำรทำงสังคม 
ด้ำนสำธำรณูปโภค กำรผลิต กำรดูแลสุขภำพ 
กำรเกษตรและกสิกรรม โดยโครงข่ ำย 5G              
จะช่วยในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร
รูปแบบใหม่ท่ีมีควำมอัจฉริยะผ่ำนระดับ            กำร
เชื่อมโยงท่ีสูงขึ้น 

นอกจำกนี้นำย Oettinger  ได้กล่ำวย้ ำต่อท่ี
ประชุมว่ำกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน 5G 
จะต้องเริ่มในวันนี้แล้ว โดยเฉพำะกำรลงทุนจำก
ภำคอุตสำหกรรม และภำคส่วนดังกล่ำวควร
จะต้องมีส่วนร่วมในกำรสนทนำถึงแนวทำง          
กำรพัฒนำกับผู้ ให้บริกำรด้ำนโทรคมนำคมและ
ภำคกำรผลิตอุปกรณ์ แผนกำรด ำเนินกำร 5G 
ของยุโรปต้องครอบคลุมทุกภำคส่วนและมีกำร
ลงมือสร้ำงเครือข่ำยในเวลำท่ีเหมำะหำกยุโรป
ต้องกำรเป็นผู้น ำในด้ำนเทคโนโลยีดังกล่ำว 

White Paper ดังกล่ำวมีสำระส ำคัญดังนี้ 

 5G จะ ท ำ ก ำ ร เปลี่ ย น แ ปล ง โ ค ร ง ข่ ำ ย
โทรคมนำคมให้เป็น intelligent orchestration 
platforms ซึ่งจะเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
รูปแบบกำรพัฒนำธุรกิจและชุดควำมคิดใหม่ ๆ 
ผ่ ำ น ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ ำ ง  vendors, 
operators และ 5G จะบูรณำกำรเทคโนโลยตีำ่ง 
ๆ อย่ำง           ไร้รอยต่อ (เช่น ระหว่ำง
เทคโนโลยี  mobile, fixed, satellite, และ 
optical) 

 กำรด ำเนินกำร 5G ส ำหรับตลำดแนวตั้ ง 
(vertical market) ในสหภำพยุ โรปภำยใน           
ปี ค.ศ. 2020 ควรจะเป็นจุดประสงค์หลัก 

 ค่ำควำมเฉื่อย Latency (ท่ีต่ ำกว่ำ 5ms) และ 
reliability (5  nines and beyond) แ ล ะ 
density (มำกถึง 100 devices ต่อ ตำรำง
เมตร และ peak terminal data rate เป็น
ค่ำตัวชี้วัดท่ีส ำคัญท่ี 5G ต้องสำมำรถท ำได้
ภำยใต้ข้อก ำหนดด้ำนประชำกรและพื้นท่ี 

 กำรล ำดับควำมส ำคัญของคลื่น ( identify 
spectrum priorities) ค ำนึงถึง Vertical use 
cases 

ในปัจจุบัน ไทยเป็นหนึ่งใน 124 ประเทศท่ีมี            
ระบบ LTE โดย สเปน ฟินแลนด์และเดนมำร์ค           
เป็นสำมประเทศท่ีมีระบบ LTE ท่ีมีควำมเร็วสูง
ท่ีสุด (17-18 Mbps) และเกำหลีใต้ ญี่ปุ่นและคูเวต 
มีเครือข่ำยท่ีครอบคลุมมำกท่ีสุด (ร้อยละ 95 86 
และ 83) บริษั ท Goggle มีแผนท่ีจะพัฒนำ          
กำรกระจำยสัญญำณ 5G ผ่ำนยำนอำกำศท่ีใช้
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พลังงำนแสงอำทิตย์ ภำยใต้โครงกำร Project 
Skybender คำดว่ำจะสำมำรถให้สัญญำณท่ีมี
ควำมเร็วสูงกว่ำ LTE ได้ถึง 50 เท่ำตัว 

 
รำยงำน Job creation ชี้ทำงนโยบำย
ผลักดัน SMEs สหภำพยุโรป 
ที่มา EU 

ส ำนักงำน European Restructuring Monitor 
(ERM) ได้ท ำกำรติดตำมกำรปรับโครงสร้ำงของ
บริษัทต่ำง ๆ และผลกระทบของกำรจ้ำงงำนใน
ภำพรวมของประเทศสมำชิกในสหภำพยุโรปมำ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 และได้จัดท ำฐำนข้อมูลของ
ข่ำวสำรท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังแสดงวิธีกำรรวบรวม
ข้อมูล ท่ีมำ รำยละเอียด ท่ี เกี่ ยวข้อง  และ
ข้ อ จ ำ กั ด ข อ ง ข้ อ มู ล  เ ช่ น  ฐ ำ น ข้ อ มู ล 
restructuring events database ท่ีมีข้อมูลกำร
ปรับโครงสร้ำงของกิจกรรมต่ำง ๆ 

ในแต่ละปี ERM จะท ำกำรเผยแพร่รำยงำน
ประจ ำปี และรำยงำนในหัวข้อเฉพำะ ล่ำสุด 
ERM ได้ เ ผยแพร่ ร ำยงำน  Job Creation in 
SMEs ประจ ำปีค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของ
กำรศึกษำด้ำนกำรสร้ำงงำนของกิจกำรขนำด
กลำงและเล็ก (SMEs) ในสหภำพยุโรป ข้อมูลท่ี

ถูกรวบรวมในรำยงำนแสดงให้เห็นว่ำ อัตรำกำร
สร้ำงงำนของ SMEs นั้นแตกต่ำงตำมภำคส่วน
ของ SMEs กำรศึกษำดังกล่ำวยังแสดงให้เห็นถึง
ภำคส่วน SMEs ท่ีสำมำรถสร้ำงงำนได้สูง และ
พยำยำมระบุให้เห็นถึงแรงผลักดันและอุปสรรค
ในกำรสร้ำงงำน นอกจำกนี้กำรศึกษำดังกล่ำวได้
ท ำกำรวิเครำะห์กำรจ้ำงงำนใน SMEs ระดับกำร
โต้เถียงในพื้นท่ีสำธำรณะในเรื่องกำรสร้ำงงำน
ของ SMEs และมำตรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ
เพ่ือผลักดันกำรสร้ำงงำนใน SMEs 

กำรศึกษำ พบว่ำตลำดแรงงำนของสหภำพยุโรป
ดีขึ้นจำกกลำงปีค.ศ. 2013 อย่ำงมีนัยส ำคัญ          
มีกำรจ้ำงงำนสุทธิเพิ่มขึ้นกว่ำ 4.4 ล้ำนต ำแหน่ง
ในกลุ่มประเทศ EU28 ระหว่ำงไตรมำสแรกของ
ปีค.ศ. 2013 และไตรมำสแรกของปีค.ศ. 2015 
อัตรำกำรว่ำงงำนของสหภำพยุโรปต่ ำกว่ำร้อยละ 
10 และมีกำรเพิ่มขึ้นของกำรจ้ำงงำนถำวร 
ข้อมูลของ ERM แสดงให้เห็นถึงควำมสมดุลของ
กำรสร้ำงงำนและกำรลดต ำแหน่งกำรจ้ำงงำน 
อย่ำงไรก็ตำม ควำมแตกต่ำงระหว่ำงประเทศ
สมำชิกยังมีอยู่สูง รวมถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำง
สหภำพยุ โรป สหรัฐอเมริกำและญี่ปุ่น  ซึ่ ง
ชี้ให้เห็นว่ำสหภำพยุโรปยังต้องพยำยำมท่ีจะ
ผลักดันเพื่อเพิ่มกำรสร้ำงงำนต่อไป 

วิกฤติเศรษฐกิจในสหภำพยุโรปส่งผลกระทบ          
ท่ีรุนแรงต่อกำรจ้ำงงำนในสองภำคส่วนเป็นพิเศษ 
- ภำคกำรผลิตและภำคกำรก่อสร้ำง จ ำนวนกำร
ลดลงของกำรจ้ำงงำนในสองภำคดังกล่ำวในช่วง
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ปีค.ศ. 2008 - 2015 รวมกันกว่ำ 8 ล้ำนต ำแหน่ง 
ซึ่งกำรลดงำนดังกล่ำวอำจจะไม่ใช่ผลของวิกฤติ
เศรษฐกิจ เสีย ท้ั งหมด  กำรสับ เปลี่ ยนงำน 
(Employment shifts) ก็มีส่วนในกำรลดลงของ
กำรจ้ำงงำนดังกล่ำว โดยกำรสับเปลี่ยนในช่วง
วิกฤติเศรษฐกิจจะสูงส ำหรับแรงงำนท่ีมีค่ำจ้ำงท่ี
ต่ ำและสูง (lower and higher wage groups) 
ซึ่งรูปแบบดังกล่ำวสำมำรถสังเกตได้ในกำร
กระจำยตัวของขนำดกิจกำร (distribution of 
company size classes) 

กำรศึกษำพบว่ำ SMEs ท่ีสำมำรถสร้ำงงำนได้ 
ส่วนใหญ่จะเป็น SMEs ท่ีเพิ่งตั้งขึ้นได้ไม่นำน 
(young) มีควำมสร้ ำงสรรค์และนวัตกรรม 
( Innovative) มีกิจกรรมในระดับนำนำชำติ  
( Internationally active) ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ท่ี เ ขต
เมือง (urban) ด ำ เนินกำรโดยผู้ จัดกำร ท่ีมี
ค ว ำมส ำม ำ รถ  (run by skilled managers) 
และมีศักยภำพในกำรวำงแผนและด ำเนินกำร
ด้ ำนกำรเงินและกำรขยำยธุรกิจในเชิ งรุก 
(active) อย่ำงไรก็ตำม ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงงำนนั้นมำจำกผลของส่วนประกอบตัวแปร
จำกภำยในและภำยนอกรวมกัน 

รูปท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงควำมเกี่ยวข้องระหว่ำง
คุณลักษณะของ SMEs ในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีมีผลต่อ
กำรสร้ำงงำน ตัวแปรสีเขียวจะมีผลต่อกำรสร้ำง
งำนมำกกว่ำตัวแปรสีแดง ขนำดของแท่่งกรำฟ
แสดงให้เห็นถึงระดับควำมเกี่ยวข้องท่ีสูง 

 

ตัวแปรภำยนอกท่ีส ำคัญในกำรสนับสนุนกำร
สร้ำงงำนได้แก่ 

 สภำพแวดล้อมท่ีเอิ้อต่อกำรท ำธุรกิจ 
ร วม ท้ั งก ำรจั ด ก ำร เชิ ง สถ ำบั น ท่ี มี
ประสิทธิภำพ รวมท้ัง กฎหมำยแรงงำน
และค่ ำแรง ท่ี เหมำะสมกั บกิ จ ก ำร
ระดับกลำงและเล็ก 

 โครงสร้ำงสนับสนุนของภำครั ฐ ท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

 โครงสร้ำงกำรเงินท่ีดี และกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินภำยนอกได้หำกมีควำมจ ำเป็น 

 แรงดึงดูดใจส ำหรับเจ้ำของและผู้จัดกำร
กิจกำรในกำรเติบโตธุรกิจและกำรเส่ียง 

ผลท่ีได้จำกกำรศึกษำแสดงให้ เห็นถึงกลุ่ม
นโยบำยท่ีจะช่วยส่งเสริมตัวแปรต่ำง ๆ  ท่ีจะ
ผลักดันให้มีกำรสร้ำงงำนในกิจกำรขนำดกลำง
และเล็กด้งต่อไปนี้ 

 พัฒนำสภำพแวดล้อมกำรท ำธุรกิจโดยรวม 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2016/03/clipboard01.jpg


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 – มีนาคม 2559  6 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 กำรเข้ำถึงแหล่งเงิน 
 กำรให้ควำมช่วยเหลือในช่วงแรกหลังจำกท ำ

กำรจัดตั้งกิจกำรแล้ว (นอกเหนือจำกกำรช่วย
จัดตั้งกิจกำร) 

 สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 สนับสนุนกำรเข้ำสู่ตลำดระดับนำนำชำติ 
 ช่วยยกระดับควำมสำมำรถของผู้จัดกำรและ

เจ้ำของกิจกำร 
 จับคู่ระหว่ำงควำมต้องกำรด้ำนควำมสำมำรถ

แรงงำนของ SMEs  และตลำดแรงงำน 
 ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรจ้ำงงำน 
 ช่วยด ำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ใช้ค่ำแรง 

(non-wage labour costs) 

นอกจำกนี้ ภำครัฐต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำร
ของ SMEs แต่ละภำคส่วนท่ีแตกต่ำงกัน ไม่ควร
จะมอง SMEs รวมกัน ท้ังหมด และให้กำร
สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรท่ีดูแล SMEs แต่ละ
ภำคส่วน 

 

 

 

 

 

รำยงำนชี้สหภำพยุโรปต้องมุ่งลงทุนวิจัย
และนวัตกรรมเพิ่ม 
ที่มา EU 

ร ำย ง ำน  Science, Research and Innovation 
Performance of the EU ชี้ ให้ เห็ นว่ ำช่ องว่ ำง
ระหว่ำงผลิตภำพ (productivity) ของสหภำพยุโรป
ในภำพรวมและสหรัฐอเมริกำมีอยู่สูง ผลิตภำพของ
แรงงำนในสหภำพยุโรปต่ ำว่ำถึงร้อยละ 15 โดย
ช่องว่ำงนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจ
เป็นต้นมำ โดยเฉพำะในประเทศ advanced 
European Economics คำดว่ำมำจำกกำรลงทุน
ด้ำนกำรวิจัยท่ีต่ ำ แม้ว่ำท่ีผ่ำนมำสหภำพยุโรป          
จะเพิ่มกำรลงทุนในด้ำนดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง          
จน ล่ำสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของ GDP ก็ตำม 
อีกตัวแปรท่ีส ำคัญคือกำรไม่สำมำรถยกระดับ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของตนให้เข้ำสู่ภำคส่วน          
กำรใช้ควำมรู้ระดับสูง หรือ knowledge-intensive 
activities ได้ ในปัจจุบันกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ          
ของสหภำพยุ โรปยั งคงอยู่ ในระดั บกำรใช้                 
เทคโนโลยีกลำง-ค่อนสูง (medium-high tech) เช่น              
ภำคยำนยนต์ 

นำย Carlos Moedas กรรมำธิกำรด้ำน Research, 
Science and Innovation ของสหภำพยุโรปกล่ำว
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ต่อท่ีประชุม Lisbon Council ว่ำ "แม้ว่ำสหภำพ
ยุโรปจะเป็นผู้น ำระดับโลกในด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ...แต่สหภำพยุโรปจะต้องสร้ำงเงื่อนไข
เพื่อให้นวัตกรรมประสบควำมส ำเร็จอย่ำงต่อเนื่อง...
คณะกรรมำธิกำรยุโรปให้ควำมส ำคัญต่อ Open 
Innovation, Open Science และ Open to the 
World" 

รำยงำน Science, Research and Innovation 
Performance of the EU แสดงผลของกำร
วิ เครำะห์รำยละเอียดกำรด ำ เนินกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตำมควำม           
ท้ ำทำยสำมด้ ำนด้ ว ยกั น :  1) กำร เปลี่ ย น
ผลกำรวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปสู่นวัตกรรม
ท่ีเข้ำสู่ตลำด 2) กำรพัฒนำสัดส่วนวิทยำศำสตร์
ชั้นเลิศ ท่ีมำจำกสหภำพยุโรป และ 3) กำร
สนับสนุนให้ยุโรปพัฒนำอันดับของตนในด้ำน
ควำมร่วมมือกำรวิจัยระดับนำนำชำติ  และ         
กำรทูตเชิงวิทยำศำสตร์ 

Infographic ท่ี คณะกรรมำธิ ก ำ รจั ดท ำ ขึ้ น
สรุปผลของรำยงำนและแสดงให้เห็นว่ำ ท่ีผ่ำนมำ
สหภำพยุโรปเพิ่มกำรลงทุนในด้ำน R&D จำก
ร้อยละ 1.79 ของ GDP เป็นร้อยละ 2.03 ภำยใน
เ ว ล ำ  14 ปี  ( ค . ศ .  2000 -  2014) ใ นด้ ำ น 
productivity สหภำพยุโรปมีค่ำ productivity 
ต่ ำกว่ำสหรัฐฯ ร้อยละ 0.7 ในขณะท่ีญี่ปุ่นต่ ำกว่ำ
สหรัฐฯ ร้อยละ 0.4 ท่ีน่ำสนใจคือเกำหลีใต้         
มีสัดส่วน productivity สูงกว่ำสหรัฐฯถึงร้อยละ 
2.4 Infographic ดังกล่ำวยังท ำกำรเปรียบเทียบ

ในด้ำนอื่น ๆ เช่น สัดส่วนกำรจ้ำงงำนในภำค 
knowledge-intensive activity แ ล ะ  สั ด ส่ ว น 
venture capital ต่อ GDP เป็นต้น 

ร ำ ย ง ำ น  Science, research and innovation 
performance of the EU 

 

กระทรวงของประเทศออสเตรียที่มีพันธกิจ
เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม 

ประเทศออสเตรีย หรือสำธำรณรัฐออสเตรีย 
(Republic of Austria) เป็ นประเทศสหพันธรั ฐ 
(federal republic) ท่ี แบ่ งออกเป็ น 9 รั ฐ หรื อ 
Bundesländer ซึ่ งรั ฐเหล่ ำนี้ มี พั นธกิ จในด้ ำน          
กำรบริหำร (administrative division) และได้รับ
อ ำนำจด้ำนนิติศำสตร์จำกรัฐบำลกลำง (federal 
government) เช่นในด้ำนวัฒนธรรม ด้ำนสังคม  
กำรดูแลเยำวชน สิ่ งแวดล้อม กำรล่ำสัตว์และ           
กำรแบ่งกำรใช้พื้นท่ีต่ำงๆ โดยท่ีรัฐบำลกลำง           
ของออสเตรียก็มีกระทรวง 13 กระทรวงท่ีดูแล              
ในด้ำนต่ำง  ๆซึ่งถือว่ำน้อยเมื่อเทียบกับประเทศไทย
ท่ีมีถึง 20 กระทรวง กำรแบ่งควำมรับผิดชอบของ 
แต่ละกระทรวงของออสเตรียจึงแตกต่ำงจำก 
ประเทศไทย  เมื่ อเปรี ยบเทียบพันธกิ จของ           
กระทรวงในออสเตรียกับกระทรวงอุตสำหกรรม          
ของไทย แล้ว พบว่ำมี 3 กระทรวงท่ีมีหน้ำท่ีและ
กิจกรรมคล้ำยคลึงกับกระทรวงอุตสำหกรรมของไทย 
กระทรวงเหล่ำนี้คือ 1) กระทรวงกำรกสิกรรม ป่ำไม้ 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KI0415512
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KI0415512
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สิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรน้ ำ (Federal Ministry 
of Agriculture, Forestry, Environment and 
Water Management), 2) กระทรวงวิทยำศำสตร์  
กำรวิ จั ย และเศรษฐกิ จ (Federal Ministry of 
Science, Research and Economy) แ ล ะ  3) 
กระทรวงคมนำคม นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
(Federal Ministry of Transport, Innovation and 
Technology) 

 

กระทรวงกำรกสิกรรม ป่ำไม้ สิ่งแวดล้อม และกำร
จัดกำรน้ ำ หรือ BMLFUW 

กระทรวง BMLFUW ท ำหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรม
ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกสิกรรม ดูแลป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อม ภำยใต้เป้ำหมำยท่ีจะท ำให้ออสเตรียมี
ควำมน่ ำอยู่  มีอำกำศท่ีสะอำด น้ ำท่ีบริสุทธิ์           
สภำพสิ่งแวดล้อมท่ีมีควำมหลำกหลำยและปลอดภัย 
รวมท้ังอำหำรท่ีมีคุณภำพสูงและรำคำย่อมเยำ           
โดยมีจุดโฟกัสหลัก 6 จุดด้วยกันคือ 

1. Unternehmen Energiewende – หรื อ ก ำ ร
ผลักดันกำรใช้พลังงำนทดแทนในกิจกำรและ
บริษัทต่ำงๆ เพื่อลดปริมำณก๊ำซ CO2 ท่ีเกิดขึ้น
จำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจให้น้อยลง และเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน มำตรกำรในด้ำน
ดังกล่ำวได้แก่ กำรส่งเสริมพลังงำนทดแทน             

กำรต่อต้ำนกำรใช้พลังงำนนิวเคลียร์ กำรส่งเสริม
กำรเดินทำงโดยกำรเดินและจักรยำน กำรร่วม
จัดกำรด้ ำนสภำพอำกำศเปลี่ ยนแปลงกั บ          
สหภำพยุโรป 

2. Green Future – กำรน ำนวัตกรรมด้ำนต่ำงๆ             
มำใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้ำง
งำนและเปิดโอกำสกำรส่ งออกใหม่ๆ ไปสู่
นำนำชำติ  มำตรกำรในด้ำนดังกล่ำวได้แก่  
Industry 4.0, Green Job, Circular Economy, 
และกำรผลิตท่ีมีควำมยั่งยืน 

3. Konsum Bewusst – หรื อกำรให้ ควำมรู้ ต่ อ
ผู้บริโภคในกำรเลือกซื้อและตัดสินใจในกำรซื้อ
สินค้ำ เช่น กำรซื้อสินค้ำท่ีมีกระบวนกำรผลิต           
ท่ีมีจริยธรรม มีกำรผลิตของเสียท่ีน้อยลง และใช้
สินค้ำท่ีมำจำกท้องถิ่นมำกขึ้นเป็นต้น มำตรกำร
ในด้ำนดั งกล่ำวได้แก่  กำรลดปริมำณขยะ            
กำรแยกขยะท่ีถูกต้อง และกำรจัดกิจกรรม ตลำด 
นิทรรศกำร ท่ีช่วยโปรโมตควำมรู้ด้ำนกำรบริโภค 

4. Verantwortung Ressourcen – หรื อก ำรมี             
ควำมรับผิดชอบต่อกำรใช้ทรัพยำกร โดยมุ่งรักษำ
คุณภำพของสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ท้ังน้ ำ ป่ำไม้ 
อำกำศ ปกป้องควำมหลำกหลำยของพรรณไม้ 
สัตว์และแมลง จัดกำรกำรดูแลป่ำแห่งชำติและ 
ส่ งเสริมกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรต่ ำงๆ             
อย่ำงชำญฉลำด 

5. Zukunftsraum Land – ส่ ง เสริ มกิ จกรรม
กำรเกษตรและกสิกรรมในชนบทในด้ำนต่ำงๆ 

http://www.bmlfuw.gv.at/en
http://www.bmlfuw.gv.at/en
http://www.bmlfuw.gv.at/en
http://www.bmwfw.gv.at/
http://www.bmwfw.gv.at/
http://www.bmvit.gv.at/en/
http://www.bmvit.gv.at/en/
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เพื่อเป็นฐำนของควำมเป็นอยู่ท่ีดีของประชำชน
ในออสเตรีย โดยผลักดันกำรลงทุนด้ำนกสิกรรม
ในชนบท ส่งเสริมให้ เยำวชนท ำงำนในด้ำน
ดังกล่ำว และสร้ำงองค์ควำมรู้และให้ค ำแนะน ำ
กับเกษตรกร 

6. Vorsorge Naturgefahren – กำรจัดกำรอุทกภัย
ต่ำงๆ เช่น น้ ำท่วม ระบุควำมเสี่ยงด้ำนอุทกภัย
และต ำแหน่งท่ีเกิด และพิจำรณำนโยบำยและ
มำตรกำรกำรป้องกันและหลีกเลี่ยงกำรเกิด
อุทกภัย ภำยใต้บริบทของกำรเปลี่ยนแปลง  
สภำพภูมิอำกำศ 

ก ร ะ ท ร ว ง  BMLFUW มี ท้ั ง ห ม ด  6 ก ร ม 
(Directorates-General) ด้วยกันคือ: 1) กรมปลัด
และกำรบริหำร Chief Executive Department          
2) กรมสิ่งแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศ หรือ DG I – 
Environment and Climate 3) กรมกสิกรรมและ
กำรพัฒนำชนบท - DG II – Agriculture and Rural 
Development  4) กรมป่ำไม้ - DG III – Forestry  
5) ก ร ม ก ำ ร จั ด ก ำ ร น้ ำ  -  DG IV - Water 
Management 6) กรมจั ดกำรขยะ นโยบำย            
สำรเคมีและเทคโนโลยีด้ำนสิ่งแวดล้อม- DG V – 
Waste Management, Chemicals Policy and 
Environmental Technology 

โครงกำรท่ีน่ำสนใจของ BMLFUW ในปัจจุบันได้แก่ 
1) โครงกำร Green Care ซึ่งเป็นโครงกำรร่วมกับ
หอกำรค้ำกสิกรรมของออสเตรีย โครงกำรดังกล่ำว
ได้รับกำรด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 และมี

จุดประสงค์ในกำรให้กำรดูแลด้ำนสังคมให้กับ
ประชำชนท่ีอยู่ในภำคเกษตรกรรมและกสิกรรม        
ในเขตชนบท โดยรูปแบบของมำตรกำรก็มีควำม
หลำกหลำย เช่น กำรให้ควำมรู้และฝึกสอนแรงงำน         
ท่ีต้องกำรท ำงำนในภำคกสิกรรม ให้ควำมรู้ในด้ำน
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และกำรช่วยเหลือแรงงำน
กสิกรรมท่ีเป็นผู้ สู งอำยุ  2) โครงกำร Initiative 
Agriculture 2020 ซึ่งเป็นกำรวำงยุทธศำสตร์ในด้ำน
เกษตรกรรมและป่ำไม้ภำยในประเทศ ยุทธศำสตร์
ดังกล่ำวครอบคลุมในด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกรรม 
กำรพัฒนำชนบท กำรวำงแผนธุรกิจและกำรศึกษำ 
กำรควบคุมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรกรรม กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั นในทุกภำพส่ วน             
กำรลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็นและท ำให้ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรมีควำมกระชับ และกำรด ำเนินกำรหำ
แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรมใหม่  โดย
พิจำรณำผ่ำนบริบทต่ำงๆ เช่นด้ำนพลังงำนทดแทน 
3) โครงกำร Export Initiative โครงกำรดังกล่ำวเป็น
โครงกำรร่วมระกว่ำง BMLFUW กับหอกำรค้ำ
ออสเตรีย และ Agrarmarkt องค์กรท่ีดูแลด้ำน
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์เกษตรในออสเตรีย โครงกำร
ดังกล่ำวมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมกำรส่งออก
ผลิตภัณฑ์เกษตร อำหำร และเครื่องดื่มของออสเตรีย
ไปสู่ตลำดในประเทศยุโรปกลำงและยุโรปตะวันออก
ในระยะยำว 

หน้ำท่ีท่ีส ำคัญของกระทรวง BMLFUW อีกหน้ำท่ี
หนึ่ งคือกำรป้องกันอุทกภัย ในช่วงท่ีผ่ ำนมำ
ออสเตรียประสบปัญหำน้ ำท่วมท่ีรุนแรงถึงสำมครั้ง 
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ก่อให้เกิดควำมสูญเสียถึงหลำยล้ำนยูโรด้วยกัน            
เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยท่ีรุนแรง
อีก รัฐบำลออสเตรียได้ท ำกำรระดมควำมคิดจำก          
ผู้เช่ียวชำญมำกกว่ำ 100 คนจำกกว่ำ 60 สถำบัน
ต่ำงๆ เพื่อสรุปข้อแนะน ำในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ด้ำนน้ ำท่วมอย่ำงบูรณำกำร ซึ่งมีแนวคิดหลำกหลำย 
เช่น กำรจัดกำรแก้มลิง กำรจัดกำรอุทกภัยและ          
กำรประชำสัมพันธ์ต่อประชำชนในเขตพื้นท่ีเสี่ยง 

 

กระทรวงวิทยำศำสตร์ กำรวิจัย และเศรษฐกิจ 
หรือ BMWFW 

กระทรวง BMWFW ท ำหน้ำท่ีในกำรวำงโครงสร้ำง
ส ำหรับธุรกิจต่ำงๆ และท ำกำรส่งเสริมภำพลักษณ์
ของประเทศออสเตรียในระดับนำนำชำติ ว่ำเป็น
ประเทศส ำหรับกำรท ำธุรกิจ โดยผ่ำนกำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรวิจัย กำรสร้ำงเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กระทรวง BMWFW มี พั นธกิ จหลั ก ในด้ ำน
วิทยำศำสตร์และกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ            
กำรวิจัย กำรวำงนโยบำยเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ
นวัตกรรม นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ สนับสนุน
กิจกำรและบริษัทต่ำงๆ ดูแลสถำนท่ีท่องเท่ียวและ
สถำนท่ีท่ีมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ และ           
ด้ำนพลังงำนและเหมืองแร ่

 ด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
BMWFW ท ำหน้ ำท่ีดู แลมหำวิทยำลั ยและ

หน่วยงำนวิจัยต่ำงๆ และให้ควำมช่วยเหลือใน
กำรพัฒนำนโยบำยท่ีเหมำะสมส ำหรับแต่ละ
สถำบัน นอกจำกนี้ยังช่วยในกำรหำทุนและเงิน
กำรวิจัยและส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของสถำบันเหล่ำนี ้

 กำรวิจัย – ออสเตรียเป็นประเทศท่ีเล็ก ดังนั้น
ควำมรู้ ในด้ ำนต่ ำงๆ จึ งเป็นทรัพยำกรท่ีมี
ควำมส ำคัญท่ีสุดในกำรคงควำมสำมำรถในกำร
แข่ งขันของประเทศไว้  กระทรวงจึ งมุ่ งให้           
กำรสนับสนุนในด้ำนงำนวิจัย ผ่ำนโครงกำรต่ำง  ๆ
และควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติ ท้ังระหว่ำง
ประเทศในสหภำพยุโรป และประเทศอื่นๆ 
นอกจำกนี้ ออสเตรียยังร่วมมือกับองค์กำรอื่นๆ 
ในกำรสร้ ำง European Research Area เพื่ อ   
ช่ วยให้ สหภำพยุ โรปพัฒนำควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงยั่งยืน 

 กำร วำงนโยบำยเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ
นวัตกรรม – เป้ำหมำยหลักของภำรกิจในด้ำนนี้
คือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับออสเตรียใน 
ควำมน่ำลงทุนทำงธุรกิจ ผ่ำนกำรลงทุนด้ำนกำร
วิจัย กำรพัฒนำ และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันของประเทศ 
นอกจำกนี้แล้วกระทรวงยังรับผิดชอบในด้ำน
นโยบำยกำรตลำดภำยในสหภำพยุโรปอีกด้วย 

 นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ – ในปัจจุบัน
ออสเตรียเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกของโลก 
ภำรกิจด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศของกระทรวง
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มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประเทศ ในด้ำน            
กำรส่งออก เพื่อให้มีควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงยั่งยืน และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง
ตลำดใหม่ๆ โดยร่วมด ำเนินกำรกับหอกำรค้ำ
ออสเตรีย (WKO) 

 สนับสนุนกิจกำรและ บริษัทต่ำงๆ – เพ่ือเป็น   
กำรส่งเสริมกิจกรรมกำรค้ำและเศรษฐกิจ 
BMWFW มุ่งผลักดันโครงสร้ำงทำงกำรค้ำและ
เศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อกำรลงทุน ส่งเสริมกำรท ำ
กำรค้ำ และง่ำยต่อกำรริเริ่มบริษัท Start-up 
ต่ำงๆ นอกจำกนี้กระทรวงยังรับผิดชอบในด้ำน
กำรออกแบบหลักสูตรกำรเรียนรู้ งำน หรือ 
apprenticeships และ apprenticed trades ท่ี
จะช่ วยส่ งเสริมเยำวชนในกำรฝึกฝนและ           
เรียนรู้งำนเพื่ออนำคตของออสเตรียอีกด้วย 

 กำรท่องเท่ียว – ออสเตรียได้รับกำรประเมินให้มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเท่ียว
เป็นอันดับท่ีสองในสหภำพยุโรป ศักยภำพใน  
ด้ำนดังกล่ำวของออสเตรียนั้นมีสูงเช่นเดียวกับ
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจของภำคดังกล่ำวเช่นกัน 
BMWFW ช่วยส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว
โดยกำรผลักดันโครงสร้ ำงท่ี เกี่ ยวข้องกับ          
ด้ำนดังกล่ำว และวำงนโยบำยกำรท่องเท่ียวโดย
เน้นไปท่ีสำมจุดด้วยกันคือ เทือกเขำแอลป์    
แม่น้ ำดำนูป และเมืองและวัฒนธรรมต่ำงๆ 
นอกจำกด้ ำนนโยบำยแล้วกระทรวงยั งมี            
ควำมรับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลสถำนท่ี            
ท่อง เท่ียวและสถำนท่ี ท่ีมีควำมส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร์รวมท้ังพิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์
ต่ำงๆ อีกด้วย 

 ด้ำนพลังงำนและเหมืองแร่ – นโยบำยด้ำน
พลังงำนและทรัพยำกรเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วย
ผลักดันให้ออสเตรียมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ท่ีสูง BMWFW มีหน้ำท่ีในสร้ำงควำมมั่นคงใน
ด้ำนพลั งงำนและแหล่งทรัพยำกรส ำหรับ
ออสเตรียในปัจจุบันและอนำคต กระทรวง
พยำยำมท่ีจะสร้ำงควำมยั่งยืนในด้ำนดังกล่ำว 
โดยผลักดันให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนมำกขึ้น 
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน และวำงแผน
ระยะยำวในด้ำนดังกล่ำวส ำหรับประเทศ 

 

กระทรวงคมนำคม นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
หรือ BMVIT 

ภำรกิจ ของกระทรวง BMVIT คือกำรสร้ำงและ
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อ
ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม หน้ำท่ีของกระทรวง           
มี ท้ั งหมดสำมด้ ำนหลั กคื อ  ด้ ำนคมนำคม              
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้ำนโทรคมนำคม 
โดยด ำเนินกำรต่ำงๆ ผ่ำนส ำนักงำนท้ังหมด 4 
ส ำนักงำนด้วยกัน คือ 1) ส ำนักงำนปลัดและ
ควำมสัมพันธ์นำนำชำติ 2) ส ำนักงำนกำรวำงแผน 
กำรลงทุนและจัดกำรด้ ำนโครงสร้ำงพื้ นฐำน            
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3) ส ำนักงำนด้ำนนวัตกรรมและกำรโทรคมนำคม 
และ 4) ส ำนักงำนด้ำนคมนำคม 

1. ด้ำนคมนำคม – กระทรวงมีควำมรับผิดชอบใน
กำรดูแลกำรคมนำคมทุกรูปแบบเช่น ทำงอำกำศ 
เคเบิลคำร์ ทำงถนน ทำงรำง ระบบขนส่งมวลชน
ในรูปแบบต่ำงๆ กำรเดินเท้ำ ทำงจักรยำน และ
ทำงคูคลองต่ำงๆ โดยด ำเนินกำรประสำนงำนกับ
องค์ กำรท่ี เกี่ ยวข้ อง เช่ น Österreichische 
Bundesbahnen (ÖBB) ท่ีดู แลรถไฟระหว่ ำง
เมือง หรือ Österreichische Wasserstraßen-
Gesellschaft (via donau) ท่ี ดู แลคลองและ           
กำรล่องเรือต่ำงๆ 

2. ด้ำน นวัตกรรมและเทคโนโลยี – กระทรวง
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรบิน ทรัพยำกรมนุษย์ 
คมนำคม กำรก ำหนดนโยบำย กำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
จนถึงเทคโนโลยีอวกำศ ผลกำรด ำเนินกำรของ
กระทรวงจะถูกรวบรวมและตีพิมพ์ในรำยงำน 
Austrian Research and Technology Report 
นอกจำกนี้แล้วกระทรวงยังมีหน้ำท่ีในกำรควบคุม
กำรใช้ เงิ นของรั ฐให้ ได้ ประโยชน์ สู งสุ ด                
ในด้ำนดังกล่ำวอีกด้วย 

3. ด้ำนโทรคมนำคม กระทรวงท ำกำรดูแลนโยบำย
ด้ ำนโทรคมนำคมภำยในออสเตรี ยและ            
ควำมเชื่ อมโยงระหว่ำงประเทศสมำชิกใน             
สหภำพยุโรป และดูแลคุณภำพของกำรให้บริกำร
และโครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนดังกล่ำว ภำรกิจ

ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก เพรำะ
อุตสำหกรรมโทรคมนำคมมีควำมส ำคัญต่อ             
กำรพัฒนำเศรษฐกจิและสังคม 

กิจกรรมปัจจุบันของกระทรวง BMVIT ได้แก่ กำรให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อประชำชนด้ำนกำรคมนำคม 
เช่น จัดท ำโบรชัวร์ ให้ควำมรู้กำรปั่นจักรยำน              
ในฤดูหนำว กำรจัดระเบียบกำรใช้โดรน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรวิจัย เช่น Long Night Research (Lange 
Nacht der Forschung) เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึง
ต่อควำมส ำคัญของกำรท ำวิจัย อีกทั้งจัดท ำแผน
นโยบำยต่ ำง ๆ เช่ นแผนแม่ บทโครงสร้ ำง 
Broadband นอกจำกนี้ แล้ ว BMVIT ยั งจั ดท ำ
รำยงำนด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
ก ร ะ ท ร ว ง  อ ำ ทิ  Austrian Research and 
Technology Report 2015 

 

โครงสร้ำงตัวชี้วัด - ตัวต่อชิ้นสุดท้ำยของ 
SDG 2030 
ที่มา UN 

เ มื่ อ วั น ท่ี  11 มี น ำ ค ม  2 5 59 ท่ี ผ่ ำ น ม ำ
คณะกรรมกำรสถิติแห่งสหประชำชำติ (United 
Nations Statistical Commission) ได้ลงควำม
เห็นชอบต่อกรอบโครงสร้ำงตัวชี้ วัดในกำร

https://www.bmvit.gv.at/en/service/publications/downloads/downloads_ftb/ftb_2015_en.pdf
https://www.bmvit.gv.at/en/service/publications/downloads/downloads_ftb/ftb_2015_en.pdf
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ติ ด ต ำ ม ค ว ำ ม คื บ ห น้ ำ ข อ ง เ ป้ ำ  ห ม ำ ย 
Sustainable Development Goals (SDG) 
ผ่ำนกำรประชุม United Nations Statistical 
Commission ครั้งท่ี 47 

โครงสร้ำงดังกล่ำวเปรียบเสมือน  ตัวต่อชิ้น
สุดท้ำยของกำรด ำเนินกำรวำระกำรพัฒนำ  
ร ะ ดั บ โ ลก  2030 Agenda for Sustainable 
Development คณะผู้เชี่ยวชำญ Inter-Agency 
and Expert Group on SDG indicator (IAEG-
SDGs) ได้เสนอโครงสร้ำงตัวชี้วัดท่ีมีท้ังหมด 230 
ตัวชี้วัดท่ีจะช่วยในกำรติดตำมให้บรรลุเป้ำหมำย 
SDGs ท้ัง 17 เป้ำหมำยได้ 

คณะกรรมกำรมีแผนท่ีจะพัฒนำและปรับตัวชี้วัด
ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง  รวมท้ังมีกำรน ำ เอำ
เครื่องมือและแหล่งข้อมูลใหม่  ๆ เข้ ำร่วม              
กรอบโครงสร้ำงท่ีได้รับควำมเห็นชอบเปรียบ
เหมือนจุดเริ่มของกระบวนกำรพัฒนำ เพื่อให้
โครงสร้ำงดังกล่ำวมีคุณภำพท่ีสูง 

ตัวชี้วัดดังกล่ำวมีจุดมุ่งหมำยเพื่อติดตำมกำร
ด ำเนินกำร 2030 Agenda ซึ่งไม่จ ำเป็นท่ีจะมีผล
บังคับใช้กับบริบทระดับชำติท้ังหมด  แต่สิ่งท่ี
ส ำคัญในกำรน ำไปใช้ในบริบทของแต่ละประเทศ
คือ National ownership หรือควำมรู้สึกเป็น
เจ้ำของในกำรด ำเนินกำรพัฒนำและติดตำม 
เพรำะแต่ละประเทศมีบริบท ศักยภำพและ
ระดับกำรพัฒนำท่ีแตกต่ำงกัน และกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำรเป็นควำมรับผิดชอบของแต่ละ

ประเทศสมำชิก ซึ่งต้องมีกระบวนกำรเก็บข้อมูล
ท่ีมีคุณภำพ เข้ำถึงได้และถูกเวลำ (quality, 
accessible ,and timely data collection) 
ดังนั้นกำรสร้ำงศักยภำพให้แต่ละประเทศสมำชิก
ในด้ำนดังกล่ำวเป็นสิ่ ง ท่ีส ำคัญ  โดยเฉพำะ
ประ เทศ ในกลุ่ ม  small island developing 
states (SIDs), least developed countries 
(LDCs), landlocked developing countries 
(LLDCs) และประเทศที่มีคุณลักษณะเฉพำะ 

ในล ำดับต่อไปคณะกรรมกำรจะท ำกำรยื่นร่ำง 
โครงสร้ำงตัวชี้วัดดังกล่ำวต่อ Economic and 
Social Council (ECOSOC) แ ล ะ ท่ี ป ร ะ ชุ ม 
General Assembly เพ่ือท ำกำรรับรอง 

ในเดื อน  ก .ค. 59 ท่ี ประชุ ม UN High-Level 
Political Forum on Sustainable Development 
จะตรวจสอบภำพรวมของ  national and 
thematic review ด้ำนกำรด ำเนินกำร 2030 
Agenda คำดว่ำท่ีประชุมดังกล่ำวจะช่วยท ำ
ควำมตกลง และสรุปแนวด ำเนินกำรต่ำง ๆ              
ท่ี เกี่ ยวข้องกับเป้ำหมำย 2030 Agenda ให้
ชัดเจนมำกขึ้น 

ในเบื้องต้นมีประเทศสมำชิก 21 ประเทศ               
ท่ี เสนอตัวท ำกำร national review ภำยใน             
กำรประชุมดังกล่ำว ได้แก่ จีน อียิปต์ เอสโตเนีย 
ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส จอร์เจีย เยอรมนี มำดำกัสกำร์ 
เม็กซิ โก มอนเตเนโก โมร็อกโก นอร์ เวย์  
ฟิลิปปินส์ สำธำรณรัฐเกำหลี ซำมัว เซียร์รำลี
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โอน สวิสเซอร์แลนด์ โตโก ตุรกี ยูกันดำและ   
เวเนซูเอลำ  

UNIDO เปิดส ำนักงำนสนับสนุน           
กำรลงทุนและเทคโนโลยีในไนจีเรีย 
ที่มา UNIDO 

เมื่อวันท่ี 15 มีนำคม 2559 ท่ีผ่ำนมำรัฐบำล
ไนจี เรียและ UNIDO ท ำกำรเปิดส ำนักงำน
ส นั บ ส นุ น ก ำ ร ล ง ทุ น แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  
( Investment and Technology Promotion 
Office - ITPO) ท่ีเมืองหลวง กรุง Abuja 

ส ำนักงำนดังกล่ำวเป็นส ำนักงำน ITPO แห่งแรก
ในทวีปแอฟริกำ และถูกตั้งขึ้นตำมค ำร้องของ
รัฐบำลไนจีเรีย ส ำนักงำนดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงข่ำย ITPO ท่ีมีสำขำในบำร์เรน จีน  
(กรุงปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้) อิตำลี ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ 
และรัสเซีย 

โครงกำรในปัจจุบันของส ำนักงำน ITPO สำขำ
ไนจีเรียได้แก่ กำรสร้ำงเทคโนโลนีใหม่ท่ีจะช่วย
ส่ ง เ ส ริ ม  clusters ด้ ำ น ก ำ ร ผ ลิ ต สิ น ค้ ำ
อุตสำหกรรมเช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง สินค้ำ 
กสิกรรมต่ำง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องกับอำหำรและ
เครื่องดื่ม แฟชั่น และงำนฝีมือต่ำง ๆ นอกจำกนี้
ยั งมี โครงกำรท่ีส่ ง เสริม clean technology 
ส ำหรับกำรปรุงอำหำรและลงทุนด้ำนพลังงำน
ทดแทนอีกด้วย 

 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร            
ทีมประเทศไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ประจ ำเดือนมีนำคม 2559 

วันที่ 9 มีนำคม 2559 กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรทีมประเทศไทย สถำนเอกอัครรำชทูต            
ณ กรุงโคเปนเฮเกน ครั้งท่ี 1/2559 ผ่ำนระบบ VDO 
Conference  

 

เอกอัครรำชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน (นำงสำววิมล 
คิดชอบ) ได้ เชิญส ำนักงำนต่ำงๆ ท่ีมีเขตอำณำ
ครอบคลุมประเทศเดนมำร์ก เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทยฯ โดยประชุม
ผ่ำนระบบ VDO Conference เป็นประจ ำทุกเดือน 
โดยในกำรประชุมครั้ งนี้  มีวำระท่ีน่ำสนใจคือ 
โครงกำรน ำผู้ เชี่ยวชำญด้ำนเกษตรอินทรีย์จำก
เดนมำร์กไปเยือนไทย โดยจะน ำผู้เชี่ยวชำญท่ีมีควำม
สนใจและสื่อมวลชนเดนมำร์กไปเยี่ยมชมกำร
ด ำเนินงำนของไทยในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ไปเยี่ยมชม 
ต ำบลตัวอย่ำงด้ำนเกษตรอินทรีย์ท่ีเชียงใหม่และ
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โครงกำรแม่ฟ้ำหลวงท่ีเชียงรำย และประเด็นควำม
คืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ IUU ของไทย 

วันที่ 15 มีนำคม 2559 กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรทีมประเทศไทย สถำนเอกอัครรำชทูต              
ณ กรุงปรำก ณ ท ำเนียบเอกอัครรำชทูต ณ กรุง
ปรำก  

 

เอกอัครรำชทูต ณ กรุงปรำก (นำยณรงค์ ศศิธร) ได้
เชิญส ำนักงำนต่ำงๆ ท่ีมี เขตอำณำครอบคลุม   
ประเทศเช็ก เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ทีมประเทศไทยฯ เพื่อขับเคลื่อนกำรท ำงำนร่วมกัน  
ในเชิงบูรณำกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล โดยในช่วง
ก่อนกำรประชุม ได้เชิญ นำย Lukas Martin ต ำแหน่ง 
Director of Department of International 
Relations, Confederation of Industry of the 
Czech Republic มำบรรยำยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจของเช็ก สำระท่ีได้จำกกำรประชุมในด้ำน
กำรส่งเสริมกำรค้ำ/กำรลงทุน ในประเทศเช็ก คือกำร
เปิด/ขยำยตลำดให้กับสินค้ำใหม่ๆ โดยเน้นสินค้ำ 
SMEs อำหำร อำหำรแปรรูป ผลไม้สด/แห้ง อำหำร
กระป๋อง สินค้ำออร์แกนิค  กำรเข้ำร่วมงำน Prima 
Fresh Festival ซึ่งเป็นเทศกำลอำหำรนำนำชำติ ท่ี
ใหญ่ ท่ี สุ ดเทศกำลหนึ่ งของเช็ ก จั ดร่ วมกั บ
สถำนีโทรทัศน์ Prima TV ในวันท่ี 25-26 มิ .ย.            

คำดว่ำจะมีผู้เข้ำร่วม 20,000-25,000 คน และมี          
กำร ปชส. ท่ีเข้ำถึงกลุ่มคนถึงมำกกว่ำ 1 ล้ำนคน      
ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ซึ่ง ผอ. ททท. สนง. กรุงปรำก ได้แสดง
ควำมพร้อมท่ีจะเข้ำร่วมเพื่อขยำยกำร ปชส. ปทท. 
เช่น กำรจัดหำพ่อครัวมำสำธิตกำรประกอบอำหำร 
และกำรน ำกิจกรรมเสริมต่ำงๆ มำเข้ำร่วม โดยใน
ส่ วนของ สทอ.อต. ประธำนได้ เน้ นย้ ำถึ ง
ควำมก้ำวหน้ำของเช็กในด้ำนนำโนเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ซึ่ งจะเป็นประโยชน์อย่ ำงมำกต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมกำรผลิตสิ่งทอของไทย โดยขอฝำกให้
ประสำนสถำบันสิ่งทอ เพื่อพิจำรณำว่ำ นวัตกรรม
ของเช็กอยู่ในควำมสนใจของผู้ผลิตไทย มำกน้อย
เพียงใด ท่ีผ่ำนมำ ไทยมีควำมร่วมมือในด้ำนนี้กับเช็ก
ในด้ำนวิชำกำรเท่ำนั้น 

วันที่ 21 มีนำคม 2559 กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรทีมประเทศไทย สถำนเอกอัครรำชทูต          
ณ กรุงเบิร์น ณ สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงเบิร์น 

 

เอกอัครรำชทูต ณ กรุงเบิร์น (นำยนพปฎล คุณวิบูลย์) 
ได้เชิญส ำนักงำนต่ำงๆ ท่ีมีเขตอำณำครอบคลุม
ประเทศสวิ ต เซอรฺ แลนด์  เข้ ำร่ วมประชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทยฯ ตำมนโยบำย       
สั่งกำรของ นรม.ท่ีต้องกำรผลักดันกำรขับเคลื่อน
นโยบำย รมว.กต. จึงได้มีนโยบำยให้หัวหน้ำทีม
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ประเทศไทยจัดกำรประชุมทีมประเทศไทยอย่ำง
สม่ ำเสมอ เพื่อหำรือกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 
วำงแผนงำน  แลกเปลี่ยนข้อมูล และท ำงำนอย่ำง
บูรณำกำรมำกขึ้น โดยด้ำนควำมสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจระหว่ำงไทยและสวิตฯ นั้น ถือว่ำสวิตฯ 
เป็นคู่ค้ำส ำคัญของไทยในยุโรป และยังมีกำรลงทุน
ในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก  ท้ังท่ีผ่ำน BOI และ
ไม่ผ่ ำน  อำทิ  Nestle และ Swatch Group  ซึ่ ง 
Nestle อยู่ระหว่ำงสร้ำงโรงงำนแห่งท่ี 7 ในประเทศ
ไทย และก ำลังหำรือกับไทยอย่ำงใกล้ชิด เพื่อ
ส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำ IUU  ส่วน 
Swatch Group ต้องกำรขยำย presence ในประเทศ
ไทยมำกขึ้นเช่นกัน โดยโอกำสในกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับ สวิตฯ ท่ีส ำคัญๆ เช่น ส่งเสริมควำม
ร่วมมือเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และกำรพัฒนำของไทยในสำขำต่ำง ๆ  อำทิ อำหำร
แปรรูป ยำและเวชภัณฑ์ กำรท่องเท่ียวและกำร
โรงแรม กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  และแลกเปลี่ยน
บุคคลำกรด้ำนนี้กับไทยมำกขึ้น นอกจำกนี้ ในวันท่ี 
22 มีนำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศ
ไทยฯ ได้มีโอกำสพบปะกับภำคเอกชนไทยท่ีมำแสดง
สินค้ำในงำน  BaselWorld Watch & Jewellery 
Show ณ เมืองบำเซิลด้วย 

วันที่ 23 มีนำคม 2559 กำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรทีมประเทศไทย สถำนเอกอัครรำชทูต             
ณ กรุงเฮก ณ ท ำเนียบเอกอัครรำชทูต ณ กรุงเฮก 

 

เอกอัครรำชทูต ณ กรุงเฮก (นำยอิทธิพร บุญ
ประคอง) ได้เชิญส ำนักงำนต่ำงๆ ท่ีมี เขตอำณำ
ครอบคลุมประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทยฯ โดยในกำร
ประชุมครั้งนี้ ส ำนักงำนท่ีปรึกษำกำรศุลกำกร ณ 
กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดกำรเยี่ยมชมและศึกษำดูงำน
ระบบ ควำมปลอดภัยในกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 
(Air Cargo Security) ตำมมำตรฐำนขององค์กำรกำร
บินพลเรือนสำกล (ICAO) และองค์กำรศุลกำกรโลก 
(WCO) รวมถึงระบบ Schiphol SmartGate Cargo 
ของท่ำอำกำศยำน Schiphol ท่ีใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนระบบกำรขนส่งสินค้ำท่ี
เน้นประสิทธิถำพสูง รวดเร็วเอื้อต่อกำรค้ำ และใน
ขณะเดียวกันมีควำมปลอดภัย ส ำหรับกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรทีมประเทศไทยฯ มีประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง คือ กำรจัดงำน Thailand Grand Festival 
ครั้งท่ี 11 ท่ีกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งสถำนเอกอัครรำชทูต
ประสงค์ขอเชิญหน่วยงำนท่ีสนใจมำร่วมงำนออกบูธ 
แสดงสินค้ำ โดยในส่วน อก. เช่น สถำบันอำหำร และ
สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ 

 


