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ห้าง M&S เข้าร่วมโครงการ Responsible 
Fishing Pledge 

Edie.net 

ห้างเก่าแก่สัญชาติอังกฤษ Marks & Spencer 
(M&S) เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ Responsible 
Fishing Scheme (RFS) ของสหราชอาณาจักร โดย
เป็นห้างค้าปลีก (Retailer) ห้างแรกของประเทศ          
ท่ีท าสัญญาเพื่ อร่ วมพัฒนาความยั่ งยืนด้ าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ RFS เป็นโครงการอาสาสมัครท่ีจัดตั้ง 
แนวทางการด าเนินการส าหรับเรือประมงเพื่อท่ีจะ
ได้รับการรับรองในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย 
สุขอนามัย สวัสดิการของแรงงาน การฝึกอบรม 
และการดูแลสิ่งแวดล้อม 

การเข้ าร่ วมโครงการดั งกล่ าวเป็ นหนึ่ ง ใน          
ความมุ่งมั่นของ M&S ท่ีต้องการสินค้าอาหารทะเล
ท่ีมาจากเรือประมงท่ีได้รับใบรับรอง RFS ท้ังหมด
ภายในปีค.ศ. 2021 หรือมีก าหนดเวลาการ
ด าเนินการท่ีชัดเจน โดยเรือประมงท่ีมาจากสหราช
อาณาจักรจะต้องแล้วเสร็จภายในปีค.ศ. 2017 
ใบรับรอง RFS เป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่า

อาหารทะเลท่ีมาจากเรือประมงดังกล่าวนั้นผ่าน
การด าเนินการท่ีมีความรับผิดชอบและมีมาตรฐาน
ท่ีสูงด้านสวัสดิการแรงงาน 

ผู้ อ านวยการฝ่ ายอาหารของบริ ษั ท  M&S              
นาย Andy Adcock กล่าวว่า บริษัทต้องการท่ีจะ
เป็นร้านค้าปลีกท่ีมีความรับผิดชอบ บริษัทจะท า
การซื้อปลาจากแหล่งท่ียั่งยืนท่ีสุด โดยได้เริ่ม
ด าเนินการมากว่า 20 ปีแล้ว ความตั้งใจดังกล่าวให้
ความมั่นใจต่อลูกค้าของเราว่าเราได้ด าเนินการ           
ในทุกทางท่ีจะปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ
แรงงานท่ีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเรา 

โครงการ RFS เป็นโครงการของ Seafish ซึ่งเป็น
องค์กรท่ีช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารทะเล         
มีความยั่งยืน การเข้าร่วมโครงการ RFS ของ M&S 
ช่วยสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก และ
แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลของ 
สหราชอาณาจักร ต้องการจะได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติว่ามีความตั้งใจในการลดปัญหาสังคมและ 
สวัสดิการของแรงงาน 

ผลการวิจัยของ Marine Stewardship Council 
(MSC) องค์กรท่ีผลักดันให้มีการติดฉลากอาหาร
ทะเลเพื่อความยั่งยืน เมื่อต้นปีท่ีแล้ว (ค.ศ. 2015) 
แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง 
Supermarket ต่าง ๆ ในการสนับสนุนสินค้า 
eco-label และสินค้าอาหารทะเลท่ีมีความยั่งยืน 
แม้ว่าปลาท่ีได้รับการรับรอง MSC จะมีจ านวนมาก
เป็นประวัติการณ์ก็ตาม โดยห้าง Sainsbury เป็น
บริษัทท่ีเป็นผู้น าในด้านดังกล่าว และเป็นห้างแรก
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ของสหราชอาณาจักรท่ีท าการวางจ าหน่ายแซนวิช
ทูน่าท่ีมีความยั่งยืนและมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
รับรองจาก MSC กว่า 163 รายการ 

 

 
Google และ FAO ร่วมยกระดับข้อมูล
ดาวเทียมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ที่มา UN 

United Nation Food and Agriculture Organisation 
(FAO) และ Google ได้ประกาศแผนความร่วมมือ
ในการสร้างฐานข้อมูลดาวเทียมท่ีมีความละเอียด
สู ง  เ พื่ อ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติของโลก และเป็นส่วน
ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ภาย ใต้ความร่วมมือดังกล่าว FAO เห็นว่าจะ
ช่วยให้นักวิจัยหลาย ๆ ประเทศสามารถประเมิน
การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นท่ีในระดับ ท่ีมี
รายละเอียดสูง ผ่านข้อมูลจากดาวเทียม และ
น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการประเมิน
ปริมาณสารคาร์บอนท่ีถูกกักเก็บอยู่ ในพื้นท่ี 
(landscape’s carbon storage capacity) 

และการวางแผนด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศได้ 

ในเบื้องต้น ความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปท่ี
ภาคป่าไม้ FAO ได้กล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละ
ประเทศสามารถเริ่มใช้โปรแกรมขององค์กรและ 
ข้อมูล geospatial data ของ google เพื่อท า
แผนท่ีและจัดแยกหมวดหมู่ (mapping and 
classification) ได้อย่างรวดเร็วหลังจากผ่าน 
การฝึกฝนเพียงไม่กี่ชั่วโมง 

FAO ได้กล่าวเน้นว่าประโยชน์ท่ีความร่วมมือ
ดังกล่าวจะน ามาในอนาคตนั้นมหาศาล และ
อาจจะน าไปสู่นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น         
การควบคุมศัตรูพืช การจัดการน้ า และจัดการ
ผลกระทบท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยท าความเข้าใจต่อ
ผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ในวงกว้าง และ
ความร่วมมือดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามจ านวนผู้ท่ีมีส่วนร่วมในโครงการ 

การร่วมมือกันระหว่าง Google และ FAO 
นับเป็นการสร้างนวัตกรรม Google ช่วยให้
ข้อมูลและกระบวนการประมวลผลสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและท าได้อย่างสะดวก รวดเร็วมาก
ขึ้น ในขณะท่ี FAO ช่วยพัฒนาการเลือกดึง
ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการวิเคราะห์ ได้มีการเริ่มใช้
นวัตกรรมดังกล่าว ในการประเมิน Global 
Dryland Assessment (รายงานตีพิมพ์ภายใน 
ปีนี้ )  และการคาดการ ณ์และควบคุมการ
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แพร่ ก ร ะ จายตั๊ ก แ ตนทะ เลทราย  ซึ่ ง แ ม้
ข้อมูลภาพดาวเทียมจะไม่สามารถระบุต าแหน่ง
ของแมลงได้แต่ก็สามารถระบุพื้นท่ีการแพร่พันธุ์
และช่วยในการด าเนินการป้องกันต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เทคโนโลยีดังกล่าว ยังสามารถน าไปใช้กับ
เทคโนโลยีท่ีจะลดการสูญเสียผลิตผลการเกษตร 
และยกระดับคุณภาพของพืชพันธุ์ โครงการ
ติดตามพื้นท่ีป่าไม้ในประเทศคอสตาริกาได้ช่วย
ชาวไร่กาแฟในการก าจัด แมลง borer beetle 
เพราะป่าไม้ท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีจ านวนนกต่าง ๆ 
ท่ีช่วยลดจ านวนแมลงให้น้อยลง 

นวัตกรรมในด้านอื่น ๆ จะปรากฏขึ้นตามจ านวน
ผู้ใช้โปรแกรม FAO Open Foris และ CollectEarth 
เมื่อเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีจาก NASA ได้
เดินทางมาท่ีกรุงโรมเพื่อเรียนรู้การใช้โปรแกรม
ดังกล่าว 

แม้ว่าภาพถ่ายดาวเทียมจะไม่สามารถแทนท่ี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นได้ 
(ground truth) แต่ ส ามารถช่ วยยกระดั บ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  คุ ณ ภ า พ  ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส          
ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว และความสามารถ
ในการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลแผนท่ี
ท่ีมีอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการ
ซูมเพื่อส ารวจดูรายละเอียดระดับพื้นท่ี (plot) 
นักวิจัยสามารถระบุได้ระหว่างการสูญเสีย          
ป่ า ไ ม้ ชั่ ว ค ร าวจากการบุ ก รุ กป่ า  เพื่ อท า

การเกษตร และการสูญเสียอย่างถาวรจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นท่ีได้ ข้อมูลท่ีเข้าถึงได้ง่าย
ยังจะน าไปสู่ความสามารถท่ีประชากรจะใช้ข้อมูล
ดังกล่าวช่วยตนเองในการจัดการทรัพยากรและ
ตรวจสอบการใช้อย่างผิดประเภทได้ 

ความร่วมมือระหว่าง Google และ FAO ได้เริ่ม
มาตั้งแต่เดือนธันวาคมท่ีผ่านมา โดยมีระยะเวลา
ด าเนินการท้ังหมดสามปี เป้าหมายความร่วมมือ
ดังกล่าวคือเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล geospatial 
tracking และการท าแผนท่ีต่าง ๆ ให้สูงขึ้น 

 

แผ่นดินไหวที่ญ่ีปุ่นและเอกกวาดอร์ 
กรณีศึกษาความส าคัญของการเตรียมตัว 
ที่มา the Economists  

การเคลื่อนไหวของเปลือกชั้นนอกสุดของโลกนั้น 
เกิดขึ้นอยู่อย่างสม่ าเสมอ เปลือกโลกท่ีมีอยู่หลายชิ้น
เคลื่ อนท่ีผ่ านและกระทบต่อกันและกันและ          
สร้างความสั่นไหวของแผ่นดิน ปรากฏการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีรอบ ๆ มหาสมุทรแปซิฟิก
บ่อยครั้ง จนพื้นท่ีดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า วงแหวงแห่ง
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ไฟ (Ring of Fire) เพราะกว่ าร้อยละ 90 ของ
ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวของโลกเกิดขึ้นในพื้นท่ีนี้ 

เมื่ อวันท่ี  14 เมษายน 2559 ท่ีผ่ านมา เกิ ด
แผ่นดินไหวขนาด 6.2 ริกเตอร์ท่ีจังหวัดคุมะโมะโตะ 
บนเกาะทางตอนใต้ของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น 
หลังจากนั้นประมาณ 48 ชั่วโมงก็เกิดแผ่นดินไหว
ขนาด 7.0 ริกเตอร์ในตอนเช้าของวันท่ี 16 เมษายน
ในพื้นท่ีเดียวกัน พร้อม ๆ กับแผ่นดินไหวขนาด 7.8 
ริกเตอร์ (มีความรุนแรงในด้านพลังงานมากกว่า
แผ่นดินไหว 7.0 ริกเตอร์ถึง 15 เท่า) ในฝั่งตรงกัน
ข้ามของวงแหวนแห่งไฟ ในแถบชายทะเลของจังหวัด 
Manabi และ Esmeraldas ประเทศเอกวาดอร์           
ภัยพิบัติดังกล่าวส่งให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
กว่า 40 คนและในเอกวาดอรก์ว่า 500 คน 

ความเสี่ยงท่ีมาจากการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นท่ี        
บนดินมาจากการพังทลายของอาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของแผ่นดินไหวและการกระบวนการสร้าง
อาคาร สามารถเห็นได้ชัดหากเปรียบเทียบสองกรณี
ในญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ ในกรณีของเอกวาดอร์นั้น 
บ้านแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ท าจากไม้ไผ่ท่ีมีความคงทน
ต่อการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ดีกว่าเพราะมี
ความยืดหยุ่นท่ีสูง ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนจึง
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ในขณะท่ีประชาชนท่ีมี
ฐานะสูงกว่ากลับได้รับผลกระทบรุนแรงกว่า เพราะ
อาศัยอยู่ในบ้านท่ีท าด้วยคอนกรีตแต่ไม่ได้มาตรฐาน
ท่ีรองรับแผ่นดินไหวจึงถล่มลงเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 
ส่วนในกรณีของญี่ปุ่น เมือง Mashiki ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นเมืองท่ีได้รับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดจาก

แผ่นดินไหวท้ังสองครั้ง อาคารท่ีถล่มลงส่วนใหญ่
เป็นบ้านไม้ดังเดิม วัด และศาลเจ้าชินโต รวมกว่า 
20-30 หลัง ในขณะท่ีตึกท่ีก่อสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้รับ
ผลกระทบใด ๆ 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาญี่ปุ่นได้บัญญัติข้อบังคับ
ด้านอาคารและการก่อสร้างอย่างเข้มงวด รวมท้ัง
ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันผลกระทบจากแผ่นดินไหว ในปัจจุบันญี่ปุ่น
มีความเข้มงวดในด้านการก่อสร้างสูงท่ีสุดในโลก           
ตึกและอาคารต่าง ๆ ท่ีถูกสร้างขึ้นหลังจากปี            
2524 จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับ           
ความสั่นสะเทือนได้อย่างน้อยท่ีระดับ “Upper 6” 
หรือมากกว่าตามมาตรฐานขององค์กร Japan 
Meteorological Agency (ท่ีมีมาตรฐานการวัด
ความแรงของแผ่นดินไหวผ่านการแกว่งของจุดแต่ละ
จุดหรือผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อสิ่งก่อสร้าง 
ในขณะท่ีอัตราริกเตอร์วัดความแรงของแผ่นดินไหว) 
ข้อบังคับดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้เข้มงวดขึ้นไป
อีกหลักจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีเมืองโกเบในปี
ค.ศ. 1995 ท่ีมีความรุนแรงถึง 6.8 ริกเตอร ์

กฎระเบียบด้านอาคารของญี่ปุ่นช่วยลดจ านวนและ
อัตราการถล่มของสิ่งก่อสร้าง อีกท้ังควบคุมการแผ่
กระจายของไฟไหม้ ในปีค.ศ. 2011 เหตุการณ์
แผ่นดินไหวท่ีฟุกุชิม่า อาคารท่ีก่อสร้างขึ้นใหม่โดย
ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการสูญเสียมากนัก 

ในขณะท่ีเอกวาดอร์ได้เริ่มด าเนินการด้านกฎบังคับ
ของตนเองหลังจากแผ่นดินไหวท่ีเฮติในปีค.ศ. 2010 
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แต่ก็ประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง
และนักพัฒนาไม่สนใจข้อบังคับดังกล่าว ประกอบ
กับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นให้การรับรองพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย
เขตใหม่ ๆ  โดยไม่ผลักดันให้มีการบังคับใช้มาตรฐาน
การป้องกันแผ่นดินไหว ประธานาธิบดี ของ
เอกวาดอร์ นาย Rafael Correa ได้กล่าวเมื่อเยี่ยม
พื้นท่ีดังกล่าวหลังการเกิดแผ่นดินไหวว่าจะต้องมี
การควบคุมการบังคับใช้มาตรฐานอาคารท่ีเข้มงวด
มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีรุนแรงในอนาคต 

อย่างไรก็ตามข้อบังคับด้านส่ิงก่อสร้างท่ีเข้มแข็ง
อย่างเดียวก็ไม่สามารถป้องกันผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวได้ทั้งหมด 1 ใน 5 ของอาคารในญี่ปุ่นถูก
ก่อสร้างก่อนปีพ.ศ. 2524 จึงยังมีความเสี่ยงต่อ
แผ่นดินไหว อาคารดังกล่าวในเขตเมือง Mashiki 
ถล่มลงหลังจากแผ่นดินไหวครั้งแรก 

องค์กรและผู้เชี่ยวชาญในประเทศญี่ปุ่นได้ท าการ
วิจัยในด้านต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์และเตือนภัย
ล่วงหน้า สถานการณ์ ท่ีได้รับการกล่าวถึงเป็น          
อย่างมากคือแผ่นดินไหวของแผ่นเปลือกโลก Nankai 
ในเขต Tokai ท่ีจะส่งผลให้เกิดความรุนแรงระดับ 
9.1 ก่อให้เกิดสึนามิและความสูญเสียทางชีวิตของ
ประชาชนกว่า 323,000 คน ในสถานการณ์ท่ีแย่
ท่ีสุด ผู้เชี่ยวชาญบางรายได้ร้องข้อให้มีการติดตาม
ระดับน้ าในบ่อน้ าต่าง ๆ เพราะการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลกจะมีผลต่อระดับน้ าใต้ดิน 

ทางด้ านสหรัฐอเมริกาเองก็มีความกั งวลต่อ
ผลกระทบจากแผ่นดินไหว การจ าลองสถานการณ์

แสดงให้เห็นว่า แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ในเขต
ด้านใต้ของเปลือกโลก San Andreas Fault ท่ีอยู่
ใกล้เมือง Los Angeles เพียง 55 วินาทีจะท าให้
ประชาชนล้มตายกว่า 2,000 คน และบาดเจ็บกว่า 
50,000 คน แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาความแข็งแรง
ของสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ได้รับการประกาศในปี          
ค.ศ. 2015 แต่ ยั งไม่ มี ความคืบหน้ าในด้ าน             
การด าเนินการใด ๆ มากนักเพราะการตกลง            
เรื่องค่าใช้จ่ายท่ีไม่ลงตัว 

แต่การคาดการณ์แผ่นดินไหวก็ยังไม่มีความแม่นย า
มากนัก แผ่นดินไหวของญี่ปุ่นท่ีผ่านมา ก็ไม่อยู่ใน
เขต Nankai หรือใต้กรุงโตเกียวท่ีถูกกล่าวถึงโดย
แบบจ าลองของรั ฐบาลว่ ามี ความเสี่ ยงท่ีสู ง 
นอกจากนี้แบบจ าลองของรัฐบาลยังไม่สามารถ
คาดการณ์แผ่นดินไหวในเขตโทโฮคุปีค.ศ. 2011           
อีกด้วย ท้ังนี้ ผลประโยชน์ท่ีได้รับจะสูงมากหาก
สามารถคาดเดาเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ล่วงหน้า
เพียงครั้งเดียว 

อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นมีระบบการติดตามและรายงาน
แผ่นดินไหวท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีระบบเตือนภัย
แบบ real-time ซึ่งสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีการ
เคลื่อนไหวของเปลือกโลกในพื้นท่ีท่ีอยู่ไกล และมี
การสร้างระบบเตือนภัยจากสึนามิถึง 150 สถานี 
ระบบดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนประชาชนให้
เตรียมพร้อม แม้จะไม่สามารถแจ้งให้ประชาชนท่ีอยู่
บนต าแหน่งแผ่นดินไหวให้ทราบ และสามารถแจ้ง
ก่อนการเกิดเหตุการณ์เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม 
(ระบบท่ีดี ท่ีสุดสามารถแจ้งเตือนได้ประมาณ           



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 – เมษายน 2559  7 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

หนึ่งนาทีก่อนเกิดเหตุ) ระบบดังกล่าวได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสามารถแจ้งให้บริษัท
เดินรถไฟ Kyushu Railway Company ลดความเร็ว
ของรถไฟชินคันเซ็น 9 ขบวนก่อนแผ่นดินไหวจะ
เกิดขึ้น 

กรณีศึกษาของญี่ปุ่นและเอกวาดอร์แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของมาตรฐานและการบังคับใช้มาตรฐาน
ด้านสิ่งก่อสร้าง ประเทศไทยในปัจจุบันมีการระบุ
ข้อบังคับ ว่าการก่อสร้างอาคารใน 22 จังหวัดท่ีมี
ความเสี่ยงด้านแผ่นดินไหว (ได้แก่ กาญจนบุรี 
เชี ยงราย เชี ยงใหม่  ตาก น่ าน พะเยา แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน กรุงเทพฯ นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร 
พังงาน ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี) ให้มี
โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว แต่ก็ยังเป็นในกลุ่มอาคาร
และสิ่ งก่ อสร้ างท่ั วไป เช่น อาคารท่ีท าการ 
สถานพยาบาล อาคารชุดพักอาศัย อาคารเรียน 
อาคารท่ีท าการ และอาคารพัก เป็นต้น นอกจากนี้
กรณีศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของมาตรการเฝ้าระวังและติดตามอีกด้วย 

ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศของโลก 
ความรุนแรงและความบ่อยครั้งของสถานการณ์
อุทกภัยและภัยพิบัตินั้นมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น 
การก าหนดและควบคุมมาตรฐานสิ่งก่อสร้างใน        
ภาคต่าง ๆ รวมท้ังภาคอุตสาหกรรมน่าจะเป็นสิ่งท่ี
ควรได้รับการพิจารณาเพื่อเพิ่มความ robust และ 
resilient ของภาคส่วนต่ าง ๆ ต่อสถานการณ์
ดังกล่าว 

 

 
อัตราการจ้างงานในออสเตรียเพิ่มสูงขึ้น 
แต่จ านวนจ้างงานของคนสัญชาติ
ออสเตรียต่ าลง 

friedlnews.com 

ต าแหน่งงานในออสเตรียในช่วงปีค.ศ. 2013-2015 
เพิ่มสูงขึ้นกว่า 43,000 ต าแหน่ง รวมท้ังหมด 4.148 
ล้านต าแหน่ง อย่างไรก็ตามจ านวนชาวออสเตรีย
ได้รับการจ้างงานตกลง 26,700 ต าแหน่ง รวม
ท้ังหมด 3.591 ล้านคน จากข้อมูลของ Statistik 
Austria ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทมี           
การจ้างงานชาวต่างชาติท่ีสูงขึ้น ซึ่งหากวิเคราะห์
ควบคู่ กับข้อมูลด้ านสถิติ อื่ น ๆ ของ Vienna 
Business Agency เช่น จ านวนบริษัทข้ามชาติ          
กว่า 175 บริษัทท าการย้ายฐานมาท่ีออสเตรียในปี
ค.ศ. 2015 โดยบริษัทส่วนใหญ่จัดตั้ งในเขต         
กรุงเวียนนาตามด้วย รัฐ Carinthia (36) Salzburg 
(25) Tyrol (20) และ Lower Austria (18)             
การเปรียบเทียบแสดงแนวโน้มว่าการเพิ่มขึ้นของ
บริษัทข้ามชาติอาจจะเพิ่มการจ้างงานในภาพรวม          
ให้สูงขึ้น แต่อาจจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อ         
การจ้างงานของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งท้ังนี้อาจจะ

http://www.friedlnews.com/article/175-international-businesses-relocated-to-vienna
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มาจากสาเหตุประการ อาทิ เช่น คุณสมบัติ ท่ี
เหมาะสม ความเชี่ยวชาญ ภาษา เป็นต้น 

 

ครบรอบ 50 ปี UNIDO 
ที่มา UN 

ในปี 2559 นี้ UNIDO จะท าการฉลองครบรอบ 
50 ปี  ภายใต้การน าของผู้อ านวยการใหญ่           
นาย Li Yong โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการให้
ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ เพื่อยกระดับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อน าไปสู่การขจัดความ
ยากจน การก้าวทันตามกระแสโลกาภิวัฒน์ และ
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมาโดยย่อขององค์กรมีดังนี้ ในวันท่ี 17 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ได้มีการก่อตั้งองค์กร
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ 
United Nation Industrial Development 
Organization ขึ้น โดยเป็นองค์กรประเภท
พิ เ ศ ษ ข อ ง ส มั ช ช า ใ ห ญ่ แ ห่ ง อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติในการส่งเสริมและเร่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประ เทศ ท่ีก าลั งพัฒนา 
โดยเฉพาะในภาคการผลิต ต่อมาในการประชุม

สามัญ (General Conference) ครั้งท่ีสองของ 
UNIDO ในปีค.ศ. 1975 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู 
มีการประกาศปฏิญญาขององค์กร ซึ่งนับเป็น
ครั้งแรกท่ีจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ 

ในปีค.ศ. 1985 องค์กรดังกล่าวได้เปลี่ยนรูปแบบ
เป็น Specialised Agency ของสหประชาชาติ 
เพื่อท างานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ภายใต้ United 
Nations Economic and Social Council ใน
ระดับระหว่างรัฐบาลโดยผ่านคณะกรรมการ
ระดับสูงของสหประชาชาติ (United Nations 
Chief Executives Board) ท่ีท าการประสานงาน
ระหว่างเลขาธิการต่าง ๆ 

ในการประชุมสามัญขององค์กรปีค.ศ. 2013 ได้
มีการประกาศปฏิญญาลิมาครั้งท่ีสอง ท่ีระบุถึง
ภาระหน้าท่ีขององค์กรในการผลักดันการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและท่ัวถึง (Inclusive 
and Sustainable Industrial Development 
– ISID) ในประเทศท่ีมีการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ศักยภาพของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวท่ีจะน าไปสู่ การ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ นั้นได้รับความเห็นชอบจาก
ประเทศสมาชิกในสหประชาชาติ เห็นได้จากการ
รับรองเป้าหมายการพัฒนา 2030 Agenda for 
Sustainable Development เมื่อเดือนกันยายน 
2558 ท่ีผ่านมา ได้มีการก าหนดให้เป้าหมายท่ี 9 
หรือ SDG-9 “Build Resilient Infrastructure, 
Promote Inclusive and Sustainable 



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 – เมษายน 2559  9 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

Industrialization and Foster Innovation” ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับ ISID อยู ่ 

 

ตัวแทนจาก 175 ประเทศร่วมลงชื่อใน 
Paris Agreement 
ที่มา UN 

เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีผ่านมาตัวแทน
จาก 175 ประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลง 
Paris Agreement ท่ีส านักงานใหญ่ขององค์การ
สหประชาชาติ เลขาธิการ นายบันคีมูน กล่าวต่อ
ท่ีประชุมว่าการลงนามดังกล่าวเป็นวันแห่ง
ประวัติศาสตร์ การลงนามดังกล่าวเป็นการลง
นามระดับนานาชาติท่ีมีนานาประเทศเข้าร่วม 
ลงชื่อมากที่สุดภายในระยะเวลาหนึ่งวัน  

ข้อตกลง Paris Agreement ผ่านการรับรอง
จาก 196 ประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง 
UN Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) ในการประชุม COP 21 
เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา จุดประสงค์
ของข้อตกลงคือการจ ากัดการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิโลกไม่ให้สูงไปกว่า 2 องศาเซลเซียส 
และมุ่งรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 1.5 

องศาเซลเซียส ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลภายใน 
30 วัน เมื่ อมีประ เทศสมาชิกมากกว่ า  55 
ประเทศร่วมลงนาม โดยประเทศท่ีร่วมลงนาม
ต้องมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า
ร้อยละ 55 ขึ้นไป นายบันคีมูนได้กล่าวต่อ       
ท่ีประชุมว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยขจัดดความ
ยากจน ช่วยเหลือการสร้างงานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เอาชนะความหิวโหย และป้องการ
ความไม่แน่นอนและพัฒนาชีวิตของเด็กหญิง
และสตรี  

นอกจากข้อตกลง Paris Agreement แล้ว           
ท่ีประชุมท่ีกรุงปารีสยังได้ผ่านข้อตกลง และ
โครงการอื่น ๆ ท่ีส าคัญอีก 4 โครงการ ได้แก่ 
พันธมิตร ด้ านพลั งงานแสงอา ทิตย์ ระดับ
น า น า ช า ติ  ( International Solar Energy 
Alliance)  แผนการพัฒนาพลังงานทดแทน  
แผนนวัตกรรมร่วมกับสหรัฐอเมริกา และ high-
level coalition ท่ีร่วมก าหนดราคาส าหรับ
น้ ามันและถ่านหิน  

ภายในสองอาทิตย์หลังจากวันท่ี 22 เมษายน 
2559 จะมีการประชุม Climate Action 2016 
ท่ีกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาท่ีจะรวบรวมผู้น า
จากประเทศต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ ท้ังเอกชน รัฐ ธุรกิจ สถาบันวิชาการ เพื่อ
ร่ วม เตรียมตั วส าหรับการประชุม  COP ท่ี
ประเทศโมร็อกโกในเดือนพฤศจิกายน 2559         
ท่ีจะมาถึง 


