
 

aa

 

 

EU-Industry review 
ฉบับที่ 12 ประจําเดือน ธันวาคม 2557 
 การสัมมนาระหว่างสหภาพยุโรปและญ่ีปุ่น               

ด้านอุตสาหกรรมราง คร้ังที ่2 
 ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค.ศ. 2014 - 

สหภาพยุโรปยังต้องพฒันา 
 เหลียวหลัง มองไปขา้งหน้า กับนโยบายด้านอุตสาหกรรม

ของสหภาพยุโรป ตอนที ่1 
 10 ขั้นตอนการสร้าง Creative Industries 
 การสัมมนา ISID Forum คร้ังที ่2 ขององค์การ UNIDO 
 การควบคมุมาตรฐานสินคา้และการให้บริการ             

ในสหภาพยุโรป 
 BRICS Konferenz 2014  ณ กรุงเวียนนา 
 Chemical leasing (ChL) รูปแบบใหม่ของธุรกิจขาย

  Sdf 

บรรณาธิการที่ปรึกษา – นางสาวกิตต์ิสิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธกิาร – นายพีระพันธ์ จิตราภิรมย์  
สํานักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจํากรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย 
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 
 

 

 

การสัมมนาระหว่างสหภาพยุโรปและญ่ีปุ่น
ด้านอุตสาหกรรมราง ครั้งที่ 2 
อุตสาหกรรมราง 
ที่มา: EC 

คณะกรรมาธิการยุโรปร่วมกับกระทรวงที่ดิน 
กระทรวงโครงสร้างพ้ืนฐาน กระทรวงคมนาคม และ
กระทรวงการท่องเท่ียวของประเทศญี่ปุ่นจัดการประชุม
อุตสาหกรรมระบบราง ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 
2557 การประชุมดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบการเจรจา 
FTA ระหว่ างสหภาพยุ โรปและรั ฐบาลญี่ ปุ่ น 
จุดประสงค์ของการประชุมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
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ระหว่างผู้แทนภาครัฐและเอกชนของสหภาพยุโรป
และประเทศญี่ปุ่น โดยหวังว่าจะนํามาซ่ึงผลประโยชน์
ของทั้ งสองฝ่าย การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
ผู้เข้าร่วมประชุมจะช่วยส่งเสริมการค้าระดับทวิภาคี
ในภาคอุตสาหกรรมราง การจัดซ้ือและจัดจ้างระหว่าง
ผู้ประกอบการเอกชนและภาครัฐ 

หัวข้อของวาระการประชุมครั้งนี้มุ่ งไปที่         
การอภิปรายมาตรการท่ีฝ่ายญี่ ปุ่นใช้ในการจัดซ้ือ
เพื่ อให้มีความโปร่งใสในการดําเนินการมากข้ึน           
การแลกเปล่ียน Best Practices ด้านการเข้าถึงตลาด 
กฎระเบียบทางเทคนิค และมาตรฐานความปลอดภัย
ในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น 

 
ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ค.ศ. 2014 - สหภาพยุโรปยังต้องพัฒนา 
พลังงาน 
ที่มาของข่าว: euractiv.com 

Germanwatch แ ล ะ  Climate Action 
Network Europe เผยแพร่ผลการประเมินการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับนานาชาติประจําปี 
ค.ศ. 2014 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ใน
งานสัมมนา Conference of the Parties (COP) 
ครั้งที่ 20 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู 

ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรปบางประเทศยังต้องพยายาม
ผลักดันเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ 
โดยเฉพาะออสเตรีย (36) และเนเธอร์แลนด์ (42) 
ซ่ึงถูกลดลําดับลง ถึง 5 และ 8 ตําแหน่งจากปีที่แล้ว
ตามลําดับ อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ออสเตรียนั้นยังไม่ลดลงแม้ออสเตรียจะมีศักยภาพ 
ที่ สู ง ใน ด้ านพ ลั งงานทดแทนและการ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานก็ตาม จากผล
ดังกล่าว คาดว่าออสเตรียจะไม่สามารถลดก๊าซเรือน
กระจกได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ภายในปี ค.ศ. 2020ได้ 

ส่วนการลดลําดับลงของเนเธอร์แลนด์น่าจะ
เป็นผลมาจากการเปล่ียนไปใช้พลังงานถ่านหิน          
ซ่ึงมีราคาถูกกว่าพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ และความ
เชื่องช้าของรัฐบาลในการดําเนินการด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน อย่างไรก็ตาม คาดว่าเนเธอร์แลนด์นจะยัง
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้
สําหรับปี ค.ศ. 2020 ได้ 

ในกลุ่มสหภาพยุ โรป  ประเทศท่ี ได้รับ
คะแนนน้อยที่สุดคือ เอสโตเนีย ได้ลําดับท่ี 46 ซ่ึง
ตํ่ากว่า จีน (45) และ สหรัฐอเมริกา (44) ส่วน
ฝรั่งเศสได้ตําแหน่งที่ 12 และเยอรมนีได้ตําแหน่งที่ 
22 เทียบเท่ากับปีที่แล้วทั้งสองประเทศ 

เดนมาร์ก สวีเดน และสหราชอาณาจักร 
เป็นประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุดในกลุ่ม โดย
เดนมาร์กยังคงครองตําแหน่งที่ 1 ในขณะที่สวีเดน
ได้ทําการลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากภาคครัวเรือน
ที่อยู่อาศัยลงกว่าร้อยละ 70 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 
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เป็นที่น่าแปลกใจที่ 9 ประเทศในสหภาพ
ยุโรป(ฟินแลนด์ (32) ลัตเวีย (33) โครเอเชีย (34) 
กรีซ (35) ออสเตรีย (36) โปแลนด์ (40) บัลแกเรีย 
(41) เนเธอร์แลนด์ (42) และเอสโตเนีย (46)) ได้รับ
คะแนนตํ่ากว่าอินเดียและอินโดนีเซีย ซ่ึงได้ที่ 31 
และ 23 ใน  58 ประเทศที่ ได้ รับการประเมิน
ตามลําดับ 

 
ตารางแสดงลําดับของ EU member states 

(สามารถดูตารางขนาดเต็มได้ที่ Blog สํานักงาน) 

ในส่วนของประเทศไทย ยังคงต้องพยายาม
ผลักดันการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป ประเทศไทย
ได้ตําแหน่งที่ 47 ซ่ึงลดลงถึง 12 ตําแหน่งจากปีที่
แล้ว 

 

ตารางแสดงลําดับของ ASEAN + India China 
Japand and Korea 

(สามารถดูตารางขนาดเต็มได้ที่ Blog สํานักงาน) 

แม้ว่าในภาพรวมระดับก๊าซเรือนกระจกของ
โลกยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มต่างๆ 
ที่แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน

เช่น การชะลอตัวของอัตราการเพ่ิมของก๊าซเรือน
กระจก  และการใช้พ ลั งงานทดแทนเพ่ิ ม ข้ึน 
เนื่ องจากค่าใช้ จ่ายและค่าดําเนินการต่างๆที่
เกี่ ยวข้องลดลง อย่างไรก็ตาม การตกลงด้าน
ส่ิงแวดล้อม (UN Climate Change) ที่กรุงปารีส       
ในเดือนธันวาคม 2558 ยังคงมีความสําคัญเป็น
อย่างมาก เพราะการตกลงดังกล่าวคาดว่าจะช่วย
กระตุ้นให้ภาคเอกชนร่วมผลักดันและทําการลงทุน
เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากข้ึน 

เหลียวหลัง มองไปข้างหน้า กับนโยบาย
ด้านอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป  
ตอนที่ 1 
นโยบายอุตสาหกรรม 

เพ่ือเป็นการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
ที่จะมาถึง กองบรรณาธิการ Industry Review ได้
ทําการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน
อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป โดยจะเริ่มตีพิมพ์ใน
รูปแบบของบทความสั้น "เหลียวหลัง มองไป
ข้างหน้า กับนโยบายด้านอุตสาหกรรมของสหภาพ
ยุโรป" ซ่ึงจะลําดับพัฒนาการนโยบายอุตสาหกรรม
ของสหภาพยุโรปต้ังแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา 
รวมทั้ งเอกสารเชิ งนโยบายต่างๆที่ เกี่ ยวข้อง          
กองบรรณาธิการหวังว่าบทความชุดนี้จะช่วยสร้าง
บริบทในการวิเคราะห์นโยบายด้านอุตสาหกรรม
ของสหภาพยุโรปและบทความต่างๆ ที่นําเสนอผ่าน
จดหมายข่าว Industry Review ต่อไป 

เริ่มต้ังแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมาสหภาพ
ยุโรปได้ให้ความสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
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มีการกําหนดแนวทางพัฒนาและนโยบายเฉพาะ
สําหรับภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนให้สหภาพ
ยุ โรปมี พ้ื นฐาน ด้ าน อุตสาหกรรม ท่ี เข้มแข็ ง 
หลากหลาย และมีศักยภาพในการแข่งขัน การ
ดําเนินการเชิงนโยบายที่ว่านี้ สามารถกล่าวได้ว่า
เป็นนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกเพ่ือแก้ไขปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจ ถดถอยของโลก 

สหภาพยุโรปได้รับผลกระทบจากปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจค่อนข้างสูง มีการอัตราคนตกงาน           
ที่เพ่ิมข้ึน การจ้างงานท่ีลดลงและการชะลอตัวของ
การเติบโตของเศรษฐกิจที่สูง 

ใน  วั น ที่  28 ตุ ล า ค ม 2 5 5 3  (2010) 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ทําการเผยแพร่เอกสาร 
" An integrated industrial policy for the 
globalisation era" ซ่ึงอยู่ภายใต้นโยบาย Europe 
2020 strategy เอกสารดังกล่าวได้กําหนดนโยบาย
ของสหภาพยุโรปในภาพรวม ที่มุ่งผลักดันเพ่ือเพ่ิม
การจ้างงาน ผลักดันการเติบโต และยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ในสหภาพยุโรป 

คณะกรรมาธิการยุโรปมองว่าการกําหนด
นโยบายในภาพรวมท่ีมีความบูรณาการจะมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าที่ประเทศสมาชิกจะร่าง
นโยบายเฉพาะสําหรับประเทศตนเอง  นโยบายใน
รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมในบริบทของ 
โลกาภิวัตน์มากกว่า อีกท้ังจะนํามาซ่ึงการรวบรวม
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านเงินทุนและบุคลากรและ
การจัดการการเปล่ียนแปลงอย่างมีเอกภาพที่จะ

ส่งผลให้สหภาพยุโรปสามารถหลุดพ้นออกจาก
วิกฤติทางเศรษฐกิจได้ 

 
ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ใ น เ บ้ื อ ง ต้ น ที่

คณะกรรมาธิการยุโรปได้กําหนดเป็นเป้าหมายมี 4 
เป้าหมายด้วยกัน  

1. More favourable business environment  
2. faster industrial innovation 
3. fight protectionism 
4. help industry to transform to meet 

new challenge (source) 

นอกจากน้ี การร่างนโยบายอุตสาหกรรม  
ที่มีความบูรณาการ ยังจะต้องคํานึงถึงนโยบายด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการแข่งขัน การค้าขาย 
หรือด้านพลังงาน เพราะนโยบายในด้านต่างๆ 
เหล่านี้ ซ่ึงล้วนมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
ทั้ ง ส้ิ น  ซ่ึ ง ใน ก ลุ่ ม น โยบ าย ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรม สหภาพยุโรปให้ความสําคัญกับด้าน 
intellectual property right (IPR) เป็นพิเศษ โดย
การปกป้องจะครอบคลุม สิทธิบัตร เครื่องหมาย
การค้า สิทธิของการออกแบบและลิขสิทธิ์ต่างๆ 
สหภาพยุโรปให้เหตุผลว่าการปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เข้มงวด  จะช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดในการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมความสําเร็จของ 
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knowledge-based economy และเพิ่มความเช่ือม่ัน
ของผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าหรือการบริการต่างๆ 

ตอนต่อไป : 2012 Communication "A 
Stronger European Industry for Growth 
and Economic Recovery" 

10 ข้ันตอนการสร้าง Creative Industries 
นวัตกรรม 
ที่มาของข่าว: EC 

Creative Industries หรือ อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เป็นชื่อเรียกกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการนําความรู้หรือ
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ Creative Industries เป็น
การรวมตัวของศิลปะ ธุรกิจ และเทคโนโลยี เป็น
ภาคอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีศักยภาพในการสร้างงาน
และผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ทวีปยุโรปถือเป็นศูนย์รวมความสร้างสรรค์
ในระดับแนวหน้าของโลก จากอดีตถึงปัจจุบัน
ยุโรปเป็นแหล่งสร้างงานศิลปะและวัฒนธรรม           
ที่มีชื่อ ความท้าทายในก้าวต่อไปของสหภาพยุโรป
คือการนําเอาความสามารถเหล่านี้มาใช้ในการเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของตน 

เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา 
European Creative Industries Alliance (ECIA) 
ได้ทําการเผยแพร่รายงานเชิงนโยบายในช่ือว่า 
"create innovate grow" ซ่ึ งเป็นการรวบรวม
ประสบการณ์ตลอดเวลาสามปีขององค์กร ECIA 
รายงานดังกล่าวเสนอแนะแนวการผลักดัน 
Creative Industy ในด้านต่างโดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้านหลักได้แก่ 

1. Stimulate innovation and growth by 
enabling cross sectoral collaboration 

2. Build better business support and 
access to finance in effective 
regional ecosystems 

3. Measure and raise awareness of the 
value of the cultural and creative 
industries 

รายละเอียดเพ่ิมเติมข้อแนะนําของ ECIA 
สามารถอ่านได้ที่  "Create! Innovate! Grow!" 
10-step growth agenda. 
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การสัมมนา ISID Forum ครั้งที่ 2 ของ
องค์การ UNIDO 
ISID 
ที่มาของข่าว UNIDO 

องค์การ UNIDO ได้จัดสัมมนา ISID 2nd Forum 
เม่ือวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โดยเป็น
การจัดสัมมนาครั้งที่  2 ขององค์การในหัวข้อ 
Inclusive and Sustainable Industrial Development 
(ISID) โดยครั้งแรกจัดข้ึนเมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 
2557 ณ กรุงเวียนนา และมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 250 
คนจาก 82 ประเทศ ในระดับรัฐมนตรี ข้าราชการ
ระดับสูง ตัวแทนจากภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
NGOs และสถาบันนานาชาติต่างๆ จุดประสงค์ของ
การประชุมครั้งแรกเพ่ือทําการระบุนโยบาย Best 
Practices โครงการ และมาตรการที่แต่ละประเทศ
จะนําไป scale-up และสนับสนุนแนวคิด ISID   
ผลที่ได้จากการสัมมนาครั้งแรกถูกนํามาสานต่อใน
การประชุมครั้งที่สองนี้ 

ในการสัมมนาครั้ ง ท่ี สอง มี ผู้ เข้ าร่ วม
มากกว่า 450 คนในระดับนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร
ระดับสูง เลขาธิการสหประชาชาติ  รัฐมนตรี
กระทรวงต่างๆ ตัวแทนคณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรป และ ตัวแทนขององค์กรและประเทศต่างๆ 
รวมกว่า 92 ประเทศ จุดประสงค์ของการสัมมนา
ครั้ งที่ สอง คือการเผยแพร่ผลการดําเนินการ

โครงการนําร่องด้าน ISID ขององค์กรในประเทศ
เอธิโอเปียและเซเนกัล ในภาพรวม ผลที่ได้จาก
โครงการนําร่องจะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ 
multi-stakeholder partnership หรือ Programme 
for Country Partnerships (PCP) ระหว่างองค์กร
ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันและดําเนินการโครงการ 
ISID เพราะการดําเนินการผลักดัน ISID มีความ
ซับซ้อนท้ังในรายละเอียดและในบริบทของโลก
ปัจจุบัน การส่งเสริม partnership จึงเสมือนเป็น
การรวบรวมทรัพยากร ทุน ระดมความคิดและ
ความเชี่ยวชาญเพ่ือผลักดันให้สามารถดําเนินการ 
ISID ตามที่มุ่งไว้ 

การสัมมนาครั้งนี้ UNIDO ประสบความสําเร็จ
ในการโปรโมตโครงการนําร่อง ISID เป็นอย่างมาก 
องค์กรได้รับการสนับสนุนและช่ืนชมจากผู้เข้าร่วม
สัมมนาและตัวแทนของหลายประเทศจาก แอฟริกา 
เอเชียกลาง เอเชียใต้ และลาตินอเมริกาที่แสดง
ความต้องการเข้าร่วมโครงการนําร่องของ UNIDO 
ที่น่าจะมีการดําเนินการต่อไป นอกจากนี้แล้วงาน
สัมมนาครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญของ UNIDO 
ในบริบทของ post-2015 development agenda 
เพราะถือเป็นการแสดงผลการดําเนินการ ISID ที่จะ
ช่ วยตอกย้ํ าถึ งความสําคัญ ในการบรรจุ  ISID 
mandate ให้ อยู่ ใน  post-2015 development 
agenda ที่จะได้รับการพิจารณาในปีหน้านี้ 
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BRICS Konferenz 2014  ณ กรุงเวียนนา 
หอการค้าออสเตรีย 

องค์กรหอการค้าออสเตรีย (WKÖ) ได้จัด
สัมมนา BRICS Konferenz 2014 หรือการสัมมนา
ส่งเสริมการส่งออกและการทําธุรกิจของนักธุรกิจ
ออสเตรียในกลุ่ม ประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย 
อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) ครั้งท่ี 5 เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2557  โดยมีจุดประสงค์ในการส่งเสริม
การลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง     
นักธุรกิจออสเตรียในกลุ่มประเทศ BRICS ทาง 
WKÖ ได้ เชิญ วิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ของ WKÖ ที่ประจําอยู่ใน
กลุ่มประเทศดังกล่าวมาอภิปรายใน 4 หัวข้อ ได้แก่ 

1) อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ  
2) สารสนเทศและการส่ือสาร 
3) พลังงานและวัตถุดิบ และ 
4) อุตสาหกรรมยานยนต์ 

นอกจากการอภิปรายในช่วงพักทาง WKÖ 
ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนที่ประจําอยู่ในกลุ่มประเทศ
ดังกล่าวมาประจําที่ โต๊ะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ   
การลงทุนในประเทศของตน และในช่วงเย็นมีการ
เปิ ดอภิ ป ราย ใน หั ว ข้ อ  Emerging Markets – 
Where is the Future Growth? มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม    
การสัมมนาประมาณ 150 คน 

สรุปเนื้อหาการประชุมท่ีน่าสนใจ 

แม้กลุ่มประเทศ BRICS จะเป็นที่รู้ จักใน
ฐานะศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจโลก แต่
ในช่วงที่ผ่านมาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน

กลุ่มประเทศดังกล่าวได้มีการชะลอตัวลง สภาพ
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของออสเตรีย
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวม
จีนและอเมริกายังถือเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ
โลกอยู่ แม้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของท้ัง 2
ประเทศลดลง แต่ก็ยังสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มสหภาพ
ยุโรป แต่ทว่าองค์ประกอบของการเติบโตของ
เศรษฐกิจในช่วงต่อไปของ 2 ประเทศมีแนวโน้มที่
จะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จากการเติบโตที่มาจาก
การนําเข้า (import orientated growth) ไปเป็น
การเติบโตที่มาจากการบริโภคภายในประเทศ 
(domestic consumption growth) ดังนั้น ประเทศ
ที่เป็นประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะที่ทําการส่งออกไปสู่
ทั้ง 2 ประเทศอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากการ
เติบโตในช่วงต่อไปมากนัก บางประเทศเช่นญี่ปุ่น
และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ตระหนักถึง
ประเด็นนี้และได้ทําการทบทวนลดอัตราการ
เจริญเติบโตที่ได้คาดการณ์ไว้ให้ตํ่าลงแล้ว 

 
- BRICS Konferenz 2014 - 

คํ าถามที่ ว่ าตลาดแ ห่ งใหม่ ที่ จ ะ เป็ น
ศูนย์กลางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแห่งใหม่ 
นั้นอยู่ที่ไหน? เป็นคําถามที่ตอบค่อนข้างยากใน
ปัจจุบัน เพราะจะเห็นได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ
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ในปัจจุบันไม่ได้เป็นไปอย่างคงท่ี (linear) อีกต่อไป 
มีการผันผวนเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่คาดว่า
กลุ่มประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
หรือมี อุตสาหกรรมท่ีสามารถเพ่ิมคุณค่า (add 
value) ได้สูงจะเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จ
มากกว่าประเทศอ่ืน 

การยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่ิงที่
สําคัญที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในระดับ 
นานาชาติ ประเทศอินเดียและเม็กซิโกเป็นตัวอย่าง
ที่น่าสนใจ อินเดียได้นําเอารายได้ที่มาจากการสร้าง
เศรษฐกิจของตน มาลงทุนเพ่ือใช้พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของตน เม็กซิโกก็เช่นกัน ทั้ง 2 ประเทศ
จัดสรรงบประมาณท่ีได้มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของตนเพ่ือนําไปลง ทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 
การปฎิรูปด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนี้ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการผลิต การส่งสินค้า และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดําเนินการธุรกิจต่างๆ  และที่ สํ าคัญ เป็น          
การยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศอีกด้วย 

สํ าหรั บการเติ บโตของเศรษฐกิ จโลกใน          
ช่วงต่อไป ประเทศในเอเชียโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน    
เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย น่าจะเป็น
ประเทศท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตสูงและน่าจับตามองท่ีสุด 

Chemical leasing (ChL)  รูปแบบใหม่
ของธุรกิจขายสารเคมี 
อุตสาหกรรมเคมี 

Chemical leasing (ChL) เป็ น รู ป แ บ บ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่แตกต่างไปจาก
รูปแบบสามัญที่สารเคมีจะถูกขายไปให้ลูกค้าซ่ึงจะ

เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ของสารเคมี รวมถึงการใช้และ
การกํ าจัด  ผู้ประกอบการท่ีขายสารเคมี จึ งมี
แรงจูงใจท่ีจะต้องพยายามขายสารเคมี ให้ ได้ 
ปริมาณสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เพ่ือเพ่ิมรายได้ของตน 
ซ่ึงปริมาณการใช้สารเคมีหากเพ่ิมสูงข้ึนก็จะเพ่ิม
ผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีของ ChL รายได้ที่เกิดข้ึนของผู้ประกอบการ
มาจากการให้บริการ กล่าวคือลูกค้าซ้ือ “ประโยชน์” 
ที่มาจากสารเคมีแทนการซ้ือสารเคมี ดังนั้นรายได้
ของผู้ขายสารเคมีจึงไม่ข้ึนอยู่กับปริมาณสารเคมี   
ที่ขายได้อีกต่อไป รูปแบบธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการคิดค้นและพยายามลด 
ปริมาณการใช้สารเคมี เพราะผู้ประกอบการเองได้
ผลประโยชน์โดยตรงจากการลดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการลง 

 

 
รูปที่1: เปรยีบเทียบรูปแบบการดําเนนิกิจการ 
         แบบเดิมกับ ChL   
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ในการสัมมนาครั้งนี้มีการแสดงผลการ
ดําเนินโครงการ ChL ที่ UNIDO มีส่วนผลักดันใน
ภ าค ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ  เช่ น  อุ ต ส าห ก ร รม เค มี 
อุตสาหกรรมการพ่นสี การเคลือบสาร การทํา   
ความสะอาดและการบําบัดน้ําเสีย และการทํา 
ความสะอาดโรงแรม ซ่ึงผลจากการดําเนินโครงการ 
ทําให้เห็นได้ว่าธุรกิจในรูปแบบ ChL มีศักยภาพ
และผลประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะ
เป็นรูปแบบธุรกิจท่ีสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินการ อย่างไรก็ตาม รูปแบบ
ธุรกิจดังกล่าวยังมีข้อกังขาในด้านการปฏิบัติใช้         
ในวงกว้าง เพราะธุรกิจแบบ ChL ผู้ประกอบการ
และลูกค้าจะต้องพร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้และ    
มีความโปร่งใสในการดําเนินการ ซ่ึ งในธุรกิจ     
บางภาคส่วน เช่น การให้บริการในโรงพยาบาล  
การแชร์ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ยังเป็นอุปสรรคอยู่ 
การดําเนินการส่งเสริมธุรกิจในรูปแบบน้ีจึงอาจจะ
เป็นไปอย่างมีข้อจํากัด 

 
 

 

 

 EU-Industry Review เป็น พ้ืนที่ เผยแพร่
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใน
ยุโรป เพ่ือวงการอุตสาหกรรมไทย ซ่ึงนําเอา
บทความจากเวบบล็อกของสํานั กงาน  
ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 
ประจํากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
มาจัดทํ า ใน รูป แบบจดหมายแ จ้ งข่ าว  
รายเดือน ท่านสามารถอ่านบทความเหล่านี้
และลิ งค์ที่ เกี่ ยวข้องได้ที่ เวบบล็อกของ
สํานักงานฯ 

สํานักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมใน
ต่างประเทศ ประจํากรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย 
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