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 สหภำพยุโรปมุ่งผลักดันเรเนซองส์อุตสำหกรรมเพื่อฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ 

 กำรลดหย่อนข้อบังคับในสหภำพยุโรปเพื่ออ ำนวย          
ควำมสะดวกให้ SMEs 

 ยำขนำนเอกของตลำดเกิดใหม่ – ฉันทมติแห่งวอชงิตัน
หรือฉันทมติปกักิ่ง? 

 แนวโน้ม Decoupling ระหว่ำงอุตสำหกรรมกำรผลิตและ
มลภำวะทำงน  ำของสหภำพยุโรป 

 รำคำเนื อสัตว์ของสหภำพยุโรปมีแนวโน้มทีต่่ ำลง 
 ควำมร่วมมือระหว่ำงฝร่ังเศสและเยอรมัน เพ่ือผลักดันให้

ยุโรปกลับมำเป็นเลิศด้ำนอุตสำหกรรมอีกครั ง 
 UNIDO และบริษัท Nomura Kohsan ร่วมมือกนัใน

โครงกำรจัดกำรสำรปรอท 
 รัฐบำลญี่ปุ่นมอบเงินสนบัสนุนโครงกำรของ UNIDO 
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สหภำพยุโรปมุ่งผลักดนัเรเนซองส์
อุตสำหกรรมเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม 
ที่มาของข่าว: EC 

ภาคอุตสาหกรรมของยุโรป อยู่ในสถานะหดตัว 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา 
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงพยายามท่ีจะผลักดันให้
เกิดเรเนซองส์ของภาคอุตสาหกรรมในยุโรป โดย
ตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนผลผลิตมวลรวมของยุโรป
ท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 
เป็นร้อยละ 20 ภายในปี ค.ศ. 2020 
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คณะกรรมาธิการยุโรปมุ่งวางแผนท่ีจะยกระดับ
อุตสาหกรรมในยุโรปให้มีความทันสมัย โดยมุ่งไป
ท่ีการเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มความ
เชี่ยวชาญ การคุ้มครองสิทธิบัตร และการเข้าถึง
แหล่งทุน 

คณะกรรมาธิการยุ โรปหวังว่ าการฟื้นฟูภาค
อุตสหกรรมของยุโรป จะท าให้เกิดการสร้างงาน
และผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต และเพิ่มสัดส่วน
ข อ ง ต า แ ห น่ ง ง า น ใ น ภ า ค เ อ ก ช น ใ น
ภาคอุตสาหกรรมให้มากกว่าหนึ่งในสี่  โดยมุ่ง            
ท่ีจะลงทุนในภาคอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะมี            
การเติบโตท่ีสูงเช่น Smart electrical grid และ 
Clean vehicles 

 

กำรลดหย่อนข้อบังคับในสหภำพยุโรปเพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกให ้SMEs 
SMEs 
ที่มาของข่าว: EU 

สหภาพยุโรปมุ่งท่ีจะลดหย่อนข้อบังคับในด้าน 
การรั บ ทุนช่ วย เหลื อจากรั ฐบาล ของSMEs 
หลังจากพบว่าผู้ประกอบการห้างร้านขนาดกลาง
และเล็กในยุ โรปไม่สามารถเข้ าถึ งแหล่ง ทุน          
ท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนากิจการได้ 

หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปในปี ค.ศ. 
2008 แหล่งทุนจากธนาคารต่างๆ เริ่มลดลงและ 
มีข้อบังคับท่ีมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทเปิดใหม่ 

(start-up company) ประสบความล าบากใน      
การหาแหล่งทุน สหภาพยุโรปจึงมี เป้าหมาย          
ในการปรับข้อบั งคับของสหภาพยุ โ รปด้ าน          
การเข้าถึงแหล่งทุนของภาครัฐท่ีได้มีการเริ่มใช้       
มาก่อนปี ค.ศ. 2008 ให้เข้าใจได้ง่าย มีความ
ยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะเริ่มใช้ข้อบังคับ
ใหม่นี้ นับจากวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ.2014 เป็นต้นไป 
ข้อบังคับนี้  จะเพิ่มเงินช่วยเหลือส าหรับบริษัท
ต่างๆ จาก 1.5 ล้านยูโรต่อบริษัท เป็น 15ล้านยูโร
ต่อบริษัท โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมาธิการอีกต่อไป 

ยำขนำนเอกของตลำดเกิดใหม ่– ฉันทมติ
แห่งวอชิงตันหรือฉันทมติปักกิ่ง? 
Emerging Market 
ที่มาของข่าว: tradegood.com 

ความส าเร็จด้านเศรษฐกิจของประเทศจีน และ
วิกฤติเศรษฐกิจของอเมริกา นอกจากจะก่อให้เกิด
การปรับสมดุลใหม่ของการเมืองโลกแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดความสงสัยว่า ฉันทมติแห่งวอชิงตัน           
ซึ่งสนับสนุนตลาดเสรีและการแข่งขันทางการค้า 
ท่ีปราศจากการควบคุมของรัฐ ยังเป็นแนวทาง
นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะ
ส าหรับตลาดเกิดใหม่หรือ Emerging Market 
หรือว่านโยบายอื่น เช่น ฉันทมติปักกิ่ง ซึ่งจ ากัด
บทบาทในการจัดการเศรษฐกิจให้อยู่ในอ านาจ
รัฐบาล จะเป็นนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่า 
อย่างไรก็ตาม การเลือกนโยบายท่ีเหมาะสมต้อง
ค านึงถึงบริบทท่ีแตกต่างของแต่ละประเทศ และ
การน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม เช่น นโยบายท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับประเทศจีน อาจจะไม่
สามารถน ามาใช้กับประเทศอื่นได้ เพราะขนาด
ของเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน และปัจจัยอื่นๆ เช่น



EU INDUSTRY REVIEW |ฉบับที ่4 - เมษายน 2557 3 
 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ค่าแรง หรือสภาวะทางการเมืองท่ีแตกต่างกันอีก
ด้วย 

 
แนวโน้ม Decoupling ระหว่ำง
อุตสำหกรรมกำรผลติและมลภำวะทำงน  ำ
ของสหภำพยุโรป 
สิ่งแวดล้อม 
ที่มาของข่าว EC 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจและ
มลภาวะทางน้ าโดย European Environmental 
Agency (EEA) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของ
อัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมของหลายๆ
ประเทศในยุโรป ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

EEA ได้ท าการเปรียบเทียบปริมาณของ Nutrient 
Pollution กับข้อมูลประเภทอื่นๆ เช่นการเติบโต
ด้านเศรษฐกิจและจ านวนประชากร ผลของ          
การเปรียบเทียบแสดงให้ เห็นว่าปริมาณของ 
Nutrient Pollution ของในประเทศส่วนใหญ่          
ในสหภาพยุโรป มีแนวโน้มท่ีลดลง ถึงแม้ว่าปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก Nutrient Pollution        
ยังเป็นปัญหาอยูก่็ตาม 

ในหลายๆ ประเทศ อัตราการลดลงของสารเคมี 
สูงกว่าอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม           
การผลิต แสดงให้เห็นถึงการไม่ขึ้นแก่กันอย่าง
สิ้นเชิง (absolute decoupling) ซึ่งแตกต่างจาก
การไม่ขึ้นแก่กันอย่างสัมพัทธ์ (relative decoupling) 

ท่ีอัตราลดลงของสารเคมี  น้อยกว่าอัตราการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรม 

ในบรรดาประ เทศในสหภาพยุ โ รป ท้ั งหมด 
ออสเตรียเป็นประเทศท่ีประสบความส าเร็จ           
มากท่ีสุด  โดยมีอัตราการลดลงของปริมาณ 
Nutrient Pollition ท่ีสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับ           
อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต  
ในระหว่างปี  ค.ศ. 2004-2010 อังกฤษและ
ฝรั่ ง เศสค่อนข้างประสบความส าเร็จเช่นกัน             
โดยมีอัตราการลดลงของปริมาณ Nutrient 
Pollition แต่อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตก็ลดลงเช่นกัน และมีเพียง 3 ประเทศ - 
เบลเยี่ยม สโลวาเกีย และ โปแลนด์ ท่ีมีอัตราการ
เติบโตของปริมาณมลภาวะท่ีสูงขึ้น แม้ว่าอัตรา
การเติบโตของภาคอุตสหกรรมการผลิตจะลดลง 

อย่างไรก็ตาม นาย Jacobsen ผู้ท าการวิเคราะห์
ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การอ่านผลการศึกษานี้ จะต้อง
ค านึงถึงจุดตั้งต้นท่ีแตกต่างกันของแต่ละประเทศ
ด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ แสดงให้          
เห็นผลในระยะเวลาท่ีถูกศึกษาเท่านั้น ยกตัวอย่าง
เช่น ในระหว่างปีค.ศ. 2004 ถึง ค.ศ. 2010 
ประเทศบัลแกเรีย มีจุดตั้งต้นท่ีแย่กว่าประเทศ
เดนมาร์ก บัลแกเรียจึงมีแนวโน้มในการพัฒนา    
เพื่อลดมลภาวะในระยะเวลาท่ีถูกศึกษาสูงกว่า
เดนมาร์ก ท้ังนี้ ผู้อ่านจะต้องค านึงถึงจุดประสงค์
ของการเปรียบเทียบ ซึ่งก็เพื่อศึกษาแนวโน้มของ
การเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศ และการน า
ข้อมูลท่ีได้มาเป็นตัวชี้วัดให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึง
สถานะในปัจจุบันของประเทศตน และกระตุ้นให้
เกิดมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของตน
ให้มากขึ้น 

 (หมายเหตุ - Nutrient Pollution เป็นรูปแบบ
ของมลภาวะทางน้ าอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อปริมาณ
สารเคมี ท่ีใช้ในกระบวณการผลิต โดยเฉพาะ



EU INDUSTRY REVIEW |ฉบับที ่4 - เมษายน 2557 4 
 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมีมากเกินความจ าเป็น 
จนเกิดการตกค้างหรือรั่วไหลของสารเคมีเข้า      
สู่ระบบนิเวศน์) 

 
รำคำเนื อสัตว์ของสหภำพยุโรปมีแนวโน้มที่
ต่ ำลง 
อาหาร 
ที่มาของข่าว: www.zeit.de และ EC 

ความเข้มข้นของการแข่งขันระหว่างเครือข่าย
ซุปเปอร์มาร์เกตท าให้ราคาเนื้อสัตว์ขายปลีกใน
เยอรมันลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาพรวมของ
สหภาพยุโรปก็มีแนวโน้มท่ีคล้ายกัน ราคาเนื้อหมู
ในสหภาพยุโรป ลดลงกว่าร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ
ปีท่ีแล้ว ซึ่งเป็นภาพท่ีตรงกันข้ามกับตลาดอื่นๆ 
เช่น  รัส เซีย ซึ่ งมีแนวโน้มของราคาท่ีสู งขึ้ น             
ในมุมมองของผู้บริโภค ราคาสินค้าท่ีลดลงน่าจะ
เป็นสิ่งท่ีดีเพราะส่งผลให้ค่าครองชีพลดลงไปด้วย 
อย่างไรก็ตาม หากราคาของสินค้าลดลงจนถูกกว่า
ราคาท่ีพึ งจะเป็นหรือราคาท่ี เหมาะสมแล้ว 
ผลกระทบท่ีตามมาอาจจะมากจนคาดไม่ถึง 

ราคาเป็นแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลสูงในการซื้อขาย แต่
เมื่อราคาถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแย่งชิง
ลูกค้า ผู้ท่ีได้รับความเสียหาย คือ ผู้ผลิตในระยะ
สั้นและผู้บริโภคในระยะยาว เพราะเมื่อผู้ผลิต
ได้รับการกดดันให้ต้องลดต้นทุนลง ก็ย่อมจะส่งผล
ต่อคุณภาพและมาตรฐานของคุณภาพชีวิตสัตว์ ท่ี
ลดลงไปด้วย ซึ่งในระยะยาว จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของเนื้อสัตว์และผู้บริโภคอย่างแน่นอน 

แม้สหภาพยุโรปจะมีการส ารวจและสังเกตการณ์
ราคาสินค้าต่างๆ รวมท้ังเนื้อสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 
แต่ยังไม่มีมาตรการการก าหนดราคาขั้นต่ าท่ีพึง        
จะเป็น การก าหนดราคาท่ีถูกปล่อยให้เป็นไป            
ตามกลไกของตลาด จึงเป็นโอกาสให้ผู้ค้าปลีก          
น าราคาเนื้อสัตว์มาใช้ในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา
จับจ่ายและซื้อของในเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เกต
ของตน ซึ่งอาจจะมีการซื้อสินค้าอื่นท่ีมีอัตราก าไร
ท่ีสูงกว่าท่ีสามารถน ามาถัวเฉลี่ยจนได้ก าไร 

ในปัจจุบันกระแสความต้องการสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
เช่น สินค้าอินทรีย์ในสหภาพยุโรปสูงมากขึ้น แต่
ในบริบทของวิกฤติ เศรษฐกิจ ท่ียัง เรื้อรังของ
สหภาพยุโรป อิทธิพลของราคาอาจจะมีแรงชักน า
ท่ีสู งกว่า ผู้ประกอบการไทยท่ีมีความสนใจ          
จะส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ไปสู่สหภาพยุโรป อาจจะ
ต้องศึกษาและค านึงถึงลักษณะและแนวโน้มของ
ตลาดที่ได้กล่าวถึงนี้ด้วย 

 
ควำมร่วมมือระหว่ำงฝรั่งเศสและเยอรมัน 
เพื่อผลักดันให้ยุโรปกลบัมำเป็นเลิศด้ำน
อุตสำหกรรมอีกครั ง 
นโยบาย 
ที่มาของข่าว: euobserver.com 

ฝรั่งเศสและเยอรมันยืนยันความตั้งใจท่ีจะร่วมกัน
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ยุ โ ร ป ก ลั บ ม า เ ป็ น แ ช ม ป์ ด้ า น
อุตสาหกรรมอีกคร้ัง 

ในระหว่างการพบกันของรัฐมนตรีด้านการเงินของ
ฝรั่งเศส นาย Thierry Bretton และ รัฐมนตรี
ด้ านเศรษฐกิจของเยอรมนี  นาย Wolfgang 
Clement ท้ังสองได้กล่าวสุนทรพจน์ท่ีแสดงถึง
ความตั้งใจร่วมกัน ในการท่ีจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง

http://www.zeit.de/
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หลั ก เพื่ อ ใ ห้ ยุ โ ร ปกลั บม า เ ป็ น เ ลิ ศ ใ นด้ า น
อุตสาหกรรมอีกคร้ังหนึ่ง 

แม้ว่าความคิดท่ีจะสร้างความร่วมมือระหว่าง
ฝรั่งเศสและเยอรมันนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่คาดว่า
หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้  น่าจะเกิด
ความสัมพันธ์ท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะ
หลั งจากการพบปะระหว่ างนายกรั ฐมนตรี 
Gerhard Schröder และประธานาธิบดี Jacques 
Chirac ในวันท่ี 26 เมษายน ค.ศ. 2014 ท่ีผ่านมา 
ท่ีแหล่งข่าวคาดว่าจะเกิดความร่วมมือระหว่าง 2 
ประเทศในด้านพลังงาน การวิจัย และการพัฒนา 

UNIDO และบรษิัท Nomura Kohsan 
ร่วมมือกันในโครงกำรจัดกำรสำรปรอท 
UNIDO 
ที่มาของข่าว: UNIDO 

UNIDO และบริษัท Nomura Kohsan จากญี่ปุ่น
ท่ีมีความช านาญในด้านการจัดการสารปรอทและ
ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีสารปรอท ได้ท าการลงนามใน 
บันทึกความเข้าใจร่วมหรือ MOU เมื่อวันท่ี 29 
เมษายน ค .ศ .2014 ในกรุ ง เวียนนา  โดยมี
จุดประสงค์ท่ีจะจัดตั้งโครงการจัดการสารปรอท
และเพื่อเผยแพร่ความรู้ใน การจัดการสารปรอท 
สู่ประเทศต่างๆ 

โครงการนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
และเทคนิค การประเมินผลกระทบต่อมนุษย์และ
สิ่ งแวดล้อม และการจัดการสารปรอทและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารปรอทของประเทศท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดยน าเอาประสบการณ์ด้านวิชาการของ 
UNIDO แ ละความช าน าญการของ  บริ ษั ท 
Nomura Kohsan ท่ีมีโรงงาน recycle หลอดไฟ
และแบตเตอรี่ท่ีจังหวัดฮอกไกโด โดยจะเริ่มจาก
ประเทศก าลังพัฒนาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นอันดับแรก 

ในปัจจุบันสารปรอทได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมภาคต่างๆอย่าง แพร่หลาย 
อ า ทิ เ ช่ น  อุ ต ส า หก ร รมห ลอด ไ ฟ  ( หลอ ด 
fluorecent)  และอุตสาหกรรมการแพทย์เป็นต้น 
สารปรอทเป็นสาร เคมี ท่ีมี อั นตรายสู งและ          
ไม่สามารถก าจัดได้  จึงต้องมีการจัดการและ           
เก็บกักที่ดี 

เงินสนับสนุนโครงการนี้ UNIDO คาดว่าจะมาจาก 
Global Environmental Facility (GEF) และ
รัฐบาลญี่ปุ่น  

รัฐบำลญี่ปุ่นมอบเงินสนับสนุนโครงกำรของ 
UNIDO 
UNIDO 
ที่มาของข่าว: UNIDO 

เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่น           
ได้ท าการมอบเงินบริจาคจ านวน 4.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งจะถูกน าไปใช้ในโครงการของ UNIDO 
ในตะวันออกกลางและอัฟริกากับโครงการ
เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและ
เศรษฐกิจท้องถิ่นในประเทศอียิปต์ โครงการ           
ด้านสังคมและการส่งเสริมความกลมเกลียว
ระหว่างผู้อพยพชาวซีเรียและชาวท้องถิ่นในเขต 
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Za’atar และเลบานอน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการฟื้นฟูและช่วยเหลือท้องถิ่น
หลังภัยพิบัติในพื้นท่ีเขตโชมาเลียตอนใต้และซูดาน 

 

EU-Industry Review เป็นพื้นท่ีเผยแพร่
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใน
ยุโรป เพื่อวงการอุตสาหกรรมไทย ซึ่งน าเอา
บทความจากเวบบล็อกของ ส านักงานท่ี
ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 
ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย มา
จัดท าในรูปแบบจดหมายแจ้งข่าวรายเดือน 
ท่านสามารถอ่านบทความเหล่านี้และลิงค์ท่ี
เกี่ยวข้องได้ท่ีเวบบล๊อกของส านักงาน 

ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมใน
ต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย 
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1180, Vienna 
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