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 Horizon 2020 – กำรลงทุนด้ำน R&D            
ครั้งประวัติกำรณ์ของสหภำพยุโรป 

 อุตสำหกรรมในประเทศของออสเตรียเริ่มดีขึ้น 
 รัฐ Kärnten (Carinthia) ต้องกำรเป็นเอกเทศ 

(independent) ทำงพลังงำนภำยในปี พ.ศ. 2578 
 สหภำพยุโรปจะท ำกำรศึกษำผลกระทบของ REACH 

ต่อนวัฒกรรม ศักยภำพกำรแข่งขันและ SMEs 
 เบื้องหลังควำมส ำเร็จของภำคอุตสำหกรรมของ

เยอรมน ี
 ประเมินสถำนะกำรณ์เศรษฐกิจ EU ในปีค.ศ.2014 

และหกดัชนีชี้วัดด้ำนสถิติท่ีส ำคัญ 
 พลังงำนนิวเคลียร์:กำรทบทวนท่ีจ ำเป็นหลังภัยพิบัติ 
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Horizon 2020 – การลงทุนด้าน R&D           
ครั้งประวัติการณ์ของสหภาพยุโรป 
EC, Research and Development 
ที่มาของข่าว - EC 

เมื่อวันท่ี 11 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ท่ีผ่ำนมำ ทำง 
European Commission ได้ประกำศเริ่ม
โครงกำรกำรลงทุนด้ำน Research and 
Innovation ซึ่งมีมูลค่ำถึง 80 หมื่นล้ำนยูโร โดย

ให้ชื่อโครงกำรนี้ว่ำ  Horizon 2020 กำรลงทุน
ครั้งนี้มีจุดประสงค์ใน กำรช่วยกระตุ้นและขับดัน
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำโดยมุ่งท่ีจะช่วยยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน โดยโครงกำรนี้มี
ระยะเวลำ 7 ปี และ          จะเปิดโอกำสให้
มหำวิทยำลัย สถำบันวิจัย และบริษัทต่ำงๆเขียน
โครงกำรเพื่อขอรับทุน ท้ังนี้              เป็นท่ี
น่ำสนใจว่ำ สหภำพยุโรปมองเห็นกำรลงทุน ใน
ด้ำนกำรวิจัยและเทคโนโลยีเป็นมำตรกำรท่ีส ำคัญ
ในกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจและยกระดับศักยภำพ  
ในกำรแข่งขันของสหภำพยุโรป 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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อุตสาหกรรมในประเทศของออสเตรียเริ่มดี
ขึ้น 
ออสเตรีย, อุตสาหกรรม 
ที่มาของข่าว – หนังสือพิมพ์ Standard (28. พ.ย. 
2556) 

กิจกรรมในภำคอุตสำหกรรมของออสเตรียเริ่มมี
บรรยำกำศ ท่ีดี ขึ้ น  โ ดยสั ง เกตุ จ ำกดรรชนี 
Einkaufsmanagerindex ของธนำคำรแห่งชำติ
ประเทศออสเตรีย ท่ีชี้ ให้ เห็นว่ำในช่วงเดือน
พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น  2556 มี ก ำ ร เ ติ บ โ ต ข อ ง
ภำคอุตสำหกรรมท่ีสูงท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ           
ช่วงสองปีคร่ึงท่ีผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำมกำรกระเตื้อง
ขึ้นของภำคอุตสำหกรรมไม่ ได้ ส่ งผลให้ เกิ ด         
กำรเพิ่มขึ้นของกำรจ้ำงงำนในประเทศแต่อย่ำงใด  
ในทำงกลับกัน อัตรำกำรจ้ำงงำนกลับลดลง โดย
Employment index ของเดือนพฤศจิกำยน 
ลดลงจำก 56.6 เป็น 48.8 ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำก            
หลำยเหตุผล เช่น ระดับกำรบริโภคท่ีเพิ่มขึ้นนั้น            
ยังอยู่ภำยในศักยภำพกำรผลิตท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  
กำรพยำยำมลดต้นทุนในกำรผลิต ท่ีมำจำก            
กำรจ้ำงงำน กำร outsourcing ไปสู่ประเทศ             
ท่ีมีค่ำจ้ำงต่ ำกว่ำ และกำรใช้เทคโนโลยีใน            
กำรผลิตใหม่ๆ มำเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตต่อ           
ผู้จ้ำงงำน ซึ่งในสถำนกำรณ์เช่นนี้  ในภำพรวม           
น่ำจะส่งผลทำงลบให้กับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยำว เช่น ภำษีรำยได้ ท่ีลดลง            
อัตรำกำรว่ำงงำนท่ีสูงขึ้น แต่ในระยะสั้นเศรษฐกิจ
ของออสเตรียยังไม่น่ำเป็นห่วงเมื่อเทียบกับ           
ประ เทศอื่ นๆ  (Einkaufsmanagerindex ของ
ออสเตรียอยู่ท่ี 54.3 ของยูโรโซนอยู่ท่ี 51.5 และ
ของประเทศเยอรมันอยู่ท่ี 52.5) 

 

รัฐ Kärnten (Carinthia) ต้องการเป็น 
เอกเทศ (independent) ทางพลังงาน
ภายในปี พ.ศ. 2578 
ออสเตรีย, พลังงาน 
ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ Standard (28. พ.ย. 2556) 

อุตสำหกรรมทำงพลังงำนของรัฐ Kärnten ก ำลัง   
เข้ำสู่จุดเปลี่ยน โดยรัฐได้ตั้งเป้ำหมำยว่ำภำยใน            
ปี พ.ศ. 2578 จะต้องเป็นเอกภำพทำงพลังงำน          
โดยสิ้น เชิ ง  โดยจะต้องเป็นเอกภำพในด้ำน 
heating (ควำมร้อน) และด้ำนกำรใช้พลังงำนกำร
ไฟฟ้ำภำยในปีพ.ศ. 2568 และในด้ำนคมนำคม
และ           ขนส่งภำยในปี พ.ศ. 2578 พลังงำน
ท่ีใช้ท้ังหมดจะต้องมำจำกพลังงำนทดแทน และไม่
มีกำรใช้พลังงำนท่ีมำจำกถ่ำนหิน น้ ำมัน และ
นิวเคลียร์ 

ผู้เชี่ยวชำญกว่ำ 150 คน ได้รับเชิญให้เข้ำร่วมใน   
กำรวำงแผนซึ่งแบ่งเป็น 11 กลุ่มด้วยกัน เช่น           
ด้ ำน Energy efficiency, renewable energy, 
infrastructure, spatial planning, and energy 
poverty alleviation work โดยตั้งเป้ำหมำยว่ำ 
กำรวำงแผนนี้จะเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภำคม            
พ.ศ. 2557 ประชำชนท่ัวไปรวมท้ังผู้ยำกไร้จะได้มี
ส่วนร่วมในกำรวำงแผนนี้ด้วย (ซึ่งรัฐมีประชำกร           
ท่ีมีฐำนะต่ ำกว่ำ poverty line ถึง 100,000 คน)  
แผนแม่บทในด้ำนพลังงำนนี้ จะเป็นแผนท่ีท ำให้
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของทุกครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 
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ข้อมูลของรัฐ Kärnten 

เป็ น รั ฐ ท่ี มี อ ำณำบริ เ วณกว่ ำ  9,538 ตำรำง
กิโลเมตร (จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้น ท่ี 9,597 
ตำรำงกิ โ ล เมตร )  และมี ประชำกร ท้ั งหมด 
558,300 คน (จังหวัดพิจิตร มีประชำกร 549,395
คนในปี พ.ศ. 2555) สัดส่วนกำรจ้ำงงำนนั้น 
ประมำณร้อยละ 7.0 เป็นงำน            ภำค
เกษตรกรรมและป่ำไม้  ร้อยละ 26.6เป็นงำน           
ในภำคอุตสำหกรรมและกำรค้ำขำย และร้อยละ 
66.4 เป็นงำนในภำคบริกำร ในด้ำนพลังงำน 
ปั จ จุ บั น ร้ อยละ  48.6 ขอ งพลั ง ง ำน ท่ี ใ ช้ ใ น            
รัฐ Kärnten มำจำกพลังงำนทดแทน 

 
อียูก้าวสู่อนาคตด้วยกิจการเพื่อสังคม 
EU, กิจการเพื่อสังคม 
ที่มาของข่าว: EC 

กิจกำรเพื่อสังคมหรือ social businesses นั้นมี
สัดส่วนประมำณ ร้อยละ 10 ของ อียู GDP ใน
ปัจจุบันมีจ ำนวนผู้ท ำงำนในกิจกำรประเภทนี้ถึง 
11 ล้ำนคน หรือ ร้อยละ 4.5 ของประชำกรวัย
ท ำงำนในอียู หนึ่งในสี่ของธุรกิจท่ีเกิดขึ้นใหม่แต่ละ
ปีเป็นกิจกำรเพื่อสังคม และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น
หนึ่งในสำม ของธุรกิจท่ีเกิดขึ้นใหม่ในประเทศ
ฝรั่งเศษ, ฟินแลนด์, และเบลเยี่ยม ถึงแม้ยังมี
สัดส่วนทำงเศรษฐกิจท่ีน้อย แต่กิจกำรเพื่อสังคม

เหล่ำนี้มีผลกระทบต่อสังคมมำกกว่ำกำรท ำก ำไร
ให้ผู้ประกอบกำรและหุ้นส่วน ยกตัวอย่ำงเช่น กำร
สร้ำงงำนให้แก่ผู้ด้อยโอกำส ให้โอกำสในกำรเข้ำ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และส่งเสริมกำรเป็น 
solidarity ในด้ำนเศรษกิจ (กำรเป็นเอกเทศจำก
ระบบทุนนิยม) อย่ำงไรก็ตำม กิจกำรเพื่อสังคมนี้
ยังคงเผชิญกับปัญหำมำกมำยและกำรแข่งขันท่ีไม่
เป็นธรรม 

ในวันท่ี 16 และ 17 มกรำท่ีผ่ำนมำ European 
Commission, the European Economic and 
Social Committee (EESC) และ เมือง 
Strasbourg ประเทศฝรั่งเศษ ได้จัดกำรสัมนำท่ี
เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบกำรเพื่อสังคม (social 
entrepreneurship) และ เศรษฐกิจเพื่อสังคม 
(the social economy) ขึ้น. โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือ: 

1. ตรวจสอบผลท่ีได้และควำมส ำเร็จจำกกำร
ด ำเนินกำร Social Business Initiative 
(October 2011 – อ่ำนเพื่อเติมได้ท่ี IP/11/1238 
and MEMO/11/735) 
2. ก ำหนดทิศทำงและควำมส ำคัญของกำร
ด ำเนินกำรขั้นต่อไป 
3. รณรงค์กำรมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ก ำหนดวำระของยุโรปใน3-5 ปีถัดไป 
4. สร้ ำ งควำม เข้ มแข็ งของ เครื อข่ ำย ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เพื่ อ ท่ี จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น ก ำ ร เ กิ ด 
(emergence) และกำรยกระดับ (scaling-up) 
ของ กำรริเร่ิม (initiatives) และ best practices 
5. สร้ำงควำมเป็นเจ้ำของ (ownership) และ
กำรประชำสัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันท่ีเกี่ยวข้อง. 
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สหภาพยุโรปจะท าการศึกษาผลกระทบของ 
REACH ต่อนวัฒกรรม ศักยภาพการแข่งขัน
และ SMEs 
EU, การจัดการสารเคมี 
ที่มาของข่าว: EC 

REACH หรือ บทควบคุมเกี่ยวกับ กำร ลงทะเบียน
(Registration), ประมวลผล (Evaluation), 
อนุญำติ (Authorisation), และ กำรจ ำกัด 
(Restriction) สำรเคมีต่ำงๆ นั้นเริ่มมีผลบังคับใช้
ใ น อี ยู ตั้ ง แ ต่ วั น ท่ี  1 มิ ถุ น ำ ย น  ค . ศ .  2007 
จุดประสงค์โดยรวมของบทควบคุมนี้คือกำรเพิ่ม
ควำมคล่องตัวและปรับปรุ งกรอบกฎหมำย
เกี่ยวกับสำรเคมีของสหภำพยุโรปท่ีมีอยู่เดิม เพื่อ
กำรรับรองว่ำสุขภำพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจะ
ได้รับกำรปกป้องจำกควำมเสี่ยงต่ำงๆท่ีเกิดจำก
สำรเคมี โดยกำรส่งเสริมทำงเลือกของวิธีกำร
ตรวจสอบ กำรเผยแพร่ข้อมูลโดยใช้อินเตอร์เนต
เป็นสื่อ และกำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน
และนวัฒกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REACH 

อย่ำงไรก็ต่ำง กำรบังคับใช้ มำตรกำร REACHนั้น
คำดว่ ำจะส่ งผลกระทบต่อ  เงื่ อนไข ในกำร
ปฏิบัติกำร (operational conditions)และ
โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมด้ำนเคมีภัณฑ์ อีกท้ัง
อุตสำหกรรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง (downstream 
industries) คณะกรรมำธิกำรยุโรป (European 
Commission) จึงจัดท ำกำรประมูลโปรเจค
ท ำกำรศึกษำผลกระทบของ REACH ขึ้น โดยมุ่ง
ศึกษำผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 2010-2013  

 

เบื้องหลังความส าเร็จของภาคอุตสาหกรรม
ของเยอรมน ี
SME, การสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยภาครัฐ 
ที่มาของข่าว: www.tradegood.com 

กำรมีภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตท่ีเข้มแข็งท ำให้
เยอรมนีประสบควำมส ำเร็จในด้ำนเศรษฐกิจ 
รัฐบำลของเยอรมนีนั้นมีนโยบำยท่ีให้ควำม
สนับสนุนต่อภำคอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนืองโดน
มุ่งลงทุนและออกมำตรกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพใน
กำรผลิต เช่นกำรปรับโครงสร้ำงของระบบ
กำรศึกษำ กำรให้ทุนสถำบันวิจัยพัฒนำระบบกำร
ผลิ ต  ก ำ รสนั บสนุ นควำมร่ วมมื อ ระหว่ ำ ง
สถำบันวิจัย,มหำวิทยำลัย,และภำคอุตสำหกรรม 
และกำรสนับสนุนบริษัทขนำดกลำงและเล็ก
(SMEs)ในกำรกำรเข้ำถึงทุน กำรผลิต นอกจำกนี้
เยอรมันยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยี
และนวัฒกรรมต่ำงๆเพรำะเล็งเห็นว่ำเป็นสิ่งท่ี
ส ำคัญต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจ 

แม้ว่ำสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจโดยรวมของอียูนั้น
ยังไม่มีวี่แววท่ีจะดีขึ้น แต่เศรษฐกิจของเยอรมนีนั้น
กลับเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะในภำค
อุตสหกรรม เยอรมนีมีเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่ำมำกท่ีสุด
ในยุโรป โดยร้อยละ 30 ของมูลค่ำ GDP ของยุโรป
มำจำกเยอรมนี นอกจำกนี้ยังเป็นผู้ส่งออกอันดับท่ี
สองของโลกรองจำกประเทศจีน และอัตรำว่ำงงำน
ของชำวเยอรมันต่ ำเป็นอันดับสองในยุโรป 
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หนึ่งในตัวแปรส ำคัญท่ีท ำให้เศรษฐกิจของเยอรมนี
ประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งสวนทำงกับสถำนกำรณ์
วิกฤตทำงเศรษฐกิจท่ีประเทศส่วนใหญ่ในสหภำพ
ยุโรปประสบคือควำมเข้มแข็งและคุณภำพของ
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต ซึ่งมีขนำดถึงร้อยละ 20 
ของเศรษฐกิจในประเทศ ยี่ห้อท่ีมีชื่อเสียงระดับ
โลกเช่น BMW Siemens และ Volkswagen นั้น
เป็นบริษัท “สัญชำติ”เยอรมันท่ีมีขนำดใหญ่และ
เป็นท่ีรู้จักกันค่อนข้ำงแพร่หลำย แต่แท้ท่ีจริงแล้ว 
บริษัทขนำดกลำงและเล็ก(SMEs หรือ 
Mittlestand ในภำษำเยอรมัน)กลับได้รับกำรยก
ย่องว่ำเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจเยอรมนี 

ปัจจัยหลักท่ีท ำให้บริษัทขนำดกลำงและเล็ก
เหล่ำนี้ประสบควำมส ำเร็จคือ กำรสนับสนุนท่ีต่อ
เนื่่องขอรัฐบำล ซึ่ งกว่ำสิบปี ท่ีผ่ำนมำรัฐบำล
เยอรมันลงทุนและออกนโยบำยต่ำงๆเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพกำรผลิต เช่น 1) กำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อให้ภำคอุตสำหกรรม
สำมำรถเข้ำถึ งทรัพยำกรทำงบุคคลท่ีมีฝีมือ 
(Skilled worker) ผ่ำน apprenticeship 
programs 2) กำรให้กำรสนับสนุนเงินทุนกำรวิจัย
ต่ อสถำบั นกำรวิ จั ย วิ ทยำศ ำสตร์ประยุ กต์ 
(Applied Science) เช่น Fraunhofer and the 
Max Planck Society ซึ่งก็มีนักวิทยำศำสตร์ไทย
ท่ีมีควำมสำมำรถท ำงำนอยู่เช่นกัน และ  3) 
สนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งทุนของบริษัทขนำด
กลำงและเล็กโดยใช้แหล่งทุนในชุมชน เช่น 
municipal banks และ 4) กำรให้ควำมร่วมมือท่ี
แน่ น เฟ้ นระหว่ ำ ง ผู้ ป ระกอบกำรผลิ ตและ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรท ำให้สถำนบัน
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ เ ห ล่ ำ นี้ ไ ด้ เ ข้ ำ ใ จ ถึ ง ปั ญ ห ำ ข อ ง
ผู้ประกอบกำร และน ำไปพัฒนำองค์ควำมรู้ ท่ี
สำมำรถน ำมำใช้ได้จริง 

อีกท้ังเยอรมนีให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำร
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัฒกรรมต่ำงๆ ด้วยเล็งเห็น
ว่ำเป็นสิ่งท่ีส ำคัญต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจและ
เป็นมำตรกำรส ำคัญในกำรแข่งขันกับผู้ผลิตท่ีมี
ต้นทุนกำรผลิตท่ีต่ ำในเอเชีย แม้ว่ำมำตรกำรนี้จะ
เป็นกำรลงทุนในระยะยำวและเห็นผลได้ช้ำ แต่ก็
เป็นกำรสร้ำงข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันและเป็น
ช่องทำงในกำรยกระดับกำรผลิตของอุตสำหกรรม
ท่ีมีอยู่ ยกตัวอย่ำงเช่น จำกกำรผลิตสิ่งทอพื้นฐำน 
ให้เป็นกำรผลิตสิ่งทอท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อ
ใช้ในภำคยำนยนต์และกำรบินและอวกำศ 

อีกหนึ่งตัวแปรท่ีส ำคัญคือควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงทรัพยำกรทำงบุคลำกรท่ีมีคุณภำพซึ่งสิ่งนี้มี
ควำมส ำคัญมำกส ำหรับภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต 
เยอรมนีสำมำรถผลิตบุคลกรท่ีมีฝีมือส ำหรับ
ภำคอุตสำหกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพรำะมีกำรร่วมมือ
ระหว่ำงรัฐ,ผู้ผลิต,และสถำบันกำรศึกษำท่ีเหนียว
แน่น สังคมเยอรมันเป็นสังคมท่ีมี community 
spirit ท่ีสูง คนเยอรมันส่วนใหญ่ มองกำรท ำงำน
เป็นทีมและกำรประสบควำมส ำเร็จร่วมกันของ
เพื่ อ น ร่ ว ม ง ำน นั้ น มี ค ว ำ ม ส ำ คั ญ ม ำ ก ก ว่ ำ
ควำมส ำเร็จหรือประโยชน์ส่วนตัว กำรศึกษำของ
เยอรมันนั้นมุ่งให้ควำมรู้เพื่อน ำไปใช้งำนได้จริง 
โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำในสำยอำชีพมำก 
ซึ่งแตกต่ำงจำกประเทศอื่นๆในยุโรบเช่นสหรำช
อำณำจักรซึ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำเรียนต่อใน
มหำวิทยำลัยมำกกว่ำ ในแต่ละปีเยอรมนีสร้ำงช่ำง
เทคนิคและช่ำงฝีมือจ ำนวนกว่ำ 80,000 ต่อปี อีก
ท้ังสภำวะแวดล้อมของกำรท ำงำนในเยอรมนีนั้น
สูง (อัตรำเงินเดินท่ีสมเหตุสมผล, สวัสดิกำรท่ีดี, 
ควำมมั่นคงของงำน,และ กำรให้โอกำสในฝึกฝน
และกำรศึกษำเพิ่มเติม ( training and 
retraining)) 
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ควำมส ำเร็จของภำคอุตสหกรรมของเยอรมนีนั้น 
เป็นผลมำกจำกกำรมุ่งมั่นของประเทศต่อภำคส่วน
นี้ โดยมีกำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องจำกทุกภำค
ส่วนโดยมีรัฐเป็นเจ้ำภำพ ประเทศไทยสำมำรถ
เรี ยนรู้ ค วำมส ำ เ ร็ จของ เยอรมนีและน ำ ไป
ประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งทำงส ำนักงำนท่ีปรึกษำด้ำน
อุตสำหกรรมจะน ำเอำควำมรู้และบทควำมท่ี
เกี่ ยวข้องกับบริษัทขนำดกลำงและเล็กของ
เยอรมนีมำเสนอให้ท่ำนในโอกำสต่อไป 

 

ประเมินสถานะการณ์เศรษฐกิจEU ในปีค.ศ.
2014 และหกดัชนีช้ีวัดด้านสถิติที่ส าคัญ 
EC, ภาพรวมเศรษฐกิจ 2014 
ที่มาของข่าว: www.tradegood.com 

เศรษฐกิจในภำพรวมของปีค.ศ. 2014นั้น น่ำจะ
ดีกว่ำปีท่ีค.ศ. 2013 ถึงแม้จะมีควำมเสี่ยงบำง
ประกำรเช่น กำรจนแต้มของสภำคองเกรสใน
สหรัฐ, Fed tapering (กำรลดมำตรกำรช่วยเหลือ
ตลำดกำรเงินโดยใช้ bond-program), ผลกระทบ
ของตลำดท่ีเกิดขึ้นใหม่, และผลกระทบต่อเนื่อง
ของกำรว่ำงงำนระยะยำว 

รำคำน้ ำมันดิบในปี2014น่ำจะไม่เพิ่มสูงขึ้นไปกว่ำ
รำคำในปี 2013 (ประมำน US$100 ) คำดว่ำ
น่ำจะมีกำรอัตรำกำรเจริญเติบโตของ Real GDPท่ี
เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประเทศ G8 (ยกเว้นญี่ปุ่น) 

อินเดียและรัสเซีย แต่อัตรำกำรเติบโตนี้จะไม่
เพิ่มขึ้นในประเทศจีนและบรำซิลซึ่งจะคงอยู่ใน
ระดับปี ค.ศ.2013 ปริมำณกำรจับจ่ำยน่ำจะเพิ่ม
สูงขึ้นแต่ผู้บริโภคคงยังจะมีควำมระมัดระวังท่ีสูง
ในกำรใช้สอยส่งผลให้กำรเติบโตของตลำดเป็นไป
อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 

ตัวชี้วัดด้ำนสถิติท่ีน่ำสนใจมีดังนี้: 

 จะมีทำรกเกิดใหม่ 138ล้ำนคน โดยครึ่งหนึ่งอยู่
ใน เอเชียแปซิฟิก 
 กำรจับจ่ำยของผู้บริ โภคท้ังโลกจะเพิ่มขึ้น
ประมำณ ร้อยละ 3 (real terms) ร้อยละ 10 
ของกำรเพ่ิมขึ้นนี้จะมำจำกประเทศยุโรปตะวันตก 
 กำรเติบโตของ Real GDP จะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อย
ละ 3.7 โดยมีกำรเพิ่มขึ้นทั่วท้ังภูมิภำค 
 รำยได้ท่ีบุคคลสำมำรถน ำไปใช้จ่ำยได้จริง ต่อ
คน หรือ Disposable income per capita จะ
เพิ่มขึ้น (real term) เป็นครั้งแรกหลังจำกปี ค.ศ. 
2007 
 จ ำนวนครัวเรือนท่ัวโลกจะเพิ่มเป็น 2พันล้ำน 
โดน ร้อยละ 89 ของกำรเพิ่ มขึ้ นจะมำจำก 
emerging markets 
 สังคมของประชำกรโลกมีอำยุท่ีเกิน 30ปีเป็น
ครั้งแรก โดยควำมแตกต่ำงระหว่ำงภูมิภำคท่ีมีอำยุ
เฉลี่ยมำกท่ีสุด (ยุโรปตะวันออก) และ น้อยท่ีสุด 
(ยุโรปกลำงและอัฟริกำ) มีถึง 19ปี 

โ ด ย ใ น บ ริ บ ท ข อ ง อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ไ ท ย นั้ น 
ผู้ประกอบกำรไทยนั้นยังไม่สำมำรถคำดหวังกับ
กำรเติบโดยอย่ำงรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกในปี 
2014 ยังต้องพึงระมัดระวังกับกำรลงทุน เพรำะ
แม้ว่ำจะมีกำรเจริญเติบโตของ Real GDP แต่
รำยได้ท่ีเพิ่มขึ้นนี้น่ำจะถูกผันไปเป็นเงินเก็บออม 
และกำรช ำระหนี้สินเสียมำกกว่ำ นอกจำกนี้แล้ว
ผู้ประกอบกำรอำจจะต้องมองถึงกำรเปลี่ยนไป
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ของประชำกร เช่นกำรปรับเปลี่ยนไปสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ 

 

พลังงานนิวเคลียร์:การทบทวนที่จ าเป็นหลัง
ภัยพิบัติฟุกุชิมะ 
พลังงาน, สิ่งแวดล้อม 
ที่มาของข่าว: blog.euromonitor.com 

ภัยพิบัตินิ วเคลียร์ ท่ี เกิดขึ้น  ณ เมืองฟุกุชิมะ
ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ.2011 ส่งผลกระทบด้ำน
ลบอย่ ำงมำกมำยต่ออุตสำหกรรมพลั งงำน
นิวเคลียร์ ประเทศเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์ได้
เข้ำสู่ขั้นตอนในกำรล้มเลิก(phase out )โรงงำน
ไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ท่ีมีอยู่ ท้ังหมด โรงงำน
พลังงำนไฟฟ้ำนิวเคลียร์ในหลำยๆประเทศถูกสั่งให้
ปิดตัวลง จ ำนวนโรงงำนไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์
ท่ัวโลกลดลงเหลือ 434 โรง (ปีค.ศ.2012) จำก 
442โรง (ปี ค.ศ.2010) สัดส่วนพลังงำนของโลก
ท่ีมำจำกโรงงำนพลังงำนนิวเคลียร์ลดต่ ำลงเหลือ
เพียงร้อยละ 4.5 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุดตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1984 

อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นท่ีฟุกุชิมะ 
นั้นจะมีผลเพียงแค่ชะลอกำรสร้ำงหรือกำรถูก
ระงับของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์
เพียงในระยะสั้นเท่ำนั้น แต่ในระยะยำวยังคำดว่ำ
จะคงมีกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์
เพิ่มขึ้นต่อไป ท้ังนี้เพรำะตัวแปรท่ีจะผลักดันให้
เกิดอุปสงค์ในกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์

นั้นยังคงมีควำมเข้มแข็งอยู่ อำทิเช่น กำรเพิ่มขึ้น
ของอุปสงค์ด้ำนพลังงำน, รำคำน้ ำมันดิบท่ีสูงขึ้น, 
ควำมต้องกำรในกำรเพิ่มควำมเป็นเอกเทศด้ำน
พลังงำน, และเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
(greenhouse emissions)ของประเทศต่ำงๆ 
โดยเฉพำะด้ำนก๊ำซเรือนกระจกนั้น พลังงำน
นิวเคลียร์ยังมำตรกำรท่่ีดีในกำรลดก๊ำซเรือน
กระจก เพรำะเป็นพลังงำนท่ีมีผลิตก๊ำซ CO2 ต่ ำ
ท่ีสุด (ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ 2,518 TWh 
โรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ ผลิตก๊ำซ CO2 เพียง 
73.0 ล้ำนตัน หรือเพียง ร้อยละ 3 ของก๊ำซCO2ท่ี
ผลิตโดยโรงงำนไฟฟ้ำถ่ำนหิน และเพียงร้อยละ6 
ขอ งก๊ ำ ซ CO2ท่ี ผ ลิ ต โ ดย โ ร ง ง ำน ไฟฟ้ ำก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ) 

 
ภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่เกิดขึ้น ณ เมืองฟุกุชิมะ 

ดังนี้โรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์จึงยังถูกสร้ำงขึ้นใน
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย อัฟ
ริกำใต้ และ รัสเซีย โดยในประเทศบรำซิล รัสเซีย 
อินเดียและจีน (BRIC) นั้นมีกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนนิวเคลียร์ถึง44โรง(ปี ค.ศ. 2012) จำก 62
โรง ท่ัวโลก โดยจีนเป็นประเทศท่ีมีโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนนิวเคลียร์มำกท่ีสุด (15โรงในปัจจุบัน และ
ก ำลังสร้ำงอยู่อีก 26 โรง) 

ประเทศไทยเองแม้จะสำมำรถผลิตพลังงำนด้ำน
ไฟฟ้ำโดยใช้ถ่ำนหิน,ก๊ำซธรรมชำติ,และน้ ำมันเอง
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ได้ แต่อุปสงค์ด้ำนพลังงำนท่ีเพิ่มสูงขึ้นและควำม
ต้องกำรในกำรสร้ำงเสถียรภำพทำงพลังงำน 
อำจจะท ำให้โรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์เป็นทำงท่ี
ต้องเลือกในอนำคตส ำหรับประเทศไทย อย่ำงไรก็
ตำมควรท่ีจะมีกำรวิเครำะห์ให้รอบด้ำน โดย
ค ำนึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยำว และ
ควำมเหมำะสมของโรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์ใน
บริบทของประเทศไทย เช่น กำรก ำจัดกำก
กัมมันตรั งสี ท่ี เกิดขึ้นจำกโรงไฟฟ้ำพลังงำน
นิวเคลียร์, ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม, คุณภำพ
ของบุคลำกร องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีมี , 
ควำมเส่ียงของผลกระทบจำกภัยพิบัติท่ีคล้ำยกับฟุ
กุชิมะ อีกท้ังทำงเลือกอื่นๆ เช่น พลังงำนทดแทน
และกำรควบคุมอุปสงค์ของกำรใช้พลังงำน ก่อนท่ี
จะตัดสินใจเลือกใช้โรงไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์
หรือไม่ 

นอกจำกควำมสูญเสียทำงชีวิตและทรัพยสิน ในอีก
แง่มุมหนึ่ง ภัยพิบัติฟุกุชิมะก็แสดงให้เห็น ว่ำแม้แต่
ประเทศท่ีพึ่งพำไฟฟ้ำพลังงำนนิวเคลียร์เป็นหลัก
อย่ำงญี่ปุ่นเอง ก็สำมำรถ“อยู่ได้”โดยใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำจำกแหล่งอื่น และเมื่อประชำชนพร้อมใจกัน
ลดปริมำณกำรใช้ ไฟฟ้ ำลง แม้จะเป็นเพียง
ระยะเวลำชั่ วครำว โดยญี่ปุ่นนั้นลดสัดส่วน
พลังงำนท่ีมำกจำกพลังงำนนิวเคลียร์ลงกว่ำร้อยละ 
90ก่อนภัยพิบัติฟุกุชิมะ 

ท่ีส ำคัญ องค์กรระหว่ำงประเทศท่ีพยำยำมจะลด
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของอุตสำหกรรม
พลังงำนโดยกำรตั้งเป้ำลดก๊ำซเรือนกระจก อำจจะ
ต้องทบทวนถึงวิธีกำรท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยของตน
อีกครั้ง เพรำะหำกมำตรกำรท่ีหลำยๆประเทศใช้
เพื่อลดก๊ำซเรือนกระจกนั้นเป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำน
นิวเคลียร์  ควำมควำมเสี่ยง ท่ีจะเกิดภัยพิบัติ
นิวเคลียร์อย่ำงเมืองฟุกุชิมะก็อำจจะเพิ่มสูงขึ้น 
และถ้ำหำกเกิดขึ้น ผลด้ำนลบท่ีรุนแรงและส่งผล

ระยะยำวต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้นอำจจะ
ส่งผลบั่นทอนต่อจุดประสงค์ท่ีต้องกำรในภำพรวม 
ภัยพิบัติฟุกุชิมะนั้นเป็นโศกนำฎกรรมท่ีจะต้อง
จดจ ำไว้ และเป็นโอกำสในกำรทบทวนทิศทำงของ
นโยบำยด้ำนอุตสำหกรรมพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย 

 

EU-Industry Review เป็นพื้นท่ีเผยแพร่
ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมใน
ยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย ซึ่งน ำเอำ
บทควำมจำกเวบบล็อกของ ส ำนักงำนท่ี
ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ 
ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย มำ
จัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน 
ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ท่ี
เกี่ยวข้องได้ท่ีเวบบล๊อกของส ำนักงำน 
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