
 

 

 

 

  

 

 

EU-Industry review 

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 ประจำเดือนมีนาคม 2560 

• หน่วยงานสหภาพยุโรปแจงสาร GLYPHOSATE         

ไม่ก่อมะเร็ง 

• พันธบัตรสีเขียว การลงทุนท่ีกำลังมาแรง 
• รัฐสภายุโรปประกาศกฎหมายด้านการควบคุมอาหาร 
• รายงานสถิติอุตสาหกรรมการผลิตประจำไตรมาสท่ี 4 

ของปี 2016 โดย UNIDO 

• รายงานประจำปี 2016 ของ UNIDO  
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หน่วยงานสหภาพยุโรปแจง                   

สาร GLYPHOSATE ไม่ก่อมะเร็ง 

ที่มา:EC  

หน่วยงาน European Chemical Agency (ECHA) 

ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาว่า

สารกำจัดวัชพืช Glyphosate ไม่ควรอยู่ในหมวด

สารเคมีก่อมะเร็ง (carcinogen) ซึ่งสวนทางกับ

ความเห็นของกลุ่ม NGO ด้านรักษ์ธรรมชาต ิ

การลงความเห็นดังกล่าวมาจากกระบวนการ

ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ   ECHA Risk 

Assessment Committee (RAC) ท ี ่ สร ุปจาก

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าสารดังกล่าวไม่ม ี

สารก่อมะเร็งและเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของ

มนุษย์ และการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการ

สหภาพยุโรป แม้ว่าจะมีความเห็นที ่แตกต่าง          

ในกลุ่มประเทศสมาชิกก็ตาม 

ในหมู่กลุ่มประเทศสมาชิก ประเทศฝรั่งเศสและ

มอลตาเป็นสองประเทศที ่คัดค้านการรับรอง 

สารดังกล่าว ในขณะที่เยอรมนีเป็นหนึ่งในเจ็ด

ประเทศที่งดออกเสียง 

สารเคมีดังกล่าวถูกใช้ในผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช

ชื่อดัง – roundup ของบริษัทมอนซานโตสจาก

สหรัฐอเมริกา กลุ่มที่ต่อต้านการรับรองดังกล่าว

นำโดยกลุ่ม Greenpeace ชี้ว่าผลการวิจัยโดย 

World Health Organisation สรุปว่าสารดังกล่าว

อาจจะก ่อมะเร ็งและเร ียกร ้องให ้ม ีการงด

จำหน่ายสารดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งกล่าวว่า 

ECHA เมินเฉยต่อหลักฐานมากมายที่เพียงพอต่อ

การแบนสารดังกล่าว นอกจากนี้การตัดสินใจ        

ที ่ซ ับซ้อนไม่โปร่งใสทำให้เกิดความไม่พอใจ           

ต่อสหภาพยุโรป ตัวแทนของ Green Peace 

Franziska Achterberg กล่าวย้ำว่าการตัดสินใจ

บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นั ้นสหภาพยุโรป

จะต้องไม่บิดเบือนความจริง หากสหภาพยุโรป

ตัดสินใจในด้านดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องแล้ว

ประชาชนและสิ่งแวดล้อมจะเป็นหนูทดลองของ

ภาคอุตสาหกรรมเคมีต่อไป 

อย่างไรก ็ตามในเด ือนพฤษภาคมที ่ผ ่านมา          

ผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจาก WHO และ 

UN Food and Agriculture Organisation ก ็

สร ุปว ่า Glyphosate นั ้นไม ่น ่าจะก่อให้เก ิด

มะเร็งในมนุษย์ผ่านการรับประทานโดยตรง    

การแถลงข่าวของประธานหน่วยงาน European 

Chemical Agency ก็มีความเห็นที่ไปในทิศทาง

เดียวกัน 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวผ่านตัวแทนว่า          

ได้ติดตามผลการตัดสินของ ECHA บนพื้นฐาน

ของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม         
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ย ังจะม ีกระบวนการร ่างความค ิดเห ็นและ          

การตรวจสอบกับ ECHA ก่อนจะมีการยื่นเรื่อง

ต ่อคณะกรรมาธ ิการฯ  นาย  Enrico Brivio  

โฆษกของคณะกรรมาธ ิการฯ  ได ้กล ่าวว ่า             

คาดว่าจะมีการยื ่นเอกสาร final opinion ต่อ

คณะกรรมาธิการก่อนช่วงหยุดฤดูร ้อน และ

หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการจะเริ่มกระบวนการ

สนทนากับประเทศสมาช ิกเพ ิ ่มร ับรองสาร 

glyphosate เป็น active substance in Plant 

protection products (PPP) ก ร ะบ วนก า ร

ดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนหลังจาก

ได้รับความเห็นจาก ECHA อย่างเป็นทางการ 

หรืออย่างช้าที่สุดภายในสิ้นปีนี ้

ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมสารเคมีปราบ

ศัตรูพืช นาย Greme Taylor (European Crop 

Protection Association หร ื อ  ECPA) แสด ง

ความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวว่าการตรวจสอบ         

ที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับหลักฐานกว่า 90,000 

หน้าและการศึกษาที่ผ่านการรับรองกว่า 3,300 

การศึกษา อีกทั ้งความเห็นของ  European 

Food Safety Authority (EFSA) และ   German 

Federal Institute for Risk Assessment (BfR) 

รวมทั้งหน่วยงานด้านมาตรฐานต่าง ๆ ทั่วโลก          

ที่แสดงให้เห็นว่าสาร  Glyphosate ไม่ก่อให้เกิด

ม ะ เ ร ็ ง  แ ล ะภ า ค อ ุ ต ส า ห ก ร ร มห ว ั ง ว ่ า

คณะกรรมาธ ิการย ุ โ รปจะทำการร ับรอง         

สารดังกล่าวอย่างรวดเร็วและให้การรับรองเป็น

ระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเป็นระยะการรับรองที่ถูก

เสนอต่อสหภาพยุโรปก่อนที่สารดังกล่าวจะตก

เป็นประเด็นการโต้แย้งทางการเมืองและอารมณ์

แทนการใชห้ลักวิทยาศาสตร ์

 
กลุ่ม Health and Environment Alliance (HEAL) 

อ ีกกล ุ ่มท ี ่ต ่อต ้านการร ับรองสารด ังกล ่าว           

แสดงความเห็นว่า ผลการตัดสินใจของ ECHA 

เป็นการถอยหลังของการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็ง 

(cancer prevention) และสวนทางกับผลการ

แถลงขององค์กร World Health Organisation 

International Agency for Research on 

Cancer (IARC) องค์กรที ่ม ีความเชี ่ยวชาญใน

ด ้านด ังกล ่าวท ี ่ส ุดในโลก  ได ้กล ่าวว ่าสาร 

Glyphosate นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิด

มะเร็ง (probable carcinogen) ในปีค.ศ. 2015 

ก่อนหน้านี้หน่วยงาน European Food Safety 

Authority (EFSA) กล่าวในเดือนพฤศจิกายน 

ค .ศ . 2015 ว่าสาร glyphosate นั ้นไม ่น ่าจะ

ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์และได้เสนอให้มีการ

ยกระดับการตกค้างของสารฆ่าวัชพืช ที่จะเป็น

อันตรายต่อมนุษย์ EFSA ได้แนะนำต่อผู ้ร ่าง
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นโยบายของสหภาพยุโรปและให้ผลสรุปที่น่าจะ

นำไปสู่การรับรองสาร glyphosate ที่ถูกนำผลิต

โดยบริษัท Monsanto ในปีค.ศ. 1970 และใช้

ในผลิตภัณฑ์ยอดนิยม Roundup และผลิตภัณฑ์

อื่น ๆ ที่จำหน่ายในทั่วโลก 

กลุ ่มร ักษ์ธรรมชาติต ่าง ๆ ได้เร ียกร้องให้ม ี         

การแบนสารดังกล่าวหลังองค์กร  International 

Agency for Research on Cancer (IARC) ไ ด ้

กล่าวในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 ว่าสารดังกล่าว

น่าจะก่อให้เกิดมะเร็ง (probably carcinogenic 

to humans) โดยมีการยื่นรายชื่อของผู้ที่ต่อต้าน

กว่า 1.4 ล้านคนต่อสหภาพยุโรปเพื ่อยับยั ้ง           

การรับรองสารดังกล่าว 

EFSA กล่าวว่าได้ทำการวิจ ัยโดยคำนึงถึงผล

การศึกษาของ IARC แต่กลุ่ม Greenpeace ได้

กล่าวหา EFSA ว่าเป ็นการล้างมลทินให้ก ับ           

สารดังกล่าว 

พันธบัตรสีเขียว การลงทุนท่ีกำลังมาแรง 

ที่มา – Business insider 

ในปัจจุบัน สัดส่วนของประชาชนที่ไม่ได้สนใจ
เพียงผลกำไรที่ได้จากการลงทุนเท่านั้น แต่ยัง
คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลงทุน
ของตนด้วย มีจำนวนมากขึ้น การเพิ่มขึ ้นของ
ประชากรที่ให้ความสนใจในด้านดังกล่าวส่งผล
ให้มีการเติบโตในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์ที ่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (socially responsible 
investment products) และการลงทุนที่มีชื ่อ
เฉพาะว่า “Impact Investing” ในตลาด Wall Street 

นอกจากนี้ การเติบโตของพันธบัตรสีเขียว หรือ 
Green Bonds ยังเป็นส่วนหนึ ่งของแนวโน้ม
ดังกล่าวอีกด้วย “ความสนใจของนักลงทุนต่อ
ผ ล ิ ต ภ ัณฑ ์ ท ี ่ เ ป ็ น ม ิ ต ร ต ่ อ ส ิ ่ ง แ ว ดล ้ อ ม 
(Environmental solutions) น ั ้น เพ ิ ่มส ู งข ึ ้น 
เป็นอย่างมากในช่วงที ่ผ ่านมา การลงทุนที ่
ร ับผิดชอบต่อสังคมทั ่วโลกคิดเป็นมูลค่ากว่า 
21.4 ล้านล้านเหร ียญสหรัฐฯ และมากกว่า          
ร้อยละ 93 ของเศรษฐีเงินล้านในสหรัฐให้ความ
สนใจในการลงท ุนด ้าน Impact Investing” 
ธนาคาร Bank of America Merrill Lynch ระบุ
ในรายงานล่าสุด 

เมื่อต้นปีนี้ (ค.ศ. 2017) มูลค่ารวมของพันธบัตร
สีเขียวขึ้นไปถึง 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น
มูลค่าสูงสุดตั ้งแต่เริ ่มก่อตั ้งพันธบัตรดังกล่าว 
และคาดว่าในปีนี้พันธบัตรดังกล่าวจะเพิ่มมูลค่า
ขึ้นอีก 150 พันล้านเหรียญฯ ตามรายงานของ
กลุ่ม equity strategists ของธนาคาร Bank of 
America Merrill Lynch นำโดยนาย Beijia Ma 
รายงานดังกล่าวย ังระบุว ่าการเพิ ่มข ึ ้นของ            
กลุ ่มพันธบัตรดังกล่าวนั ้นถูกขับเคลื ่อนโดย          
การออกพันธบัตรโดยรัฐบาลของชาติต่าง ๆ 

ตามรายงานของธนาคาร การเพ ิ ่มข ึ ้นของ
พันธบัตรสีเขียวในปีค.ศ. 2016 นั ้นมีผลจาก
ข้อตกลงระดับนานาชาติด้านสภาพอากาศหรือ 
International Paris climate agreement ใ น
ปีค.ศ. 2015 นานาประเทศเห็นว่าพันธบัตรสีเขียว
จะเป ็นหนึ ่ งในแนวทางที ่จะสามารถบรรล ุ
เป้าหมายในข้อตกลงดังกล่าวและลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนของตนให้อยู่ภายใต้มาตรฐานใหม่ได้ 

ใ น ร า ย ง า น ด ั ง ก ล ่ า ว ธ น า ค า ร  Bank of 
America  ระบุว่า 
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“ในปีค.ศ. 2016 เป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  
( a transformative year) ในนโยบายระด ับ
นานาชาติต่อการพัฒนาพันธบัตรสีเขียว โดยมี
จีนเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในการแสดงผลกระทบ
ของข้อบังคับที่สนับสนุนพันธบัตรดังกล่าว นานา
ประเทศเริ่มที่จะดำเนินการความรับผิดชอบต่อ
ข้อตกลงของต้น ผ่านการออกพันธบัตรสีเขียว
ในช ่วงไตรมาสที ่ผ ่านมา โดยโปแลนด์เป ็น
ประเทศแรก ตามโดยฝรั่งเศส (พันธบัตรมูลค่าว่า 
7 พันล้านเหรียญฯ มากที่สุดเป็นประวัติการณ์)” 

 

ที่มา Bank of America 

ธนาคารดังกล่าวยังเชื ่อว ่าจะมีอ ีก 5 ถึง 10
ประเทศที่จะออกพันธบัตรสีเขียวภายในปีนี้ และ
มีส่วนร่วมผลักดันการเติบโตของตลาดดังกล่าว 
Bank of America คาดว ่ า ไนจ ี เ ร ี ย จะ เป ็ น
ประเทศต่อไปที่จะออกพันธบัตรสีเขียว (ช่วง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน) และมีการคาดเดาว่า
จีน ประเทศที่ปล่อยก๊าซ CO2 คิดเป็นสัดส่วนถึง
ร้อยละ 30 ของปริมาณก๊าซทั้งหมด จะเป็นผู้นำ
ในการออกพันธบัตรสีเขียวในปีนี ้ คาดว่าจะมี
การเติบโตในพันธบัตรดังกล่าวในจีนกว่าร้อยละ 
50 ภายในปีนี ้

Bank of America คาดว่าจะมีการออกพันธบัตร
สีเขียวคิดเป็นมูลค่ากว่า 90-130 พันล้านเหรียญ

ในปีค.ศ. 2017 มีการเติบโดในตลาดดังกล่าวกว่า
ร้อยละ 30 ถึง 50 ในจีนและร้อยละ 15 ทั่วโลก 
แต่การคาดเดาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเติบโตที่สูง
ของตลาดใหม ่ ๆ เช ่น ลาต ินอเมร ิกาและ
แอฟริกาด้วย ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีจำนวน
พันธบ ัตรคงค ้าง (outstanding bond) หร ือ
พันธบัตรที่ผ่านไม่ได้รับการคืนมูลค่าสูงที่สุด 

นอกจากนี้ Bank of America ยังคิดว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดพันธบัตรในช่วงต่อไป เช่น
การ Diversification ของพันธบัตรสีเขียว เช่น
อาจจะอยู ่ในรูปแบบ green mortgage back 
security ที ่ธนาคารนำมาใช ้ในการตัดส ินใจ
ปล่อยกู ้ในกรณีที ่ล ูกหนี ้จะนำเง ินกู ้ไปใช้ใน           
การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

 

 

 

รัฐสภายุโรปประกาศกฎหมาย              

ด้านการควบคุมอาหาร 

ที่มา- Euachieve 

รัฐสภายุโรปได้ประกาศกฎหมายใหม่ด้านการ

ควบคุมอาหารเมื ่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560        

ที ่ผ ่านมา ข้อบังค ับดังกล่าวมุ ่งปราบปราม          

การปลอมแปลงอาหาร โดยให้สิทธิเจ้าหน้าที่ใน

การเข้าตรวจสอบและทำการทดสอบที่จำเป็น

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน 
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กฎดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ ้นปีพ.ศ. 

2562 และจะม ีการปร ับอ ัตราค ่าปร ับของ         

ผู้กระทำผิดให้สูงขึ้น อีกทั้งอัตราค่าปรับจะถูก

คำนวณจากรายได้และกำไรของบริษัทที ่ระบุ 

รายระเอียดของอาหารผิดและถือเป็นกิจกรรม

ฉ้อโกง 

การปรับข้อบังคับและการลงโทษดังกล่าวมาจาก

ข่าวการปลอมแปลงเนื ้อวัวและเนื ้อหมูโดยใช้ 

เนื้อม้าในปีค.ศ. 2556 ที่สร้างความตื่นตระหนก

ต่อผู ้คนนับล้านในสหภาพยุโรป และส่งผลให้

ผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงแต่งและเนื้อบดต่าง ๆ ถูกถอน

ออกจากร้านค้าทั่วสหภาพยุโรป 

นาง Karin Kadenback ผู้แทน MEP จากออสเตรีย

ได้กล่าวในท่ีประชุมท่ีนำเสนอกฎหมายดังกล่าวต่อ

รัฐสภายุโรปใน เมือง Strasbourg ประเทศฝร่ังเศส 

“อาหารในยุโรปต้องไม่มีความเส่ียงและปลอดภัย” 

และผู้บริโภคจะต้องไม่ถูกหลอกโดยเรื ่องอื ้อฉาว

อย่างท่ีผ่านมาอีก แม้การปลอมแปลงดังกล่าวจะไม่

ส่งผลร้ายต่อสุขภาพก็ตาม 

กฎหมายฉบับใหม่นี้ได้รับการอนุมัติจากประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศของกลุ่มแล้ว 

และมีจุดมุ ่งหมายเพื ่อปรับปรุงการตรวจสอบ 

การฉ้อโกง และช่วยฟื ้นฟูความเชื ่อมั ่นของ

ผู ้บร ิโภคต่อห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมอาหาร           

ที่เกี่ยวเนื่องกัน 

 

กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมทั ้งห่วงโซ่อาหาร 

(food chain) ทั ้ งอาหาร อาหารสัตว ์ เกษตร

อินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืช สวัสดิภาพและสุขภาพ

ของสัตว์ และ การบ่งช้ีท่ีมาด้าน ภูมิศาสตร์ 

ข้อสรุปของกฎดังกล่าวมีดังนี ้

• กรอบของข้อบังคับที ่มีความครบถ้วน
มากข ึ ้น  โดยรวมเอาห ่วงโซ ่อาหาร

ทั้งหมด เช่น อาหาร อาหารสัตว์ สุขภาพ

ของพืช สารฆ่าแมลง สวัสดิภาพของสัตว์ 

การเกษตรอินทรีย ์

• การสามารถเข้าตรวจสอบ โดยใช้หลัก

ความเส ี ่ยงเป ็นพ ื ้นฐาน (risk-based 

control) ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

• การบังคับใช้กฎและข้อบังคับที่ดีขึ้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงการฉ้อโกง 

• สว ัสด ิการของส ัตว ์ท ี ่นำเข ้ามาจาก
ประเทศที่สาม และ  
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• การควบคุมโดยคณะกรรมาธิการฯ ใน
ด้านดังกล่าวต่อประเทศสมาชิกและ

ประเทศที่สาม 

ข้อบังคับดังกล่าวจะถูกประกาศผ่านกฎหมาย 

ข้อเดียว ที่จะรวมเอารายละเอียดจากภาคส่วน

ต่าง ๆ กว่า 16 ส่วนและจะมีการปรับข้อบังคับ 

ที่ทับซ้อนกัน รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นและเป็น

ส ัดส ่วนเพ ื ่อให ้ข ้อบ ังค ับด ังกล ่าวสามารถ

ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และนำไปใช้ใน

การจัดกระบวนการสำหรับห้องทดลองได้อย่าง

รวดเร็ว 

รายงานสถิติอุตสาหกรรมการผลิตประจำ

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2016 โดย UNIDO 

ที่มา: UNIDO 

UN Industrial Development Organisation 
หรือ UNIDO นำเสนอรายงานการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการผลิตทั ่วโลก
สำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา 
โดยคำนวณการเติบโตของเศรษฐกิจโดยใช้ดัชนี
อุตสาหกรรมการผลิต (indices of industrial 
production) ผู้ที ่สนใจสามารถหารายงานของ
ไตรมาสก่อนหน้านี ้ อ่านได้บนเว ็บไซส์ของ
องค์กร ซึ ่งแสดงวิธ ีการคำนวณและประเมิน
อัตราการเติบโตประจำปี และรวบรวมดัชนีราย
ไตรมาสต่าง ๆ 

รายละเอียดหลักของรายงานดังกล่าวมีดังนี ้

• ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของโลกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.7 ในไตรมาสที่ 4 ของ ปีค.ศ.
2016 เมื ่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน  

ของปีก่อน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาใน
ด้านบวก ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ.2016 สามารถ
แบ่งออกเป็นการเต ิบโตของผลผลิต
ภ า ค อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  ใ น ป ร ะ เ ท ศ
อุตสาหกรรมร้อยละ 1.4 และในประเทศ
กำลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม
ใหมร่้อยละ 4.4 

• การเติบโตในประเทศที ่ม ีการพัฒนา
อุตสาหกรรมแล้ว มีลักษณะที่แตกต่าง
จาก  แนวโน ้มการเต ิบโตในเอเช ีย
ตะวันออก โดยที่ประเทศในเขตยุโรปมี
โมเมนตัมการเติบโตที่ดีในขณะที่มีการ
ชะลอตัวโดยรวมของประเทศในทวีป
อเมริกาเหนือ 

• เศรษฐกิจเอเชียมีอัตราการเติบโตที่สูงถึง 
5.5% จาการประมาณการของ UNIDO 
การผลิตของประเทศกำลังพัฒนา มีการ
ลดลงเล็กน้อยเมื ่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว ประเทศในเขตลาติน
อเมริกาลดลง 1.0% และแอฟริกา5% 

• ในแง่ของผลการดำเนินงานโดยรวมของ 
อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการ
ผลิตระดับสูงและปานกลางมีการเติบโต
ส ู ง ส ุ ด  – ก า ร ผล ิ ต คอมพ ิ ว เ ต อ ร ์
อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ออพติคอล
เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 6.3 ในทางตรงกันข้าม         
การผลิตยาสูบของท่ัวโลกลดลงร้อยละ 5.8 

รายละเอียดของแนวโน้ม 
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ภาพที ่ 1: ผลผลิตของทั ่วโลกมีการเติบโตขึ ้น
เล ็กน ้อยในช ่วงไตรมาสส ุดท ้ายของป ีค .ศ .
2016  อัตราการเติบโตที ่ชะลอตัวในประเทศ
เศรษฐกิจกำลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ (emerging industrial economies) นั ้น
ได้รับการชดเชยโดยการขยายตัวของประเทศที่
พ ัฒนาอ ุ ตสาหกรรมแล ้ ว  ( industrialized 
country) อย่างไรก ็ตามระดับการเต ิบโตใน
ประเทศกำลังพัฒนาสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
อย่างต่อเนื ่อง และแม้ว่าแนวโน้มการเติบโต
โดยรวมของการผลิตในโลกจะเป็นบวกในช่วง
ครึ่งปีหลังของปีค.ศ.2016 แต่ความไม่แน่นอน
ทางการเม ืองย ังคงอย ู ่ ในระด ับส ูงและการ
เปลี ่ยนแปลงที ่อาจเกิดขึ ้นในการจัดการทาง
การค้าโลกอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ 

 

ภาพที ่ 2: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยุโรป
ขยายตัว 1.6% ในขณะที่อัตราการเติบโตของ           
ยูโรโซนอยู ่ท ี ่ 1.7% แนวโน้มการเติบโตของ        
ทั้งสองกลุ่มนี้มีความคล้ายและเกือบจะรวมเข้า
หากันในช่วงสิ ้นปีค.ศ. 2016 แสดงให้เห็นถึง
ความต้านทานที ่สมดุลและการตอบสนองต่อ
ผลกระทบต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศยูโรโซน อิตาลี
ม ีอ ัตราการเต ิบโตรวม 2.8% รองลงมาค ือ
เยอรมนีซึ ่งมีอัตราการเติบโต 1.2% ในขณะที่
ฝรั่งเศสมีอัตราการเติบโต 0.2% ประเทศที่อยู่
นอกเขตยูโรโซนนั้น สหราชอาณาจักรมีอัตรา
การเติบโตเพิ่มขึ้น 1.9 % 
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ภาพที่ 3: การเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรมใน
ประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ใหม่ได้รับผลกระทบจากสัญญาณด้านลบจาก
ประเทศที ่เป็นหลักในกลุ ่มนี ้ แม้ว่ากิจกรรม   
การผลิตในจีนจะขยายตัวต่อเนื ่อง แต่มีการ
ชะลอตัวของการผลิตเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
หน้า ในบราซ ิลเองก ็ม ีการชะลอตัวลงของ
อุตสาหกรรมการผลิตในปี ค.ศ.2016 เหลือเพียง
ร้อยละ 2.9 ในไตรมาสสุดท้ายของปีค.ศ.2016 
ผลผลิตการผลิตของอินโดนีเซียขยายตัวร้อยละ 
2.3 ในขณะที่ผลผลิตการผลิตของอินเดียเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.5 ลุกขึ้น. 

 

 
ภาพที ่ 4: อุตสาหกรรมการผลิตทั ่วโลกมีการ
เติบโตทางบวกในเกือบทุกภาคในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี ค.ศ.2016 อุตสาหกรรมการผลิต
สูงและปานกลางเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อมอง
ไปที ่พ ัฒนาการในแต่ละปี การผล ิตเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์อ ิเล ็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์
ออปติคอลขยายตัว 6.3% ในขณะที ่การผลิต
ยานยนต์เพิ่มขึ้น 6.2% และการผลิตผลิตภัณฑ์
ยา 4.0% แต่ภาคอุตสาหกรรมยาสูบมีการผลิต
ลดลง 5.8% และการผลิตโลหะพื้นฐานทั่วโลก       
ก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดย
ติดลบ 0.7% ในไตรมาสที ่ส ี ่ของปีพ.ศ. 2559  
อันเป็นผลมาจากการผลิตโลหะพื้นฐานขั้นต้นที่
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในประเทศจีน 

รายงานฉบับเต็ม 

หมายเหตุ – องค์กร UNIDO ได้ทำการจับกลุ่มประเทศ
ต่าง ๆ ขึ้นใหม่โดยได้เริ่มใช้เกณฑ์ดังกล่าวมาตั้งแต่ปีค.ศ.
2013 รายละเอียดดังกล่าวก็อยู่บนรายงาน International 
Yearbook of Industrial Statistics ประจำปีค.ศ. 2016 

 

รายงานประจำปี 2016 ของ UNIDO 
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ที่มา UNIDO 

UNIDO ได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2016 ซ่ึงเป็น

ปีที ่สำคัญสำหรับองค์กรที่ฉลองครบรอบ 50 ปี         

ผู ้อำนวยการใหญ่กล่าวในรายงานว่าปี 2016        

เป็นปีที ่สะท้อนถึงประวัต ิความเป็นมาและ

กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีผ่าน

มา และมองไปสู่โครงการต่าง ๆ ในอนาคตและ

การยกระดับบทบาทขององค์กรในเป้าหมาย 

2030 Agenda for Sustainable Development 

องค์กรได้เฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีโดยการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การอภิปราย 

การประชุมเชิงปฏิบัติ และนิทรรศการที่แสดงให้

เห็นถึงบทบาทขององค์กรต่อชีวิตของประชาชน

จำนวนมากในช ่วงหลายปีท ี ่ผ ่ านมา มีการ

สนับสนุนจากผู้นำระดับสูงของหลายประเทศ ซึ่ง

ยืนยันถึงความมุ ่งมั ่นในการร่วมมือระหว่าง

ประเทศต่าง ๆ และองค์กรท่ีเน้นเฟ้น 

ปี 2016 ยังเป็นปีแรกของการดำเนินการวาระ การ

พ ั ฒ น า  2030 Agenda for Sustainable 

Development และเป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ย ั ่ งย ืน  (Sustainable Development Goals – 

SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่ 9 หรือ 

Building Resilient Infrastructure, Promoting 

inclusive and sustainable industrialization 

and fostering innovation เป ็นเป้าหมายที ่ม ี

ความเกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายอื่น ๆ ภายในวาระ

การพัฒนาดังกล่าว มีส่วนสำคัญในการกำจัดความ

ยากจนของประชากรโลก และมีความเก่ียวข้องกับ 

UNIDO โดยตรง 

รายงานประจำปีฉบับนี้เน้นประเด็นการพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองขององค์กรในด้านการจัดการภายใน 

ท้ังโครงสร้างและกระบวนการ โดยเฉพาะนโยบาย

สำนักงานภาคสนาม (field office policy) ที่ได้

ผ่านการรับรองจากการประชุมสามัญครั้งล่าสุด 

นโยบายดังกล่าวมุ่งจัดระบบทรัพยากรและการ

วางตำแหน่งเจ ้ าหน ้าท ี ่องค ์กรเพ ื ่อให ้การ

ประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกและองค์กรมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ในส่วนที่ 1 ของรายงานประจำปีระบุถึงภาพรวม

ของกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรในปีที่ผ่านมา โดย

มีความกระชับมากขึ ้นกว่าปีที ่แล้ว และมีการ

แนะนำหน่วยงานใหม่ Gender Equality and 

Empowerment of Women Strategy ในส ่วน

ที่สองจะเป็นการแนะนำกรอบการดำเนินการของ

องค์กรใหม่ – Integrated results and performance 

framework (IRPF) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ medium-

term programme framework (MTPF) 2016-

2019 กรอบการดำเนินการด้งกล่าวจะช่วยให้มี

การรายงานผลการดำเนินการและประสิทธิภาพ

ขององค์กรในบริบทของเป้าหมายการพัฒนา 

2030 Agenda และอาณัติ ISID 
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