
 

 

 

EU-Industry review 

ฉบับที ่8 ประจ าเดือน สิงหาคม 2557 
 Energy Globe Award  
 ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและการวางแผนเพื่ออนาคต – 

กรณีศึกษาจากประเทศนอร์เวย์ 
 อัตราการว่างงานของเยาวชนและมาตรการช่วยเหลือของอียู 
 ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์จะโตถึงสามเท่าภายใน 2018 
 ผลกระทบของภาษีอาหารต่อศักยภาพในการแข่งขัน 
 การสัมมนาระดับนานาชาติด้าน eGovernment และ 

eHealth ประจ าปี 2014 
 ผู้อพยพเข้าสหภาพยุโรปอย่างผิดกฎหมายจมน  าตาย

เกือบ 2,000 คนในปีนี  
 ผลกระทบจากการคว่ าบาตรรัสเซียต่อการเกษตร

ออสเตรีย - โอกาสของประเทศไทย? 
 สหภาพยุ โรปลงนามใน  Free Trade Agreement 

(FTA) กับแคนาดา 

 
 

 

  sdf  

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์ 
กองบรรณาธิการ – นายพีระพันธ์ จิตราภิรมย์  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com  

 
 

 

 

Energy Globe Award – รับสมัครถึง            
วันที ่22 กันยายน ค.ศ. 2014 
พลังงาน 
ที่มาของข่าว: EU 

รางวัล ENERGY GLOBE Award ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นในปีค.ศ. 1999 โดยนาย Wolfgang Neumann 
ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานจากประเทศออสเตรีย 
ใ น ปั จ จุ บั น  ร า ง วั ล นี้ เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ร า ง วั ล             
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด 

จุดประสงค์ของรางวัลนี้คือ การประชาสัมพันธ์
โครงการด้านความยั่งยืนท่ีประสบความส าเร็จ         
ต่อประชาชนในวงกว้าง เพื่อเป็นการเผยแพร่        
แนวทางการแก้ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม โดย

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
http://www.energyglobe.info/en/participation/2-online-submission-form/
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โครงการท่ีสามารถเข้าร่วมได้ต้องเป็นโครงการ           
ท่ีอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากร หรือเป็นโครงการ
เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียน ในแต่ละปี          
มีโครงการกว่า 800 โครงการเข้าร่วม โดยรางวัล    
ท่ีจะได้รับแบ่งออกเป็น 1) National (country) 
ENERGY GLOBE Awards และ 2) International 
ENERGY GLOBE Awards/World Award ในปีนี้
บริษัท SunSawang Company Limited ได้รับ
รางวัล National Energy Globe ของประเทศไทย 
และวันปิดรับสมัครส าหรับรางวัล Energy Globe 
awards ประจ าปีค.ศ. 2015 คือวันท่ี 22 กันยายน 
ค.ศ. 2014 

 
ความเชื่อมั่นตอ่รัฐบาลและการวางแผน
เพื่ออนาคต - กรณีศึกษาจากประเทศนอร์เวย์ 
การใช้ทรัพยากร 
ที่มาของข่าว: EU 

นอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีแหล่งน้ ามันเป็น
ของตนเอง ในปี  ค.ศ. 2011 นอร์เวย์ส่งออก
น้ ามันดิบมากเป็นอันดับท่ี 8 ของโลก (78Mt) 
ส่งออกน้ ามันกลั่นมากเป็นอันดับ 9 ของโลก 
(86Mt) และส่งออกก๊าซธรรมชาติมากเป็น           
อันดับ 3 (99bcm) อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าแปลกใจ
ว่ าแม้จะมี ทรัพยากรด้ านพลั งงานมากมาย              
จนท าให้นอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีระดับ
ฐานะสู ง  แต่ ประชาชนของนอร์ เ วย์ กลั บมี                 
ความเป็นอยู่ท่ีมัธยัสถ์อย่างน่าท่ึง 

รัฐบาลนอร์ เวย์น ารายได้ ท่ี ได้จากทรัพยากร
พลังงานไปลงทุนในกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ 
(sovereign wealth fund) แทนการน ามาใช้จ่าย
ในโครงการต่ างๆ  ท้ังหมด กองทุนดังกล่าว              

ในปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 800 พันล้าน USD คิดเป็น
สัดส่วนถึงร้อยละ 1 ของ Stock ท้ังหมดในโลกนี้ 
จึงสามารถกล่าวได้ว่าประชากรของนอร์ เวย์           
แต่ละคนเป็นเศรษฐีเงินล้าน เพราะมีเงินออม           
ท่ีเก็บให้โดยรัฐมากกว่าล้านโครนเนอร์ต่อคน         
เลยทีเดียว 

แนวคิดของรัฐบาลในการด าเนินโครงการนี้
ค่อนข้างน่าสนใจ รัฐบาลจะน าเงิน ท่ีได้จาก           
การขายน้ ามันและพลังงานมาลงทุนก่อน ส่วนเงิน
ท่ีเหลือจากการลงทุนแล้วจึงจะถูกน าไปใช้จ่าย           
ในโครงการของรัฐบาลต่อไป ซึ่งสัดส่วนเงินท่ีเหลือ
จากการลงทุนนั้นน้อยมาก คิดเป็นประมาณ            
ร้อยละ 4 หรือน้อยกว่านั้น ท้ังนี้ เพราะรัฐบาล
ตระหนักดีถึงทรัพยากรทางพลังงานท่ีมีอย่างจ ากัด 

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีน่าสนใจมากกว่านั้น คือ สิ่งท่ี
ท าให้แนวคิดของรัฐบาลสามารถน ามาด าเนินการ
ได้อย่างเป็นผลสัมฤทธิ์ นั่นก็คือความเชื่อมั่นของ
ชาวนอร์เวย์ ท่ีมีต่อรัฐบาลตนเอง ศาสตราจารย์ 
Cappelen กล่าวว่าประชาชนนอร์เวย์มีความเชื่อมั่น
ต่อรัฐบาลสูงมาก พวกเขาเชื่อมั่นว่าจ านวนเงินนี้
จะไม่ถูกจัดการอย่างผิดๆ และจะไม่ถูกใช้ไป
ในทางท่ีประชาชนไม่ต้องการ 

ท้ังแนวคิดของรัฐบาลและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนส่งผลให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจ          
ท่ีมั่นคง ดังนั้น การลดลงของทรัพยากรพลังงาน  
ในอนาคตคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างใด 

ความมัธยัสถ์และการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของ
ชาวนอร์ เวย์อาจจะมาจากการตระหนักถึ ง             
ความไม่ยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ 
ตามถนนของเมือง Bergen แทบจะไม่มีรถหรู
ราคาแพงเช่น Porsche หรือ Bentley ให้เห็น 
แม้ว่าค่าครองชีพของนอร์เวย์จะสูงเป็นอันดับต้นๆ 
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กาแฟหนึ่งแก้วในนอร์เวย์มีราคาเกือบ 10 USD 
ซึ่งเป็นราคาท่ีน่าใจหายส าหรับนักท่องเท่ียว แต่
ส าหรับประชาชนของนอร์เวย์แล้ว ราคานี้เป็น
ราคาท่ีไม่สูงมาก เพราะเงินเดือนและค่าแรงใน
ประเทศมีระดับท่ีค่อนข้างเสมอภาค ความแตกต่าง
ระหว่างรายได้ของพนักงานใช้แรงงานและ
พนักงานในบริษัทยังมีไม่มาก ซึ่งจะมีข้อเสียคือ
บุคลากรท่ีมีความสามารถสูงจะย้ายไปท างานท่ีอื่น 
แต่ข้อดีของระบบนี้ก็มีเช่นกัน จากการส ารวจโดย 
New York's Columbia University ชาวนอร์เวย์
เป็นหนึ่งในประชากรท่ีมีความสุขที่สุดในโลก 

 
อัตราการว่างงานของเยาวชน  
และมาตรการช่วยเหลอืของอีย ู
การว่างงานของเยาวชน 
ที่มาของข่าว: EU 

วัน ท่ี 12 สิงหาท่ีผ่านมาเป็นวันเยาวชนของ
สหภาพยุโรป ในปัจจุบันมีประชากรท่ีมีอายุต่ ากว่า 
25 ปีของสหภาพยุโรปกว่า 5.3 ล้านคนท่ีไม่มี          
งานท า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ สหภาพยุโรป 
ได้ด าเนินมาตรการ Youth Guarantee Scheme 
ซึ่งเป็นมาตรการท่ีมุ่งหางานให้เยาวชนท่ีมีอายุ           
ต่ ากว่า 25 ปี ภายใน 4 เดือน สหภาพยุโรปได้
จัดสรรเงินกว่า 10 ล้านยูโรจาก European Social 
Fund และ 6 ล้านยูโร จาก Youth Employment 
Initiative มาลงทุนเพ่ือช่วยเหลือให้เยาวชนเหล่านี้
มีงานท า 

นอกจากนี้  สหภาพยุโรปยังมีโปรแกรมต่างๆ          
ท่ีสนับสนุนและให้โอกาสเยาวชนในการเพิ่ม
ศักยภาพให้ตนเอง เช่น Erasmus ซึ่งเป็นโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา เริ่มครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1987 
ในปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 3 ล้านคนท่ีเข้าร่วม
โครงการนี้  โดยในปี ท่ีผ่านมามีนัก เรียนกว่า 
270 ,000 คนได้ รับ ทุนจากโครงการนี้  ส่ วน
โครงการ EYE (European Youth Event) 2014 
เป็นโครงการท่ีเพิ่งเริ่มในเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา 
โดยเป็นโครงการรับฟังความคิดเห็นจากเยาวชน
เกี่ยวกบัอนาคตของยุโรป 

 
ตลาดพลังงานแสงอาทติย์จะเพิ่มขึ นถึงสาม
เท่าภายใน 2018 
พลังงานทดแทน 
ที่มาของข่าว Reuters.com 

ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าตัวภายในปี ค.ศ. 2018 
จากการประเมินของ European Photovoltaic 
Industry Association (EPIA) ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจาก 139 
gigawatt (GW) ในปีค.ศ. 2013 เป็น 374 GW          
ในปี ค.ศ. 2018 โดย EPIA ได้ท าการประเมินนี้   
ผ่านการจ าลองในสถานการณ์ท่ีน่าจะเป็นไปได้         
มากท่ีสุด 

การเติบโตนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ         
ในเอเชียมากท่ีสุด โดยการขยายดัวในภูมิภาคเอเชีย
ส่วนใหญ่จะมาจากตลาดจีน และจะส่งผลให้
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ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเอเชีย
สูงกว่ายุโรป ภายในปีค.ศ. 2018 คาดว่าอัตรา         
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์        
ในเอเชียจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29 ในปีค.ศ. 2014 
เป็นร้อยละ 40 ของพลังงานท่ีผลิตโดยแสงอาทิตย์
ท้ังหมดในปีค.ศ. 2018 ในขณะท่ีอัตราการผลิต           
ในยุโรปจะลดลงจากร้อยละ 59 เหลือเพียงร้อยละ 
35 ซึ่งเหตุผลของการหดตัวของสหภาพยุโรป           
คาดว่าจะเกิดจากแนวโน้มท่ี เงินสนับสนุนจาก
รัฐบาลในยุโรปลดลง 

การคาดการณ์ตลาดโดยกลุ่ม EPIA ซึ่งมีบริษัทและ
สถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็น
สมาชิกกว่า 100 สถาบัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ทางการตลาด ท่ีจะ เปลี่ ยนไปอย่ า งพลิ กผั น            
ซึ่งท่ีผ่านมาตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในยุโรป         
มีสัดส่วนท่ีใหญ่ที่สุดในโลก 

ปัญหาใหญ่ของการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์คือ
ความจ าเป็นของเงินสนับสนุน (subsidisation) 
และกฎหมาย ท่ี ให้ การสนั บสนุ นด้ านต่ า งๆ           
ท่ี เกี่ยวข้อง ซึ่ งหากสภาวะทางการค้าเหล่านี้
เกื้อหนุน ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์สามารถจะ
เติ บ โต ได้ อย่ า งรวด เร็ ว  แต่ ในทางกลั บกั น             
หากสภาวะทางการค้าเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงก็จะ
ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาดเช่นกัน 

ในปีท่ีผ่านมา มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลกว่า 38.4 
GW ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีค.ศ. 2012 (30 GW)              
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ท าให้ในปัจจุบันพลังงาน
แสงอาทิตย์มีศักยภาพในการผลิตเป็นอันดับสาม
ของพลังงานทดแทนถัดจากพลังงานน้ าและ
พลังงานลม อย่างไรก็ตาม การติดตั้งในเยอรมนี
ลดลงกว่าครึ่งในปีท่ีผ่านมาเหลือเพียง 3.3 GW 
(ร้อยละ 8.6 ของการติดตั้ งใหม่ ท้ังหมด) และ            
การติดตั้งในยุโรปท้ังหมดมี 11.1 GW (ร้อยละ 29 
ของการติดตั้งใหม่ท้ังหมด) ในขณะท่ีการติดตั้ง            

ในประเทศจีนมีมากถึง 11.8 GW (ร้อยละ 30.1 
ของการติดตั้งใหม่ท้ังหมด)   

 

ผลกระทบของภาษีอาหารต่อศักยภาพ          
ในการแข่งขัน 
ข้อก าหนด 
ที่มาของข่าว: EC 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ท าการศึกษาผลกระทบ
ของภาษีอาหารและผลกระทบต่อศักยภาพใน          
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอาหาร (Food 
taxes and their impact on competitiveness 
in the agri-food sector) โดยผู้อ านวยการท่ัวไป 
ของ Enterprise and Industry of the European 
Commission และมีท่ีปรึกษาสัญชาติเนเธอร์แลนด์ 
Ecorys Netherlands ซึ่งการศึกษานี ้อยู่ในกรอบ
กิ จ ก ร ร ม  High Level Forum for a Better 
Functioning Food Supply Chain  ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าภาษีพิเศษท่ีบังคับใช้ต่อผลิตภัณฑ์          
ท่ีมีปริมาณน้ าตาล เกลือ และไขมันท่ีสูง เช่น
น้ าอัดลม อาหารท่ีมีความหวานและความเค็มสูง 
มีผลต่อปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว         
แต่ผลกระทบของภาษีประเภทดั งกล่าวต่อ            
ภาคเกษตรและอาหารยั ง ไม่มีความชัด เจน 
นอกจากนี้  ผลการศึกษายังได้แยกผลกระทบ           
ของภาษีออกเป็นสองประเภทคือ ผลกระทบท่ีมี
ต่อการบริโภค และผลกระทบต่อการแข่งขัน          
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ส่วนในด้านผลกระทบต่อการค้าข้ามพรมแดน 
พบว่ามคี่อนข้างต่ า 

1.ผลกระทบต่อการบริโภค 

การศึกษาสรุปว่าภาษีอาหารโดยท่ัวไปจะท าให้
การบริโภคผลิตภัณฑ์ลดลง โดยผู้บริโภคเลี่ยงไปใช้
สินค้าท่ีไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีในอัตราท่ีต่ า
กว่า อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคอาจจะเลี่ยงไปซื้อ
สินค้าท่ีต้องเสียภาษีเหมือนกันแต่มีราคารวมท่ีต่ า
กว่า ซึ่งในกรณีนี้ จะไม่ช่วยลดปริมาณการบริโภค
สารท่ีถูกก าหนดให้เป็นเป้าหมายภาษี (เช่น เกลือ 
น้ าตาล หรือไขมัน) อีกท้ังผู้บริโภคอาจจะเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อื่นท่ีมีปริมาณ เกลือ น้ าตาล หรือไขมัน
ในระดับเดียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีคิดภาษีแทน 

2.ผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขัน 

การศึกษาได้รายงานถึงผลกระทบของภาษีอาหาร
ต่อศักยภาพในการแข่งขัน ภาษีอาหารเป็นการ
เพิ่มภาระด้านการบริหารของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะ หากภาษีนั้นเรียกเก็บกับส่วนผสมหรือ
หากกฎและข้อระเบียบต่างๆ มีความซับซ้อน  
ส่วนผลกระทบต่อการท าก าไร การจ้างงาน              
การลงทุน และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
แ ละ  SMEs ค าด ว่ า จ ะ เป็ นท า ง ล บ เ ช่ น กั น 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้สินค้าท่ีมี
ราคาต่ ากว่า หรือสินค้าท่ีไม่ต้องเสียภาษี และ
ระดับผลกระทบท่ีจะเกิดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า 
อย่างไรก็ตาม จ านวนกรณีศึกษาท่ีน้อยและ
ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา (ซึ่งท าหลังจากการเริ่มใช้
ภาษีได้ไม่นาน) ท าให้การศึกษาไม่สามารถสรุป
ผลได้อย่างแน่นอน 

ผลกระทบต่อการค้าข้ามพรมแดน 

ผลกระทบด้านภาษีอาหารต่อการค้าข้ามพรมแดน
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยท่ัวไป คือการเพิ่มขึ้นของ

การเดินทางไปซื้อสินค้าเดียวกันข้ามพรมแดน   
ในประเทศเพื่อนบ้านท่ีไม่มีภาษีดังกล่าว อย่างไร      
ก็ตาม การศึกษาพบว่าการเพิ่มขึ้นของการซื้อขาย
ข้ามชายแดนมีค่อนข้างจ ากัด 

ภาษีอาหารและผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นจากภาษี
อาหารมีความซับซ้อนสูง การศึกษาดังกล่าว           
ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีน่าจะเกิดขึ้น แต่ไม่
สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน การวิจัยเพิ่มเติม          
ในด้านนี้  จึ ง เป็นสิ่ งจ าเป็นเพื่อ ท่ีจะประเมิน 
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นอย่างละเอียดและครบถ้วน
มากขึ้น 

 

 
การสัมมนาระดับนานาชาติด้าน 
eGovernment และ eHealth ประจ าปี 
2014   
eGovernment, eHealth 
ที่มาของข่าว: b2match.eu 

eGovernment เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
องค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรป
มุ่งท่ีจะเพิ่มการให้บริการผ่าน eGovernment 
โดยได้วางเป้าหมายให้ภายในปีค.ศ. 2015 ร้อยละ 
50 ของประชาชนในสหภาพยุโรบและร้อยละ 80 
ของธุรกิจและกิจการจะมีการด าเนินการผ่าน          
การให้บริการ eGovernment 

การพัฒนาด้านข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร 
(ICT) ได้ส่งประโยชน์ต่อระบบการดูแลสุขภาพใน
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ร ะ ดั บ ท้ อ ง ถิ่ น แ ละ น าน าช าติ  โ ด ย ไ ด้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินการด้านต่างๆ ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างนวัตกรรม 
ในภาคสาธารณสุข ประเทศออสเตรียได้เป็นผู้น า
ในด้านนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ผู้บริการใน
ภาครัฐและเอกชนของออสเตรียมีประสบการณ์ 
ในการออกแบบ พัฒนา และด าเนินการโครงการ
ในด้าน eGovernment และ eHealth 

การสัมนาระดับนานาชาติด้าน eGovernment 
และ eHealth ประจ าปีค.ศ. 2014 จะถูกจัดขึ้นท่ี
กรุงเวียนนาในวันท่ี 20 ตุลาคม ค.ศ. 2014 โดยมุ่ง
เป้าหมายท่ีผู้ให้บริการ บริษัท หน่วยงานของรัฐ
และผู้ซื้อ-จ าหน่ายจากท่ัวโลกท่ีท างานในด้าน           
ท่ีเกี่ยวข้องหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายกัน 

ผลิตภัณฑ์ท่ีจะมีการน าเสนอในงานนี้ได้แก่ - 

 การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ 
 ทะเบียนกลาง (การลงทะเบียนของ

ประชาชน การลงทะเบียนท่ีดินพาณิชย์) 
 บัตรประชาชน และบัตรประจ าตัว ต่างๆ 
 การใช้งานและการเข้าถึงเว็บ (WAI) 
 การให้บริการท่ีปรึกษาในหลากภาษา 

(ระบบผู้เชี่ยวชาญ) 
 การสื่อสารท่ีปลอดภัยและการเก็บข้อมูล 

(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีข้อบังคับตาม
กฎหมาย)  

 eProcurement 
 ข้อมูลรัฐบาลท่ีเผยแพร่ (OGD) / ข้อมูล

ภาครัฐต่างๆ (PSI) 
 eHealth และ Telemedicine 

 
ผู้อพยพเข้าสหภาพยุโรปอย่างผิดกฎหมาย
จมน  าตายเกือบ 2,000 คนในปีนี  
การย้ายถิ่นฐาน 
ที่มาของข่าว: UN 

รายงานของสหประชาชาติแจ้งถึงสถิติการเสียชีวิต
ของผู้อพยพเข้าสหภาพยุโรปอย่างผิดกฎหมาย 
ทางเรือในปีนี้ (ตั้งแต่เดือนมกราคม) ว่ามีจ านวน
มากถึง 1,889 คนซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับ
อัตราการเสียชีวิตในปีก่อนๆ ในปีค.ศ. 2013 มี
ผู้เสียชีวิต 600 คน ส่วนปีค.ศ. 2012 มีผู้เสียชีวิต 
500 คนส่วนในปีค.ศ. 2011 มีถึง 1,500 คน 

อัตราการเสียชีวิตท่ีสูง เป็นผลมาจากหลายสาเหตุ
เช่น ภูมิอากาศ เรือท่ีบรรทุคนเกินอัตรา เป็นต้น 
นอกจากนี้ สงครามกลางเมืองในประเทศลิเบีย
ส่งผลให้มีจ านวนผู้อพยพหนีสงครามจากประเทศ
ดังกล่าวสู่สหภาพยุ โรปจ านวนมาก  UNHCR 
ประเมินว่ามีผู้อพยพผ่านเข้าสหภาพยุโรปทางเรือ
กว่า 124,380 คน นับตั้งแต่เดือนมกราคมท่ีผ่าน
มา โดยสัดส่วนของผู้อพยพส่วนใหญ่เดินทางเข้า
อิตาลี (108,000 คน) กรีซ (15,000 คน) สเปน 
(1,800 คน) และ มัลต้า (300 คน)   
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ผลกระทบจากการคว่ าบาตรรัสเซียต่อ
การเกษตรออสเตรีย –                   
โอกาสของประเทศไทย? 
เกษตร 
ที่มาของข่าว: globalpost.com 

กลุ่มเกษตรของออสเตรียได้ประเมินว่ารัสเซียได้
ท าการส่งคืนหรือยกเลิกการสั่งซื้อแอปเปิ้ลจาก
ออสเตรียเป็นปริมาณกว่า 500 ตัน ซึ่งหากรวมกับ
ปริมาณของแอปเปิ้ลออสเตรียท่ีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
กว่าปีท่ีแล้วถึงร้อยละ 20 คาดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อราคาแอปเป้ิลในตลาดออสเตรียเป็นอย่างมาก 

เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย 
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง เกษตรออสเตรี ย          
นาย Andrae Rupprechter ได้ประกาศให้ประชาชน
ออสเตรียหันมารับประทานผลไม้ ให้มากขึ้น 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรยังท า
การร้องขอต่อโรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงอาหารให้ใช้ผลิตภัณฑ์           
ท่ีผลิตภายในประเทศ 

ผลการสูญเสียด้านเศรษฐกิจจากการคว่ าบาตร        
ต่ออุตสาหกรรมเกษตรของออสเตรีย คาดว่าจะมี
มากถึง 6 ล้าน USD คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้
ความช่วยเหลือต่อเกษตรกรในสหภาพยุโรปท่ี
ได้รับผลกระทบจากการคว่ าบาตรเป็นเงินจ านวน 
166 ล้าน USD ซึ่งนาย Rupprechter ได้ร้องขอ

เพิ่มเป็น 530 ล้าน USD นอกจากนี้นาย Rupprechter 
มีแผนท่ีจะเริ่มส่งเสริมการส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ๆ
เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และตลาด
เอเชีย ซึ่งไทยเองอาจจะเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพ
ตลาดหนึ่ง 

   

สหภาพยุโรปลงนามใน Free Trade 
Agreement (FTA) กับแคนาดา 
FTA 
ที่มาของข่าว: euractiv.com 

หลังจากการเจรจานานหลายเดือน (เริ่มเมื่อเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2013) สหภาพยุโรปและแคนาดา         
ได้ลงนามในสัญญาท่ีจะเป็นต้นแบบของ FTA 
ระหว่างกลุ่มการค้าท้ังสองกลุ่ม สัญญานี้คาดว่าจะ
ท า ให้ แคนาดา เป็นประ เทศเศรษฐกิ จหลั ก          
ประเทศเดียวท่ีมีสัญญาด้านการค้าระหว่าง
อเมริกาและสหภาพยุโรป 

รายการสินค้าท่ีส่งออกและน าเข้าระหว่างสอง 
กลุ่มเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 98 จะถูกยกเลิกภาษี
เมื่อ FTA นี้มีผลบังคับใช้ 

ร่างสัญญาท่ีได้รับการลงชื่อดังกล่าวจะถูกน าไป
ตรวจและแปลก่อนท่ีจะถูกส่งไปให้รัฐท้ัง 10 รัฐ
ของแคนาดาและสมาชิกของสหภาพยุโรปท้ัง 28 
ประเทศเพื่อท าการรับรอง คาดว่ากระบวนการ
ท้ังหมดจะเสร็จสิ้นภายในปีค.ศ. 2016 นอกจากนี้
แหล่งข่าวยังได้แจ้งว่า ร่างสัญญาดังกล่าวคาดว่า
จะเป็นต้นแบบของ FTA ระหว่าง สหภาพยุโรป
และสหรัฐอเมริกาต่อไป แคนาดาและสหภาพยุโรป



EU INDUSTRY REVIEW |ฉบับที่ 8 – สิงหาคม 2557 8 
 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

วางแผนท่ีจะจัดการประชุม Summit ในเดือน
กันยายนท่ีประเทศแคนาดา 

 

EU-Industry Review เป็นพื้นท่ีเผยแพร่
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใน
ยุโรป เพื่อวงการอุตสาหกรรมไทย ซึ่งน าเอา
บทความจากเวบบล็อกของ ส านักงาน           
ท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 
ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย            
มาจัดท าในรูปแบบจดหมายแจ้งข่าวราย
เดือน ท่านสามารถอ่านบทความเหล่านี้และ
ลิงค์ท่ีเกี่ยวข้องได้ที่เวบบล็อกของส านักงานฯ 

ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมใน
ต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย 

Royal Thai Embassy 
48 Cottagegasse,  
1180, Vienna 
Austria 

 


