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ลักเซมเบิร์ก จัดท ำกำรศึกษำ THIRD 
INDUSTRIAL REVOLUTION STRATEGY 

EC 

กระทรวงเศรษฐกิจ หอการค้าและ องค์กร IMS 
(องค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน) 
ของประเทศลักเซมเบิร์ก ได้ร่วมกันเปิดตัว
การศึกษาเชิงกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมท่ีสามของประเทศ หรือ The Third 
Industrial Revolution Strategy (TIR) โ ด ย มี
เป้าหมายหลักในการสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ       
ท่ียั่งยืนส าหรับลักเซมเบิร์ก การศึกษาดังกล่าว
ด าเนินการร่วมกับ Jeremy Rifkin ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐศาสตร์ และทีมผู้เช่ียวชาญจากนานา
ประเทศ 

แนวคิดของลักเซมเบิร์กดูจะสวนทางกับเทรนของ
ประเทศอื่น ๆ รวมท้ังไทย ท่ีมุ่งไปสู่การเป็น 4.0 
ข้อแตกต่างระหว่างแนวคิด 4.0 และ TIR โดยหลัก
ต่ า ง กั น ต ร ง ก า ร จั ด แ บ่ ง ช่ ว ง ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมท่ีผ่ านมา แนวคิด TIR มองว่ า    
การปฎิวิตอุตสาหกรรมครั้งท่ี 1 นั้นเกิดขึ้นใน

ศตวรรษท่ี 19 ผลักดันโดยเครื่องจักรพลังไอน้ า 
อุปกรณ์การพิมพ์ โทรเลข และถ่านหิน การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ีสองเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 20 
โดยมีพลังงานไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ (centralised 
electricity) โทรศัพท์ วิทยุ ทีวี น า้มันราคาถูก 
และเครื่องจักรสันดาบ เป็นเทคโนโลยีท่ีท าการ
ผลักดันการปฏิวัติดังกล่าว และในปัจจุบันสหภาพ
ยุโรปก าลังท าการวางรากฐานส าหรับการปฎิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ี 3 โดยมี digitalisation เป็น
ตัวหลักในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างภาคส่วน    
ต่าง ๆ 

ในขณะท่ี Industry 1.0 เป็นการใช้เครื่องจักร ต่าง 
ๆ การขับเคลื่อนโดยน้ าและไอน้ ามาใช้ช่วยการ
ผลิต  Industry 2.0 เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
การจัด assembly line และ mass production 
ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Industry 3.0 เป็น
การน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้จัดระบบการผลิต 
รวมท้ัง Internet และการใช้หุ่นยนต์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สู งขึ้นไปอีก และ
ยกระดับเป็น Industry 4.0 เมื่อโลกของความเป็น
จริงและโลกไซเบอร์เช่ือมต่อกันอย่างไม่มีรอยต่อ 
ผ่านการใช้ Internet of Things Big Data และ 
cloud ยกระดับประสิทธิภาพของการผลิตผ่าน
การเชื่อมต่อดังกล่าวท่ีท าให้             ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถเข้ามาจัดการ          การ
ด าเนินการต่าง ๆ อย่างเบ็ดเสร็จ 
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จะเห็นได้ว่าแนวคิดของ TIR และ Industry 1.0-
4.0 มีข้อคล้ายกันตรงท่ี TIR รวมเอา 3.0 และ 4.0 
เข้าด้วยกันนั่นเอง 

กลยุทธ์ TIR ของลักเซมเบิร์กเริ่มด าเนินการในปี
ค.ศ. 2016 ท่ีผ่านมา ซึ่งก่อนนี้ก็ได้ด าเนินการ
นโยบายต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฎิวัติ
อุตสาหกรรม เช่น การพิจารนานโยบายการ
กระจายการลงทุนทางเศรษฐกิจ (Diversification 
policy) และแผนปฏิบัติการในรูปแบบต่าง ๆ มา
นานกว่าทศวรรษ แต่วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
TIR คือการเร่งพลวัตเหล่านี้ และส่งเสริมรูปแบบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความ resilience มาก
ขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 
โดยผลของการวิจัยคือยุทธศาสตร์ ท่ีมีความ
สอดคล้องและครอบคลุมแบบองค์รวม ท่ีจะท าให้
ลั ก เซม เบิ ร์ กสามารถก้ า ว ไปสู่ ก า รปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ีสามได้ 

ลักเซมเบิร์กมองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าเป็น
สิ่งท่ีจ าเป็น เพราะลักเซมเบิร์กตั้งอยู่บนจุดตัด   
ใจกลางยุโรป การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาประเทศให้มีความส าเร็จ นอกจากนี้การ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปก็เป็นอีกหนึ่ง    
ตัวแปรส าคัญท่ีเร่งให้เกิดการพัฒนาดังกล่าว 

ปัจจุบันรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศลักเซมเบิร์กได้รับแรงผลักดันจากปัจจัย
ภายนอกเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การเติบโตของก าลังแรงงาน (growth of labor-

force) และความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตท่ีเริ่มถึงขีดจ ากัด รูปแบบทางเศรษฐกิจ
และวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของประเทศยังมุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากร การบริโภคทรัพยากรยังเป็นไปอย่าง
ทิศทางเดียว (liner resource consumption) ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้าง
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

การน าเอาแนวคิด TIR มาด าเนินการจะช่วยให้ 
ลักเซมเบิร์กสามารถผันตนเองไปสู่การเติบโตเชิง
คุณภาพ ท่ีมาจากการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีประสิทธิภาพในภาพรวม การเพิ่ม
ประสิทธิผล และการจัดการทรัพยากรท่ีชาญ
ฉลาด โดยมีเป้าหมายของการปรับรูปแบบทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น การ
เติบโตอย่างมีคุณภาพนี้จะช่วยสร้างความมั่งคั่งท่ี
เป็นสิ่ ง ท่ีจ าเป็น ในการแก้ปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ เช่น ความยากจน การ
ว่างงาน ความไม่เท่าเทียม การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

จุดมุ่งหมายหลักอีกข้อของการศึกษาดังกล่าวคือ
การสร้างความตระหนักถึง และการเตรียมความ
พร้อมของประเทศลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมส าหรับ megatrends ท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต อาทิ เช่ น  อุ ทกภั ยจากธรรมชาติ  
digitalisation การน าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มาใช้ decarbonisation และการใช้ทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึง รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ ๆ 
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เช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) 
แ ล ะ  ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ บ่ ง ปั น  ( sharing 
economy) ผ่านการศึกษาดังกล่าว ลักเซมเบิร์ก
จะสามารถชี้ให้เห็นถึง ภัยคุกคามท่ีน่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต และสามารถพลิกให้วิกฤติกลายเป็น
โอกาส ส าหรับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียและประชากร
ของประเทศได้ 

แม้ว่าลักเซมเบิร์กจะไม่ใช้แรงผลักดันหลัก ของ 
megatrends เหล่านี้ แต่การมีส่วนร่วม การร่วม
คาดการณ์  แ ละการ เต รี ย มตั วต่ อ ค ว าม
เปลี่ยนแปลงท่ีจะมาถึงก็เป็นสิ่งส าคัญ ท่ีจะช่วยให้
ประเทศคงความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 
การศึ กษายุ ท ธศาสตร์  TIR ของประ เทศ
ลักเซมเบิร์ก จึงเปรียบเหมือนการเตรียมพร้อม
กล่องเครื่องมือส าหรับอนาคต 

การศึกษา TIR ของลักเซมเบิร์ก ใช้วิธี lateral 
bottom-up approach โดยเปิดโอกาสให้ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในระดับประเทศ เข้ามาแสดง
ความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ 
เพื่ อสร้ า งมุ มมอง ท่ี แตกต่ า ง  และน า ไปสู่
กระบวนการการจัดท าแผน ควบคู่ไปกับการจัดท า
ข้อมูลเศรษฐกิจในระดับมหภาคเพื่อการจัดท า
ยุทธศาสตร์นี้โดยเฉพาะ 

การร่วมมือดังกล่าวของภาคส่วนต่าง ๆ ใน
ประเทศนับเป็นการด าเนินการครั้งประวัติการณ์ 
และท าให้ผลการศึกษาท่ีได้เหมาะสมกับความเป็น
จริงในระดับท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องจ านวนมากเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อแผนดังกล่าว และสอดคล้องกับ
แนวทาง  “collaborative commons” และ 
กระบวนทัศน ์Open innovation ท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของ TIR 

การมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันดังกล่าวถูกจัด
ขึ้น โดยแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 9 working group 
ตามท่ีแสดงในภาพด้านล่าง มีการแบ่งหมวด
แนวคิดออกเป็นหกเสาหลักในแนวตั้ง (พลังงาน 
คมนาคม อาคารและสิ่ งก่ อสร้ าง  อาหาร 
อุตสาหกรรม และการเงนิ) และสามแกนแนวนอน 
(เศรษฐกิจอัจฉริยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ 
prosumers – ผู้บริ โภคท่ี เป็น ท้ังผู้ ผลิต และ
รูปแบบทางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง) working group 
แต่ละกลุ่ม ได้ท าการศึกษา TIR ของลักเซมเบิร์ก 
ด้ ว ยก า ร ร ะ บุ แ ล ะ หา รื อ เ กี่ ย ว กั บ โ อก าส           
ความท้าทายและแนวโน้มท่ี เกี่ ยวข้อง และ
เสนอแนะมาตรการเชิงยุทธศาสตร์และการ
ด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน 
โดยระบุไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี กรอบ
การก ากับดูแล นโยบายรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ 
การเงิน และการศึกษา 

แม้ว่าแต่ละหัวข้อจะได้รับพิจารณาแบบแยก          
จากกัน แต่ก็ทีมผู้ท าการศึกษาก็ตระหนักถึง          
การเชื่อมต่อของปัญหาท่ีต้องการการศึกษา และมี
การพิจารณาในภาพรวมอย่างเป็นระบบ มีการ
เชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ ไม่เพียงผ่านในแกนนอน
เท่านั้น แต่ก็มีการประสานระหว่างเสาแนวตั้งด้วย 
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แกนแนวนอนท้ังสามเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อในทุก
ด้านทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เทคโนโลยี
อัจฉริยะเปรียบเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของการ
ใช้งาน Internet of Things และมีแนวคิดเรื่อง
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเข้าแทรกซึมในทุกภาค
เศรษฐกิจและปิดการหมุนเวียนของการใช้
ทรัพยากรให้อยู่ภายในประเทศ นอกจากนี้  
เศรษฐกิจการแบ่งปันท่ีเป็นระบบเศรษฐกิจและ
รูปแบบธุรกิจท่ีมาใหม่ จะส่งผลกระทบต่อเสา
แนวตั้งและแนวนอนท้ังหมด แกนเสา “เงินทุน” 
มีหน้าท่ีเป็น enabler ของโครงการ TIR และการ
ลงทุนต่าง ๆ 

การด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าว คาดว่าจะ
ส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหภาคให้กับ
ลักเซมเบิร์ก และเปลี่ยนเส้นทางของลักเซมเบิร์ก
ไปสู่การปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสามในระยะ
ยาว ในช่วงหลายทศวรรษต่อไป การศึกษา
เชิงกลยุทธ์นี้ จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ส าคัญ และ
เป็นโอกาสท่ีดีในการจัดการอภิปรายสาธารณะ
ในวงกว้างเกี่ยวกับสังคมของประเทศและอนาคต
ทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นเพียง

จุ ด เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง เ ส้ น ท า ง ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
ลักเซมเบิร์กเท่านั้น 

 

OPEN INNOVATION และ  LIVING LAB 
สองแนวคิดนวัตกรรมที่น่ำสนใจ 

ที่มา EU 

หากกล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมของ
สหภาพยุโรปแล้ว แนวคิด Open Innovation 
และ Living Lab น่าจะเป็นสองแนวคิดท่ีได้ยิน
บ่อยครั้ง 

Open innovation เป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นโดย 
โปรเฟสเซอร์ Henry Chesbrough ในช่วงปีค.ศ. 
2000 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระหว่างบริษัทและองค์กรต่าง ๆ อย่าง
อิสระ ปราศจากอุปสรรคหรือก าแพง ในรูปแบบ
ใด ๆ ท่ีกั้นระหว่างองค์ความรู้ภายใน (ท่ีเกิดขึ้น
ภายในบริษัท) และองค์ความรู้ภายนอก (ท่ีเกิดขึ้น
จากบริษัทอื่น ๆ หรือองค์กรอื่น) กล่าวคือ        
องค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถหมุนเวียน         
เข้าออกแต่ละภาคส่วนได้อย่างอิสระ แก่นของ
แนวคิด Open innovation คือในโลกท่ีมีการ
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กระจายตัวขององค์ความรู้และนวัตกรรม บริษัท
ต่าง ๆ ไม่สามารถท่ีจะพึ่งพาเพียงองค์ความรู้ท่ี
ตนเองสร้างขึ้น แต่ต้องพร้อมท่ีจะใช้องค์ความรู้ท่ี
เกิดขึ้นจากภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจจะได้มาโดยการ
ซื้อสิทธิหรือใบอนุญาต นอกจากนี้องค์ความรู้ท่ี
บริษัทผลิตขึ้นแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ควรจะถูก
น าออกไปจากบริษัท ผ่านการขายสิทธิ Spin-offs 
หรือร่วมลงทุน 

การน าเอาแนวคิด Open Innovation มาใช้นั้นมี
ประโยชน์ต่อหลายภาคส่วน ในภาพรวม จะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ลง เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาให้สูงขึ้น สร้างการ
มีส่วนรวมของผู้ใช้ต่อการพัฒนานวัตกรรม (co-
creation) เพิ่มความแม่นย าในการเจาะตลาดและ
ผู้ใช้นวัตกรรม และเพิ่มศักยภาพในการสร้าง  
ความร่วมมือระหว่างภาพส่วนต่าง ๆ  ส าหรับแต่
ละภาคส่วน แนวคิดนี้จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ 
สามารถขยายผลแนวคิดนวัตกรรมของตนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น รวมท้ังเร่งความเร็ว
ข อ ง  innovation cycles ข อ ง ต น เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรม ในด้าน
ผู้บริโภค ก็จะสามารถระบุข้อก าหนดของสินค้า
ตามความต้องการของตนได้ และผู้ให้บริการสร้าง
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตน รวมท้ัง
สามารถหาช่วงทางและรูปแบบการให้บริการ         
ใหม่ ๆ ได้ 

อย่างไรก็ตามข้อเสียของแนวคิดนี้ก็มีเช่นกัน อาทิ 
การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

เมื่ อมีการแชร์และแลกเปลี่ ยนข้อมูล ท่ี เป็น
ความลับทางธุรกิจ หรือความรู้ ท่ีสามารถจด
ลิขสิทธิ์ได้ การเพิ่มความซับซ้อนในการควบคุม
และติดตามนวัตกรรมและผลท่ีได้จากการด าเนิน
โครงการ และการระบุและน าเอานวัตกรรมท่ีมา
จากภายนอกมาใช้ เป็นต้น 

ในสหภาพยุ โรป แนวคิด Open innovation 
ได้รับการพัฒนาเคียงคู่ไปกับแนวคิดการวิจัย 
Living Labs ท่ีมุ่งสร้างองค์ความรู้ร่วมกับภาค
ส่วนต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมท่ี
นวัตกรรมสามารถหมุนเวียนได้อย่างอิสระ 
(open-innovation ecosystem) สหภาพยุโรป
ได้จัดตั้งเครือข่าย European Network of Living 
Labs (ENoLL) ขี้ น ในปี ค .ศ .  2006 เพื่ อ เป็ น          
แนวทางการด าเนินการนโยบายนวัตกรรมใน
สหภาพยุโรป แนวคิด Open innovation และ 
living lab ถูกประสานเข้าอย่างแนบแน่นผ่านการ
พัฒนาแนวคิด Open Innovation 2.0 (OI2)  ท่ี
เน้นความส าคัญของบุคลากรในการด าเนินการ 
quadruple helix innovation approach 

แนวคิดดังกล่าวเป็นท่ีแพร่หลายมากขึ้น ในปีค.ศ. 
2015 ผ่ า น ค า ข วั ญ  Open science, open 
innovation, open to the world – กล่ าวโดย 
Commissioner for Research, Science and 
Innovation นาย Carlos Moedas นอกจากนี้
แนวคิดดังกล่าวยังได้รับการผลักดันผ่านนโยบาย
ของสหภาพยุโรปในด้านนวัตกรรม ท้ังทาง
ยุทธศาสตร์และการด าเนินการ เช่นผ่านการ
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ประเมินผลการด าเนินการของโปรแกรม Horizon 
2020 

สหภาพยุโรปน าเอาแนวคิด Living Labs เป็นตัว
เชื่อมต่อระหว่างการวิจัยนวัตกรรมและการน าเอา
นวัตกรรมดังกล่าวมาใช้จริง แนวคิดดังกล่าวรวม
เอามิติสั งคมเข้ ากับมิติ เทคโนโลยี  (public-
private-people partnership – PPPP) ท่ีผ่านมา
สหภาพยุโรปได้การตั้ งโครงการต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการตามแนวคิดนี้ (CIP, FP7 และ RFEC) 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Living Labs ใน
บริบทต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้
ประกาศรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ผ่ า น  European Innovation Council แ ล ะ
ด าเนินกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับ openness 
และ co-creativity ในการด าเนินการต่าง ๆ ของ
สหภาพยุโรปผ่าน European Political Strategy 
Centre (EPSC) อีกดัวย 

แนวคิดท่ีมุ่งสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 
ผ่านความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เป็นส่วน
ส าคัญ ท่ีท าให้สหภาพยุ โรปสามารถสร้ าง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับ
นวัตกรรม รวมท้ังดึงดูดการลงทุนในนวัตกรรม
และ โคร งสร้ า ง พื้ น ฐ าน ท่ี เ กี่ ย วข้ อ ง  ก า ร
เปลี่ยนแปลงของยุโรปในด้านต่าง ๆ (clouds, 
Internet of Things (IoT), open data, big data, 
5G) และโครงการจากภาคส่วนการเมืองต่าง ๆ 
เช่น นโยบาย digital single market strategy 
จะสร้างโอกาสส าหรับการสร้างมูลค่าในรูปแบบ

ตลาดท่ีแตกต่างไป การให้บริการท่ีแปลกใหม่ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีตื่นตาตื่นใจ ผ่านรูปแบบ co-creative 
ท่ีประชาชน ผู้บริ โภค ผู้ ผลิต ภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษาต่างมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ 

สภำสหภำพยุโรปรับร่ำงกฏหมำยด้ำน 
FREE FLOW OF DATA แล้ว 

ที่มา: EU 

ท่ี ป ร ะ ชุ ม ยุ โ ร ป  ( European Council) ซึ่ ง
ประกอบด้วยนักการทูตตัวแทนของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปท้ัง 28 ประเทศ ได้รับรอง
ข้อ เสนอการอนุมัติ ให้ข้ อมูล ท่ี ไม่ ใช่ ข้ อมู ล       
ส่วนบุคคล (non-personal data) สามารถถูกส่ง
เข้าออกภายในข้อเขตของสหภาพยุโรปได้อย่าง
เสรี เมื่อวันพุธท่ี 20 ธันวาคมพ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา 

นาย Urve Palo รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าหน้าท่ีในต าแหน่ง
ประธานาธิบดีของสหภาพยุโรป (ต าแหน่ง
ดังกล่าว มีการเวียนวาระ ๆ หกเดือน) ในฐานะ
ตัวแทนของเอสโตเนียจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 
กล่าวว่า “การเคลื่อนย้ายข้อมูลท่ีไร้พรมแดนจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการท าธุรการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจหน้าใหม่ กิจการ
ขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และยังจะเป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นส าหรับการให้บริการดิจิทัลในยุคต่อไป 

การรับร่างข้อเสนอกฎหมายดังกล่าวโดยท่ี
ประชุมยุโรป จะช่วยให้ประเทศบัลแกเรีย ท่ีจะ
มารับต าแหน่งประธานาธิบดีของสหภาพยุโรปใน
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หกเดือนต่อจากเอสโตเนีย สามารถเริ่มต้น          
การเจรจาร่างข้อบังคับในวาระดังกล่าวกับ
รัฐสภายุโรปได้ 

แม้จะมีการคาดว่าร่างข้อเสนอดังกล่าวจะถูก
ปรับในรายละเอียด ในรัฐสภาฯ โดยสมาชิก
รัฐสภาของสหภาพยุโรป (MEPs) แต่หลักการ
ของข้อเสนอดังกล่าวก็ผ่านการรับรองแล้ว ซึ่ง
ประเด็นหลักของข้อเสนอดังกล่าวคือ ข้อมูลท่ี
ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ควรได้รับอนุญาตให้
สามารถถูกส่งข้ามพรมแดนภายในสหภาพยุโรป
ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัด ยกเว้นในกรณีท่ีข้อมูล
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
ของสาธารณะ 

การผ่ านวาระด้ านพรมแดนของข้ อมู ลนี้
หมายความว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปท่ีมี
กฎหมายท่ีบังคับหรือจ ากัดบริษัทและองค์กร
ภายในประเทศของตน ในการด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างประเทศจะต้องท าการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประเทศสมาชิก
จะไม่ได้รับอนุญาตให้บังคับใช้กฎหมายใหม่ใด ๆ 
ท่ีจะจ ากัดการไหลเวียนข้อมูล ยกเว้นหาก
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ท้ังนี้รัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งและให้เหตุผลต่อ
คณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการได้เสนอว่าประเทศสมาชิก ควร
จะท าการยกเลิกกฎหมายและกฎข้อบังคับ
ท้ังหมด ท่ีขัดแย้งกับหลักการของร่างข้อเสนอ
ดังกล่าว (การไหลเวียนเสรีของข้อมูลท่ีไม่ใช่

ข้อมูลส่วนบุคคล) ภายในสิบสองเดือนหลังจาก 
มีการบังคับใช้ร่างข้อเสนอดังกล่าว ท้ังนี้ท่ีประชุม
เห็นด้วยกับข้อเสนอโดยคณะกรรมาธิการในด้าน
ดังกล่าว แต่เสนอให้เพิ่มกรอบเวลาท่ีจะบังคับใช้
ให้กับประเทศสมาชิกเป็นสองเท่า (24 เดือน) 
อย่างไรก็ตามท่ีประชุมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมาธิการ ท่ีจะให้มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการเฉพาะ เพื่อดูแลการด าเนินการท่ี
เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเสรีข้อมูล (Free Flow 
of data Committee) และได้ตัดเอาข้อเสนอ
ดังกล่าวออกไป 

ซึ่งการลงมติดังกล่าว เกิดขึ้น 98 วันหลังจากท่ี
คณะกรรมาธิการได้ท าการเผยแพร่ข้อเสนอ ซึ่ง
นับว่ ามีความรวดเร็ ว เมื่ อ เปรียบเ ทียบกับ
มาตรฐานของสหภาพยุโรปในการผ่านข้อตกลง
อื่น ๆ ซึ่ ง ท้ังนี้อาจจะแสดงให้ เห็นถึงความ
เร่งด่วน และความส าคัญของประเด็นดังกล่าว 

และในล าดับต่อไปนั้น จะต้องยื่นเสนอต่อท่ี
ประชุมของรัฐสภาและรอดูท่าทีของสมาชิก 
ก่อนท่ีสถาบันต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป จะสามารถ
เริ่มท าการเจรจาในขั้นสุด ท้ายได้  ซึ่ ง ท้ังนี้           
นาง Anna Maria Corazza Bildt สมาชิกรัฐสภา 
ท่ีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลการน าเสนอวาระ
ดังกล่าวผ่านรัฐสภายังไม่ได้ยื่นร่างรายงานต่อ         
ท่ี ป ร ะ ชุ ม  ( ร า ย ง า น ดั ง ก ล่ า ว ริ เ ริ่ ม โ ด ย
คณะกรรมการอุตสาหกรรมของรัฐสภาและ
สม าชิ ก  คณะ กร รมก า ร  Internal Market             
นาง Corazza Bildt) 
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ซึ่งร่างรายงานฉบับดังกล่าวจะต้องถูกยื่นต่อ
คณะกรรมการเพื่อท าการหารือและลงมติต่อไป 
และจะต้องแล้วเสร็จก่อนท่ีจะมีการเจรจาใด ๆ 
เริ่มขึ้น ก่อนหน้านี้ ผู้น าระดับสูงของสหภาพ
ยุโรปได้กล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดสหภาพ
ยุโรปเมื่อเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา ว่าการร่าง
กฎหมายดั งกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือน
มิถุนายนปีนี้  (พ.ศ. 2561) 

การผ่านร่างข้อเสนอดังกล่าว น่าจะมีผลกระทบ
ในด้ านความปลอดภั ยท า งข้ อมู ล  ( Data 
Security) ของประเทศสมาชิกอย่างมาก เพราะ
ค าจ ากัดความของข้อเสนอยังต้องมีการตีความ
เพิ่มเติม อาทิเช่น ข้อมูลประเภทไหนท่ีไม่ใช่
ข้อมูลส่วนตัว และในกรณีไหนบ้างท่ีข้อมูลท่ีถูก
พิจารณาจะไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ
ปลอดภัยของสาธารณะ และข้อบังคับต่าง ๆ 
เหล่านี้อยู่ภายใต้กรอบท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไป
ตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
หรือไม่ อย่างไรก็ตามการด าเนินการของสหภาพ
ยุโรปในด้านดังกล่าว นับเป็นการปรับตัวให้เข้า
กับสังคมและธุรกิจ ท่ีปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดย
ข้อมูล (Data driven society) ท่ีน่าจับตามอง 

 
ตัวแทน UNIDO เข้ำร่วมประชุม             
ONE PLANET SUMMIT 

ที่มา UNIDO 

กรุงปารีส, 12 ธันวาคม – ในวันครบรอบปีท่ีสอง
ของการลงมติข้อตกลงสนธิสัญญาปารีสเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายมานู เอล            
มานรอน ประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายอันโตนิโอ          
กูเทอร์ส เลขาธิการสหประชาชาติ และนายจิม
ยอ ง  คิ ง  ป ร ะ ธ าน ธน า ค า ร โ ลก  ไ ด้ เ ชิ ญ
นายกรัฐมนตรีจาก 50 ประเทศและรัฐบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงจ านวน 4,000 คน ท่ี
เป็นตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และสถาบันการศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินการเรื่องสภาพภูมิอากาศและประกาศ
พันธกรณีในการด าเนินการ 

การประชุมสุ ดยอด One Planet Summit มี
วั ตถุประสงค์หลั กสามประการคื อ 1) การ
ด า เนิ นการ ท่ี เป็ นรู ปธรรมและร่ วมกั น  2) 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  และ 3) การ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ท่ีประชุมได้กล่าวถึง
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ประเด็นต่าง ๆ โดยสามหัวข้อตัวอย่างท่ีได้รับ         
การกล่าวถึง ได้แก่ การยกระดับเงินทุน (scaling 
up) ส าหรับการด าเนินการด้านสภาพอากาศ 
การเงินสีเขียว (greening finance) เพื่อธุรกิจ          
ท่ียั่งยืน การเร่งด าเนินการเรื่องสภาพอากาศ          
ในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค และ           การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของนโยบาย         ทาง
นิเวศวิทยาและการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีส่วน
ร่วม 

นาย Christophe Yvetot ซึ่ งเป็นตัวแทนของ 
UNIDO ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้กล่าวถึง
การประชุมดังกล่าว “การประชุมสุดยอด One 
Planet Summit เป็นการริ เริ่ ม ท่ียิ่ ง ใหญ่ โดย
ประธานาธิบดีมานูเอล มานรอน เพื่อเร่งรัดการ
ด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท่ัวโลก UNIDO ตอบสนองต่อการเรียกร้ อง
ดังกล่าว ผ่านการด าเนินการกับ 10 ClimActs ท่ี
จ ะ ช่ ว ย ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ น
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศก าลังพัฒนา ” 

UNIDO มีการด าเนินการท่ียาวนาน ในด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ เช่น การ
ด าเนินการโครงการกว่ า 1,400 โครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศก าลัง
พัฒนา เพ่ือหลีกเล่ียงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้พิธีสารมอนทรีออล รวมเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 
849 ล้านเหรียญฯ นอกจากนี้องค์กรยังได้ด าเนิน
โครงการอี ก  88 โครงการร่ วมกั บ  Global 
Environment Facility (GEF) รวม เป็ นมู ลค่ า

โครงการกว่า 278.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งช่วยให้
นั ก ล ง ทุ นจากภ าครั ฐ แ ละ เ อกชน  ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์มากกว่า 800 ล้านเหรียญ 

โครงการด้านสภาพภูมิอากาศใหม่ของ UNIDO 
หรือ  ClimAct ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นเป็นพิ เศษ
ส าหรับการประชุม One Planet Summit และ
สะท้อนให้เห็นการให้ความส าคัญขององค์กรต่อ
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ท่ีเป็นองค์ประกอบ
หลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและมี
ส่ ว น ร่ ว ม  ห รื อ  sustainable industrial 
development (ISID) โ ด ย มี ตั ว อ ย่ า ง ก า ร
ด าเนินการดังต่อไปนี้: 

กำรยกระดับเงินทุนส ำหรับกำรด ำเนินกำรด้ำน
สภำพภูมิอำกำศ 

UNIDO ClimAct 1: “เครือข่ายท่ีปรึกษาทางการ
เ งิ น จ า ก ภ า ค เ อ ก ช น  ( Private Financing 
Advisory Network) ซึ่ง UNIDO เป็นเจ้าภาพ จะ
เพิ่มความพยายามในการระดมทุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส าหรับการด าเนินการด้านสภาพ
ภูมิอากาศและพลังงานสะอาดในประเทศก าลัง
พัฒนา โดยมีเป้าหมายการระดมทุนท่ี 1 พันล้าน
เหรียญ ภายในปีพ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)” 

UNIDO ร่ ว ม กั บ  Renewable Energy and 
Energy Efficiency Partnership (REEEP) เป็ น
เจ้าภาพเครือข่าย Private Financing Advisory 
Network – PFAN ท่ีเป็นองค์กรพหุภาคีระหว่าง
ภาคเอกชนและรัฐท าการระดมทุนส าเร็จไปแล้ว
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เป็นมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ส าหรับโครงการ 
101 โครงการ ซึ่งคิดเป็นการลดปริมาณเทียบเท่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3.3 ล้านตันต่อปี และ
ด าเนินการผลิตพลังงานสะอาดศักยภาพ 802           
เมกะวัตต์  ร่วมกับ PFAN และ REEP องค์กร 
UNIDO จะท าการยกระดับความส าเร็จนี้ขึ้นไปอีก
เป็นสองเท่า และระดมเงินเพิ่มอีก 1 พันล้าน
เหรียญส าหรับพลังงานสะอาดภายในไม่กี่ปี           
ถัดจากนี้ 

กำรเงินสีเขียว(greening finance) เพื่อธุรกิจ
ที่ยั่งยืน 

UNIDO ClimAct 4: “UNIDO จะระดมความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินธุรกิจ รัฐบาล และ
ภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มอัตราการประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมท่ัวโลกภายใน
ปีพ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)” 

UNIDO ไ ด้ จั ด ท า  Energy Efficiency 
Accelerator Platform ร่ ว ม กั บ  ส ถ า บั น 
Institute for Industrial Productivity (IIP) และ
ส ถ า บั น  Energy and Resources Institute 
(TERI) เป็นโครงการริเริ่มภายใต้ Sustainable 
Energy for All โ ค ร ง ก า ร  Global Energy 
Accelerator Platform มี เป้ าหมายช่ ว ย เพิ่ ม 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมภายในปี 
2573 โดยผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว UNIDO และ
พันธมิตรท้ังหลาย จะระดมความร่วมมือจากท้ัง
รัฐบาลและอุตสาหกรรม รวมไปถึงการสร้าง
เครือข่ายร่วมกันกับองค์กรพัฒนาเอกชน และ

องค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ เพื่อจัดหาเครื่องมือ
ทรัพยากร และข้อมูลการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการ
ด าเนินการของภาคอุตสาหกรรม 

เร่งรัดกำรด ำเนินกำรด้ำนสภำพภูมิอำกำศของ
ท้องถิ่นและภูมิภำค 

UNIDO ClimAct 7: “ในปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 
UNIDO จะสนับสนุนความสามารถด้านสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศก าลังพัฒนากว่า 100 
ประเทศด้วยเครือข่ายท่ัวโลกของศูนย์พลังงาน          
ท่ียั่งยืนในภูมิภาค” 

UNIDO ได้ประสานเครือข่าย Global Network 
of Regional Sustainable Energy Centers ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ท้ัง เขตทะเลทรายซาฮาราแอฟริกา 
เขตแอฟริกา เขตแคริบเบียน เขตแปซิฟิก และ
ภูมิภาคอื่น ๆ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเหล่านี้ ศูนย์ Energy Centers เหล่านี้ 
สร้างประโยชน์ให้กับประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ 
มากกว่ า 100 ประเทศ และเป็นมาตรการ           
ท่ีตอบสนองต่อความต้องการในการยกระดับ
ความร่วมมือและขีดความสามารถในระดับ
ภูมิภาคท่ีเร่งด่วน เพ่ือน าไปสู่การลดอุปสรรคต่อ
การลงทุนด้านพลังงานทดแทน และการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างตลาดของ
และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน 
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กำรเสริมสร้ำงนโยบำยทำงนิเวศวิทยำและ
เปลี่ยนแปลงไปสู่กำรมีส่วนร่วม 

UNIDO ClimAct 9: “ภ า ย ใ น ปี พ . ศ .  2563            
(ค.ศ. 2020) องค์กร UNIDO จะยกระดับการ
สนับสนุนการจัดตั้งเมืองท่ียั่งยืนในประเทศก าลัง
พัฒนา โดยผ่านการสร้างความ resilience ใน
ภาคอุตสาหกรรม การวางแผนและการจัด
การเมือง นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว และการ
สร้างความร่วมมือ” 

GEF ได้ เปิดตัวโครงการน าร่อง Sustainable 
Cities Approach Pilot (SC-IAP) เพื่อช่วยให้เมือง
ต่าง ๆ สามารถรับมือกับความท้าทายท่ีเกิดขึ้น
จาก Mega trends ต่าง ๆ (เช่น การเพิ่มขยายตัว
ของเมือง สังคมผู้สูงอายุ) และการเสื่อมสภาพของ
สิ่งแวดล้อมท่ัวโลก เป้าหมายของโครงการคือการ
ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านการ
วางแผนในรูปแบบ evidence based, multi-
dimensional และการสร้าง            ความสมดุล
ระหว่ าง เศรษฐกิ จ  สั งคม และทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม UNIDO ได้ เริ่มด าเนินโครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับเมืองยั่งยืนร่วมกับรัฐบาลต่าง ๆ เช่น 
จีน ไอวอรี่โคสต์ อินเดีย มาเลเซีย เซเนกัล และ
แอฟริกาใต้ รวมมูลค่าโครงการกว่า 42.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะได้รับเงินทุนสนับสนุน
ผ่านกลไก co-finance ประมาณ 300 ล้านเหรียญ 

UNIDO มีความมุ่งมั่นด าเนินการ ClimAct 10 
เพื่อ “ระดมความร่วมมือจากภาครัฐ อุตสาหกรรม 
ประชาสั งคมและสถาบันการศึกษา อย่ าง

สม่ า เสมอ ผ่ านการประชุม Vienna Energy 
Forum และให้มีการทบทวนความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา SDG 7 ด้าน
พลังงานสะอาดราคาย่อมเยา” การประชุม 
Vienna Energy Forum ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันท่ี 
14 และ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 
และจะมีการจัดเตรียมการทบทวนการด าเนินการ 
SDG7 ผ่านท่ีประชุมระดับสูงของสหประชาชาติท่ี
กรุงนิวยอร์ก ในวันท่ี 9-18 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 (ค.ศ. 2018) 

 
มำตรกำรใหม่ด้ำนผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย          
ใน EU 

ที่มา EU 

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้เสนอร่างกฏหมาย
ใหม่ และด าเนินการให้บริษัทและกิจการใน
สหภาพยุโรป สามารถท าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น เพ่ือประโยชน์
ของกิจการและผู้บริโภค 

ในทางทฤษฎีนั้น หลักการเคล่ือนย้ายสินค้าอย่าง
เป็ นอิ สรภาพหรื อ  freedom of good and 
movement ใน Single Market อย่างสหภาพ
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ยุโรปช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถขายผลิตภัณฑ์
ของตนในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป
ได้ โดยไม่มีอุปสรรคใด ส่งผลให้ท้ังบริษัทและ
ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้นบริษัทและกิจการ
ต่าง ๆ มักเผชิญกับอุปสรรคความล่าช้าและ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ล่าสุด ได้มีการศึกษาในเรื่อง 
The Costs of Non-Europe in the Single 
Market ท่ีแสดงให้เห็นว่าการลดอุปสรรคทาง
การค้า อาจท าให้การค้าภายในสหภาพยุโรป
เพิ่มขึ้นได้มากกว่า 100 พันล้านยูโรต่อป ี

ในปัจจุบันแม้จะมีข้อบังคับท่ีเข้มงวด ผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นอันตรายหรือต่ ากว่ามาตรฐานยังสามารถ
หาทางเข้าสู่ตลาดได้ ของเล่นจ านวนมากถึงร้อย
ละ 32 อุปกรณ์อิ เล็ กทรอนิ กส์ ร้ อยละ 58 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างร้อยละ 47 และอุปกรณ์ป้องกัน
ความปลอดภัยส่วนบุคคลร้อยละ 40 ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบไม่มีมาตรฐานตามข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยหรือกฎหมายของสหภาพยุโรป สิ่งนี้เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคและท าให้ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อเสนอสอง
ข้อเสนอทางกฎหมายเพื่อช่วยให้บริษัท ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ SMEs สามารถขายผลิตภัณฑ์ของตน
ท่ัวยุโรปได้ในราคาท่ีต่ าลง และเพิ่มการควบคุม
โดยเจ้าหน้าท่ีศุลกากรระดับประเทศ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ปลอดภัยสามารถวางจ าหน่าย
ให้กับผู้บริโภคได้ โดยคณะกรรมการมีเป้าหมาย

เพื่อปรับจุดอ่อนทางโครงสร้างท่ีเหลืออยู่ภายใน
ตลาด Single Market: 

1. อ านวยความสะดวกในการขายผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศสมาชิกให้ง่ ายขึ้น – ใน
ปัจจุบันสหภาพยุโรปใช้หลักการ “mutual 
recognition หรือการยอมรับร่วมกัน” เพื่อ
ช่วยเพิ่มความมั่นใจในหมู่ประเทศสมาชิกใน
กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ใดท่ีไม่อยู่ภายใต้ระเบียบรวม
ของสหภาพยุโรป แต่สามารถวางขายได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสมาชิกใด
ประเทศหนึ่ ง จะสามารถเคลื่อนย้ ายไป
จ าหน่ายได้อย่างอิสระภายในตลาด Single 
Market  แต่ ท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
รับรองความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์บางครั้งก็
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอย่างอิสระภายในตลาด
สหภาพยุโรปได้ เนื่องจากกฎหมายท่ีแตกต่าง
ในระดับประเทศ การขาดความไว้วางใจ และ
การขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ระดับประเทศ เพื่อจัดการข้อติดขัดดังกล่าว
คณะกรรมาธิการได้เสนอกฎระเบียบใหม่ใน
ด้าน Mutual Recognition of Goods  บริษัท 
ต่างๆ จะสามารถทราบว่าผลิตภัณฑ์ของตน
สามารถน าไปจ าหน่ายได้ ในอีกประเทศ
สมาชิกหนึ่ง ภายในสอง-สามเดือนแทนท่ีจะ
เป็นปีเหมือนท่ีผ่านมา นอกจากนี้ยังบริษัท
ต่าง ๆ ยังสามารถท าการแจ้งต่อหน่วยงาน
โดยสมัครใจ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
ของตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดใน
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ประเทศท่ีจะท าการจ าหน่าย ซึ่งจะท าให้
หน่วยงานของรัฐสมาชิกอื่น ๆ สามารถ
ประเมินว่าหลักการ mutual recognition 
ควรมีผลหรือไม่ ในขณะเดียวกัน จะมีการวาง
กลไกการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างบริษัท
และเจ้าหน้าท่ีในระดับประเทศให้มีความ
รวดเร็ วขึ้ น  ผ่ านการฝึ กอบรมและการ
แลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าท่ีจะช่วยปรับปรุง
ความร่วมมือและความไว้วางใจระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีระดับประเทศของประเทศสมาชิก
ต่าง ๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะกระทบ
ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ท่ี
ระดับประเทศในภาระหน้าท่ีท่ีท าอยู่ รวมท้ัง
การบังคับใช้กฏหมายของประเทศตน 

2. ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฏ ห ม า ย ต่ า ง  ๆ  – 
คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอร่างกฎว่าด้วยการ
ปฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบและการบั งคั บใช้  
(Regulation on Compliance and Enforcement’ 
จะช่วยสร้างตลาดภายในท่ีเป็นธรรมส าหรับ
สินค้า ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานก ากับดูแลตลาดในระดับประเทศ
มากขึ้น ซึ่ งจะรวมถึ งการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีผิดกฎหมายและการ
สืบสวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใน
ประเทศสมาชิกสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ผ่านมาตรฐาน 
ระเบียบนี้จะช่วยเจ้าหน้าท่ีระดับชาติในการ
ปรับปรุงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าสู่ตลาด

สหภาพยุโรปโดยเฉพาะท่าเรือและชายแดน
ด้านนอก เพราในปัจจุบันสหภาพยุโรปน าเข้า
สินค้ากว่าร้อยละ 30 ของสินค้าท้ังหมด 

ท้ังนี้ร่างข้อบังคับดังกล่าวจะถูกส่งไปยังรัฐสภา
ยุโรปและสภาเพื่อท าการรับรองและบังคับใช้
ต่อไป ท้ังนี้ข้อเสนอกฏหมายดังกล่าวจะส่งผลต่อ
สินค้าท่ีน าเข้าจากประเทศต่าง ๆ รวมท้ังประเทศ
ไทยอย่างแน่นอน และต้องจ าตาดูกันรายละเอียด
ข้อกฏหมายดังกล่าว ท่ีน่าจะต้องได้รับการปรับ
โดยรัฐสภาและสภาของสหภาพยุโรปต่อไป 


