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ของยุโรป 

 สถิติภำคกำรผลิตของโลกไตรมำส 4 ปีค.ศ. 2017 

 กำรพัฒนำ Low carbon ของภำคกำรผลิตในอัฟริกำ 

 

 

 

 

 
EU-Industry Review เป็นพื้นที่ เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำร
อุตสำหกรรมไทย ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเวบบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ 
ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำน
บทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่เกี่ยวข้องได้ที่เวบบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 
Royal Thai Embassy 
48 Cottagegasse,  
1180, Vienna Austria 

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นายพีระพันธ์ จิตราภิรมย์  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 
https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 – มีนาคม 2561  2 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 

 
ที่ประชุม GLOBAL DEVELOPMENT 
CONFERENCE ถกเรื่อง STI และ        
กำรพัฒนำ 

ที่มา UNIDO 

กรุงนิวเดลี วันท่ี 23 มีนาคม 2561 – การน า        
เอาผลงานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
น วั ต ก ร ร ม  ( science, technology and 
innovation – STI) มาให้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
เป็นหนึ่งในความท้าทายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด          ใน
ยุคของเรา” นาย Pierre Jacquet ประธาน
เครือข่ ายการพัฒนา Global Development 
Network ก ล่ า ว ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม  Global 
Development Conferenceในวันท่ี 22 มีนาคม
ท่ีผ่านมา 

นาย  François Bourguignon ผู้ อ า น วยก า ร
โรงเรียนเศรษฐศาสตร์แห่งกรุงปารีสและอดีต
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกได้กล่าว
ไปในแนวทางเดียวกันว่า STI เป็นหัวใจของ          
การพัฒนาระดับโลกส าหรับประเทศก าลังพัฒนา
และประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้เขายังเตือน

ว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 อาจมาพร้อมกับความ          
ไม่เสมอภาคท่ีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท าให้มีความจ าเป็น
ในการต้องมีการแทรกแซงจากสถาบันนโยบาย
สาธารณะ 

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันว่า STI มีศักยภาพ         
ท่ีจะน าไปสู่ความท้าทายด้านสุขภาพท่ัวโลก 
การเกษตรท่ียั่งยืน ทักษะการจ้างงาน และการ
เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม         
ยั งมีความแตกต่างท่ี เป็นนัยส าคัญระหว่ าง
ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว และ
ความแตกต่างดังกล่าวก็ท าลังทวีความรุนแรงขึ้น 
ท่ีประชุมได้สนทนาส ารวจความเชื่อมโยงระหว่าง 
STI กับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน (SDGs) 
รวมท้ังแนวทางและวิธีการท่ี STI จะสามารถ        
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนท่ัวโลกได้ 
มากกว่าเพียงการใช้เพื่อผลก าไร 

นาง Cecilia Ugaz Estrada ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย
และสถิติขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ  (UNIDO) กล่าวว่า “SDG 9 ท่ี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นหนึ่งในเป้าหมายท่ีต้องการเทคโนโลยี
ใหม่มาช่วยสนับสนุน กระบวนการผลิตต้องมี
เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ ท่ีดี โดย
ค านึงถึงความยั่งยืนและการมีส่วนร่วม 

นายซันดาชาห์ผู้อ านวยการศูนย์ Beeck ของ
มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ รัฐวอชิงตัน กล่าวว่า 
“การขยายผลหรือ Scaling เป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
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การสร้างผลกระทบในระยะยาว และนโยบายท่ีดี
เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะส่งให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถ
ใช้ได้กับทุกสังคม” 

ผู้ เข้ าอบรมยังได้ท าการสนทนาและส ารวจ          
ความท้าทายและโอกาสท่ีจะเกิดจากการแปลง
ข้อมูลไปสู่ยุคดิจิทัล “เทคโนโลยีดิจิตอลช่วยคน
ยากจนเพราะลดต้ น ทุนการผลิ ต  แต่ กา ร
เปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร์อาจส่งผลต่อการ
ก ร ะ จ า ย ร า ย ไ ด้ ”  น า ย  Stefan Dercon 
ศาสตราจารย์ด้ านนโยบายเศรษฐกิ จของ
มหาวิทยาลัย Oxford กล่าวต่อท่ีประชุม 

นาย Chidambaram ท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
ของนายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวต่อท่ีประชุมว่า         
ไม่มีแผนงานรูปแบบเดียว ท่ีสามารถน าไปสู่          
การพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกประเทศ และแทนท่ีจะ
มุ่งเน้นไปท่ีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพียงอย่างเดียว วิธีท่ีเหมาะสมกว่าคือการอ านวย
ความสะดวกในการถ่ายโอนแนวคิด และตามด้วย 
re-innovation ท่ี เหมาะสมและปรับตั วตาม
ท้องถิ่น 

ในระหว่างการประชุม มีการเปิดตัวรายงาน        
การพัฒนาอุตสาหกรรมของปีงบประมาณ 2561 
ของ UNIDO ในช่วงดังกล่าว ผู้ร่วมอภิปรายเห็น
พ้องกันว่า “นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นกุญแจ
ส าคัญในการสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ยั่งยืน” 

การประชุมระหว่างประเทศดังกล่าว มีผู้เข้าร่วม
กว่า 300 คนจาก 46 ประเทศ ซึ่งมาจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ท้ังนักวิจัย ผู้ก าหนดนโยบาย ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และตัวแทนจากองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยงานนี้ได้รับการจัดขึ้นโดย Global 
Development Network องค์การ UNIDO และ
องค์กรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

UNIDO หนุน GLOBAL RECYCLING DAY 

ที่มา UNIDO 

 UNIDO ได้ ท าการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จแบบ
หมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อปรับปรุง
การด าเนินการด้ านสิ่ งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรม 

จุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคือ        
ลดขยะคงค้าง (residual waste) ให้น้อยท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้และพึ่งพาการน าเอาทรัพยากร
มาหมุนเวียนใช้ใหม่เพิ่มขึ้นโดยเน้นให้เป็นส่วน
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ส าคัญในกระบวนการทางเศรษฐกิจ ในบริบท
ดังกล่าว ขั้นตอนการรีไซเคิลมีบทบาทท่ีส าคัญ        
ในการสร้างแบบรูปแบบการผลิตและการบริโภค
อย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริโภคและผู้ผลิตท่ีเป็นตัวแปร
และมีบทบาทท่ีส าคัญ 

 
การขจัดของเสียจากห่วงโซ่อุตสาหกรรมโดยการ
น าวัสดุไปใช้ประโยชน์สูงสุดในขอบเขตท่ีเป็นไป
ได้ จะช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตและการพึ่งพิง
ทรัพยากรให้น้อยลง เพื่ อให้สามารถบรรลุ
จุดประสงค์ดั งกล่าวได้จะต้องมีการผลักดัน
แนวคิด “การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล” ซึ่ง
หมายความว่าผู้ผลิตท่ีมีส่วนร่วมในการน าวัสดุ   
ไปใช้ใหม่ – ผ่านการลดของเสียในกระบวนการ

ผลิต และรวมเอาการวางแผน ระยะเวลาส้ินอายุ
การใช้งาน ไว้ในขั้นตอนการออกแบบด้วย 

วันรีไซเคิลท่ัวโลกจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันท่ี 18 
มีนาคมท่ีจะถึงนี้ และเป็นโอกาสท่ีจะท าให้ผู้คน
ท่ัวโลกได้ให้ความส าคัญในด้านดังกล่าว วัน 
Recycle เป็นความริเริ่มของส านักการรีไซเคิล
นานาชาติ (Bureau of International Recycling 
– BIR) และได้รับการสนับสนุนจาก UNIDO 

 

EU2020 ยุทธศำสตร ์ที่จะต่อเวลำอย่ำงไร? 

ที่มา: EU 

Europe 2020 เป็นยุทธศาสตร์กระตุ้ นการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานใน 
สหภาพยุโรป ผ่านการรังสรรค์เศรษฐกิจท่ีมี
ความชาญฉลาด ยั่งยืน และมีส่วนร่วม (smart, 
sustainable, and inclusive Economy) 
ยุทธศาสตร์ Europe 2020 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมี
กรอบเวลา 10 ปี ถูกประกาศในวันท่ี 3 มีนาคม 
ค.ศ. 2010 โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีต่อจาก Lisbon 
Strategy (ค.ศ. 2000-2010) 

เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ดั งกล่าว 
สหภาพยุโรปได้ตั้งเป้าหมายใว้ 5 ด้านด้วยกัน 
ได้แก่ 1) การสร้างงาน 2) การวิจัยและพัฒนา  
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3) สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 4) การศึกษา        5) 
ความยากจนและการกีดกันทางสังคม (Poverty 
and social exclusion) 

แม้ว่าในระยะแรกประเทศสมาชิกจะมีความ
กังวลว่าเป้าหมายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะ
สามารถน าไปด าเนินการได้จริงหรือไม่ ประเทศ
สมาชิกบางส่วน ได้ด าเนินการตามเป้าหมาย
ของ  EU ในด้านต่าง ๆ เช่น พลังงาน มีประเทศ
สมาชิก 11 ประเทศท่ีท าตามได้ตามเป้าหมาย
ท่ีตั้งไว้แล้ว และท่ีผ่านมาเป้าหมายด้านดังกล่าว
ถูกน าไปด าเนินการ ผ่านกลไกต่าง ๆ และ
ประสบความส าเร็จ ยกตัวอย่างเช่น Smart City 
Development ด้านการพัฒนาเมือง นโยบาย 
Horizon 2020 ท่ีผลักดันด้ านการวิจัย  และ 
Energy policy ของสหภาพยุโรป การจัดตั้ง 
Innovation Union เพื่อผลักดันด้านนวัตกรรม 
น โ ย บ า ย  Youth on the move ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาของเยาวชน Digital Agenda ผลักดัน
การเข้าถึง Internet ของประชาชน Industry 
policy เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของสหภาพยุ โ รปในโลก และ  European 
platform against poverty เพ่ือสร้างความเป็น
ปึกแผ่นด้านสังคมของสหภาพยุโรป 

 

 

 

Focus area Target 

1) การสร้างงาน 
  

มีการจ้างงานสัดส่วนร้อย
ละ 75 ของประชากรใน
วัย 20-64 

2) การวิจัยและพัฒนา  ร้อยละ 3 ของ GDP ใน
สหภาพยุโรป (ทั้งส่วน
เ อ ก ช น แ ล ะ ภ า ค รั ฐ ) 
จ ะ ต้ อ ง ถู ก ล ง ทุ น ใ น
ด้านนวัฒกรรมและการ
วิจัยเพื่อพัฒนา 

3) สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงต่ ากว่าปีค.ศ. 
1990 ร้ อ ยละ  20 หรื อ
ร้อยละ 30 ถ้าเป็นไปได้ 

4) การศึกษา ลดอัตราการหยุดเรียน (drop-
out rate) ลงร้อยละ 10 
อย่างน้อยร้อยละ 40 ของ
ประชากรวัย 30-34 จะต้อง
ได้ รั บการศึ กษาระดั บ
มหาวิทยาลัย (third level 
education) 

5) ความยากจนและ
การกีดกันทางสังคม 
( Poverty and social 
exclusion) 

ลดประชากรที่มีความ
เสี่ ยงด้ านความยากไร้
และการกีดกันทางสังคม
ลง อย่างน้อย 20 ล้านคน 
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อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องได้รับ
การทบทวนภายในปีค.ศ. 2019 เพื่อจัดตั้ ง
ยุทธศาสตร์ ใหม่ส าหรับปีค .ศ .  2020-2030   
ความท้าทายในการจัดตั้งยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
อยู่ท่ีการสานต่อความส าเร็จอย่างไร โดยเฉพาะ
ในด้านพลังงานท่ีแม้จะมีสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนท่ีเพิ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณการใช้พลังงาน     
ท่ีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังเป็นสิ่ ง ท่ี ท้าท้ายอยู่        
ในด้านการจ้างงาน แม้สัดส่วนคนว่างงานของ
สหภาพยุโรปในภาพรวมจะดีขึ้น แต่ในบาง
ประเทศสมาชิกสัดส่วนดังกล่าวยังคงสูงอยู่  
นอกจากนี้ โครงการท่ีได้รับความส าเร็จ เช่น 
Horizon 2020 จะมีโครงการใหม่มาสืบทอด
ความส าเร็จด้านการพัฒนานวัตกรรมให้ต่อเนื่อง
อย่างไร? อีกท้ังความท้าทายท่ีสหภาพยุโรป
เผชิญในปัจจุบันเช่นความมั่นคง สังคม และ
การเมือง จะถูกแปรเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว
อย่างไร?  ยุทธศาสตร์และเป้าหมายเหล่านี้
จะต้องได้รับพัฒนาภายในสองปีนี้ จึงเป็นเรื่องท่ี
น่าสนใจและจับตาต่อไป 

ไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน ควำมหวังที่มี
อนำคตของยุโรป 

ที่มา EU 

ในปีค.ศ. 2017 ท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีสหภาพยุโรปท า
การติดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง
มากท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้โรงงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในภาพรวมก็เติบโต
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลให้สหภาพยุโรป
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงสะอาด
มากกว่าถ่านหินเป็นครั้งแรก 

แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากลมของสหภาพยุโรปได้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีท่ีผ่านมา หลังจากมี         
การติดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมศักยภาพ 
3,148 เมกาวัตต์นอกชายฝั่ ง อัตราดั งกล่าว
มากกว่าการเพิ่มขึ้นในปีค.ศ. 2016 กว่าสอง
เท่าตัว และมากกว่าปีค.ศ. 2015 กว่าร้อยละ 4 

สม าคมก า รค้ าพ ลั ง ง า นล ม  WindEurope 
คาดการณ์ว่าอีกในสองปีถัดจากนี้ จะมีการเพิ่มขึ้น
ของศักยภาพพลั งงานไฟฟ้ าจากลมสู ง เป็น
ประวัติการณ์อีก ด้วยโครงการท่ีก าลังจะแล้วเสร็จ
ในสหราชอาณาจักร เยอรมนี และเบลเยี่ยม แต่
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หลังจากสองปีข้างหน้า การเติบโตของพลังงานลม
อาจจะชะลอตัว เพราะประเทศสมาชิกก้าวเข้าสู่ 
ปี ท่ีมีการก าหนดเป้าหมายการด้านพลังงาน            
(ค.ศ. 2020) โดยเฉพาะด้านพลังงานหมุนเวียน
ของแต่ละประเทศ กรอบกฎหมายในปัจจุบัน           
จะไม่สามารถบังคับใช้ได้ หลังจากปีค.ศ. 2020 
เป็นต้นไป ส่วนเป้าหมายใหม่ ท่ีจะมาแทนท่ี           
ยังต้องจะต้องรอผลการเจรจาส าหรับปีค.ศ. 
2020-2030 อยู ่

จากการวิจัยขององค์การ Sandbag และ องค์การ 
Agora Energie wende ท่ี เป็ นองค์ การ think 
tank ด้านพลังงาน แสดงให้เห็นว่าปริมาณไฟฟ้า
ท่ีมาจากพลังงานทดแทนได้แซงปริมาณไฟฟ้าท่ี
ผลิตจากถ่านหินเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ 
การศึกษาร่วมระหว่างสององค์กรดังกล่าวใน
รายงาน The European Power Sector in 2017 
พบพัฒนาการท่ีน่าพึงพอใจดังกล่าว ท้ังท่ีในปี  
ค.ศ. 2010 ไฟฟ้าท่ีมาจากถ่านหินมีปริมาณท่ีสูง
กว่าจากแหล่งพลังงานสะอาดเช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาคและพลังงานลม
มากกว่ าสองเ ท่ า  แต่ ภายในเจ็ ดปี ให้ หลั ง                  
(ปีค.ศ. 2017) พลังงานสะอาดท้ังสามแหล่ง
สามารถผลิตพลั งงานไฟฟ้ า เพื่ อหล่ อ เลี้ ยง          
สหภาพยุโรปได้ถึงร้อยละ 20.9 คิดเป็นอัตราของ 
Energy Mix ถึงร้อยละ 30 และมีการเพิ่มขึ้น       
อย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.7 จากปีค.ศ. 
2010 เป็นต้นมา การศึกษาดังกล่าวคาดการณ์ว่า

ภายในปีค.ศ. 2030 พลังงานไฟฟ้าทดแทนใน
สหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในท่ีสุด 

 
อย่างไรก็ตามองค์กรดังกล่าวได้ชี้ ให้ เห็นว่ า           
มีความแตกต่างในการเพิ่มขึ้นของพลังงานไฟฟ้า
ทดแทนในหมู่ประเทศสมาชิก โดยสหราชอาณาจักร
และเยอรมนีเป็นสองประเทศหลักท่ีมีการเติบโต
มากท่ีสุด รวมเป็นสัดส่วนโดยประมาณถึงร้อยละ 
50 ของการเติบโตด้านดังกล่าวท้ังหมดในช่วงสาม
ปีท่ีผ่านมา 

ผู้อ านวยการด้านนโยบายพลังงานของยุโรป ของ
องค์ กร Agora นาย Mattias Bruck กล่ าวว่ า          
การเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายหมายถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ส าหรับปีค.ศ. 2030 ได้หากประเทศในสหภาพ
ยุโรปท้ังหมดเข้าสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงแหล่ง
พลังงาน หรือ energy transition เท่านั้น 

ปัจจุบัน มีเพียง 11 ประเทศในสหภาพยุโรปท่ีได้
ก าหนดเป้าหมายในด้านดังกล่าวในแผนพลังงาน
ระดับชาติ และมีการด าเนินการอย่างแข็งขันและ
ได้บรรลุเป้าหมายของตนเองไปแล้ว ในขณะท่ี
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ยังล้าหลัง หรือแม้กระท่ัง
ท าการซื้อส่วนเกินด้านพลังงานทดแทนจาก 11
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ประเทศเหล่านี้  ความแตกต่างดังกล่าวท าให้
พัฒนาการของสหภาพยุโรปในภาพรวมไม่ดี
เท่าท่ีควร อัตราการใช้พลังงานทดแทนของ
สหภาพยุโรปอยู่ทีร้อยละ 17 ซึ่งถือว่าแย่กว่า
เป้าหมายท่ีตั้งไว้ ตามข้อมูลใหม่จาก Eurostat 

แม้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการลงนามพันธะ
สัญญาท่ีจะผลัดดันด้านพลังงานทดแทนท่ัวยุโรป 
เช่น ค ามั่นสัญญาของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์           
ในการติดตั้งพลังงานทดแทนศักยภาพ 1GW 
(ร ะ ห ว่ า ง ปี ค . ศ .  2023-2030) อ ง ค์ ก ร
WindEurope เห็นว่ากรอบด้านกฎระเบียบท่ี
เข้มแข็งยังเป็นสิ่งจ าเป็นในการบรรลุเป้าหมาย
ศักยภาพพลังงานทดแทนท่ีมีการตั้ งไว้ ท่ี  70          
กิกะวัตต์ โดยการติดตั้งพลังงานลมนอกชายฝั่ง
ควรจะได้รับการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ในทศวรรษต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายสัดส่วน
พลังงานทดแทนร้อยละ 35 

เป้าหมายดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่มี
ผ ล ผู ก พั น  ( non-binding support) จ า ก
กระบวนการประเมินของตนเองของสหภาพยุโรป 
ในด้านการปรับปรุง Directive เกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน โดยจะเร่ิมมีการเจรจาในด้านดังกล่าว
เร็ว ๆ นี้กับสภาและคณะกรรมการเพื่อท าการ
เลื่อนเป้าหมายจากเดิมท่ีตั้งไว้ท่ีร้อยละ 27 ต่อไป 

 
สถิติภำคกำรผลิตของโลกไตรมำส 4 ปี  
ค.ศ. 2017 

ที่มา UNIDO 

หน่วยงานด้านสถิติอุตสาหกรรมของ UNIDO ได้
ท าการเผยแพร่รายงาน World Manufacturing 
Production ประจ าไตรมาสท่ี 4 ของปีค.ศ. 2017 
(พ.ศ .  2560) รายงานดั งกล่ า ว ได้ น า เสนอ
ข้อมูลภาพรวมของภาคการผลิตของโลก 

รายงานแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของผลผลิต
จากภาคอุตสาหกรรมของโลกร้อยละ 4.7 ใน   
ไตรมาสท่ีสี่ ของปีดั งกล่ าว โดยเป็นผลการ
ด าเนินการจากการเติบโตท่ีต่อเนื่องมาตั้ งแต่         
ต้นปีค.ศ. 2017 

ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าภาคการผลิตของ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมีการเติบโตท่ีสัดส่วน   
ร้อยละ 3.5 ส่วนในประเทศก าลังพัฒนาอัตราการ
เติบโตจะอยู่ท่ีร้อยละ 6.1 แนวโน้มการเติบโตท่ี
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เพิ่มขึ้นของประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นผลมาจาก
พลวั ต ท่ี เ ข้ ม แข็ ง  ( robust dynamics) ของ
ภาคอุตสาหกรรมของโลกโดยรวม โดยในยุโรปมี
การเติบโตท่ีร้อยละ 4.9 ในเอเชียตะวันออกท่ี 
ร้อยละ 3.2 ในทวีปอเมริกาเหนือท่ีร้อยละ 2.9 
ส่วนทวีปละตินอเมริกายังคงฟื้นตัวจากภาวะ
ตกต่ าในปีพ. ศ. 2560 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.9 ประเทศท่ีก าลังพัฒนาในเอเชียมีอัตราการ
เติบโตสูงขึ้นท่ีร้อยละ 6.5 ส่วนทวีปแอฟริกามีการ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ 2.9 ต่อป ี

การเติบโตดังกล่าว หากพิจารณาตามระดับ
เ ท ค โ น โ ล ยี ข อ ง ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต จ ะ พ บ ว่ า 
อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลาง-
สู ง  ( Medium-high and high-technology)            
มีการเติบโตท่ีโลกกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ      
โดยอยู่ท่ีอัตราร้อยละ 6 ในไตรมาสท่ีสี ่

รูปท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของ
ภาคการผลิตโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการ
เติบโตท่ีเร่ิมจากต้นปี 2560 จากการกระเตื้องขึ้น
ของภาคธุรกิจ การใช้จ่ายของประชากรและ
ผู้บริโภคท่ีเพิ่มสูงขึ้น และแผนการลงทุนต่าง ๆ 
การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกทวีปของโลก
ในช่วงปีท่ีผ่านมา ยืนยันถึงการฟื้นตัวของภาคการ
ผลิต 

 
รูปท่ี 2 การเติบโตของภาคการผลิตในยุโรป 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในช่วงไตรมาสท่ี 4 คิด
เป็นอัตรากว่ าร้ อยละ 4.9 ซึ่ ง เมื่ อเทียบกับ         
ช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้านี้ จะเห็นว่าการเติบโต
ในช่วงปีดังกล่าวสูงท่ีสุดในรอบ 6 ปีท่ีผ่านมา และ
หากแยกมองแต่ละประเทศในยุโรป การเติบโต
ของภาคการผลิตในเยอรมนีนั้นสูงท่ีร้อยละ 5.5 
ตามด้วยฝรั่งเศส (ร้อยละ 5.0) และอิตาลี (ร้อยละ 
4.3) และท่ีน่าแปลกใจคือภาคการผลิตของสวิสฯ 
ท่ีเมื่อเทียบกับปีก่อน มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นถึง         
ร้อยละ 9.2 เลยทีเดียว 
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รูปท่ี 3 ภาคการผลิตของเอเชียนั้นยังอยู่ในอัตรา 
ท่ีสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ แม้จะมีการชะลอ
ตัวในจีน (ร้อยละ 6.5) และประเทศก าลังพัฒนา
แล้ว 

 

 
 
 

กำรพัฒนำ Low carbon ของภำคกำรผลิต
ในแอฟริกำ 

ที่มา UNIDO 

กรุงไนโรบี วันท่ี 21 มีนาคม 2561 - ผู้เช่ียวชาญ
กว่า 150 คนเข้ าร่ วมการประชุมเพื่ อหารือ
เกี่ยวกับประโยชน์ของการพัฒนา Low-carbon 
และ climate-resilient ในภาคการผลิตของ
แอฟริกา การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ UNIDO ท่ีด าเนินการใน
ประเทศอียิปต์ เคนยา เซเนกัล และแอฟริกาใต้ 
โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
ญี่ปุ่น 

มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคเอกชน เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ และผู้เกี่ยวข้องจากท้ังสี่ประเทศ ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
บทเรียน รวมถึงผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้จาก
การใช้มาตรการและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อให้
กระบวนการผลิตมีความ resilient หรือยืดหยุ่น
ต่อสภาพอากาศ 

 
"การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อ
การผลิตผลไม้ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง หน้าแล้งท่ี
รุนแรงส่งผลให้การผลิตลดลงท าให้ซึ่งส่งผลต่อ
ปริมาณการผลิตฝรั่ง ส้ม และมะม่วง ปริมาณ         
การผลิตท าให้เกิดผลกระทบทางลบ โดยปริมาณ
ผลไม้อาจจะไม่มากพอท่ีจะผลิตน้ าผลไม้ หรือ
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ราคาท่ีเพิ่มขึ้นอาจจะลดความต้องการของตลาด
ลง "Katinka Condes ผู้จัดการฝ่ายการประกัน
คุณภาพของบริษัท Sir Friuts กล่าว 

ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวซึ่ง
จัดโดย UNIDO และศูนย์การผลิต Cleaner 
Production Centre ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตนต่อผู้เข้าร่วม
งาน และได้จัดการแวะเยี่ยมชมโรงงานในไนโรบี
ให้กับผู้เข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทาง
วิศวกรรมการผลิต 

UNIDO ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเหล่านี้         
ในการพัฒนาและด าเนินการแนวทางการพัฒนา
ตาม climate-resilient UNIDO สามารถช่วย ถ่าย
โอน น าเอาระบบใหม่มาใช้ และขยายผลการ
ด า เ นิ น ก า ร เ ชิ ง เ ท ค นิ ค ใ น ด้ า น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงานรวมท้ัง
พัฒนาการผลิ ต ให้ มี ความสะอาดขึ้ นและ            
การจัดการของเสียและน้ า ท้ิง "นาย Smail 
Alhilali จาก UNIDO Industrial Development 
Officer กล่าว 

นาง  Betty Maina หั วหน้ าฝ่ าย เลขานุ ก า ร
อุตสาหกรรมของประเทศเคนยา และYoshihiko 
Katayama จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ ปุ่ น  
ประจ าประเทศเคนยาเข้าร่วมงาน 

"การผลิตเป็นหนึ่งในสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดในวาระ          
การประชุมนี้ และโครงการของ UNIDO ในเคนยา
มุ่ ง มั่ น ท่ี จ ะพั ฒนาอุ ต ส าหกรรมการผลิ ต                   
ท่ีแข็งแกร่งและสร้างงานท่ียั่งยืน "นาง Maina 

กล่าว นาย Katayama ได้แสดงความเห็นด้วยว่า 
"การปรับตัวเป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศก าลังพัฒนา เพราะเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศดังกล่าวพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ 
และมีความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ากับ         
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ต่ ามาก" 

Emmanuel Kalenzi ผู้ แทนจาก UNIDO ใน
เคนยากล่าวว่า "ผมเชื่อว่าโครงการนี้มีความโดด
เด่นในด้านด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมและเป็น
ประโยชน์ ท่ีจะท าให้เกิดการปรับตัวด้านสภาพ
ภูมิอากาศในภาคอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน
โครงการนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรท่ีเข้าร่วมเพื่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจและการสร้างงาน 

 

  
  

 


