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ยุทธศำสตร์อุตสำหกรรมของสหภำพยุโรป 
(ตอนที่ 1) 

ภำพรวมของภำคอุตสำหกรรมในสหภำพยุโรป 

สหภาพยุโรปเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และการให้บริการรายใหญ่ท่ีสุดในโลก คิดเป็น
สัดส่วนกว่าร้อยละ 83 ของการส่งออกท้ังหมด
ในช่วงปี ค.ศ. 2008 – 2016 กว่าสองในสามของ
การลงทุนด้านงานวิจัยในภาคเอกชน และร้อยละ 
17 ของมูลค่าเพิ่ม (value added) ในสหภาพยุโรป 
มาจากภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมยังเป็น
แหล่งจ้างงานมากกว่า 32 ล้านต าแหน่งคิดเป็น
หนึ่ งในสี่ของงานในภาคเอกชน นอกจากนี้           
การสร้างงานแต่ละต าแหน่งในภาคอุตสาหกรรม
ยังก่อให้เกิดต าแหน่งงานในภาคอื่น ๆ อย่างน้อย 
2.5 ต าแหน่ง โดยเฉพาะภาคการให้บริการ 
ภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปโดยรวม             
มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีศักยภาพ          
การแข่งขันท่ีสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคท่ีพัฒนาแล้ว 
เช่น อเมริกา 

สหภาพยุโรปเป็นผู้น าระดับโลกในหลาย ๆ ด้าน
ภายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านการสร้าง
มูลค่าท่ีสูง ด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือ ecological footprint ท่ีสามารถลดได้ต่ า
และด้านเทคโนโลยี  รวมท้ังการให้บริการท่ี
ก้าวหน้า เช่น ด้านยานยนต์ ยา เคมี เครื่องกล 
และแฟชั่น นอกจากนี้บริษัทในยุโรปยังเป็น 
บริษัทแนวหน้าในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

หลากหลาย เช่น การพัฒนาระดับสูง (Advance 
manufacturing) เทคโนโลยีนาโน ไบโอเทคโนโลยี 
ไมโครและมาโครอิเล็กทรอนิกส์ photonics และ
วัสดุระดับสูง อื่น ๆ เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เหล่านี้ 
เป็นสิ่ งท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมุนเวียนท่ีมีความยั่งยืน และ low-carbon 

 
ภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปก าลังเข้าสู่  
การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ หรือการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่ ซึ่งเป็นการรวมภาคอุตสาหกรรม
ดั้งเดิมและภาคดิจิตอลไว้ด้วยกัน เพื่อน าไปสู่        
การรวมตัวระหว่างผลิตภัณฑ์ท่ีชาญฉลาดหรือ 
Smart product และการให้บริการท่ีถูกปรับให้
เข้ากับผู้บริโภค (intelligent personalized services) 
การเปลี่ ยนแปลงนี้ตั้ งอยู่ ในบริบทภาพรวม         
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การให้บริการ 
ในรูปแบบใหม่ ๆ การพัฒนาของหุ่นยนต์ artificial 
intelligence Internet of Things (IoT) ระบบ
พลังงาน และเศรษฐศาสตร์ชีวภาพ ท่ีมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงท่ีผ่านมา 

การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมของ
สหภาพยุ โรปนี้  คาดว่าจะน าไปสู่การสร้ าง            
ภาคการผลิตส าหรับอนาคตท่ีมีความยืดหยุ่น          
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มีการปรับเข้ากับความต้องการของผู้ ใช้ หรือ 
customization อีกท้ังเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้นและผลิตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และ         
ท่ีส าคัญจะเป็นก้าวกระโดดของประสิทธิภาพการ
ผลิตที่ส าคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของ
สหภาพยุโรป และเป็นโอกาสด้านการจ้างงานท่ี
ส าคัญในภาคการผลิตเทคโนโลยีระดับกลางและสูง 

อย่างไรก็ตามมีความท้าทายจ านวนมากท่ีสหภาพ
ยุ โรปจะต้องก้ าวผ่ านเพื่ อท าการเก็บเกี่ ยว
ผลประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านี้ โดยเฉพาะการ
จัดการด้านการลงทุน การลดความแตกต่าง
ระหว่างประเทศสมาชิกในด้านศักยภาพการผลิต 
การผลักดันนวัตกรรมเพื่อลดช่องว่างระหว่าง
สหภาพยุโรปและคู่แข่งในระดับโลก เช่น เกาหลี
แ ล ะ ญี่ ปุ่ น  นอกจ ากนี้ ยั ง มี ช่ อ ง ว่ า ง ด้ า น
ความสามารถในการจัดการข้อมูลข้ามพรมแดน 
และการจัดการความขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญและ
แรงงาน ซึ่งท้ังนี้เป็นความท้าทายในระดับมหภาค
ท่ีสหภาพยุโรปจะต้องจัดการท้ังสิ้น 

 
ความท้าทายดังกล่าวท าให้สหภาพยุโรปต้อง         
กระตือรือร้นในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม       

อย่างต่อเนื่องผ่านการด าเนินการมาตรการต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ล่าสุดเมื่อวันท่ี 13 กันยายน ค.ศ. 
2017 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ท าการ
ประกาศยุทธศาสตร์นโยบายด้านอุตสาหกรรม 
(Industrial Policy Strategy) ของสหภาพยุโรป 
ท่ีจะได้รับการด าเนินการในช่วงปีค.ศ. 2017         
เป็นต้นไป การด าเนินการยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
คาดว่าจะมีผลกระทบกับไทยท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม นอกจากนี้  การศึกษายุทธศาสตร์
ดังกล่าว น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
กับนโยบายอุตสาหกรรมและการพัฒนาของไทย  

บทความตอนท่ี 1 นี้จะน าเสนอภาพรวมของ
อุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป และสรุปการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีผ่านมา ตอนท่ี2 จะสรุปยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปและความเห็นของ
ภาคส่วนอื่น ๆ ต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว และ        
ตอนที่ 3 จะรวบรวมรายละเอียดโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ดังกลา่ว รวมท้ังสรุปส่งท้าย 

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในภำพรวมของสหภำพยุโรป 

การพัฒนาภาคอุ ตสาหกรรม เป็ นหนึ่ ง ใน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  Europe 2020 
จ านวน 4 โครงการจากท้ังหมด 7 โครงการ          
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ท้ัง 4 โครงการเป็น
โครงการท่ีส าคัญในบริบทการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ได้แก่ Innovation 
Union; Digital agenda for Europe; New skills 
for new jobs และ Industrial policy for the 
globalization era โครงการเหล่านี้  มุ่งผลักดัน
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ภาคอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ท้ังการเข้ าถึง
ทรัพยากร วัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพ สร้าง
มาตรฐานและเพิ่มความเข็มแข็งของ single 
market 

ก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการชุดก่อน (Barroso  
ชุดท่ีสอง) ได้ด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม         
ในสหภาพยุโรปเพื่อท่ีจะสร้างงานและคงการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมของธุรกิจ เพิ่มการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ช่วยการเข้าถึงกองทุน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนา Single Market 
ยกระดับความสามารถของแรงงาน และส่งเสริม
นวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
และความยั่งยืน (เช่น ด้านการผลิตท่ีสะอาด 
เทคโนโลยีระดับสูง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เครื่องยนต์
สะอาดและ smart grid) โดยได้ตั้งเป้าหมายให้
สัดส่วนของ GDP จากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเป็น
ร้อยละ 20 ภายในปีค.ศ. 2020 

เพ่ือเป็นการสานต่อเป้าหมายเดิมท่ีตั้งไว้ หนึ่งใน
เป้าหมายท่ีส าคัญของคณะกรรมาธิการฯ ในช่วงปี
ค.ศ. 2014-2019 คือ การสร้างตลาดภายในท่ีมี
ความเท่าเทียมอยู่บนฐานของภาคอุตสาหกรรม         
ท่ีเข้มแข็ง คณะกรรมาธิการฯ ได้ด าเนินการ
นโยบายแนวราบท่ีครอบคลุมหลายประเภท
อุตสาหกรรม อาทิ แผนการลงทุนเพื่อพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมให้ทันสมัย ยุทธศาสตร์ Digital 
single market โครงการ energy union มุ่งควบคุม
ราคาพลั งงานให้ย่อมเยา ยั่ งยืนและมั่ งคง 

โ ค ร ง ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิ ภาพและความยั่ งยื นของการใช้
ทรัพยากร โครงการ capital market union           
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และ Single Market Strategy ท่ีมุ่งก าจัดอุปสรรค
ในด้านมาตรฐาน ข้อบังคับต่าง ๆ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมส าหรับการท าธุรกิจขนาดกลาง        
และเล็กรวมท้ัง start-up 

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการฯ ยังได้ด าเนินการ
เพื่อผลักดันการ Digitalizing ภาคอุตสาหกรรม
ผ่านมาตรการจัดการความท้าทายในด้านการเงิน 
มาตรฐาน cloud และโครงสร้างพื้นฐานของ
ข้อมูล นวัตกรรม (Internet of Thing การผลิต
ระดับสูงและเทคโนโลยีดิจิตอล) และความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน 

การตระหนักถึงช่องว่างระหว่างความสามารถของ
แรงงานท่ีจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนเทคโนโลยี
ระดับสูง และการขาดแคลนแรงงานในด้าน
ดังกล่าว ท าให้คณะกรรมาธิการได้ผลักดันสอง
มาตรการภายในวาระปีค.ศ. 2016 คือ New 
Skills Agenda ท่ีมุ่งสร้างความเชี่ยวชาญให้กับ
ตลาดแรงงาน ผ่านการ upskilling และ reskilling 
แรงงานท่ีมีอยู่ และการสร้าง Digital skills and 
jobs coalition ท่ีเปิดให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ 
Digital สร้างองค์ความรู้ในระดับประเทศ และ
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พัฒนาความสามารถท่ีจะน าไปสู่การศึกษาและ
ฝึกฝนแรงงานของตน 

 

คณะกรรมาธิการฯ ด าเนินนโยบายอุตสาหกรรม
ผ่านมาตรการและโครงการหลากหลายรูปแบบ เช่น 
กองทุน European Structural and investment 
funds ก อ ง ทุ น  Horizon 2020 โ ค ร ง ก า ร 
Connecting Europe Facility โครงการ COSME 
โครงการ Galileo และ โครงการ Copernicus          
อีกท้ังมีการสนับสนุนเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม 
ผ่านข้อบังคับและกฎหมาย smart legislation 
โดยเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมท่ีข้ามพรมแดน
และมีความส าคัญ เช่น ด้านอวกาศและการทหาร 
รวมท้ังเทคโนโลยี key enabling technologies 
(KETs) ท่ีผ่านมาคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรป
ภาย ใต้ น าย  Juncker ก็ ให้ ค วามส าคั ญต่ อ            
การผลักดันด้านอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2015 
มีการผลักดันผ่านมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
นโยบายล่าสุด จะเป็นการผลักดันด้านอุตสาหกรรม
ผ่านกลไกท่ีออกแบบมาส าหรับภาคส่วนต่าง ๆ 
(เช่น อุตสาหกรรมอวกาศ อุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอุตสาหกรรมเหล็ก) และให้มีการเช่ือมต่อกัน 

ในภาพรวม ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี  Key 
Enabling Technology ดังกล่าว 

รำยงำน Structural Change for 
Inclusive and Sustainable Industrial 
Development 

ที่มา UNIDO 

กรุงเวียนนา, วันท่ี 20 เมษายน ค.ศ. 2018 – การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเมื่อเศรษฐกิจมีการ
พัฒนาและ เปลี่ ยนแปลงไป ในระดั บหนึ่ ง 
อุตสาหกรรมการผลิตก็จะเริ่มเป็นอีกส่วนหนึ่ง           
ท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน          
ค าจ ากัดความของการพัฒนานั้นได้ถูกเปลี่ยนให้มี
ความครอบคลุมมากกว่าเพียงการเพิ่มขึ้นของ
รายได้แล้ว การเติบโตในรูปแบบอื่น ๆ ก็มี
ความส าคัญเช่นกัน เช่น ความท้าทายในด้าน           
การมีส่วนร่วม และการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด แนวคิด 
ใหม่ ๆ เหล่านี้ ได้รับการตระหนักถึงและเพิ่ม
ความส าคัญมากขึ้น 

UNIDO ได้ท าการเผยแพร่งานวิจัยท่ีท าการศึกษา
บทบาทของอุตสาหกรรมการผลิตในศตวรรษ        
ท่ี 21 ภายใต้บริบทท่ีได้กล่าวไปเบื้องต้น และ         
การตระหนักถึงว่าการผลิตมีความสามารถ             
ท่ีจะสร้างงานและสร้างรายได้ แต่ยังก่อให้เกิด
ความท้าทายในด้านผลกระทบท่ีกระบวนการนี้มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภู มิ อากาศ นอกจากนี้  ผลของการ
ด า เ นิ น ก า ร ท่ี ผ่ า นม ายั ง แ สด ง ให้ เ ห็ น ว่ า
อุตสาหกรรมสามารถส่งผลให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันในสังคม ท้ังในแง่ของการกระจาย
ผลประโยชน์ระหว่างประเทศและการกระจาย
สินค้าภายในประเทศ 

การศึกษาดังกล่าวได้รวบรวมเอาประสบการณ์ท่ี
ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จจาก
การด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และพิจารณาถึงผลกระทบทาง
นโยบายเหล่านี้ ความท้าทายท่ีกล่าวถึงในท่ีนี้ มี
ความส าคัญส าหรับประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
ประเทศก าลังพัฒนาและต้องการขยายฐาน
อุตสาหกรรมของตนไปสู่การด าเนินการในรูปแบบ
อุตสาหกรรมท่ียั่งยืนมากขึ้น 

รายงาน Structural Change for Inclusive and 
Sustainable Industrial Development 

 

 

 

ผอ. UNIDO รุดสร้ำงควำมร่วมมอืกับจีน 

ที่มา: UNIDO 

กรุงเซี่ยงไฮ้, 21 เมษายน ค.ศ.2018 – นาย Li 
Yong ผู้อ านวยการใหญ่ UNIDO ได้เข้าร่วมการ
ประชุมหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือ
ระหว่าง UNIDO กับจีน 

งานแสดงเทคโนโลยีนานาชาติแห่งประเทศจีน
ครั้ ง ท่ี  6 ซึ่ งจั ดขึ้ น โดยกระทรวงพาณิ ชย์  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน 
ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา และเทศบาล       
เขตปกครองของเซี่ยงไฮ้ เป็นการประชุมท่ีตั้งอยู่
บนพื้นฐานของปรัชญา "เทคโนโลยีท่ีดีและชีวิต 
ท่ีดีขึ้น หรือ better technology, better life " 
การประชุมดังกล่าวเน้นถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสีเขียวในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ัวโลก 

ในพิธีเปิดการประชุม ผู้อ านวยการ Li ได้กล่าว
ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและ
เศรษฐกิจท่ีก าลังจะมาถึงในช่วงเปลี่ยนผ่าน  

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-04/Structural_Change_for_ISID.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-04/Structural_Change_for_ISID.pdf
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นาย Li กล่าวว่า "หัวข้อของการจัดงาน – การ
พัฒนานวัตกรรม การคุ้ มครองทรั พย์ สิ น         
ทางปัญญา และการส่งเสริมการค้าเทคโนโลยี
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับจีน" UNIDO เชื่อว่าการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและครอบคลุม 
จะสามารถบรรลุผลผ่านกระบวนการผลิตท่ีใช้
คาร์บอนน้อยลง และสามารถประหยัดพลังงาน 
ลดการใช้ทรัพยากรท่ีไม่หมุนเวียน และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะท่ีท าการกระตุ้น
นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กระจาย
ความเสี่ยง และการสร้างงาน (ไปพร้อม ๆ กัน) " 

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึง Belt and Road 
initiative ท่ีเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 
UNIDO และจีนท่ีส าคัญ โดยผ่านการส่งเสริม
การลงทุนข้ามพรมแดนของ UNIDO ระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ในวันท่ี 20 
เมษายน ค.ศ.2018 ท่ีผ่านมา มีการจัดเวที        
ความร่วมมือของโครงการดังกล่าวโดย UNIDO 
และสภาการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ
จีน คณะกรรมการการพาณิชย์แห่งเซี่ยงไฮ้ และ
ส านักงานของ UNIDO ในประเทศจีน (ด้าน
อุตสาหกรรมสีเขียว) ซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญในการ
เป็นพันธมิตรกับจีนในโครงการดังกล่าว 

ภายใต้กรอบการประชุม มีการจัดงาน BRIDGE 
for Cities ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรม
เมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและการ
พัฒนาท่ียั่งยืนเป็นประเด็นหลัก มีการแสดง
รายละเอียดของโครงการ UNIDO ระดับภูมิภาค

ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากจีนซึ่งมีชื่อว่า "การ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและ
ครอบคลุมในเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของเส้นทาง
ส า ย ไ ห ม "  ห รื อ  Fostering inclusive and 
sustainable industrial development in the 
New Silk Road Economic Belt ในระหว่ า ง
การประชุม  และจะมีการพัฒนาเส้นทาง
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี (industrial corridors) 
และ Industrial park ในอาเซอร์ไบจาน  ทาจิกิ
สถาน เติ ร์ ก เมนิสถาน และอุซ เบกิสถาน 
ตลอดจนการรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคท่ีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ระหว่างการเข้าร่วมประชุม นาย Li ได้มีการ
หารือในระดับทวิภาคีกับหลายภาคส่วนและได้
พบกับนาย YING Yong นายกเทศมนตรีของ
เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และ นาย WANG Bingnan 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ 
นาย Li ยังได้ไปเยี่ยมชมส านักงาน UNIDO ITPO 
(Investment and Technology Promotion 
Offices) แห่งใหม่ในนครเซี่ยงไฮ้ ท่ีเป็นหนึ่งใน
เครือข่ายส านักงานส่งเสริมการลงทุนและ
เทคโนโลยีของ UNIDO ระดับโลก ส านักงาน
ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการผลักดันการลงทุนและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ียั่งยืนไปยังประเทศ
ก าลังพัฒนา 

ในระหว่างการเยี่ยมชม มีการเปิดตัวศูนย์การ
ส่งเสริมการผลิตอัจฉริยะสากลนานาชาติเซี่ยงไฮ้ 
ท่ีมุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะส าหรับ
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ธุรกิจขนาดกลางและเล็กของจีน และช่วย
ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการเหล่านี้ 
การเปิดศูนย์ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับ
การประชุมซีอีโอระดับโลก ปี ค.ศ.2018 ท่ีมี
หัวข้อการประชุม "การผลิตและวิสาหกิจของจีน
สู่นานาชาติหรือ Chinese manufacturing and 
enterprises go global" เ ป้ าหมายของการ
ประชุมคือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีก าลังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(emerging economies) 

 
อัตรำจ้ำงงำนยุโรปสูงเป็นประวัติกำรณ ์

ที่มา EU 

จากข้อมูลส ารวจการจ้างงาน (European Labour 
Force Survey) ใ น ปี ค . ศ .  2017 ท่ี ผ่ า น ม า          
อัตราการจ้างงานของประชากรอายุ 20-64 ปี         
ในสหภาพยุโรป (European Union) อยู่ท่ีร้อยละ 
72.2 สูงกว่าป ีค.ศ. 2016 (ร้อยละ 71.1) แต่ยังไม่
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ส าหรับปีค.ศ. 2020  
ท่ีร้อยละ 75 ซึ่ งเป้าหมายร่วมดังกล่าวได้รับ        
การปรับและแปรให้เป็นเป้าหมายของแต่ละ

ประเทศสมาชิก ตามบริบทและความท้าทายของ
แต่ละประเทศ 

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน ปรากฏใน
ประชากรท้ังเพศชายและหญิง โดยอัตราการจ้าง
งานของเพศชายอยู่ท่ีร้อยละ 78 ในปีค.ศ. 2017 
(เ ทียบกับปีค.ศ. 2016 ท่ี ร้ อยละ 76.9) และ
เกือบจะเท่ากับระดับการจ้างงานก่อนวิกฤติ
เศรษฐกิจ (ค.ศ. 2008 ท่ีร้อยละ 77.9) อัตราการ
จ้างงานส าหรับเพศหญิงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดย
อยู่ ท่ีร้อยละ 66.5 ในปีค.ศ. 2017 (เทียบกับ         
ค.ศ. 2016 ท่ีร้อยละ 65.3) ส่วนอัตราการจ้างงาน
ของผู้ สู งอายุ  (อายุ  55-64) ในสหภาพยุ โรป         
ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 38.4 ในปี 
ค.ศ. 2002 เป็นร้อยละ 57.1 ในปีค.ศ. 2017         
ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นหนึ่ง 
ในเป้าหมายของยุทธศาสตร์ Europe 2020 โดย
ในประเทศสวี เดน (ร้อยละ 76.4) เยอรมนี               
(ร้อยละ 70.1) เดนมาร์ค (ร้อยละ 68.9) และ
เอสโตเนีย (ร้อยละ 68.1) มีการจ้างงานของ          
กลุ่มดังกล่าวสูง ในภาพรวมมีการจ้างงานผู้สูงอายุ
มากขึ้น แม้จะมีบางประเทศท่ีสัดส่วนการจ้างงาน
ผู้สู งอายุยั งต่ าอยู่  เช่น กรีซ (ร้อยละ 38.3)          
ลักเซมเบิรก์ (ร้อยละ 39.8) โครเอเชีย (ร้อยละ 
40.3) สโลวีเนีย (ร้อยละ 42.7) 

การส ารวจดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าประเทศ
สมาชิกกว่า 1 ในสามของสหภาพยุโรป ได้บรรลุ
เป้าหมายด้านการจ้างงานของ Europe 2020 
แล้ว อัตราการจ้างงานของประเทศสมาชิก            
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เกือบท้ังหมด (ยกเว้นเดนมาร์คท่ีลดลงร้อยละ 
0.5) มีการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบัลแกเรีย (ร้อยละ 
3.6) สโลวีเนีย (ร้อยละ 3.3) โปรตุเกส (ร้อยละ 
2.8) โรมาเนีย (ร้อยละ 2.5) โครเอเชีย (ร้อยละ 
2.2) และ เอสโตเนีย (ร้อยละ 2.1) ประเทศ         
ท่ีบรรลุเป้าหมาย 2020 โดยมีอัตราการจ้างงาน
มากกว่าร้อยละ 75 ได้แก่ สวีเดน (ร้อยละ 81.8) 
เยอรมนี (ร้อยละ 79.2) เอสโตเนีย (ร้อยละ 78.7) 
สาธารณรัฐเช็ก (ร้อยละ 78.5) สหราชอาณาจักร 
(ร้อยละ 78.2) เนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 78.0) 
เดนมาร์ก (ร้อยละ 76.9) ลิทัวเนีย (ร้อยละ 76.0) 
และออสเตรีย (ร้อยละ 75.4) ในบรรดาประเทศ
สมาชิ ก ท้ั งหมด สาธารณรั ฐเช็ ก  เยอรมนี  
เอสโตเนีย ลิทัวเนีย ไอร์แลนด์ โครเอเชีย ลัตเวีย 
มอลตาและสวีเดนได้บรรลุหรือมีอัตราการจ้าง
งานท่ีมากกว่าเป้าหมายระดับชาติของตนแล้ว 

ประเทศท่ียังมีการจ้างงานท่ีต่ าอยู่ได้แก่ กรีซ (ร้อย
ละ 57.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6) อิตาลี (ร้อยละ 62.3 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7) โครเอเชีย (ร้อยละ 63.6 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2) และ สเปน ร้อยละ 65.5 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 

เมื่อพิจารณาช่องว่างระหว่างการจ้างงานของเพศ
ชายและหญิง ประเทศท่ีมีสัดส่วนการจ้างงาน
ระหว่างเพศท้ังสองท่ีต่ าท่ีสุดได้แก่  ลิทัวเนีย 
(ต่างกันร้อยละ 1)  ฟินแลนด์ (ต่างกันร้อยละ 3.5) 
สวีเดน (ต่างกันร้อยละ 4) ลัตเวีย (ต่างกันร้อยละ 
4.3) ในขณะท่ีประเทศท่ีมีความแตกต่างสูงท่ีสุด
ได้แก่  มอลตา (ต่างกันร้อยละ 26.1) อิตาลี              

(ร้อยละ 19.8) และ กรีซ (ร้อยละ 19.7) และ         
ในภาพรวมระดับสหภาพยุโรป การจ้างงานของ
เพศชายอยู่ท่ีร้อยละ 78 เพศหญิงร้อยละ 66.5 
ต่างกันท่ีร้อยละ 11.5 

สหภำพยุโรปเดินหน้ำข้อตกลงด้ำนกำรค้ำ
และกำรคุ้มครองกำรลงทุนกับสิงคโปร ์

ที่มา EU 

เมื่อวันท่ี 18 เมษายน ท่ีผ่านมา คณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้น าเสนอข้อตกลงด้านการค้าและข้อตกลง
ด้านการคุ้มครองการลงทุนระหว่างสิงคโปร์และ
สหภาพยุโรปต่อคณะมนตรี (European Council) 
การน าเสนอดั งกล่ าวเป็นก้ าวท่ีส าคัญของ
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างท้ังสองฝ่าย 
ข้อตกลงท้ังสองจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สหภาพยุโรปและสิงคโปร์ในด้านการค้าท่ีเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น มีการคาดการว่าจะส่งผลทางบวก        
ต่อสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ          
ท้ังสองฝ่าย โดยการเจรจาด้านการค้าและการ
ลงทุนดังกล่าวถูกด าเนินการมาในระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว และเป็นกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการเจรจา
ข้อตกลง Partnership and Cooperation Agreement 
ข้อตกลงทวิภาคีดังกล่าวเป็นข้อตกลงด้านการค้า
และการลงทุนท่ีเกิดขึ้นระหว่างสหภาพยุโรปและ
สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน นับเป็นก้าวส าคัญ
หลังจากมีการเริ่มเจรจามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007 และ
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หยุดชะงักไปในปีค.ศ. 2009 จากการไม่สามารถ
หาข้อตกลงได้ ปัจจุบันท้ังสองฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง         
ได้เตรียมตัวเริ่มเจรจาข้อตกลงดังกล่าวอีกครั้ง 
เมื่อข้อตกลงดังกล่าวได้ผ่านการรับรอง จะเป็น
กรอบกฎหมายท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างท้ังสองฝ่ายในอนาคต และคาดว่า
จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรป
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย โดยการ
รับรองข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและสิงคโปร์
จะท าให้ข้อตกลงดังกล่าว เป็นต้นแบบของ
ข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน             
ท่ีผ่านมาสหภาพยุโรปได้ด าเนินการเจรจากับ
สิงคโปร์มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2010 และประเทศอื่น ๆ 
ในอาเซียน อาทิ มาเลเซีย (ค.ศ. 2010) เวียดนาม 
(ค.ศ. 2012) ไทย (ค.ศ. 2013) ฟิลิปปินส์ (ค.ศ. 
2015) และ อินโดนีเซีย (ค.ศ. 2016) 

ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน สิงคโปร์เป็นคู่ค้าของ
สหภาพยุโรปท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด โดยคิดเป็นสินค้า
มูลค่ากว่า 53.3 พันล้านยุโรปในปีค.ศ. 2017  และ 
การให้ บริ การกว่ า44.4 พั นล้ านยู โ ร  ในปี           
ค.ศ. 2016 คิดเป็นสัดส่วนเกือบหนึ่งในสามของ
การค้าระหว่าง EU-ASEAN ท้ังหมด ในช่วงเดียวกัน
มีการลงทุนในด้านหุ้น (stock) กว่า 256 พันล้าน
ยูโรในปีค.ศ. 2016 คิดเป็นสัดส่วนสองในสามของ
การลงทุนระหว่าง EU-ASEAN มีบริษัทยุโรปกว่า 
10,000 บริษัทท่ีใช้สิงคโปร์เป็นฐานท่ีตั้งส านักงาน
ส าหรับภูมิภาค Pacific Rim 

 
ข้ อตกลงดั ง กล่ า วมี ค ว ามน า สมั ย  ด้ ว ยมี
รายละเอียดที่มากกว่าการยกเว้นภาษีด้านการค้า
และการให้ บริ การ เช่ น  มี การครอบคลุ ม           
การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การเปิดโอกาส
การลงทุน การเข้าร่วมประมูลจัดซื้อ การแข่งขัน 
และการพัฒนาอย่างยั่ งยืน จากมุมมองของ
สหภาพยุโรป ข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์         
ท่ีมุ่ งสร้างสภาวะท่ีเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาส
ส าหรับกิจการและธุรกิจในสหภาพยุโรป ในขยาย
การลงทุนและการค้าไปสู่สิงคโปร ์

สำระส ำคัญของข้อตกลงด้ำนกำรค้ำระหว่ำง 
สหภำพยุโรปและสิงคโปร์  

1. ยกเว้นภำษีน ำเข้ำ - สิงคโปร์จะท าการยกเว้น
ภาษีน าเข้ าสินค้ าจากสหภาพยุ โรปเช่น 
เคร่ืองดื่มมึนเมาและจะสานต่อข้อยกเว้นภาษี
ท่ีมีอยู่เดิม ในวันท่ีข้อตกลงดังกล่าวเร่ิมบังคับ
ใช้ สินค้าจากสิงคโปร์กว่าร้อยละ 80 จะได้รับ
การยกเว้นภาษีทันที สัดส่วนท่ีเหลือจะมีการ
ผ่อนปรนภายในสามถึงห้าปี สินค้าท่ีจะได้รับ
ประโยชน์จากการผ่อนปรนดังกล่าวได้แก่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ยา สินค้าปิโตรเลียม และสินค้า
เกษตรท่ีผ่านกระบวนการแล้ว ส่วนสินค้า
ประเภทสิ่งทอจะได้รับการผ่อนผันภายใน        
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สามปี จักรยาน รองเท้า ผลไม้ และสินค้า
เกษตรอื่น ๆ จะได้รับการผ่อนปรนภายในห้าปี 

2. กำรจัดกำรห่วงโซ่มูลค่ำ – ข้อตกลงดังกล่าว 
ให้ความยืดหยุ่นต่อสิงคโปร์ในการจัดการ        
ห่วงโซ่มูลค่าของตน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ความเข้าใจว่าสินค้าของสิงคโปร์อาจจะมาจาก
การประกอบของชิ้นส่วนต่าง ๆ ท่ีมาจาก
ประเทศในอาเซียน ด้วยสหภาพยุ โรปมี
ข้อบังคับด้าน rule of origin ท่ีเข้มงวด การ
ผ่อนปรนในด้านดังกล่าวจึงเป็นสิ่งท่ีน่ายินดี
ส าหรับสิงคโปร์และอาจจะส่งผลประโยชน์ต่อ
ไทยในทางใดทางหนึ่ง 

3. กำรก ำจัดข้อบังคับที่ไม่ใช่อัตรำภำษีและเชิง
เทคนิคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำ (removes 
technical and non-tariff barriers to trade) 
ท้ังสองฝ่ายท าการตกลงการใช้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ  ( international Standard) และ
การรั บรองการทดสอบต่ า ง  ๆ ในด้ าน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
ยา เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืชท้ังท่ี   
ผ่านกระบวนการแล้วและยังไม่ได้ผ่าน ข้อตกลง
ในด้านดังกล่าวจะช่วยลดขั้นตอนและความ
ซ้ าซ้อนในกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานและ
การน าเข้า/ส่งออกระหว่างท้ังสองฝ่าย 

4. ควำมร่วมมือด้ ำนศุลกำกร ผ่านการจัด
มาตรฐาน ลดขั้นตอน และยกระดับการ
ด าเนินการให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย

และระยะเวลาของกระบวนการศุลกากร โดย
ไม่ให้กระทบกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
โดยจะรวมไปถึงการรับรองโปรแกรมความ
ร่วมมือต่าง ๆ  เช่น EU authorized Economic 
Operators programme 

5. เปิดโอกำสกำรลงทุนและกำรให้บริกำรอย่ำง
สมบูรณ์แบบ - ข้อตกลงด้านการค้าดังกล่าว
จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะกับการ
ริเริ่มและพัฒนาธุรกิจ และน าไปสู่การเพิ่ม
ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค ข้อตกลงจะ
น า ไปสู่ ก า ร เปิ ดตลาดการ ให้ บริ ก า ร ท่ี
หลากหลาย เช่นด้ านโทรคมนาคม การ
ให้ บริ ก ารด้ านสิ่ ง แ วดล้ อม  วิ ศ วกรร ม 
คอมพิ ว เตอร์  และการขนส่ งทางทะ เล             
ในด้านการให้บริการทางการเงินธนาคาร
พาณิชย์ของสหภาพยุโรปจะสามารถเพิ่มจุด
การให้บริการลูกค้า (ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด
ไว้) และในบางธุรกิจกิจการจากท้ังสองฝ่าย        
จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน โดยท่ีท้ังสองฝ่าย
ยังมีสิทธิท่ีจะจัดตั้งและบังคับใช้มาตรฐานทาง
คุณภาพและความปลอดภัย รวมท้ังด าเนินการ
ตามนโยบายด้านความปลอดภัย สาธารณสุข 
และความปลอดภัยตามท่ีตนต้องการได้ และ
จะมีข้อบังคับพิเศษท่ีจะช่วยปกป้องภาคส่วน 
ท่ีมีความอ่อนไหว เช่น ภาพยนตร์ สาธารณสุข 
การศึกษา การให้บริการสังคมและการกระจาย
ประปา ข้อตกลงจะเปิดโอกาสให้กับกิจการ
ต่าง ๆ ท่ีต้องการเพิ่มความสามารถในการ
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เข้าถึงตลาดของตนท้ังในด้านการให้บริการ
และการผลิต 

6. กำรเปิดโอกำสกำรประมูลกำรจัดซื้อของ
ภำครัฐ ข้อตกลงดังกล่าวรวมไปถึงการจัดซื้อ
จัดจ้าง ท้ังสิงคโปร์และสหภาพยุโรปล้วนเป็น
สมาชิกของข้อตกลง WTO ด้านการจัดซื้อ       
จัดจ้างของภาครัฐ และมีการด าเนินการในการ
พัฒนาและยกระดับการจัดซื้อให้มีความ
ทันสมัย รวมท้ังน าเอามาตรฐานต่าง ๆ มา
บังคับใช้และเพิ่มความโปร่งใสของการจัดซื้อ
จัดจ้างให้มีความเท่าเทียม ผ่านข้อตกลง
ดังกล่าวจะมีการลดขั้นตอนความยุ่งยากของ
กระบวนการดังกล่าว และจะเพิ่มการจ านวน
โครงการท่ีกิจการต่างชาติสามารถเข้ารวม
ประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยเฉพาะ ใน
ด้ านอุ ตสาหกรรมรางและโครงการของ 
Singaporean National Environment Agency 

7. กำรปกป้องทรัพย์สินทำงปัญญำ ท่ีผ่านมา 
ท้ังสองฝ่ายก็มีการน าเอาระบบท่ีทันสมัยมา
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้ว ข้อตกลง
ดังกล่าวจะช่วยรับรองการด าเนินการนี้ และ
ท าการร่างข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ข้อกฎหมาย
เพื่อลงโทษการละเมิดข้อบังคับดังกล่าว โดยจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือสิทธิบัตร
ผ่านศุลกากรในการตรวจจบสินค้าปลอมแปลง 
และลักลอบใช้ นอกจากนี้สิงคโปร์ได้ตอบรับท่ี
จ ะ ท า ก า ร ย ก ร ะ ดั บ  Geographical 
Indications (GI) ของตนให้มีความเข้มงวดมาก

ขึ้น เมื่อมีข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะมี
จ านวนสินค้ากว่า 190 รายการของสหภาพ
ยุโรปท่ีจะได้รับการคุ้มครองโดย GI โดยเฉพาะ
ไวน์ สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จากสหภาพ
ยุโรป เช่น ไวน์จากบ๊อกโด พาร์ม่าแฮม และ
เบียร์จากบาเยิน การได้รับการคุ้มครอง   จะ
ช่วยให้คุณภาพของสินค้าดังกล่าวเป็น           ท่ี
ตระหนักถึงอีกด้วย 

 

8. สัญญำผูกมัดด้ำนกำรค้ำและกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน สหภาพยุโรปต้องการท่ีจะให้นโยบาย
การค้าของตนสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน
ภายในสหภาพยุโรป และในประเทศคู่ค้าด้วย
เช่นกัน ข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปและ
สิ งคโปร์จะมีการก าหนดมาตรฐานและ         
การด าเนินการท่ีเข้มแข็งท่ีจะป้องกันการเส่ือม
ถอยของการด า เนิ นการ ท่ี เป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการลงทุนและการค้า
สีเขียว ผ่านกลไก เช่น Social Responsibility 
Sustainability assurance scheme (เ ช่ น 
eco-labelling และการค้า free and ethical 
trade) รวมท้ังการจัดการการใช้ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน ข้อตกลงดังกล่าวจะมีการเชิญ 
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ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อด าเนินการและ         
ท าการติดตามผลท่ีได้ 

ข้อตกลง EU-Singapore investment 
protection agreement  

ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยปกป้องการลงทุนผ่าน
มาตรการระดับสูง ในขณะท่ีไม่ก้าวก่ายสิทธิการ
จัดการและด าเนินการนโยบายสาธารณะของ       
แต่ละฝ่าย เช่น การสาธารณสุข ความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้อม โดยข้อก าหนดเหล่านี้ เป็น
ข้อก าหนดท่ีไม่มีการระบุถึงในสัญญาความร่วมมือ
ด้านการค้าระหว่างท้ังสองฝ่ายฉบับก่อน สหภาพ
ยุโรปได้ท าการบรรจุแนวทางการด าเนินการใหม่ 
ท่ีน าสมัยและจะมาแทนท่ีข้อตกลงทวิภาคี ท่ีมี       
อยู่เดิม 12 ฉบับและลดความซับซ้อนให้น้อยลง
และเพิ่มความน าสมัยของการด าเนินการใน        
ด้ านดั งกล่ าว โดยมีความคล้ ายกั บสัญญา           
ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและแคนาดา ท่ี
มีระบบการป้องการสิทธิของแต่ละประเทศ          
ในการจัดการและด าเนินการนโยบายของตน ซึ่งมี
สาระส าคัญดังนี้ 

 มีการจัดตั้งศาลการลงทุนชั้นต้น (Permanent 
Investment Tribunal of First Instance) 
และศาลอุทธรณ์  (Appellate Tribunal)          
ซึ่ งจะรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย         
และความแน่นอนเกี่ ยวกับการตีความ
ข้อตกลงต่าง ๆ 

 สมาชิกของศาลทุกคนจะได้รับการแต่งตั้งจาก
สหภาพยุโรปและสิงคโปร์ล่วงหน้าและต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเข้มงวดเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระ ความซื่อสัตย์ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรม สมาชิกศาลทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามข้อบังคับท่ีมีพันธะอยู่ในสัญญา 

 สหภาพยุโรปและสิงคโปร์จะแต่งตั้งสมาชิก
ศาลท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านในกฎหมาย
ระหว่างประเทศและมีคุณสมบัติท่ีจ าเป็น       
ในประเทศของตนเพื่อได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นส านักงานตุลาการหรือเป็นลูกขุนโดยมี
ความสามารถท่ีเป็นท่ียอมรับได้ 

 การด าเนินคดีก่อนท่ีจะไปถงึศาลจะตอ้งมีความ
โปร่งใสอย่างท่ีสุด เอกสารท้ังหมดจะถูก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนและการพิจารณา
ท้ังหมดจะต้องได้รับการเปิดเผยให้สาธารณชน
ทราบ บุคคลท่ีสามท่ีมีส่วนได้เสียจะได้รับ
อนุญาตให้ส่งข้อมูลในการด าเนินคดีต่อศาล 

 ข้อห้ามของการด าเนินการคดีแบบคู่ขนาน 

 บทบัญญัติต่อต้านการใช้ประโยชน์จากระบบ 
เช่น กฎป้องกันการฉ้อโกงหรือหลอกลวง 
เช่น การจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อมุ่งท า 
การฟ้องร้องและยื่นค าร้อง 

เมื่ อข้ อตกลงท้ังสองได้ผ่ านการรับรองจาก          
คณะมนตรีแล้ว ข้อตกลงดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง
รัฐสภายุโรป เพื่อท าการรับรองและบังคับใช้         
โดยคาดว่าจะผ่านกระบวนการท้ังหมดภายใน         
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ปีค.ศ. 2019 หรือภายในวาระของคณะกรรมาธิการ
ปัจจุบัน และหลังจากนั้นจะต้องมีการรับรองจาก
ประเทศสมาชิกท้ังหมดต่อข้อตกลงด้านการลงทุน
ต่อไป 

 

Vienna Energy Forum 2018 

ที่มา UNIDO 

การประชุม Vienna Energy Forum ประจ าปี
ค.ศ. 2018 จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 14 – 16 
พฤษภาคมท่ีจะถึงนี้ โดยมีหัวข้อการประชุมว่า 
Power Innovation for Prosperity การประชุม
ดังกล่าวให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
พลังงาน นวัตกรรม climate technology และ
การสร้างความร่วมมือในด้านการเข้าถึงพลังงาน 
ในปีนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุน
ท่ีประชุมระดับสูงของสหประชาชาติ  High-Level 
Political Forum (HLPF) ในการประ เมิ นผล         
การด าเนินการเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนท่ี 7           
ด้านการเข้าถึงพลังงาน 

คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวกว่า  300 
คนจากภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังรัฐ เอกชน           องค์กร
ระหว่างประเทศ สหประชาชาติ และภาควิชาการ 

ในวันท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ.2018 การประชุม        
จะจัดท่ี Vienna International Centre เพื่อหา
แนวทางการน าเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอย่างชาญฉลาด 
โดยจะมีการพิจารณาบทบาทของภาคธุรกิจ       
ในการผลักดันการพัฒนา การด าเนินการ และ 
การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่
การยกระดับการเข้าถึงพลังงานท่ีมีความสะอาด 

ในวันท่ี 15 พฤษภาคม ค.ศ.2018 จะมีการจัดงาน 
side event โดยรั ฐบาลออสเตรี ย  Austrian 
World Summit ท่ีจะให้ความส าคัญกับบทบาท
ของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและภาคธุรกิจ          
ในการเพิ่มศักยภาพของสตรีและเยาวชน 

ในวันสุดท้ายของการประชุมจะมีการจัดPrivate 
Financing Advisory Network’s (PFAN) 
Climate and Clean Energy Investment 
Forum เพ่ือเป็นการพบปะระหว่างนักนวัตกรรม 
และโอกาสในการลงทุนผ่านองค์กรสนับสนุน        
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การลดอัตราก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มความ resilience ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
http://pfan.net/event/climate-and-clean-energy-investment-forum-vienna/
http://pfan.net/event/climate-and-clean-energy-investment-forum-vienna/
http://pfan.net/event/climate-and-clean-energy-investment-forum-vienna/
http://pfan.net/event/climate-and-clean-energy-investment-forum-vienna/

