
 

 
 

 

  

 

EU-Industry review 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2561 

 ยุโรปช่วยเหลือเกษตรกรต่อภัยแล้ง 

 UNIDO ร่วมประชุมพัฒนำอุตสำหกรรม 4.0 เวีียดนำม 

 ยุโรปจัดเวทีถกปัญหำกำรประมงเกินขีดจ ำกัด 

 เยอรมันใช้พลังงำนทดแทนสูงเป็นประวัติกำรณ์           
แต่ควำมท้ำทำยด้ำนพลังงำนของยุโรปยังสูง 

 UNIDO จัดสัมมนำด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม           
และ Big Data ที่กรุงเทพฯ  

 UNIDO จัดกำรฝึกอบรมกำรลงทุนอย่ำงมีส่วนร่วม        
และห่วงโซ่เศรษฐกิจให้กับนักนโยบำยไทย 

 

 

 

เ 

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 | ปีที ่5 ฉบับที่ 7 –  2561         2 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

 
ยุโรปช่วยเหลือเกษตรกรต่อภัยแล้ง 

EU 

บรัสเซลส์, 2 สิงหาคม 2561 

ภัยแล้ งของฤดู ร้อนในปีนี้ ส่ งผลกระทบต่อ
เกษตรกรในยุโรปเป็นอย่างมาก มีการคาดการณ์
ว่าสถานการณ์ดังกล่าวท าความสูญเสียต่อภาค
เกษตรของยุโรปกว่าพันล้านยูโร คณะกรรมาธิการ
ยุโรปได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือต่อเกษตรกร
ยุโรปต่อภัยแล้งในฤดูร้อนนี้ ผ่านมาตรการต่าง ๆ 
เช่น เกษตรกรสามารถรับเงินอุดหนุนการพัฒนา
ชนบทล่วงหน้า รวมท้ังท าการปรับกลไกการใช้
ท่ีดินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ส าหรับการใช้ท่ีดิน
ปลูกพืชเพื่อใช้เลี้ยงสัตว ์

 
สถานการณ์ความแห้งแล้งในปัจจุบันท่ีเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานานในหลายประเทศ
ของสหภาพยุโรป มีผลกระทบอย่ างมากต่อ
การเกษตรและการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่ อสวั สดิ ภ าพสั ต ว์ ในระยะต่ อ ไป 
นอกจากนี้การลดระดับปริมาณอาหารสัตว์จะมี
ผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์ 
เพราะจะท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
หากมีการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงปลายปีนี ้

นายฟิล ฮาแกนคณะกรรมาธิการด้านการเกษตร
กล่าวแสดงความเป็นห่วงเรื่องสภาพภูมิอากาศใน
ปัจจุบัน และได้ประสานงานกับรัฐมนตรีจาก
ประเทศต่างๆ ท่ีได้รับผลกระทบเพื่อหารือ
เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมท้ังประเมินผล
กระทบท่ีจะเกิดขึ้น คณะกรรมาธิการพร้อมท่ีจะ
ให้การสนับสนุนเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน
ล่ ว งหน้ า  การยก เว้ นจากข้ อก าหนดด้ าน
สิ่งแวดล้อม และความช่วยเหลือจากรัฐด้านอื่น ๆ 

นายฮาแกนยังได้กล่าวว่า ภายใต้นโยบายด้าน
การเกษตร Common Agricultural Policy (CAP) 
มีการรับรองความเสี่ยงของเกษตรกรต่อเหตุการณ์
ท่ีคาดไม่ถึงอยู่แล้ว และขอให้ประเทศสมาชิก  
ร่วมพิจารณามาตรการท่ีเหมาะสมในเชิงปฏิบัติ
ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป 

ท่ีผ่านมา EU ได้มีการลงความเห็น (Decision) 
เพื่อช่วยเกษตรกรจัดการกับภัยแล้งเพิ่มเติมจาก
การสนับสนุนภายใต้กฎหมายท่ีมีอยู่ดังนี้: 

1. การช าระ เงิ นล่ วงหน้ า ในอั ตรา สู ง : 
เกษตรกรสามารถรับเงินโดยตรง (Direct 
Payment) ได้ถึง 70% และเงินภายใต้
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การพัฒนาชนบทได้ถึ ง 85% ภายใน
กลางเดือนตุลาคม 2561 แทนท่ีจะรอ
จนถึงเดือนธันวาคมเพื่อช่วยเหลือด้าน
การหมุนเวียนเงิน 

2. การยกเว้นข้อก าหนดด้านการใช้พื้นท่ีเพื่อ
เพาะปลูกพืชเฉพาะ เช่น พันธุ์พืชท่ีได้รับ
ปลูกและการก าหนดเขตนิ เวศวิทยา
เกี่ยวกับท่ีดินท่ีรกร้าง การยกเว้นดังกล่าว
เปิดช่องให้เกษตรกรสามารถน าท่ีดิน
ดังกล่าวไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ได้ 
และมีการพิจารณาข้อยกเว้นเพิ่มเติมใน
การท าพื้นท่ีสีเขียว เพื่อให้เกษตรกรมี
ความยืดหยุ่นในการผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้น
การสนับสนุนท่ีมีอยู่ภายใต้ CAP 

 

ข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นนโยบายช่วยเหลือเพิ่มเติม
จากข้อก าหนดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท่ีเกษตรกรจะ
ได้รับความช่วยเหลือถึง 80% ของความเสียหายท่ี
เกิดจากภัยแล้ง (หรือสูงถึง 90% ในบางพื้นท่ี) 
และประเทศสมาชิกสามารถให้ค่าชดเชยความ
เสียหาย ต่อเกษตรกรได้ถึ ง 15,000 ยู โรต่อ
เกษตรกรในช่วงสามปี โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้ง
คณะกรรมาธิการ 

นอกจากนี้ภายใต้บริบทของการพัฒนาชนบท 
สหภาพยุโรปได้ก าหนดขอบเขตของการช่วยเหลือ
ภายใต้ CAP เพิ่มเติม อาทิ 

 เกษตรกรอาจใด้รับการสนับสนุน 100% 
ของค่าเสียหาย ภัยแล้งเป็นภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เงินดังกล่าวสามารถใช้ส าหรับ
การลงทุนต่าง ๆ เช่นการเพาะเมล็ดพันธุ์
ใหม่ และสามารถมีผลใช้ย้อนหลังได้ 

 เ กษตรกรสามารถแจ้ งหน่ ว ย ง าน
ระดั บประ เทศของตน ในกรณี ท่ี มี
สถานการณ์พิเศษและสามารถได้รับการ
ยกเว้นจากภาระผูกพันภายใต้แผนการ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในด้านการใช้ท่ีดิน 

 ประเทศสมาชิ กสามารถสนั บสนุ น
เกษตรกรผ่านกลไกบริหารความเสี่ยง เช่น
ประเทศสมาชิกสามารถร่วมจ่ายเงินให้กับ
กองทุนชดเชยให้กับเกษตรกรของตนท่ี
ได้รับผลกระทบ เกษรกรท่ีมีรายได้ลดลง
เกินกว่า 30% ของรายได้เฉลี่ยประจ าปี
จะได้รับค่าตอบแทนทางการเงิน 

โดยประเทศสมาชิกสามารถท าการแก้ไขโครงการ
พัฒนาชนบทของตนปีละหนึ่งครั้ง เพื่อบรรจุเอา
มาตรการนี้ไว ้

คณะกรรมาธิการยุ โรปยังได้ท าการติดตาม
สถานการณ์ความแห้งแล้งและผลกระทบต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องผ่านดาวเทียมของยุโรป และได้ท า
การติดต่อกับประเทศสมาชิกเพื่อรับข้อมูลล่าสุด
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เกี่ยวกับผลกระทบของฤดูแล้ง โดยจะมีการ
รวบรวมเอาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องภายในวันท่ี 
31 สิงหาคมเพื่อใช้ประเมินระดับการด าเนินการ
ของคณะกรรมการว่าเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม่  การประเมินดังกล่าวจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจเพื่อปรับเปลี่ยนมาตรการท่ีด าเนินการอยู่
และมาตรการเพิ่มเติมต่อไป 

 
UNIDO ร่วมประชุมกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม 4.0 เวีียดนำม 

ที่มา UNIDO 

เมื่อวันพุธท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ท่ีผ่านมา รัฐบาล
เวียดนามและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจกลาง
ของกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ
เวียดนาม ได้จัดประชุมสุดยอดอุตสาหกรรม 4.0 
(Industry 4.0 Summit) ขึ้น การประชุมดังกล่าว
สืบเนื่องมาจากค าแนะน าเชิงนโยบายของ UNIDO 

การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนกว่า 2,000 รายจาก
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท่ัวโลกรวมท้ัง
ผู้ประกอบการในระดับชาติและนานาชาติเข้าร่วม
การประชุมสุดยอดครั้งนี้ นับเป็นการประชุมท่ี
แสดง "วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา          
ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่" 

ระหว่างการประชุมระดับสูงภายใต้หัวข้อนโยบาย
ของ เวี ยดนาม ในการส่ ง เ สริ มก ารปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
แ ล ะ น โ ย บ า ย อุ ต ส า ห ก ร ร ม ข อ ง  UNIDO             
นายเฟอร์นันโด ซันติอาโก ได้รายงานต่อท่ีประชุม
ถึงผลการศึกษาของ UNIDO ด้านแนวทางเชิงกลยุทธ์
ในด้านอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรับประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลาง เช่น เวียดนาม ระหว่างการ
น าเสนอ นายเฟอร์นันโดได้เน้นย้ าว่าผู้ก าหนด
นโยบายของเวียดนามควรระวังในการน าเอา 
one-size-fits all solutions ห รื อ แ น ว ท า ง
แก้ปัญหามาใช้โดยไม่ผ่านการประยุกต์ให้เข้ากับ
บริบท และควรเตรียมพร้อมท่ีจะเรียนรู้และ
ทดลองผ่านโครงการน าร่องต่าง ๆ เพื่อเพิ่ ม
ความสามารถในการเข้าถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งท่ีสี่ของเวียดนาม 

นายเฟอร์นันโดได้เสริมว่า เวียดนามควรพยายาม
ปรับรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้มี
ความเป็นทางการมากขึ้น เพื่อให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการก าหนด ด าเนิน และบูรณาการ 
นโยบายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาดังกล่าว 
นอกจากนี้ ควรจะมีการผลักดันให้สถาบันวิจัย
และภาคการศึกษามีส่วนร่วมในการรับเอา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ผู้เช่ียวชาญของ UNIDO ได้กล่าวชมเวียดนามท่ีมี
ความเป็นผู้น าและความพยายามในการเช่ือมโยง
แนวทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีสี่กับการพัฒนา
ในภาพรวมของประเทศ และยังได้เสนอให้มีการ
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น าเอานโยบายท่ีมีความสมดุลมาด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนบริษัทและกิจการต่าง ๆ ท่ีต้องการจะ
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการพัฒนา
รวมท้ัง ท าการสนับสนุนบริษัทอื่น ๆ ท่ีประสบกับ
ความท้าทายในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ดังกล่าว 

นายเฟอร์นันโดได้กล่าวท้ิงท้ายว่า "ความสามารถ
ในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 นั้นมี
ความเกี่ยวเนื่องอย่างมากกับบริบท (การพัฒนา
ดังกล่าว) มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้ งเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันของ
แต่ละบริษัทและกิจการของผู้ผลิตภายในประเทศ
นั้ น  ๆ  รวม ท้ั งพิ จ ารณาช่ อ งว่ า ง ระหว่ า ง
สภาพแวดล้อมภายในกรอบการผลิตท่ีเป็นอยู่
(และท่ีต้องการ) "การยกระดับระบบดิจิทัลและ
การพัฒนาวัฒนธรรมในการใช้ดิจิ ทัลในหมู่
ผู้ด าเนินการ (agents) ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ี
มีความแตกต่างกันเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญ การ
ปฏิ วั ติ อุ ตสาหกรรมครั้ ง ท่ีสี่ ไม่ ใช่ เป็ น เพี ยง
เป้าหมาย แต่เป็นโอกาสใหม่ในการสร้างเศรษฐกิจ
ท่ีมีการความสามารถในการแข่งขันและมีความ
ยั่งยืน 

 

ยุโรปจัดเวทีถกปัญหำกำรประมง       
เกินขีดจ ำกัด 

ที่มา: EURACTIV 

เมื่อวันท่ี 11-12 กรกฎาคมท่ีผ่านมา ได้มีจัดการ
ประชุมของคณะกรรมการด้านการประมงของ
รัฐสภายุโรป การประชุมดังกล่าวมุ่งถกปัญหา
ด้านการประมงเกินขีดจ ากัด (overfishing) 
ปัญหาบริษัทการประมงขนาดเล็ก และความ
จ าเป็นในการพึ่งพาปลา (Fish Dependence) 
และในช่วงเวลาเดียวกัน ก็มีการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเด็นการประมง โดย
องค์กร Slow Food ซึ่งเป็นองค์กรท่ีส่งเสริม 
การผลิตอาหารอย่างยั่งยืน 

ในการประชุมท่ีจัดโดย Slow Food มีตัวแทน
จากภาคส่ วนต่ า ง  ๆ  เข้ าร่ วมประชุม เช่น 
เจ้าหน้า ท่ีสหภาพยุโรปจาก DG MARE, DG 
Environment, European Maritime and 
Fisheries Fund และ FARNET รวมท้ังองค์กร
พัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมจาก Our Fish, 
Life, Pintafish, Climaxi, Goede Vissers, 
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ตัวแทนถาวรฝร่ังเศสประจ า EU, ชาวประมงและ
ชาวประมงจากเครือข่าย Slow Food 

 
นาย  Ugo Federico พ่ อ ค รั ว ท่ี ร้ า นอ าหาร 
Racine ในกรุงบรัสเซลส์ได้แสดงความคิดเห็น
ต่อท่ีประชุมเชิงปฏิบัติการว่า ท้ายท่ีสุดแล้วการ
แก้ปัญหาควรจะเริ่มจากผู้บริโภค โดยควรจะมี
การแจ้งให้พวกเขาได้รับทราบว่าปลามาจากไหน
และมีกระบวนการจับอย่างไร ในปัจจุบันไม่มี
การท าฉลากใด ๆ ท่ีแสดงให้เห็นว่าปลามาจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือไม่ นายไบรอัน รีอาร์
แดน รองผู้อ านวยการ Low Impact Fishers of 
Europe (LIFE) ได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการ
โ ฆ ษ ณ า ป ล า ช นิ ด อื่ น  ใ ห้ เ ป็ น ตั ว เ ลื อ ก
นอกเหนือจากปลาท่ีเป็นท่ีนิยมอยู่ แล้ว เพื่อ
หลีกเลี่ยงการประมงเกินขีดจ ากัด นอกจากนี้
นายไบรอันได้ตั้งค าถามต่อท่ีประชุม ในความ
เป็นไปได้ท่ีผู้บริโภคจะท าการรับผิดชอบในการ
เลือกสินค้าของตน เพราะในปัจจุบันมีน้อยกรณี
ท่ีผู้บริโภคจะสามารถทราบถึงที่มาของสินค้าได้ 

การอภิปรายโต๊ะกลมมุ่งเน้นไปท่ีการพึ่งพาปลา 
และช่องว่าง ความท้าทาย และอุปสรรคในการ
ใช้ น โ ยบายประมงสามัญหรื อ  Common 
Fisheries Policy (CFP) ส าหรั บช าวประ ม ง

ขนาดเล็กในยุโรป โดยการอภิปรายดังกล่าว
เกิดขึ้นในวันท่ีพึ่งพาปลาหรือ Fish Dependence 
Day องค์กร Slow Foodได้อธิบายว่าวันพึ่งพา
ปลา หรือ FDD เป็นวันท่ีประเทศใดประเทศหนึ่ง
เร่ิมท่ีจะต้องพึ่งพาปลาจากประเทศอื่น เนื่องจาก
อุปทานภายในประเทศของตนหมดลง 

 
การอภิ ปรายพบว่ าแม้ ว่ า  CFP ได้ รั บการ
พิจารณาว่าเป็นก้าวย่างในทิศทางท่ีถูกต้องเมื่อ
พูดถึงกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ
การประมง แต่ความท้าทายต่าง ๆ มาจาก
นโยบายของสหภาพยุโรป เช่น การส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ยังคงมีปัญหาและข้อจ ากัดท่ี
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอ
แนวทางเพิ่มความโปร่งใสของอาหารและการ
ผลิตในท้องถิ่นด้วย aquaponics ซึ่งเป็นการใช้
ระบบการเลี้ยงปลาและผักแบบผสมผสานท าให้
เกิดความโปร่งใสด้านอาหารและการผลิตใน
ท้องถิ่นท่ีลูกค้าต้องการ แนวทางดังกล่าวเป็น
ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ป ร ะ ม ง ใ ห้ ค ร บ ว ง จ ร 
(aquaculture cycle) 

และมีการกล่าวถึงความส าคัญของการจัดการกับ
ความเสี่ยงในการน าปลาต่างถิ่นเข้ามาในระบบ
นิเวศ โดยนาง Barbara Rodenburg-Geertsema 
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ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารของ Slow Food ซึ่งเธอกล่าว
เพิ่ ม เติ มถึ ง การ เพาะ เลี้ ย งสั ต ว์ น้ า ว่ า เป็น
กระบวนการผลิตปลาท่ีสร้างมลภาวะเป็นอย่าง
มาก อุตสาหกรรมดังกล่าวใช้ยาฆ่าแมลง ยา
ปฏิชีวนะ และก่อให้เกิดเชื้อโรคปลาท่ีไหลและ
แพร่เข้าสู่ท้องทะเลโดยตรง ผู้เข้าร่วมสัมมนา         
อีกท่านชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้กฎหมายของสหภาพ
ยุโรปในปัจจุบันจะห้ามไม่ให้มีการน าเอาสัตว์
ประมงต่างพันธุ์จากต่างประเทศ แต่กฎหมาย
ดังกล่าวก็ไม่สามารถป้องกันการหลบหนีของ
สัตว์เหล่านี้เข้าสู่ระบบนิเวศหากเกิดขึ้นโดยภัย
ธรรมชาติ เช่น พายุ นอกจากนั้น ในช่วง 10 ปี        
ท่ีผ่านมา ก็ไม่มีการเพิ่มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
สหภาพยุโรปมากนัก เพราะมีความขาดแคลน
พื้นท่ีดินบนแถบชายฝั่งทะเล พื้นท่ีดังกล่าวถูก
น าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ท่ีมีมูลค่าสูงกว่า 

ตามตัว เลขล่าสุดขององค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มขึ้นถึง 80 ล้านตัน
ต่อปี ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนการบริโภคปลา 
53% ของการบริโภคท้ังหมดโดยมนุษย์ และใน
รายงานของหน่วยงานของสหประชาชาติกล่าว
ว่าการเติบโตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีการ
ชะลอตัว โดยการเติบโตปีระหว่างปี ค.ศ. 2010-
2016 อยู่ท่ี 5.8% ลดลงจาก 10% ในทศวรรษ 
1980 และ 1990 แต่จะยังคงขยายตัวต่อไปใน
อีกหลายทศวรรษข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

แอฟริกา หน่วยงานสหประชาชาติได้เผยแพร่
ตัวเลขดังกล่าวผ่านรายงานประจ าปี "State of 
World Fisheries and Aquaculture" (SOFIA) 
ซึ่งจัดท าขึ้นในวันเดียวกับการจัดงาน Food 
Slow Food 

รายงานดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการ
ประมงท่ีถูกจัดให้อยู่ในสถานะการประมงเกิน
ขีดจ ากัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และใน
ปัจจุบันประเทศท่ีมีการประมงเกินขีดจ ากัดคิด
เป็นหนึ่งในสามของประเทศท้ังหมดท่ัวโลก 
สัดส่วนดังกล่าวเป็นท่ีน่าตกใจ เพราะเมื่อเพียง
หนึ่งทศวรรษก่อนหน้านี้ สัดส่วนดังกล่าวมีเพียง
หนึ่งในสี่ ในปี 2517 (ค.ศ. 1974)  ซึ่งเป็นข้อมูล
พื้นฐานส าหรับรายงานดังกล่าวมีการตกปลาเกิน
ขีดจ ากัดเพียง 10% ของจ านวนปลาท่ีประเมิน
ไว้เท่านั้น และในปี  2550 (ค.ศ. 2007) 52% 
ของกลุ่มปลาท่ีได้รับการประเมินอยู่ ในระดับ
สูงสุดของความอย่างยั่งยืน หรือไม่สามารถ
เพิ่ มขึ้ น ได้มากกว่ านี้  (Fully fished levels) 
ในขณะท่ีผลการวิจัยท่ีตีพิมพ์ในปีนี้ (ค.ศ. 2018) 
แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นไปท่ี 60% 
และFAO คาดว่าในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ปริมาณ
การประมงจากการจับปลาและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจะเพิ่มขึ้นเป็น 201 ล้านตันเพิ่มขึ้น 18% 
จากระดับการผลิตปัจจุบันท่ี 171 ล้านตัน 
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เยอรมันใช้พลังงำนทดแทนสูง            
เปน็ประวัติกำรณ์ แต่ควำมท้ำทำย           
ด้ำนพลังงำนของยุโรปยังสูง 

ที่มา EURACTIV 

ในครึ่งแรกของปี 2561 เยอรมันใช้พลังงานท่ีมา
จากแหล่งพลังงานทดแทนมากกว่าพลังงานท่ีมา
จากถ่านหิน เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยน
ไปสู่การใช้พลังงานสะอาด อย่างไรก็ตาม ความ 
ท้าทายของสหภาพยุโรปท่ีจะท าตามเป้าหมาย
สนธิสัญญาปารีสยังคงสูงอยู่ นอกจากนี้เป้าหมาย
อุณหภูมิไม่เกิน 2 องศาท่ีตั้งไว้อาจจะไม่เพียงพอ 

ตามข้อมูลท่ีเผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรม
พลังงานและน้ าของเยอรมนี (BDEW) เมื่อวัน
อังคาร (10 กรกฎาคม) ท่ีผ่านมา พลังงานจากลม 
แสงอาทิตย์  น้ า และก๊าซชีวภาพเป็นแหล่ง
พลังงานท่ีใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทาง
ไฟฟ้าของเยอรมนี ในช่วงเดือนมกราคมถึ ง
มิถุนายน 2561 คิดเป็นสัดส่วนถึง 36.3% ในขณะ
พลังงานไฟฟ้าท่ีถ่านหินถูกใช้เพียง 35.1% เท่านั้น 

ข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีของเยอรมัน 
เพราะ แม้ว่าช่วงท่ีผ่านมาระดับการเพิ่มขึ้นของ
การใช้พลังงานหมุนเวียนจะเริ่มแซงหน้าการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวยังเกิดขึ้น
ในระยะเวลาช่วงสั้น ๆ เช่นเป็นบางวันหรือช่วง
สัปดาห์ แต่หกเดือนแรกท่ีผ่านมา ถือเป็นครั้งแรก
ท่ีการใช้พลังงานจากถ่านหินลดลงต่ ากว่าพลังงาน
ทดแทนเป็นช่วงระยะเวลานานถึงหกเดือนใน
เยอรมนี และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนหน้านี้ (2560) พลังงานทดแทนถูกใช้เพียง 
32.5% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี และพลังงาน
จากถ่านหินคิดเป็น 38.5% ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การใช้พลังงานทดแทน (ปีท่ีผ่านมายุโรปมีสภาพ
อากาศค่อนข้างอุ่น) และการบริโภคพลังงานท่ี
ลดลง 

นอกจากนี้ การลดลงของการใช้ถ่านหินส่วนใหญ่
เกิดจากการลดลงของการใช้ถ่านหินหนักหรือ          
แอนทราไซต์ท่ีมีคาร์บอนหนักในขณะท่ีการใช้
ถ่านลิกไนต์หรือถ่านหินสีน้ าตาล (brown coal) 
ท่ีมีความเข้มข้นของคาร์บอนน้อยท่ีสุด คงตัวอยู่
ในช่วงปี 2560 ถึง 2561 

อย่างไรก็ตาม การลดลงของการใช้พลังงานถ่าน
หิน คาดว่าจะยังไม่ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในเยอรมนีลดลง แม้จะมีความคืบหน้าใน
การสร้างก าลังการผลิตพลังงานทดแทนอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงท่ีผ่านมาก็ตาม เพราะความ
พยายามผันภาคการขนส่งของประเทศ ซึ่งเป็น
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ภาค ท่ี ใช้ พลั งงาน ท่ีสู ง  ให้ มี ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมน้อยลงยังอยู่ในช่วงตั้งต้น อีกท้ังการ
ตัดสินใจของรัฐบาลกลางในการระงับการใช้
พลังงานปรมาณูในปี 2554 หลังจากเกิดภัยพิบัติ
จากนิวเคลียร์ฟูกูชิม่ายังคงท าให้เยอรมันต้องหา
แหล่งพลังงานใหม่มาแทนท่ีอยู่ ปัจจัยดังกล่าว       
ท าให้โรงไฟฟ้าถ่านหินยังคงเป็นทางเลือกท่ีส าคัญ
ในเยอรมัน จากงานวิจัยล่าสุดขององค์กรเอกชน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอังกฤษ 
องค์กร Sandbag ได้แสดงให้เห็นว่า โรงไฟฟ้า
ลิกไนต์เจ็ดแห่งในเยอรมนีเป็นหนึ่งในสิบอันดับ
แรกของบริษัทท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
ปริมาณสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป 

 

รัฐบาลเยอรมันได้ให้ค ามั่นสัญญาอย่างต่อเนื่องว่า
จะน าเสนอแผนการลดการใช้พลังงานถ่านหิน 
ล่าสุดก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อท า
ภารกิจนี้ในเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา และได้มีการ
ประชุมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ ท่ี 
13 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามการ ท่ี
รัฐบาลกลางได้มีการจัดตั้งคณะรัฐบาลใหม่เมื่อ        
ไม่นานมานี้รวมท้ังมีการเลือกคณะรัฐมนตรีด้าน

พลังงาน การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองดังกล่าว
กลายเป็นอุปสรรคใหม่ของการด าเนินการด้าน
พลังงานทดแทน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงานคนใหม่ Peter Altmaier ได้ปฏิเสธท่ีจะ
พิจารณาเป้าหมายสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนใด ๆ 
ของสหภาพยุโรปท่ีจะบังคับให้เยอรมนีต้องเพิ่ม
สัดส่วนด้านพลังงานทดแทนสูงไปกว่า 32% ท้ังท่ี
ก่อนหน้านี้ผู้แทนของเยอรมันได้รับการน าเสนอ
จากผู้แทนของสหภาพยุโรปไปแล้ว การปฏิเสธ
ดังกล่าวบั่นทอนความหวังท่ีรัฐบาลเยอรมันจะ
สนับสนุนข้อเสนอของสหภาพยุโรปท่ีมุ่งผลักดัน
สัดส่วนพลังงานทดแทนของประเทศสมาชิกให้
เพิ่มขึ้นไปท่ี 35% ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2050)  
ซึ่งท้ายสุดนาย Altmaier ก็สามารถท าการเจรจา
เพ่ือลดเป้าหมายดังกล่าวตามความต้องการ และ
ท าการลงนามในข้อตกลงที่ก าหนดเป้าหมายใหม่
ไว้ท่ี 32% ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการรับรองโดย
สมาชิกของคณะกรรมาธิการด้านพลังงานของ
รัฐสภายุโรปไปเรียบร้อย 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ไ ล่ เ ลี่ ย กั น
คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดตัวกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านสภาพ
ภูมิอากาศ ค.ศ. 2050 อย่างเป็นทางการท่ี           
กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งคณะผู้บริหารของสหภาพยุโรป
หวังท่ีจะน าเสนอผลท่ีได้รับในท่ีประชุมสุดยอด 
COP24 ในเมือง Katowice ประเทศโปแลนด์          
สิ้นปีนี้ นาย Miguel Arías Cañete ผู้อ านวยการ
ด้านสภาพอากาศของสหภาพยุโรปกล่าวในการ
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แถลงข่าวว่า คณะกรรมาธิการยุโรปมุ่ ง ท่ีจะ
สรุ ปผลการด า เนิ นการดั งกล่ าว  ผ่ านการ
ด า เนิ นการขั บ เคลื่ อน  Paris Agreement ท่ี
หลากหลายซึ่งจะแสดงถึงตวามทะเยอทะยานของ
สหภาพยุโรป โดยกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ได้เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปใช้การจ าลอง
ท่ีตั้งอยู่บนฐานข้อมูลปัจจุบันของยุโรป เป็นตัวตั้ง
ในการสร้ าง baseline scenario และท าการ
จ าลองสถานการณ์สมมุติต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึง
ทางเลือกด้านนโยบายท่ีจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยท่ี 2 องศา ต่ ากว่า 2 องศา 
และต่ ากว่า 1.5 องศาตามแนวทางของสนธิสัญญา
ปารีส 

ความคับขันของการด าเนินการด้านสภาพแวดล้อม
ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น จากรายงานจากคณะกรรมการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (IPCC) จะถูกเผยแพร่ในเดือนตุลาคม 
ท่ีจะถึงนี้ ท่ีในร่างฉบับแรกได้มีการเปิดเผยว่า
เป้าหมายของอุณภูมิโลกท่ี 2 องศาอาจจะเป็น
เป้าหมายท่ีต่ าไปกว่าท่ีควรจะเป็น 

UNIDO จัดสัมมนำดำ้นเศรษฐกจิอตุสำหกรรม 
และ Big Data ที่กรุงเทพฯ 

ที่มา UNIDO 

กรุงเทพ, 12 ก.ค. 2561 

 
UNIDO ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE) 
และสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทยได้จัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และ Big Data เป็นเวลา 4 วัน การสัมมนา
ดังกล่าวครอบคลุมเครื่องมือ และดัชนีต่าง ๆ ท่ี
สามารถใช้ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ
อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย 

การสัมมนาดังกล่าวน าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ
ของ UNIDO - Dong Guo และผู้เชี่ยวชาญด้าน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจาก UNIDO การประชุมเชิง
ปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้
เกี่ยวกับดัชนี Competitive Industrial Performance 
CIP และช่วยให้เจ้าหน้าท่ีได้ เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ขยายดัชนีด้านการผลิตท่ีมีอยู่แต่เดิมของไทยไปใช้
ในภาคอุตสาหกรรมอื่ น ๆ การประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการได้น าเสนอแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ และ
บทบาทของ เทค โน โลยี  Big Data รวมถึ ง
ผลกระทบท่ีมีต่อการรวบรวมสถิติอย่างเป็น
ทางการให้กับผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังได้
น าเสนอวิธีการสร้างภาพข้อมูลและวิ ธีการ
วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการผลิตและการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ            
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มีการด าเนินการรวบรวมและใช้ตัวบ่งชี้คอมโพสิต
ในกรณีศึกษาอีกด้วย 

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท างานเกี่ยวกับสถิติสามัญ 
และสถิติทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อาทิเช่น 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สถาบันสิ่งทอไทย สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สถาบันอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
สถาบันอาหารแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
จากฝั่งไทยได้ย้ าถึงความสนใจในการเพิ่มขีด
ความสามารถของประเทศในด้านการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล แ ละ ก า ร เปลี่ ย น จ ากดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต
อุตสาหกรรมหรือ Manufacturing Production 
Index ไปใช้  Index of Industrial Production 
เพื่อท าการเชื่อมโยงกับนวัตกรรมด้านข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ 
SDG 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่าง UNIDO และ ไทย 
ปี  2561-2564 ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ล ง น า ม โ ด ย
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงอุตสาหกรรมของ
ประ เทศไทยนายอุ ตตม สาวนายน และ
ผู้อ านวยการของ UNIDO นาย LI Yong ในการ
ประชุมสามัญครั้ ง ท่ี  17 ของ UNIDO ท่ีกรุ ง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย 

 

UNIDO จัดกำรฝึกอบรมกำรลงทุน           
อย่ำงมีส่วนร่วมและห่วงโซ่เศรษฐกิจให้กับ
นักนโยบำยไทย 

UNIDO 

กรุงเทพ, 6 ก.ค. 2561 – UNIDO จัดฝึกอบรม
ด้ านการลงทุนอย่ างมีส่ วนร่ วมและห่วงโซ่
เศรษฐกิ จระดั บนานาชาติ  หรื อ inclusive 
investments and global value chains (GVCs) 
การฝึกอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าท่ีด้านการวางแผน
นโยบายของไทยเข้าร่วมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
ผู้ เข้าร่วมท าการศึกษาและส ารวจโอกาสและ 
ความท้าทายส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก (SMEs) ในการได้รับผลประโยชน์จากการมี
ส่วนร่วมในการค้าและการลงทุนของโลกท่ีเพิ่มขึ้น 
การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ UNIDO 
ในระหว่างวันท่ี 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย การฝึกอบรมเป็นการเพิ่มองค์ความรู้
ของเจ้าหน้าท่ีด้านนโยบายของไทย ผ่านการใช้
เครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ GVC และ
ก าหนดนโยบายท่ีสามารถช่วยผลักดันการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมพิเศษ และช่วยสนับสนุน 
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บริษัทท้องถิ่ นให้ สามารถเข้ าร่ วมในตลาด
เศรษฐกิจระดับโลก การฝึกอบรมดังกล่าวด าเนิน
โดยผู้ เชี่ยวชาญจาก UNIDO และได้รับความ
ร่วมมือจากองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) และจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ท าความเข้าใจแนวคิด วิธีการ
และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ GVCs 
และประเมินโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัท        
ห้างร้านและกลุ่มภาคส่วนต่าง ๆ โดยรวมไปถึง
การท าแผนท่ีของ GVC เพื่อระบุกลุ่มหลักของภาค
ส่วนอุตสาหกรรม และวิธีการกระจายตัวทาง
ภูมิศาสตร์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ัวโลก ผ่านการ 
ตรวจสอบบทบาทของ บริษัทชั้นน า และประเทศ
ต่าง ๆ ท่ีร่วมกับ GVCs โดยแนวทางเหล่านี้อยู่บน
พื้นฐานของงานวิจัยเชิงนโยบายและวิชาการ 
นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับความ
ต้องการท่ีส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการยกระดับของบริษัทและภาค
ส่วนอุตสาหกรรมให้เป็นกลุ่มมูลค่าท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น 

ระหว่างการฝึกอบรม ได้จัดให้มีการเย่ียมชมและ
ร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของ บริษัท SMEs 
นานาชาติในจังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทดังกล่าว
เป็นบริษัทสัญชาติไทยท่ีประสบความส าเร็จใน
การสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลก 
นอกจากนี้ผู้ เข้าร่วมยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ กับผู้ประกอบการท่ีมีส่วนร่วมผลักดัน
บทบาทของไทยใน GVCs 

การฝึกอบรมนี้ได้ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีมุ่งเน้นนโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและ
การส่งเสริมการลงทุน อาทิเช่น คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ
หอการค้าไทย ท้ังนี้  UNIDO และกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม จะสานต่อความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
ลงทุนและ GVC ในประเทศไทยและภูมิภาค      
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงต่อไป 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่าง UNIDO และ ไทย 
ปี  2561-2564 ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ล ง น า ม โ ด ย
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงอุตสาหกรรมของ
ประ เทศไทยนายอุ ตตม สาวนายน และ
ผู้อ านวยการของ UNIDO นาย LI Yong ในการ
ประชุมสามัญครั้งท่ี 17 ของ UNIDO 

 


