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EU Industry review 

ปีที่ 7 ฉบับที ่4 ประจ ำเดือนเมษำยน 2563 

 สำรจำกผู้อ ำนวยกำรใหญ่ UNIDO ต่อประเทศสมำชิก 

 กำรด ำเนินกำรที่น่ำสนใจของ UNIDO ในเดือนเมษำยน 
2563 

 นโยบำยด้ำนอุตสำหกรรมเพ่ือลดผลกระทบจำก
สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโควดิ-19 

 กรอบแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
สหภำพยุโรป 

 ควำมน่ำสนใจของข้อเสนอแนวทำงกำรฟื้นฟู SMEs ใน
สหภำพยุโรป 

 ประโยชน์ของกำรจดักำรสำรเคมีทีถู่กต้อง 

 สรุปบทเรียนที่ไดก้ำรเปลี่ยน “น  ำเสยี” สู่ “ทรัพยำกร” 

EU-Industry Review เป็นพื นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย 

ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเว็บบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ 

ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี และลิงค์ที่

เกี่ยวข้องได้ที่เว็บบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

Royal Thai Embassy 

48 Cottagegasse,  

1180, Vienna Austria 

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตทีป่รึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นางสาวปาริฉัตร เลขาจารกุล  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
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สำรจำกผู้อ ำนวยกำรใหญ่ UNIDO ต่อประเทศสมำชิก 

ที่มา : UNIDO 

สำรจำกผู้อ ำนวยกำรใหญ่ UNIDO ต่อประเทศสมำชิกในเรื่อง “กำรด ำเนินกำรขององค์กรเพื่อตอบสนอง
ต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)” 

ประเด็นหลัก 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนทั้งในประวัติศาสตร์ของ UNIDO เองและตลอด 75 ปีขององค์การสหประชาชาติ และ
ในขณะนี้แต่ละฝ่ายต่างต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน รวมทั้งทุกประเทศต่าง
เผชิญกับผลกระทบทางด้านระบบสาธารณสุข รวมทั้งผลกระทบในภาพรวมด้านเศรษฐกิจและสังคม
อีกด้วย 

 วิกฤตครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของผู้ชายและผู้หญิงในภาคการผลิตและภาคการส่งออก
แตกต่างกันออกไปทั้งในระหว่างช่วงวิกฤตและช่วงการฟ้ืนฟู ดังนั้น เราจึงต้องท างานร่วมกันเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและยังคงการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเยาวชนในตลาดแรงงาน 

 UNIDO ได้วางโครงสร้างแผนการด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ ออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะสั้น คือ การช่วยเหลือประเทศสมาชิกทันทีในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข 2) ระยะกลาง คือ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการ
หยุดชะงักของกิจกรรมในภาคการผลิตและการท าให้ระบบการผลิตและห่วงโซ่อุปทานกลับมา
ด าเนินการอีกครั้ง 3) ระยะหลังวิกฤตและระยะยาว คือ การสนับสนุนด้านการพัฒนาแก่ประเทศสมาชิก
ในระยะการฟ้ืนฟู 

UNIDO ไดร้่วมกับองค์กรต่างๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้ผ่านพ้นวิกฤต
นี้ไปด้วยกัน โดยพร้อมที่จะเสนอความช่วยเหลือทั้งในระยะกลางและระยะยาวเพ่ือฟ้ืนฟูสถานการณ์หลังการ
แพร่ระบาดนี้  

จากภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนี้ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายมากมายในการช่วยชีวิต ท าให้ส่งผลต่อเนื่องไปเป็นวิกฤต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว  
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การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนและครอบคลุม (Inclusive and Sustainable Industrial Development: 
ISID) ถือว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อทุกระยะของวิกฤตนี้ เช่น การปรับให้ภาคการผลิตหันไปผลิตสินค้าที่มี
ความต้องการเร่งด่วนก่อน การลดก าลังการผลิตอย่างฉับพลันที่ส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่คุณค่าของโลก
และปริมาณวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า และเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้อย่างมี
นัยส าคัญ รวมถึงการต้องมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยอย่างรุนแรง นอกจากนี้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจที่แผ่กระจายไปยังภูมิภาคและประเทศ
ต่างๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องระบุถึงความต้องการเฉพาะของเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการและแรงงานที่เป็น
ผู้หญิง  

UNIDO ได้วางโครงสร้างแผนการด าเนินการต่อสถานการณ์แพร่ระบาดนี้ ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะสั้น 
คือ การช่วยเหลือประเทศสมาชิกทันทีในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 2) ระยะกลาง คือ การ
ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการบรรเทาผลกระทบจากการหยุดชะงักของกิจกรรมในภาคการผลิตและการท าให้ระบบ
การผลิตและห่วงโซ่อุปทานกลับมาด าเนินการอีกครั้ง 3) ระยะหลังวิกฤตและระยะยาว คือ การสนับสนุนด้าน
การพัฒนาแก่ประเทศสมาชิกในระยะการฟ้ืนฟู 

ส าหรับในระยะสั้นหรือการช่วยเหลือประเทศสมาชิกทันทีในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนั้น 
UNIDO ก าลังหาพันธมิตรสนับสนุนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศก าลังพัฒนาและส่วนที่
มีบริบทเปราะบางต่อสถานการณ์ โดยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา UNIDO ได้เข้าไปสนับสนุนประเทศสมาชิก
หลายประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดซื้อสินค้าที่มีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนและอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (personal protective equipment) 

และตอนนี้ UNIDO ได้มีความคิดริเริ่ม (joint initiative) ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ในทวีปแอฟริกา 
โดยเตรียมการเพ่ือสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อย่างเช่น  
ถุงมือ เสื้อคลุม หน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งยังท างานร่วมกันเพ่ือบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน          
การรับประกันคุณภาพ การฝึกอบรม การจัดการของเสียอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการทางระบบการสาธารณสุข (public health issues) ของ
องค์การอนามัยโลก   

และส าหรับในระดับธุรกิจ UNIDO ได้สนับสนุนในการเปลี่ยนโรงงานจากสายการผลิตเดิมสู่การผลิตสินค้าที่มี
ความจ าเป็นเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส านักงานภูมิภาคของ 
UNIDO ในกรุงเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย ได้รับรู้ถึงความต้องการหน้ากากที่เพ่ิมขึ้นในประเทศอาร์เมเนีย        
จึงได้เชื่อมโยงให้บริษัทเครื่องนุ่มห่ม 3 บริษัทปรับสายการผลิตไปผลิตหน้ากากให้แก่กระทรวงสาธารณสุข      
ซึ่งถือเป็นหนึ่งตัวอย่างในการช่วยเหลือให้ผู้ผลิตเปลี่ยนไปผลิตสินค้าให้ได้ตามจ านวนและมีประสิทธิภาพตาม
ความต้องการ ส าหรับโครงการในประเทศอ่ืนๆ ได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการบรรเทาความต้องการเร่งด่วนที่สุด
ส าหรับคนที่มีความจ าเป็น 
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นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความต้องการด้านการวิเคราะห์และค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรการที่ควรถูก
น ามาใช้บรรเทาผลกระทบ และการปรับการด าเนินการของรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกให้มีความเหมาะสมนั้น แผนก
วิจัยนโยบายและสถิติ ของ UNIDO ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์และภาพรวมนโยบายโดยสรุปที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 ต่อภาคการผลิต และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดล่าสุดและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับมาตราการเชิงนโยบาย ซึ่งทั้งสองสิ่งที่กล่าวมาเป็นทั้งการตอบสนองต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจที่ถูกแทรกแซง และยังเป็นการสนับสนุนการฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนและครอบคลุม         
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตนี้ ถือได้ว่า ได้น ามาซี่งผลทางด้านบวกด้วย คือ การน ามาซึ่งความเป็นปึกแผ่นและ 
ความสามัคคีทั่วโลก ซึ่งประเด็นส าคัญของโลกอย่างสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา จึงแสดงให้เห็นว่าการจัดการที่ดีท่ีสุดต้องเกิดจากความร่วมมือกันในระดับพหุภาคี 

เมื่อไม่นานมานี้มีการประชุมทางไกล โดยมีประธาน คือ เลขาธิการสหประชาชาติ พวกเราเห็นด้วยที่ต้อง
ร่วมมือกันในการรวมก าลังและสนับสนุนประเทศสมาชิก โดยเลขาธิการสหประชาชาติเน้นมิใช่ว่าจะร่วมมือกัน
แต่การจัดการกับไวรัสเท่านั้น แต่ต้องร่วมกันจัดการกับผลกระทบที่จะตามมาด้วย โดยเขากล่าวว่าทุกอย่างที่
เราท า ณ ตอนนี้และหลังจากนี้ต้องมุ่งเน้นเพ่ือท าให้เกิดความเท่าเทียม ความยั่งยืนและครอบคลุม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือท าให้โลกสามารถมีความยืนหยุ่นต่อทั้งโรคระบาด สภาพภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายอ่ืนๆ ที่จะส่งผลกระทบทางลบในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030  

ในขณะที่เราก าลังด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและต้องค านึงถึงผลที่จะตามมาในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม เราต้องท างานร่วมกันเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและยังคงการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและ
เยาวชนในตลาดแรงงาน ซึ่งในวิกฤตครั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของผู้ชายและผู้หญิงใน           
ภาคการผลิตและภาคการส่งออกจะแตกต่างกันออกไปทั้งในระหว่างช่วงวิกฤตและช่วงการฟ้ืนฟู ดังนั้น 
UNIDO ได้เตรียมพร้อมด้านความเชี่ยวชาญและบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือท าให้เกิดการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจแบบยั่งยืนและครอบคลุม โดยการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศก าลังพัฒนา 
การสร้างงานและสร้างรายได้ และการสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการส่งออกและการค้าขาย 

สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวร่วมกับประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง    
มากที่สุดอย่างผู้หญิงและเยาวชนในประเทศก าลังพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศก าลังพัฒนาและในพ้ืนที่ที่มี
ความขัดแย้ง นอกจากนี้ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อผู้แทนต่างๆ ที่ต้องท าหน้าทีอ่ยู่นอกประเทศบ้านเกิด   

และผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อเจ้าหน้าที่ของ UNIDO และองค์กรอ่ืนๆ ในสหประชาชาติที่ยังคงแสดง        
ความมุ่งม่ันในการด าเนินงานในการหาหนทางใหม่ๆ เพ่ือมาจัดการกับความท้าทายที่เราเผชิญอยู่ 

ผมเชื่อมั่นว่าพวกคุณ (ประเทศสมาชิก) จะยืนหยัดร่วมกันกับทั้ง UNIDO และระบบสหประชาชาติในเวลา
วิกฤตเช่นนี้และพวกเราก าลังท างานอย่างหนักเพ่ือฟ้ืนฟู และอยากให้พวกคุณเชื่อมั่นว่า UNIDO จะยืนเคียง
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ข้างคุณทั้งวันนี้ วันพรุ่งนี้และในอนาคต ถ้าเราท างานรว่มกัน เราจะสามารถสร้างเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็งและมี
ความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเผชิญความท้าทายในอนาคต และแข็งแกร่งเพียงพอที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

แหล่งที่มา : https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2020/04/unido-director-general-message-to-ms-
unido-response-to-covid-19_20200407.pdf  

………………………………………………………………………………………… 

 

กำรด ำเนินกำรที่น่ำสนใจของ UNIDO ในเดือนเมษำยน 2563 

 

 

 

 

ที่มา : UNIDO 

1. สนับสนุนประเทศสมำชิก โดยกำรให้ค ำแนะน ำทำงด้ำนเทคนิคในกำรแก้ปัญหำผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 ที่มีต่อด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำรและกำรด ำเนินธุรกิจอำหำร 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายอาหรับด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านอาหาร 
(AFRANet) ได้จัดท ารายงานทางเทคนิคด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19 และไวรัสที่
เกี่ยวข้อง SARS-CoV-2 ที่ส่งผลกระทบต่อด้านความปลอดภัยของอาหารและการด าเนินธุรกิจอาหารในกลุ่ม
ประเทศอาหรับ โดยรวมถึงชุดมาตรการเพื่อส่งเสริมวิธีการจัดการความเสี่ยงและสุขอนามัยทางด้านอาหาร โดย
มุ่งเน้นเพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัสในกลุ่มของผู้ประกอบการอาหารและรักษาให้ภาคการ
ผลิตอาหารเป็นภาคส่วนที่ส าคัญในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

โดยผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมในรายงานดังกล่าวเป็นผู้ที่ผ่านโครงการอบรมที่ UNIDO มีส่วนสนับสนุนในการให้ความรู้
ทางด้านเทคนิคเพ่ือการด าเนินงานของธุรกิจผลิตอาหารในประเทศและทั่วโลกในบริบทของสถานการณ์การ           
แพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ฝ่ายโภชนาการและระบบอาหารในแผนกธุรกิจการเกษตรของ UNIDO           
มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการให้ค าแนะน าทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและ
หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มพัฒนาศักยภาพต่างๆ อีกด้วย 

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/unido-supports-member-states-addressing-implications-covid-19-
food-safety-and-food-business-operations 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2020/04/unido-director-general-message-to-ms-unido-response-to-covid-19_20200407.pdf
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2020/04/unido-director-general-message-to-ms-unido-response-to-covid-19_20200407.pdf
https://www.unido.org/news/unido-supports-member-states-addressing-implications-covid-19-food-safety-and-food-business-operations
https://www.unido.org/news/unido-supports-member-states-addressing-implications-covid-19-food-safety-and-food-business-operations
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2. สร้ำงทักษะให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำคกำรเกษตรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
ผ่ำนระบบกำรเรียนรู้ทำงอินเตอร์เน็ต (e-learning) ในประเทศมองโกเลีย  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 UNIDO ยังคงด าเนินพันธกิจในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและครอบคลุม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงท าให้
การจัดการฝึกอบรมต้องท าผ่านอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์และการสัมมนาผ่านเว็บการฝึกอบรม
ออนไลน์ 

ตัวอย่างโครงการ – โครงการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในประเทศมองโกเลีย ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจาก
สหภาพยุโรปและด าเนินร่วมกับกระทรวงอาหาร เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเบาของประเทศมองโกเลีย 
UNIDO ได้ด าเนินการจัดสัมมนาผ่านเว็บ โดยมีผู้เข้าร่วมหลายกว่า 350 คนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ           
21 จังหวัด โดยสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-30 เมษายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วม คือ  เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น
เพ่ือการเกษตรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แทนของบริษัทและองค์กรเอกชน และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ 
โดยวัตถุประสงคข์องโครงการเพ่ือแนะน าหลักสูตรระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของ UNIDO ซึ่งสามารถสอน
หรือเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาแก่ภาคอุตสาหกรรมเบา (light sector industry) โดยในขณะนี้หลักสูตรประกอบด้วย 
"วิธีจัดการกับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์" "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในที่ท างาน" "วิศวกรรมการออกแบบรองเท้า" 
และ "การผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน" (ภาษามองโกเลีย) 

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/mongolia-building-skills-agriculture-and-sme-officers-through-e-learning  

3. ร่วมมือกับองค์กำรควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำแห่งนอร์เวย์ (Norad) เพ่ือช่วยลดผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่มีต่อ SMEs  

UNIDO และองค์การความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแห่งนอร์เวย์ (Norad) ได้เปิดเผยกรอบแผนงานของโครงการ 
Global Market Access Program (GMAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายด้านคุณภาพ
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ประเทศก าลังพัฒนาก าลังเผชิญ เมื่อพยายามเข้าถึงตลาดต่างประเทศและ 
การส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนให้ส าเร็จ และยิ่งเมื่อโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งท า
ให้ความท้าทายและความยากเหล่านี้มีความส าคัญมากกว่าที่เคยเป็น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องการ
ความช่วยเหลือเพ่ือความอยู่รอดปรับตัวและด าเนินธุรกิจต่อไปในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ท้าทายมากกว่าแต่ก่อน 

โดยทาง Norad จะให้เงินทุนสนับสนุนจ านวน 9.5 ล้านยูโรแก่โปรแกรม GMAP เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs ในประเทศก าลังพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึนและการเข้าถึงตลาดโลก โดยใช้แนวทางเชิงระบบ 

โปรแกรม GMAP มุ่งเน้นการสร้างความยืดหยุ่นให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  และการ
เข้าถึงตลาดโลกโดยใช้ผ่าน 3 ขั้นตอนนวัตกรรมเชิงระบบ โดยมุ่งเป้าไปที่: 

- การเสริมสร้างความสามารถทางเทคนิคและความยั่งยืนของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพ 
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและระเบียบข้อบังคับทางเทคนิคสากล 

https://www.unido.org/news/mongolia-building-skills-agriculture-and-sme-officers-through-e-learning
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- ปลูกฝังและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพ 

โดยในปัจจุบันมีประเทศที่ได้รับการคัดเลือกในการด าเนินโครงการ 3 ประเทศ คือ เอธิโอเปีย โคลอมเบียและ
เมียนมาและในการด าเนินการล าดับถัดไปจะมีการเพ่ิมอีกสองประเทศคู่ค้า 

แหล่งที่มา : https://www.unido.org/news/unido-norway-help-smes-mitigate-negative-economic-impact-covid-19 

………………………………………………………………………………………… 

 

นโยบำยด้ำนอุตสำหกรรมเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำด 

 
ที่มา : https://www.sentinelassam.com  

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสที่ก าลังเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขก าลังคุกคามอย่างรวดเร็ว
และน าไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจโลก  และเพ่ือลดการแพร่ระบาด ในหลายประเทศได้ออกมาตรการปิดเมืองหรือ          
ลดการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ 3 เสาหลักของเศรษฐกิจโลกอย่างมาก 
คือ ความต้องการซื้อ ความต้องการขาย และด้านการเงิน โดยการจัดการอย่างทันท่วงทีและการประสานงาน
กันเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาด ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดและ           
สร้างเงื่อนไขใหม่ให้กับกิจกรรมเศรษฐกิจของโลก ดังนั้นการประเมินอย่างครอบคลุมของมาตรการเพ่ือลดอัตรา
การติดเชื้อถือว่าจ าเป็นเพ่ือลดความเสี่ยงของการทวีความรุนแรงทางเศรษฐกิจที่ตามมา โดยจะหยิบยก
ประเด็นที่น่าสนใจมาขยายในมุมมองของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนา 

อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านความต้องการซื้อและความต้องการขายใน
ตลาดที่เปลี่ยนไป  

ในด้านความต้องการซื้อ  

- ในหลายผลการวิจัยได้ปรากฏหลักฐานออกมาว่าในประเทศจีนและประเทศพัฒนาแล้ว ขณะนี้เกิด   
การหดตัวของความต้องการซื้อ โดยพิจารณาจากปริมาณพลังงานที่ ใช้  การใช้ยานยนต์  
อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์และตัวชี้วัดอ่ืนๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ลดลง       

https://www.unido.org/news/unido-norway-help-smes-mitigate-negative-economic-impact-covid-19
https://www.sentinelassam.com/
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อย่างชัดเจน ประกอบกับมาตรการ social distancing ที่ท าให้กิจกรรมเชิงพาณิชย์ลดลงไปด้วย 
นอกจากการพิจารณาตัวชี้วัดเชิงมหภาคแล้ว ปัจจัยโดยตรงของตัวบุคคลอย่างรายได้ที่ต่ าลงและ      
ความหวาดกลัวการติดเชื้อ สองปัจจัยนี้ท าให้การใช้จ่ายส่วนบุคคลลดน้อยลง และถึงแม้ว่ามีการเพ่ิม
การใช้จ่ายของภาครัฐแต่ก็เทียบไม่ได้เลยกับส่วนที่หายไป  

ในด้านความจัดการวัตถุดิบ  

- เนื่องจากการต้องปิดโรงงานลงหรือไม่สามารถผลิตได้เต็มก าลังศักยภาพ รวมถึงการที่ลูกจ้าง               
ถูกป้องกันไม่ให้มาท างานจากมาตรการของรัฐต่างๆ ดังนั้นจึงเกิดผลผลิตที่ น้อยลง นอกจากนี้            
บางสายการผลิตอาจถูกระงับลงเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินค้า รวมทั้ง  การ
หยุดชะงักด้านการค้าและการที่เครือข่ายการผลิตทั่วโลกหรือห่วงโซ่คุณค่าของโลกเปิดไม่ครบ 

ควำมแตกต่ำงกันของผลกระทบที่เกิดขึ นแต่ละประเทศ 

- ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสามารถใน
การรับมือกับวิกฤตและการรับมือกับผลกระทบของของประเทศนั้นๆ นอกจากนี้บางประเทศต้อง        
รอรับความช่วยเหลือจากประเทศผู้บริจาค  

- อย่างที่เห็นชัดจากมาตรการปิดเมืองที่ก าลังเป็นปัญหาในหลายประเทศ หากประเทศมีระบบ
สวัสดิการสังคมดีมีเงินชดเชยให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายต่อวันในช่วงปิดเมืองก็อาจท าให้สามารถ
บริหารจัดการได้ดีกว่าประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ท างานประทังชีวิตวันต่อวัน และระบบสวัสดิการ
สังคมไม่สามารถให้เงินในการซื้ออาหาร ซึ่งอาจน าไปสู่ความไม่พอใจและออกมาไม่ปฏิบัติ                  
ตามกฎระเบียบ ท าให้ควบคุมได้ยากกว่าเดิม 

กำรปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสถำนกำรณ์ของภำคกำรผลิต 

- บริษัทในภาคอุตสาหกรรมมีการตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดในหลากหลายรูปแบบ            
ตั้งแต่การแก้ปัญหาความท้าทายทางด้านสภาพคล่องโดยการลดค่าใช้จ่าย หาวิธีในการพักช าระหนี้    
รับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐ รวมถึงการบริหารจัดการลูกจ้างที่มีอยู่โดยหากภาครัฐ              
มีมาตรการรองรับ เช่น short-time working อย่างหลายประเทศในสหภาพยุโรปก็จะเป็นส่วนช่วยส าคัญ
ในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท ท าให้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นบริษัทจะมีความพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างทันทีหรือในบางครั้งบริษัทอาจขอให้ลูกจ้างหยุดเพ่ือลดภาระด้านการเงินของบริษัท  

- ในขณะที่บริษัทหลายแห่งอาจก าลังปรับสายการผลิตไปเป็นสินค้าที่มีความต้องการเร่งด่วน อย่างเช่น 
หน้ากาก เครื่องช่วยหายใจ หรือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจไปเป็น telecommuting 
หรือ e-commerce  
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- วิกฤตครั้งนี้ท าให้หลายบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในการกระจายการลงทุนและการมี            
สภาพคล่องให้เพียงพอ และหลังจากนี้น่าจะมีหลายบริษัทที่จะกลับมาพิจารณาและปรับสัดส่วนของ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบให้มาอยู่ในประเทศหรือในภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งจะเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นหลัง
สถานการณ์โควิด-19 จบลง  

รัฐบำลสำมำรถช่วยเหลือได้อย่ำงไร 

ธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถผ่านพ้นสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าได้ด้วยตนเอง การด าเนินนโยบายและการประสานงาน       
มีส่วนส าคัญอย่างมากในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต รัฐบาลหลายแห่งได้ใช้นโยบายที่หลากหลาย รวมถึง
การปรับอัตราแลกเปลี่ยนและมาตรการดุลการช าระเงิน นโยบายการเงินและมาตรการการคลัง นอกจากนี้  
การแก้ปัญหาในระดับจุลภาคก็มีความจ าเป็นเช่นกัน และเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างการขาดแคลน
วัตถุดิบจากการบังคับไม่ให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นการตอบสนอง               
ทางนโยบายให้เพียงพอต่อสถานการณ์อาจต้องอยู่นอกกรอบการแทรกแซงที่เคยเป็นมา มาตรการนโยบาย
สามารถจัดโครงสร้างมุ่งเป้า 4 ขอบเขตดังนี้: 

 1. มาตรการเพื่อท าให้ธุรกิจสามารถลอยตัว 

เพ่ือให้แน่ใจว่าสภาพคล่องของธุรกิจพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านกระแสเงินสดและได้รับการสนับสนุน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยอาจรวมถึงการอุดหนุนโดยการป้อนข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน การบรรเทาหนี้
ชั่วคราว และการชดเชยผ่านวงเงินสินเชื่อพิเศษและการค้ าประกัน การเลื่อนภาระทางการเงินที่สามารถเป็นไปได้ 
ทบทวนเงื่อนไขส าหรับบริษัทที่จะยื่นฟ้องล้มละลาย การปิดบางส่วนเพ่ือรองรับความผันผวนของอุปสงค์         
อาจเป็นตัวเลือก โดยในส่วนของรัฐบาลสามารถเลื่อนการช าระภาษี อากรและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ของรัฐบาล 

 2. มาตรการในการรักษาการจ้างงาน 

มาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการรักษาพนักงาน ตัวอย่างเช่นระบบสาธารณสุขสามารถ
ครอบคลุมค่าแรงของคนงานและลูกจ้างที่ต้องกักกัน นอกจากนี้ยังสามารถน าระเบียบชั่วคราวมาใช้เพื่อป้องกัน
การปลดพนักงานจ านวนมากและการบริหารจัดการให้มีทางเลือกอ่ืนๆ เช่น การลางานระยะสั้น  การสื่อสาร
โทรคมนาคมและการแบ่งปันค่าใช้จ่ายผ่านการปรับเงินเดือนบางส่วน 

 3. มาตรการในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ 

การให้ผลประโยชน์แก่บริษัทเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เช่น การปรับให้ธุรกิจ          
ใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นทั้งในแง่ของการสื่อสารกับลูกค้าจนถึงการท าธุรกรรมการซื้อขาย การ เพ่ิมรูปแบบ       
การบริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และออนไลน์ ในขณะเดียวกันบริษัทควรได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ท างานที่สูงขึ้นและการป้องกันลูกจ้างให้ดีขึ้น โดยนอกจากนี้รัฐบาล
สามารถสนับสนุนภาคเอกชนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดหาระบบการดูแลสุขภาพ การให้บริการและ
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ความสามารถในการวิจัย รวมถึงการจัดตั้งกองทุนที่ให้ทุนและเงินกู้ยืมแก่ธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการที่จ าเป็น
ในการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับโควิด-19  

 

 4. มาตรการในการปรับธุรกิจใหม่ 

การเตรียมมาตรการเพ่ือใช้ส าหรับการเตรียมความพร้อมธุรกิจให้สามารถด าเนินการต่อในช่วงหลังโควิ ด-19 
โดยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต้องค านึงถึงหลักการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรม
ภายในประเทศและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญ (การผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 
เทคโนโลยีการสื่อสารและปัจจัยการผลิตในท้องถิ่น) และส าหรับในระยะกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
ก าลังพัฒนาจะต้องส่งเสริมแนวคิดส าหรับการสร้างความมั่นคงในการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบในมุมมองของ
กรณีการเกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก ในขณะเดียวกันบริษัทควรจะมีการลงทุนใน
กระบวนการทางธุรกิจใหม่และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและรัฐบาลสามารถสนับสนุนความพยายามเหล่านี้                        
โดยการตรวจสอบสภาพตลาดและพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือให้บริษัทสามารถระบุความต้องการของตลาดเกิดใหม่และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว โดยรัฐบาลอาจจัดตั้งแผนการให้ทุนสาธารณะเพ่ือเอ้ือใน
การลงทุนในการผลิตภายในและการสร้างเครือข่ายการจัดหาวัตถุดิบใหม่ 

กำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ นหลังโควิด-19 

จากวิกฤตที่เกิดขึ้นท าให้อนาคตของภาคอุตสาหกรรมต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ
ในการจัดหาวัตถุดิบที่ต้องมีการปรับสัดส่วนของแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้เหมาะสม ไม่สามารถค านึงเฉพาะ
ต้นทุนต่ าและการส่งที่เร็วเท่านั้น แต่ต้องมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบป้อนสู่ระบบตลอด รวมไปถึงรูปแบบการท างาน
ของลูกจ้างในด้านวิธีปฏิบัติในสถานที่ท างานเพ่ือสอดรับกับแนวทางใหม่ของโลกที่จะให้ความส าคัญเรื่อง         
ความสะอาดและความปลอดภัยมากขึ้น และรวมไปถึงการปรับวิธีในการเข้าถึงผู้บริโภคที่พฤติกรรมได้
ปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ โดยรัฐต้องท าหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย 
มาตรการ ระเบียบข้อบังคับ การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้คือการท าให้
ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงเงินทุนให้มากที่สุด โดยมีอุปสรรคให้น้อยที่สุดและวิธีการด าเนินการให้เร็วที่สุด  

แหล่งที่มา : https://iap.unido.org/articles/managing-covid-19-how-industrial-policy-can-mitigate-impact-
pandemic  

………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 

https://iap.unido.org/articles/managing-covid-19-how-industrial-policy-can-mitigate-impact-pandemic
https://iap.unido.org/articles/managing-covid-19-how-industrial-policy-can-mitigate-impact-pandemic
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กรอบแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของสหภำพยุโรป  

 

 

 

 

 

                                  ที่มา : https://www.orfonline.org/ 

เนื่องจากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้สหภาพยุโรปต้องเผชิญกับผลกระทบในทุกมิติของ
สังคม ซึ่งการบริหารเพ่ือตอบสนองนั้นต้องมีความสอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือที่จะสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีสู่ประเทศสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่มีการรับรองการท าความตกลงร่วม (Joint Statement) เพ่ือหายุทธศาสตร์ใน             
การประสานงานเพ่ือหาหนทางออกในการน าไปสู่การฟ้ืนฟูอย่างครอบคลุมและแนวทางกระจายแหล่งเงินทุน               
โดยในปัจจุบันความตกลงร่วมดังกล่าวได้มีน าเสนอกรอบแผนด าเนินการออกมา 2 กรอบด้วยกันคือ                           
1) กรอบแผนการด าเนินการผ่อนคลายมาตรการกักกันโควิด-19 (น าเสนอในวันที่ 15 เมษายน 2563) และ                
2) กรอบแผนการด าเนินงานส าหรับการฟ้ืนฟูของสหภาพยุโรปและแนวทางในการกระจายการลงทุนเพ่ือช่วย
ให้เศรษฐกิจสามารถกลับมาด าเนินการและการปรับรูปแบบเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปให้มี
ความยืดหยุ่น ยั่งยืนและเท่าเทียม (น าเสนอในวันที่ 21 เมษายน 2563)  

โดยในบทความนี้จะเป็นการสรุปกรอบแผนการด าเนินงานส าหรับการฟ้ืนฟูของสหภาพยุโรปและแนวทาง         
ในการกระจายการลงทุน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4  การด าเนินการหลัก ได้แก่  

1) กำรท ำให้ตลำดเดียว (single market) ท ำงำนได้อย่ำงสมบูรณ์และทันสมัย  โดยหัวใจหลักของ              
การพัฒนา คือมุ่งเน้น “สีเขียว” และ “ดิจิทัล” และเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ยังต้องสร้างให้                
ตลาดมีความยืดหยุ่นส าหรับเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยในวิกฤตนี้ท าให้สหภาพยุโรปตระหนักว่ามี              
การพึงพาวัตถุดิบและสินค้าจากประเทศที่สามมากเกินไป ต้องมีการปรับให้ห่วงโซ่ให้เหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสินค้าที่มีความส าคัญ อย่างอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้ งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขด้วย                   
โดยในการด าเนินการด้านนี้ภาคส่วนทางการเงินจะเล่นบทบาทส าคัญในการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
พันธมิตรด้านนวัตกรรมและการปลดล็อคด้านการเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะได้รับการสนับสนุน 
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2) กำรลงทุนอย่ำงที่ไม่เคยเกิดขึ นมำก่อน ต้องการให้เกิดการเคลื่อนย้ายและลงทุนทั่วยุโรป ตั้งแต่ระบบของ
ระดับสหภาพ ระดับประเทศ ไปจนถึงการลงทุนจากภาคเอกชน แต่ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเห็นพ้อง
กันว่าจุดไหนมีความจ าเป็น โดยมุ่งเน้น “สีเขียว” และ “ดิจิทัล” และเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้                
ในช่วงเวลาวิกฤตได้เห็นถึงศักยภาพที่ส าคัญของดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงจะมุ่งให้ความส าคัญใน         
การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ โดย 2 ช่องทางหลักที่สหภาพยุโรปใช้
ในการกระจายทรัพยากร คือ 1) กรอบงบประมาณระยะเวลา 7 ปี ของสหภาพยุโรป (Multiannual financial 
framework for 2021-2027) จะเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืนและปรับให้            
ตลาดเดียว (single market) ท างานได้อย่างสมบูรณ์และทันสมัย 2) กลุ่ม EIB สนับสนุนเงินลงทุนในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า พร้อมทัง้การช่วยสนับสนุนด้านเครื่องมือและเทคนิคร่วมด้วย  

3. กำรเป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจโลก ท าหน้าที่ในการตอบสนองเพ่ือช่วยเหลือนานาชาติผ่านความร่วมมือ
พหุภาคีและระเบียบนานาชาติ โดยร่วมกับพันธมิตรอย่าง องค์การ UN WTO G20 G7 และช่วยเหลือประเทศ
ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยจะมีการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับทางทวีปแอฟริกา  

4. กรอบกำรท ำงำนของกำรก ำกับดูแล แบ่งออกเป็น 3 ข้อ ดังนี้ 1) ต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ ประเทศ
สมาชิกและสถาบันที่เกี่ยวข้องต้องท างานร่วมกันภายใต้การเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและต้องเกื้อหนุนกัน           
2) ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการพัฒนาความสามารถในการบริหารและ           
การจัดการอย่างประสานกันในสถานการณ์วิกฤต 3) การยึดหลักการและค่านิยมของสหภาพเป็นหัวใจใน          
การบริหาร รวมถึงการต้องเคารพหลักนิติธรรมและมนุษยธรรม 

ทั้งนี้กรอบด าเนินการนี้เป็นเสมือนกรอบแนวทางใหญ่ที่วางไว้เพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีการบริหารจัดการทรัพยากร
ทั้งหมดที่มีอยู่ภายใต้ความเป็นปึกแผ่นและความสามัคคี โดยจะลงรายละเอียดแผนปฏิบัติเมื่อถึงเวลา             
ที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการนั้นๆ  

สามารถเข้าไปศึกษากรอบแนวทางด าเนินการฉบับเต็มได้ที่ : กรอบแผนการด าเนินงานส าหรับการฟ้ืนฟูของ
สหภาพยุโรป 

แหล่งที่มา : https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-
framework/mff-negotiations/  

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
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ควำมน่ำสนใจของข้อเสนอแนวทำงกำรฟื้นฟู SMEs ในสหภำพยุโรป 

การวางแผนยุทธศาสตร์ในการช่วยเหลือและฟ้ืนฟู
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสหภาพ
ยุโรป มาจากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอจาก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งในที่นี่เราได้น าตัวอย่างของ
หนึ่งในองค์กรที่ เป็นตัวแทนหลักของ SMEs ใน
สหภาพยุโรป นั่นคือ SMEunited ซึ่งเป็นองค์กรที่
ด าเนินงานสนับสนุนผลประโยชน์ของบริษัท SMEs 
กว่า 12 ล้านแห่งโดยมีแรงงานกว่า 50 ล้านคน      

ทั่วยุโรป ซึ่งได้ท าการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากสมาชิกเพ่ือท าข้อเสนอแก่คณะกรรมาธิการสหภาพ   
ยุโรปในการวางแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป (recovery plan) โดยข้อเสนอได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง
ของนโยบายเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้ 

1. ช่วงวิกฤต - มาตรการเร่งด่วน (emergency measures) – เน้นสภาพคล่อง 

ต้องการให้ความส าคัญไปที่ “สภาพคล่องของธุรกิจ” และ “การตอบสนองอย่างรวดเร็ว” แบ่งเป็น 2 ช่วง          
คือ 1) ช่วงวิกฤต เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินเพ่ือใช้ในการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ (ป้องกันการล้มละลายและ
การรักษาลูกจ้าง) การเลื่อนช าระภาษีหรือค่าอ่ืนๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และ 2) ช่วงฟ้ืนฟู เช่น เตรียมพร้อม
ส าหรับการกู้ยืมเพ่ือฟ้ืนฟ ู

2. ช่วงคลี่คลาย - มาตรการออกจากวิกฤต (exit measure) – เน้นความปลอดภัยและสร้างแนวปฏิบัติใหม่ 

ต้องการให้พิจารณาถึงความพร้อมในการผ่อนคลายของมาตรการให้เหมาะสมตามการประเมินความเสี่ยงของ
พ้ืนที่นั้นๆ แต่ควรค านึงไว้เสมอว่ามาตรการการปิดเมืองหรือลดกิจกรรมควรท าให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เพ่ือให้เศรษฐกิจได้กลับมาฟ้ืนฟู และหากเศรษฐกิจจะกลับมาอีกครั้ง  สิ่งที่ส าคัญอย่างมาก คือ ต้องมีการให้
ข้อมูลและการสร้างแนวทางปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เช่น พนักงาน ลูกค้า เป็นต้น) เพ่ือให้มั่น ใจถึง            
ความปลอดภัยและสุขภาพ  

3. ช่วงหลังวิกฤต - มาตรการฟื้นฟู (recovery measure) – เน้นปรับให้พร้อมและปูทางไปยังเป้าหมาย 

เสนอวิธีการรูปแบบต่างๆ ในการสนับสนุนเพ่ือให้ SMEs กลับมาด าเนินธุรกิจได้อีกครั้ง เช่น การสนับสนุน
วิธีการท างานหรือท าธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยการให้ความรู้หรืออบรมแรงงานใหม่ การให้องค์กรสนับสนุน           
ด้านธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงการให้ความสนใจในการออกระเบียบต่างๆ ที่เอ้ือต่อ SMEs 
สอดรับกับแนวทางเป้าหมายของสหภาพยุโรปอย่าง Green deal ในเรื่องต่างๆ เปรียบเสมือนใช้วิกฤตนี้เป็น
การกระตุ้น ให้  SMEs หันมารับประเด็นด้ านสิ่ งแวดล้อมให้มากขึ้น  เช่น เทคโนโลยีคาร์บอนต่ า                   

ที่มา : SMEunited 
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เศรษฐกิจหมุนเวียน เครือข่ายพลังงาน การใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น อีกทั้งจากวิกฤตนี้จะเห็นได้ว่าดิจิทัลมี
ความส าคัญอย่างมากจึงอยากให้มีการพัฒนาให้มากขึ้น รวมไปถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับดิจิทัลด้วย 
โดยต้องการให้เกิด digital single market และมีการจัดท าระเบียบข้อบังคับออกมาด้วย รวมถึงการพิจารณา
ยุทธศาสตร์ของ SMEs ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยต้องควบคู่ไป
กับความพร้อมด้านทรัพยากรที่จะมีให้เพ่ือฟ้ืนฟู ซึ่งหมายถึงการปรับกรอบงบประมาณของสหภาพยุโรปใหม่
นั่นเอง 

นอกจากนี้ต้องการให้ภาครัฐปรับกระบวนการด้านเอกสารไปสู่ระบบออนไลน์เพ่ือลดอุปสรรคและเพ่ิมความเร็ว
ในการด าเนินการ รวมทั้งต้องการให้การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเป็นการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิต
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไขให้เอื้อต่อ SMEs  

สามารถเข้าไปศึกษาข้อเสนอฉบับเต็มได้ที่ : ยุทธศาสตร์แนวทางการฟื้นฟู SME ฉบับเต็ม  

แหล่งที่มา : https://smeunited.eu/smeunited-presents-proposals-to-commission-and-council 

………………………………………………………………………………………… 

 

ประโยชน์ของกำรจัดกำรสำรเคมีที่ถูกต้อง 

 
ที่มา : https://schubertsalzerinc.com/industries/chemical-industry/ 

องค์กรเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้เผยแพร่แผ่นพับน าเสนอประโยชน์ของ       
การจัดการสารเคมีที่ถูกต้องต่อภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม และได้แสดงถึงความเชื่อมโยง
กับเป้าหมาย SDG และข้อตกลงพหุภาคีด้านด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs) เกี่ยวกับสารเคมี แผ่นพับดังกล่าว        
มีชื่อว่า "ประโยชน์จากการใช้ระบบการจัดการสารเคมีที่ถูกต้อง" โดยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านต่างๆ ดังนี้ การจัดการสารเคมีอุตสาหกรรม สารก าจัดศัตรูพืช การป้องกัน การเตรียมพร้อมและตอบสนอง
ต่ออุบัติเหตุจากสารเคมี และการจัดตั้งท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTRs)  

 เป้าหมาย SDGs เฉพาะเจาะจงท่ีสามารถบรรลุได้ หากมีการบริหารจัดการสารเคมีอย่างถูกต้อง ดังนี้ 

https://smeunited.eu/recovery-exit-strategy
https://smeunited.eu/smeunited-presents-proposals-to-commission-and-council
https://schubertsalzerinc.com/industries/chemical-industry/
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 - เป้าหมาย 3.9 ลดจ านวนผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายในอากาศ น้ าและมลพิษทางดิน
 และการปนเปื้อน 

 - เป้าหมาย 6.3 การปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยลดมลพิษ ก าจัดการปล่อยทิ้งและลดการปล่อยสารเคมี
 และวัสดุที่เป็นอันตรายให้น้อยที่สุด 

 - เป้าหมาย 9.4 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 

 - เป้าหมาย 11.6 ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเมือง 

 - เป้าหมาย 12.4 บรรลุเป้าหมายการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างถูกต้องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการสารเคมีที่ถูกต้องต่อ 3 ภาคส่วน สรุปได้ดังนี้ 

ภำครัฐ  

 1. ช่วยลดต้นทุนที่จะเกิดจากผลเสียของการใช้อย่างไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายทางด้านระบบ
 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไป 

 2. ท าให้เข้าใจและสามารถปรับกฎระเบียบตามสารเคมีใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างทันท่วงที 

 3. ส่งเสริมภาคลักษณ์ของประเทศและการเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก  

ภำคอุตสำหกรรม 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เนื่องจากสามารถลดอุบัติเหตุ ลดการเจ็บป่วยและเพ่ิมความ
 ปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง  

 2. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการด้านความปลอดภัย ลดการใช้ทรัพยากรและลดต้ นทุนที่
 เกี่ยวเนื่องกับการประกันและการบ ารุงรักษา 

 3. ลดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดใหม่และสร้างข้อได้เปรียบเชิงธุรกิจ 

 4. ข้อได้เปรียบในการตอบสนองต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภคท่ีค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยละเป็น
 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท 

 5. ลดต้นทุนจากอุบัติเหตุที่จะต้องเกิดขึ้น หากจัดการสารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง 

 6. ตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลต่อสังคมภาพรวมทั้งด้านสุขภาพของ
 ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

ภำคประชำสังคม 

 1. ได้รับความปลอดภัยที่มากขึ้น ทั้งในบทบาทของลูกจ้างและผู้บริโภค 

 2. ท าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่และจะใช้อย่างไรถึงปลอดภัย 

 3. มีสิทธิที่จะได้รู้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของภาคอุตสาหกรรมและประเทศ 

 4. เมื่อตระหนักอาจต้องการมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
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 5. สุขภาพของประชาชนในสังคมโดยรวมดีข้ึน 

 6. คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 

นอกจากนี้ยังระบุถึงความก้าวหน้าและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามเป้าหมาย SDGs              
ด้วยท าเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) โดยระบุว่าตอนนี้ OECD ก าลังส ารวจว่าข้อมูลที่ได้
จาก PRTR จะสามารถน ามาวิเคราะห์และประเมินเพ่ือเร่งให้สามารถน าไปสู่เป้าหมาย SDGs ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร 

ยิ่งไปกว่านั้น การจัดการสารเคมีที่ถูกต้องยังช่วยให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม 
(MEAs) ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ได้มีการรับรองระหว่างปี 2528 (ค.ศ 1985) และ 2556 (ค.ศ. 2013) ได้แก่ 
อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (POPs) อนุสัญญา
รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าส าหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ (PIC) พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารท าลาย             
ชั้นบรรยากาศโอโซน และอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยเรื่องการปกป้องชั้นโอโซน นอกจากนี้การจัดการสารเคมี          
ที่ถูกต้องยังช่วยในการด้านการด าเนินเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับการจัดการเคมีภัณฑ์ระหว่างประเทศ (SAICM)            
อีกด้วย 

สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ใน : แผ่นพับข้อมูลประโยชน์ของการจัดการสารเคมีที่ถูกต้อง 

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/oecd-describes-benefits-of-implementing-a-chemical-
management-system 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/chemicalsafety/benefits-from-implementing-a-chemical-management-system.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Benefits%20from%20implementing%20a%20chemical%20management%20system&utm_campaign=13%20April%202020%20-%20TG%20webinar&utm_term=demo
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สรุปบทเรียนที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน “น  ำเสีย” สู่ “ทรัพยำกร”  

 

ที่มา : https://www.ntnutechzone.no/en/2017/02/recover-resource-recovery-from-wastewater/ 

ประเด็นหลัก 

 น าเสนอรายงานการด าเนินการเปลี่ยนน้ าเสียไปเป็นทรัพยากรที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้          
อีกครั้ง โดยเป็นการเรียนรู้จากบทเรียนที่ได้ด าเนินการในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน 
(LAC) เพ่ือขยายผลไปสู่การน าไปปรับใช้ทั่วโลกในอนาคต 

 บทเรียนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ในภูมิภาค LAC โดยมี 4 การด าเนินการหลักเพ่ือให้เกิด         
การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในภาคการจัดการน้ าเสีย 

 กรณีศึกษาในรายงานเพื ่อแบ่งปันแนวปฏิบัต ิที ่ด ีที ่ส ุดและมุ ่ง เน้นไปที ่โปรแกรมและ
โครงการที่ด าเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ธนาคารโลกได้รายงานผลการวิจัยของแนวคิดริเริ่มเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและการน าน้ าเสียกลับมาใช้อีกครั้ง 
ในรายงานได้มีการเรียกร้องให้มีการด าเนินการส าหรับการเรียกคืนและใช้ประโยชน์จากน้ าเสียให้มากขึ้น          
โดยเน้นย้ าถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการน้ าเสียอย่างชาญฉลาด 

รายงานดังกล่าวมีชื่อเรื่องว่า “จากของเสียสู่ทรัพยากร: การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการน้ าเสีย           
อย่างชาญฉลาด ในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน” โดยสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เผชิญใน
ภูมิภาค LAC “ซึ่งไม่ซ้ ากัน” และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากภูมิภาคนี้จะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

โดยธนาคารโลกตั้งเป้าหมายว่าจะขยายแนวคิดริเริ่มนี้ไปสู่ความคิดริเริ่มในระดับโลกที่สามารถให้วิธีใน            
การด าเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในโครงการน้ าเสียทั่วโลก ธนาคารโลกเน้นว่าการบริหารจัดการ

https://www.ntnutechzone.no/en/2017/02/recover-resource-recovery-from-wastewater/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33436
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33436
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ด้านน้ า สุขาภิบาลและสุขอนามัย (WASH) อย่างปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการป้องกันโรคและปกป้อง
สุขภาพของมนุษย์  

บทเรียนจำกกำรด ำเนินกำรในภูมิภำคละตินอเมริกำและแคริบเบียน (LAC)  

แบ่งออกเป็น 4 การด าเนินการหลักเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในภาคการจัดการน้ าเสีย 

1) แนะน าให้วางแผนการบ าบัดน้ าเสียภายในลุ่มน้ า (river basin) เพ่ือประโยชน์สูงสุด เพ่ิมประสิทธิภาพและ
การจัดสรรทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2) เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนจากโรงบ าบัดน้ าเสีย (wastewater treatment plants) ไปเป็นศูนย์กู้คืน
ทรัพยากรน้ า (water resource recovery facilities) โดยระบุว่าประเทศต่างๆจ าเป็นต้อง "ตระหนักถึง        
คุณค่าที่แท้จริงของน้ าเสียและทรัพยากรที่สามารถสกัดได้จากน้ าเสีย" ซึ่งหมายถึงน้ าสะอาด พลังงาน และแร่ธาตุ 

3) เสนอให้ใช้นวัตกรรมทางการเงินและรูปแบบธุรกิจเชิงนวัตกรรม รวมถึงการอุดหนุนที่มีประสิทธิภาพ 

4) แนะน าให้ด าเนินการกรอบนโยบาย สถาบัน และกฎระเบียบที่จ าเป็นในการเอ้ือต่อการเปลี่ยนไปสู่การใช้ซ้ า
และการกู้คืนทรัพยากรและเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ในรายงานจะมีกรณีศึกษาหลากหลายในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยเน้นโปรแกรมและโครงการ         
ที่ส่งเสริมการด าเนินการตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยจะมีตัวอย่างกรณีศึกษา ดังนี้ การศึกษาศักยภาพ
ในการผลิตพลังงานจากบ่อแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic ponds) ในโบลิเวีย กรณีศึกษาเรื่องการผลิตและ
การขายก๊าซชีวภาพในโรงงานบ าบัดน้ าเสียของชิลี ที่สามารถสร้างก าไรสุทธิได้ปีละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ             
และกรณีจากอียิปต์ที่อธิบายถึงบทบาทของความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน (public private 
partnerships) ในการส่งเสริมการน าน้ าเสียมาใช้ซ้ าและการเพ่ิมความครอบคลุมดูแลน้ าเสีย รวมถึงกรณี         
จากเปรูและแอฟริกาใต้ที่เน้นในการน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ในเชิงอุตสาหกรรม โดยยกตัวอย่างโรงงานน้ าเสีย
ในเมืองกุสโกของเปรูสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 230,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปีโดยการส่งกากตะกอน         
น้ าเสีย (biosolids) ไปท าปุ๋ยหมัก ซึ่งจะท าให้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับการฝังกลบ เป็นต้น นอกจากนี้
กรณีศึกษาอ่ืนๆ ในรายงานจะแสดงถึง “สิ่งที่จะเกิดขึ้น หากรัฐบาลในทุกระดับใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
กับความท้าทายด้านน้ าเสีย” 

แหล่งที่มา : http://sdg.iisd.org/news/world-bank-initiative-explores-innovative-use-and-reuse-of-wastewater/  

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

http://sdg.iisd.org/news/world-bank-initiative-explores-innovative-use-and-reuse-of-wastewater/

