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The leaders of euro countries agreed, 25 
March, to back a mix of bilateral Euro-
pean loans and IMF aid to help Greece. 
They also supported imposing sanctions 
in the future for fiscal misconduct, asking 
the President of the European Council to 
establish, in cooperation with the Euro-
pean Commission, a task force to present 
before the end of 2010 measures needed 
to reach this aim.

The European Commission on 3 February 
adopted a series of recommendations to 
ensure that the budget deficit of Greece is 
brought below 3% of GDP by 2012, that 
the government implements a timely reform 
programme and generally runs policies that 
take account of its long-term interest and 

New rules strengthen 
EU Eco label 
A new regulation which entered into force 
on 20 February will streamline procedures 
for the EU Eco label scheme. It introduces 
important changes including lower fees 
and simplified criteria, as well as linkages 
to public purchasing and other EU policies.                                            
The goal is to increase the number of pro-
duct groups covered by the scheme to 
between 40 and 50 by 2015. The scheme 
currently covers 26 product groups, inclu-
ding cleaning products, electronic equip-
ment and textiles with more than 24,000 
products and services currently carrying 
the logo.

For more information, see: 
www.ecolabel.eu 

News@EU
ข่าวจากสหภาพยุโรป

EU Trade Commissioner, Karel De Gucht’s 
first official visit to Asia was marked by 
notable advances in bilateral trade deals in 
the region. The trip to Vietnam, Singapore 
and India on 1 – 4 March 2010 underlined 
Commissioner De Gucht’s commitment to 
pursue new export opportunities in Asian 
markets as Europe seeks to boost growth 
through increased trade. Commissioner 
Karel De Gucht stated, “I am very pleased 
that my first visit to the region has led to 
such concrete developments – especially 
a deal between the EU and Vietnam to 
launch future bilateral trade negotiations. 
At the same time, I hope the launch of  
trade negotiations in Singapore will encou-
rage other countries in South-East Asia to 
do the same.”

For more information, see: 
http://ec.europa.eu/trade/creating-
opportunities/bilateral-relations/
regions/asean/ 

European Commission seeks 
climate change momentum
The European Commission has set out a 
strategy to help maintain the momentum 
of global efforts to tackle climate change. 
The Communication proposes that the EU 
swiftly begin implementing last Decem-
ber’s Copenhagen Accord, in particular 
‘fast start’ financial assistance to develop-
ing countries. In parallel, the EU should 
continue to press for a robust and legally 
binding global agreement that involves all 
countries in real climate action. This will re-
quire integrating the Copenhagen Accord 
into the UN negotiations and addressing 
the weaknesses in the Kyoto Protocol. 

For more information, see: 
http://ec.europa.eu/environment/
climat/future_action_com.htm 

Kristalina Georgieva, the European Com- 
missioner for International Cooperation, 
Humanitarian Aid and Crisis Response has 
emphasised the continuing humanitarian 
dimension of the Haiti crisis. Speaking 
at a conference in New York for nongo-
vernmental organisations involved in assis-                                                                  
ting earthquake-hit Haiti, she said, “While   
the reconstruction of Haiti should be firmly                               
on our horizon, we must not forget the 
humanitarian emergency that still affects                               
millions of Haitians.”The EU provided fast-
track humanitarian aid for Haiti imme-                                                      
diately after the earthquake struck with                                                                                          

Eurozone agrees Greek rescue package

the general interest of the euro area and of 
the EU as a whole. 

For more information, see: 
http://ec.europa.eu/economy_
finance/articles/sgp/2010_02_03_sgp_
en.htm

EU Trade Commissioner’s Asia 
visit bears fruit

Commissioner De Gucht (left) with 
Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung

Europe Day, 9 May 
The ideas behind what is now the European                                                             
Union were first put forward on 9 May 
1950 in a speech by the then French Foreign 
Minister, Robert Schuman. Each year, 9 
May is celebrated as the EU’s birthday. On 
the 9th of May 1950, Robert Schuman 
presented his proposal on the creation 
of an organised Europe, indispensable to 
the maintenance of peaceful relations. 
This proposal, known as the “Schuman 
declaration”, is considered to be the 
beginning of the creation of what is now 
the European Union. 

For more information, see: 
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/
euday_en.htm

 

Commissioner Georgieva stresses humanitarian 
dimension of Haiti crisis

more than €315 million given by the Euro-                                                                                
pean Commission and EU Member States           
for relief efforts in the country. This inclu-                            
ded €120 million channelled through             
ECHO, the Commission department res-                  
ponsible for humanitarian aid and  civil  pro-                                                                                 
tection under the authority of Commis-
sioner Georgieva. 

For more information, see: 
http://ec.europa.eu/echo/aid/
caribbean_pacific/haiti_earthquake_
en.htm
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9 พฤษภาคม วันยุโรป
เบื้องหลังแนวคิดที่ทำให้เกิด
เป็นสหภาพยุโรปอย่างทุกวัน              
นี้ ได้รับการเอ่ยถึงครั้งแรก  
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2493 
ในสุนทรพจน์ของนายโรเบิร์ต 
ชูมาน รัฐมนตรีต่างประเทศ 
ฝรั่งเศสในขณะนั้น วันที่ 9                         
พฤษภาคมของทุกปีจึงเป็นวัน                                         
ที่เฉลิมฉลองการก่อตั้งสหภาพยุโรป โดยเมื่อ                                                     
วันที่ 9 พฤษภาคม 2493 นายโรเบิร์ต  
ชูมาน ได้เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรของยุโรป                                          
ซ่ึงจำเป็นอย่าง ย่ิงต่อการรักษาสันติภาพ 
ข้อเสนอที่มีชื่อว่า “ปฏิญญาชูมาน” นี้ถือเป็น 
จุดเริ่มต้นของการก่อตั้ งสหภาพยุโรปใน  
ปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/
euday_en.htm

คณะกรรมาธิการยุโรปเดินหน้า
ผลักดันประเด็นโลกร้อน  

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแผนการรักษา                                                                                  
ระดับการให้ความสำคัญของประชาคมโลกต่อ
การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แถลงการดังกล่าวเสนอให้อียูเร่งทำข้อตกลง                                                                               
โคเปนฮาเกนในเดือนธันวาคมที่ผ่ านมา                                                           
ให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเริ่มให้ความ                                                                     
ช่วยเหลือด้ านการเงินแก่ประเทศกำลั ง                                                                            
พัฒนา โดยในขณะเดียวกัน อียูต้องเร่งผลักดัน                                                                    
ให้เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศที่ชัดเจน                                                                   
หนักแน่นและมีผลผูกพันทางกฎหมายทั้งนี้                                                                                                            
เพื่ อปัญหาการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ -                                                                             
อากาศจะได้ รั บ ก า รแก้ ไ ขอย่ า ง จ ริ ง จั ง                   
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการรวมเอา                                                                         
ข้อตกลงโคเปนฮาเกนเข้าไว้ในการเจรจา                                                                
ขององค์การสหประชาชาติ และมีการหาจุดอ่อน                                                                                                             
ของพิธีสารโตเกียว 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
http://ec.europa.eu/environment/
climat/future_action_com.htm

คริสตาลีนา จอร์จีวา กรรมาธิการยุโรปด้าน       
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การให้ความ                    
ช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม และการตอบสนอง       
ต่อวิกฤติ    เน้นย้ำความสำคัญของการให้ความ                                                           
ช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมในวิกฤติเฮติอย่าง                                                                             
ต่อเนื่อง เธอกล่าวในการประชุมที่นิวยอร์ก                                                                       
กับกลุ่มองค์กรเอกชนท่ีกำลังให้ความช่วยเหลือ                                                 
วิกฤติแผ่นดินไหวในเฮติว่า “การบูรณะฟ้ืนฟูเฮติ                                                                               

กรรมาธิการการค้าอียูเยือนเอเชีย 
ให้ผลลัพธ์น่าพอใจ

การเยือนเอเชียคร้ังแรกของกรรมาธิการการค้า                                                             
อียูคนใหม่ ม.ร. คาเรล เดอ กุชท์ ลุล่วง 
ไปด้วยดี โดยได้มีการผลักดันข้อตกลงการค้า                                             
ทวิภาคีกับหลายประเทศในภูมิภาคไปสู่จุดที่                                                            
น่าพอใจ การเยือนเวียดนาม สิงคโปร์และ                                                            
อินเดีย (1-4 มีนาคม 2553) ตอกย้ำจุดยืน    
ของกรรมาธิการเดอ กุชท์ ที่จะขยายโอกาส                                                                                                 
ในการส่งออกของยุโรปในเอเชียภายใต้นโยบาย                                      
กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการค้า 

กรรมาธิการเดอ กุชท์กล่าวว่า “ผมมีความ                                                                                
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การเยือนเอเชียครั้งแรก      
ของผมนำไปสู่ความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม                                                              
เหล่านั้น โดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างอียูกับ                   
เวียดนามในการเปิดการเจรจาการค้าสองฝ่าย            
ในอนาคต ในขณะเดียวกันผมหวังว่าการเปิด                                                                                                
การเจรจาการค้ากับสิงคโปร์จะทำให้ประเทศ                                                                                                       
อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมา
ทำเช่นเดียวกัน”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
http://ec.europa.eu/trade/creating-
opportunities/bilateral-relations/
regions/asean/ 

ยูโรโซนไฟเขียวอุ้มกรีก
เม่ือวันท่ี 25 มีนาคมท่ีผ่านมาผู้นำประเทศท่ี                                                
ใช้เงินสกุลยูโรได้ตกลงสนับสนุนการใช้เงินกู้
จากประเทศในยุโรปและจาก IMF เพื่อช่วย        
เหลือกรีซ นอกจากนี้ยังมีมติให้ออกมาตรการ                                                                                                                
ลงโทษการบริหารเงินท่ีผิดจรรยาบรรณในอนาคต           
อีกด้วย โดยเรียกร้องให้ประธานคณะมนตรี  
ยุโรปร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรปจัดตั้งคณะ
ทำงานเพื่อเสนอมาตรการก่อนสิ้นปี 2553  

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ คณะกรรมาธิการยุโรป               
ได้ออกแถลงการกำหนดให้กรีซลดการขาดดุล                                 
งบประมาณให้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของจีดีพี 
ภายในปี 2555 ให้รัฐบาลกรีซทำการปฏิรูป                        
ระบบอย่างไม่รอช้าและออกนโยบายเพื่อผล                      
ระยะยาวและเป็นประโยชน์ต่อยูโรโซนและอียู
โดยภาพรวม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 

http://ec.europa.eu/economy_
finance/articles/sgp/2010_02_03_
sgp_en.htm

ระเบียบใหม่อียูเพิ่มประสิทธิภาพ Eco label
อียูได้ออกระเบียบปฏิบัติใหม่เพื่อลดความ                                 
ซับซ้อนของฉลากสิ่งแวดล้อม Eco label ซึ่งได้     
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่                                                       
ผ่านมา โดยมีการลดค่าธรรมเนียม ลดความ                                  
เข้มงวดของเกณฑ์การคัดเลือก และมีการ                                                                                    
เชื่อมโยงกับการจัดซื้อสาธารณะและนโยบาย      
อื่นๆ ของอียู ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมจำนวนกลุ่มผลิตภัณฑ์                                                            
ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ให้ได้ระหว่าง 40 ถึง                                                                                 
50 กลุ่มภายในปี 2558 ปัจจุบันมี 26 กลุ่ม-                                 

กรรมาธิการจอร์จีวาย้ำความสำคัญของการให้         
ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในวิกฤติเฮติ

เป็นสิ่งที่อยู่ในแผนการของเราอยู่แล้วแต่เรา                                                                              
ต้องไ ม่ ลืม ว่าชาวเฮตินับล้านยัง ต้องการ                                                                                     
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน                      
ไม่แพ้กัน” ทั้งนี้อียูได้ให้ความช่วยเหลือเฮติ                  
ทันที หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เป็นเงิน                                           
มากกว่า 315 ล้านยูโร ซ่ึงเป็นงบประมาณจาก            
คณะกรรมาธิการยุโรปและประเทศสมาชิกอียู                                                      
โดยเงินจำนวนน้ีรวมการให้ความช่วยเหลือ         
ผ่านทาง ECHO ซ่ึงเป็นหน่วยงานให้ความ         
ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการปกป้อง           
พลเมืองของคณะกรรมาธิการยุโรป จำนวน 
120 ล้านยูโร ซ่ึงอยู่ในการดูแลของกรรมาธิการ                                     
จอร์จีวา 

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี: 
http://ec.europa.eu/echo/aid/caribbean_
pacific/haiti_earthquake_en.htm

ผลิตภัณฑ์ที่ เข้าร่วมโครงการ 
อาทิ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งทอโดยมี                                                                                                             
ผ ลิ ต ภั ณฑ์ แ ล ะบ ริ ก า ร ก ว่ า 
24,000 รายการแล้วที่ร่วมใช้ 
สัญลักษณ์นี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 
www.ecolabel.eu 

2010 © European Union - Photo by ECHO/Susana 
Perez Diaz

Former French 
Foreign Minister 
Robert Schuman
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The EU in the world
สหภาพยุโรปในโลก

The European Parliament 

has voted overwhelmingly 

in favour of the new line up 

of European Commissioners. 

The Commission is the EU’s 

executive arm, responsible 

for drafting EU laws and 

ensuring that the 27 member 

states comply with EU 

treaties. The President of the                      

Commission, Jose Manuel 

Barroso, had already been 

approved for a second term 

by the EU government 

leaders.

คณะกรรมาธิการยุโรปชุดใหม่
ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนอย่าง
ท่วมท้นจากรัฐสภายุโรป โดย
คณะกรรมาธิการยุโรปทำหน้าที่
เป็นฝ่ายบริหารมีหน้าที่ร่าง 
กฎหมาย และคอยสอดส่องดูแล
ให้สมาชิกอียูทั้ง 27 ประเทศ 
ปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่างๆ 
ที่มีร่วมกัน โดยประธานคณะ
กรรมาธิการยุโรป ยังคงเป็น             
นายฌูเซ มานูเอล บาโรโซ 
ผู้ได้รับเลือกจากผู้นำประเทศสมาชิก
ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
เป็นสมัยที่สอง

Introducing 
the new Commission

แนะนำ 
คณะกรรมาธิการยุโรปชุดใหม่ 

With President Barroso, the new line-up 
comprises 27 members, one from each 
EU country. Fourteen Commissioners, 
including the President, served in the 
previous executive and embark on their 
second term of five years. The number 
of Commissioners will fall in 2014, so 
that not every member state has its own 
Commissioner. 

Economic recovery will be a key priority 
for the new Commission. The EU’s 10 year                                                                             

plan for growth – the Lisbon strategy – expires 
this year, and work is under way on its 
successor. Global warming, a major issue 
during the President’s first term, remains 
a top priority, as indicated by the creation 
of the new climate action portfolio. 

Climate action is not the only new post. 
For the first time there are portfolios 
wholly dedicated to home affairs and 
to humanitarian aid while several other 
posts have been reconfigured.

ภายใต้การนำของนายบาโรโซ คณะกรรมาธิ-      

การยุโรปชุดใหม่นี้ประกอบด้วยกรรมาธิการ                                                   

27 คน แต่ละคนเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ                                          

สมาชิก โดยกรรมาธิการ 14 คน ซึ่งรวม 

นายบาโรโซด้วย ได้เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าว    

มาแล้วและในวาระที่สองนี้จะอยู่ในตำแหน่ง                                              

นาน 5 ปี อย่างไรก็ดี จำนวนของกรรมาธิการจะ                                                                  

ลดลงในปีพ.ศ. 2557 ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่                                                                                                                            

ทุกประเทศสมาชิกจะมีกรรมาธิการเป็นของตน                                                                              

การฟื้นฟูเศรษฐกิจจะเป็นภารกิจหลักของ                                                     

คณะกรรมาธิการฯ ชุดใหม่ และเนื่องจากแผน                                  

กระตุ้นเศรษฐกิจ 10 ปี ที่เรียกว่า “ยุทธ-                        

ศาสตร์ลิสบอน” (Lisbon Strategy) กำลัง                               

จะจบลงในปีนี้ คณะกรรมาธิการฯ ชุดใหม่ก็จะ                                              

ต้องรับช่วงต่อในเรื่องนี้ด้วย การรับมือกับภาวะ                                                                         

โลกร้อนซึ่งเคยเป็นภารกิจหลักของประธาน                                    

คณะกรรมาธิการฯ ในสมัยที่แล้ว ก็ยังจะคง        

เป็นหนึ่งในหลายเรื่องสำคัญที่คณะบริหารชุด

นี้จะต้องให้ความสำคัญตามแผนปฏิบัติการรับ

มือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่

หนึ่งในพัฒนาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับคณะกรร-                                                                                                

มาธิการยุโรปชุดใหม่คือการจัดให้มีกรรมาธิการ                                                                         

ที่รับผิดชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ 

อากาศขึ้นโดยเฉพาะหนึ่งตำแหน่ง นอกจากนี้                                                                              

ยงัมตีำแหนง่ใหม่ๆ  เกดิขึน้เชน่กรรมาธกิาร ดา้น           

กิจการภายใน (Home affairs) และกรรมา                                                   

ธิการด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษย-                      

ธรรม (Humanitarian aid) ในขณะที่หลายๆ                        

ตำแหน่งก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
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Jose Manuel Barroso (Portuguese)
President

The former 
Portuguese Prime 
Minister is returning 
for his second                         
term as Commission 
President.

นายฌูเซ มานูเอล บาโรโซ (ชาวโปรตุเกส)
ประธาน

อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสกลับมาอีกครั้ง                                                       

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยุโรป 

Catherine Ashton (British)
Vice President and 
High Representative 
of the Union for 
Foreign Affairs and 
Security Policy 

Baroness Ashton was 
European Commissioner for Trade 
(2008-2009) and has held numerous 
high-level government roles in the UK.

แคธริน แอชตัน (ชาวอังกฤษ) 
รองประธานและผู้แทนระดับสูงของ 
สหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและ
นโยบายความมั่นคง
บารอนเนสแอชตันเคยดำรงตำแหน่ง                                                     
กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (2551-                                                       
2552) และอีกหลายตำแหน่งสำคัญๆ                                                      
ในรัฐบาลอังกฤษ

Viviane Reding (Luxembourger)
Vice-President and 
Commissioner for 
Justice, Fundamental 
Rights and Citizenship

Renamed as a 
Commissioner, a 

journalist by trade and also a veteran 
European parliamentarian

วิเวียน เรดดิง (ชาวลักเซมเบิร์ก)
รองประธานและกรรมาธิการด้านการ    
ยุติธรรม สิทธิขั้นพื้นฐาน และประชากร 
เป็นอีกหนึ่งกรรมาธิการที่ได้รับเกียรติ                      
ให้ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่สอง (เธอเคย                                                    
ทำหน้าที่กรรมาธิการด้านสื่อสารมวลชน)                                          
โดยอาชีพแล้วเรดดิงเป็นนักสื่อสารมวลชน                                                                                  
นอกจากน้ีเธอยังเป็นเคยเป็นสมาชิกอาวุโส                                           
ของรัฐสภายุโรปอีกด้วย 

Joaquín Almunia (Spanish)

Vice-President and 

Commissioner for 

Competition 

Former Commissioner 
for Economic and 

Monetary Affairs and member of the 
Spanish parliament

โควากิน อัลมูเนีย (ชาวสเปน)
รองประธานและกรรมาธิการด้านการ   
แข่งขันทางธุรกิจ

อดีตกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ และ                                                            
การเงิน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                            
สเปน

Siim Kallas (Estonian)
Vice-President and 
Commissioner for 
Transport

Former Commissioner 
for Administration, 
Audit and Anti-Fraud 

as well as Prime Minister of Estonia

ซิม คาลาส (ชาวเอสโตเนีย)
รองประธานและกรรมาธิการด้านการ  
คมนาคม

อดีตกรรมาธิการด้านการบริหารการ
ตรวจสอบบัญชีและปราบปรามการทุจริต 
และนายกรัฐมนตรีของเอสโตเนีย

Neelie Kroes (Dutch)
Vice-President and 
Commissioner for 
Digital Agenda 

Former Commissioner 
for Competition and 
Dutch Transport Minister

เนลี โครเอส (ชาวดัทช์)
รองประธานและกรรมาธิการด้านกิจการ
ดิจิตอล

อดีตกรรมาธิการด้านการแข่งขันทางธุรกิจ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของ                                                                 
เนเธอร์แลนด์

Antonio Tajani (Italian)
Vice-President 
and Commissioner 
for Industry and 
Entrepreneurship 

Former Commissioner 
for Transport (2008-

2009), journalist and airforce officer

อันโทนิโอ ทาจาน ี(ชาวอิตาลี)
รองประธานและกรรมาธิการอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการ

อดีตกรรมาธิการด้านคมนาคม (2551-
2552) นักสื่อสารมวลชนและข้าราชการ
ทหารอากาศ

Maroš Šefčovičč (Slovakian)
Vice-President and 
Inter-Institutional 
Relations and 
Administration 

Former Commissioner 
for Education, Training, 

Youth and Culture (2008-2009) and 
Slovakian Ambassador to the EU

มาโรส เสฟโควิค (ชาวสโลวัก)
รองประธานและกรรมาธิการความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรและการบริหาร

อดีตกรรมาธิการการศึกษา ฝึกอบรม
เยาวชนและวัฒนธรรม (2551-2552) และ                                                   
เอกอัคราชทูตสโลวักประจำสหภาพยุโรป

Janez Potočnik (Slovenian)
Environment 

Former Commissioner 
for Science and 
Research and 
Slovenian Minister 
for European Affairs

จาเนซ โบทอกนิก (ชาวสโลวีเนีย)
กรรมาธิการด้านส่ิงแวดล้อม

อดีตกรรมาธิการด้านวิทยาศาสตร์และการ
วิจัย และรัฐมนตรีด้านกิจการยุโรปแห่ง 
สโลวีเนีย
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Olli Rehn (Finnish)
Economic and 
Monetary Affairs 

Former Commissioner 
for Enlargement and                                    
European parliamen-       
tarian

โอลิ เรห์น (ชาวฟินแลนด์)
กรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการเงิน

อดีตกรรมาธิการด้านการขยายจำนวนสมาชิก                                                                      
ของสหภาพยุโรปและสมาชิกรัฐสภายุโรป

Andris Piebalgs (Latvian)
Development 

Former Commissioner 
for Energy as well as 
Latvian Minister of 
Finance

อันดริส ปีบาล์กส์ (ชาวลัตเวีย)
กรรมาธิการด้านการพัฒนา 

อดีตกรรมาธิการพลังงานและรัฐมนตรีคลัง
แห่งลัตเวีย

Michel Barnier (French)
Internal Market and 
Services 

Former Commissioner 
for Regional Policy 
and French Minister of 
Foreign Affairs

มิเชล บาร์นิเย (ชาวฝรั่งเศส)
กรรมาธิการตลาดร่วมและการให้บริการ

อดีตกรรมาธิการนโยบายภูมิภาคและรัฐมนตรี                       
ต่างประเทศฝรั่งเศส

Algirdas Šemeta (Lithuanian)

Taxation and Customs 

Union, Audit and Anti-

Fraud 

European Commis-  
sioner for Financial 

Programming and Budget (2008-
2009) as well as Lithuanian Minister 
of Finance

อัลกีร์ดาส์ เซเมตา (ชาวลิธัวเนีย)
กรรมาธิการด้านภาษีและสหภาพศุลกากร                                          
การตรวจสอบบัญชีและปราบปรามการทุจริต

อดีตกรรมาธิการด้านวางแผนการคลัง 
และงบประมาณ (2551-2552) และ
รัฐมนตรีคลังของลิธัวเนีย

Karel De Gucht (Belgian)

Trade 

European 
Commissioner for 
Development (2008-
2009) and Belgian 
Deputy Prime Minister

คาเรล เดอ กุชท ์(ชาวเบลเยียม)
กรรมาธิการด้านการค้า

อดีตกรรมาธิการด้านการพัฒนา (2551-
2552) และรองนายกรัฐมนตรีเบลเยียม

John Dalli (Maltese)

Health and Consumer 

Policy 

Former Minister for                                                 
Social Policy and                                 
member of parliament

จอห์น ดาลล ี(ชาวมอลตา)
กรรมาธิการด้านสุขภาพและนโยบาย                
ผู้บริโภค

อดีตรัฐมนตรีด้านนโยบายสังคมและ
สมาชิกรัฐสภา

Androulla Vassiliou (Cypriot)
Education, Culture, 

Multilingualism and 

Youth 

Former Cypriot MP, 
played an active role 
in helping Cyprus join 
the EU

อันดรูลา วาซิลิอ ู(ชาวไซปรัส)
กรรมาธิการการศึกษาวัฒนธรรม 
ความหลากหลายทางภาษาและเยาวชน

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไซปรัส 
ผู้มีบทบาทผลักดันให้ไซปรัสสามารถ
เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้

Máire Geoghegan-Quinn (Ireland)

Research, Innovation 

and Science  

Former Irish Minister 
of Justice, Minister of 
European Affairs and 
teacher

แมร์ จีโอเกฮ์กัน-ควินน (ชาวไอร์แลนด์)
กรรมาธิการด้านการวิจัย นวัตกรรม และ
วิทยาศาสตร์

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและ
รัฐมนตรีกิจการยุโรปของไอร์แลนด์ 
และอาจารย์

Janusz Lewandowski (Poland)

Financial 

Programming and 

Budget 

An economist and 
former MEP

จานุสซ์ เลวันดอว์สก ี(โปแลนด์)
กรรมาธิการด้านวางแผนการคลังและ    
งบประมาณ

นักเศรษฐศาสตร์และอดีตสมาชิกสภา         
ผู้แทนราษฎรยุโรป

The EU in the world
สหภาพยุโรปในโลก
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Maria Damanaki (Greek)

Maritime Affairs and 

Fisheries 

Veteran MP, former 
Mayor of Athens and 
engineer by training

มาเรีย ดามานาค ิ(ชาวกรีก)
กรรมาธิการกิจการน่านน้ำและประมง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโส 
อดีตผู้ว่าการเมืองเอเธนส์ 
และวิศวกรอาชีพ

Kristalina Georgieva (Bulgarian)

International 

Cooperation, 

Humanitarian Aid and 

Crisis Response 

Former Vice President 
of the World Bank 

and Doctor of Economics

คริสตาลีนา จีอร์กกีวา (ชาวบัลเกเรีย)
กรรมาธิการด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือ 
มนุษยธรรมและการรับมือกับวิกฤติ 

อดีตรองประธานธนาคารโลกและดุษฎี 
บัณฑิตทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

Günther Oettinger (German)

Energy 

Former Prime 
Minister of the Land 
Assembly of Baden-
Wurttemburg

กูนเธอร์ โอททิงเงอร์ (ชาวเยอรมัน)
กรรมาธิการด้านพลังงาน

อดีตนายกรัฐมนตรีของดินแดนบาเดน-
วูร์ทเทมบวร์ก

Johannes Hahn (Austrian)

Regional Policy 

Former Minister for 
Science and Research 
and acting Minster of 
Justice

โยฮันเนส ฮาห์น (ชาวออสเตรีย)
กรรมาธิการด้านนโยบายภูมิภาค

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ                
การวิจัยและรักษาการแทนรัฐมนตรี             
กระทรวงยุติธรรม

Connie Hedegaard (Danish)

Climate Action 

Former Danish 
Minister of Climate 
and Energy and 
Minister of Environment 
as well as TV journalist

คอนนี เฮดเดอการ์ด (ชาวเดนมาร์ก)
กรรมาธิการด้านการรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงภูมิอากาศและ 
พลังงาน รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม 
และนักข่าวโทรทัศน์

Štefan Füle (Czech)

Enlargement 

and European 

Neighbourhood Policy 

Former Czech Euro- 
pean Affairs Minister 
and career diplomat

สเตฟาน ฟิลเลอร ์(ชาวเช็ก)
กรรมาธิการด้านการขยายจำนวนสมาชิก 
และนโยบายประเทศเพ่ือนบ้าน

อดีตรัฐมนตรีด้านกิจการยุโรปและ
นักการทูตของสาธารณรัฐเช็ก

László Andor (Hungarian)

Employment, Social 

Affairs and Inclusion 

Economist and 
former board 
member of the 
European Bank for 

Reconstruction and Development

ลาสซโล อันดอร ์(ชาวฮังกาเรียน)
กรรมาธิการด้านการจ้างงานกิจการสังคม                    
และการบูรณาการ

นักเศรษฐศาสตร์และอดีตกรรมการบริหาร                                                                    
ธนาคารยุโรปเพื่อการบูรณะและพัฒนา

Cecilia Malmström (Swedish)

Home Affairs 

Former MEP and 
Swedish Minister for 
EU Affairs

เซซิเลีย มาล์มสตอร์ม (ชาวสวีเดน)
กรรมาธิการด้านกิจการภายใน

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยุโรปและ            
รัฐมนตรีด้านกิจการยุโรปแห่งสวีเดน

Dacian Cioloč (Romanian)

Agriculture and Rural 

Development 

Former Romanian 
Agriculture and Rural 
Development Minster

ดาเชียน ซิโอลอส (ชาวโรมาเนีย)
กรรมาธิการเกษตรและการพัฒนาชนบท 

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ
การพัฒนาชนบทของโรมาเนีย

For more information about each of the Commissioners and their portfolios, please see: 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและผลงานของกรรมาธิการแต่ละท่านดูได้ที่                                             

ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_en.htm
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containers were identified and impounded 
with counterfeit cigarettes and other 
counterfeit items. 

Europol and Interpol reported that 89 
individuals or companies involved in 
criminal organizations were identified by 
cross-checking information provided by 
customs authorities. During the operation, 
all participating countries successfully 
used a specific IT communication tool for 
the real-time exchange of information 
and intelligence. It was also the first time 
that OLAF deployed the secure internet 
access to its communication tool (the 
Anti-Fraud Information System) for the 
13 Asian countries.

While targeting shipments from Asia 
to Europe, operations such as Diabolo 
are mutually beneficial. The protection 
of Intellectual Property Rights (IPR) is 
of utmost importance for every nation 
due to the risks counterfeiting poses to 
health, consumer and social protection, 
jobs, revenue collection (10 million euros 
alone for the cigarettes seized during 
Diabolo II), legitimate trade and economic 
development. Actions and cooperation 
in the fields of IPR and customs also 
help combat the activities of criminal 
organisations throughout the supply 
chain.  

With 13,000 to 14,000 containers 
handled every day at Thailand’s Laem 
Chabang port and some 82,000 daily in 
Singapore, customs cooperation and the 
targeting of shipments are essential to 
ensure that customs controls are effective 
while avoiding disruption to legitimate 
trade.

The EU in the world
สหภาพยุโรปในโลก

Siim Kallas, Vice-President of the European 
Commission then responsible for 
administrative affairs, audit and anti-fraud, 
said: “The success of this joint operation 
highlights the importance of maintaining 
close cooperation among all partners to 
combat the global trade in counterfeit 
goods and to protect legitimate trade in 
genuine products. This operation is an 
excellent model for future operational 
cooperation, built on confidence and 
trust, involving all ASEM partners.”

ASEM, with its 45 European and Asian 
members, again proved an effective 
platform for cooperation among customs 
administrations. Diabolo II was agreed 
upon at a meeting of ASEM customs 
director-generals and commissioners in 
Yokohama in November 2007. A Diabolo 
I operation was previously held in 2007, 
resulting in the seizure of nearly 135 
million counterfeit cigarettes and 557,000 
other counterfeit products. Diabolo II 
took place in September/October 2009, 
coordinated by the European Anti-
Fraud Office (OLAF) with the support of 
Europol and Interpol. It involved 13 Asian 
countries, including Thailand, and 27 EU 
Member States. Containers shipped from 
Asia to Europe last autumn were targeted 
and placed under surveillance. On the 
basis of 346 suspect containers selected 
for physical inspection or scanning, 30 

ASEM joint 
customs operation 
hits counterfeiters
A joint customs operation, codenamed Diabolo II, 
conducted in the framework of ASEM (Asia–Europe 
meeting ) has led to the seizure of more than 65 million 
counterfeit cigarettes and 369,000 other counterfeit 
items such as shoes, toys, cameras, headphones, hats, 
caps, gloves and handbags representing over 20 different 
trademarks. The operation also resulted in further 
international investigations into criminal activities. 

Did you know?

• On a single 40 foot container of 
smuggled cigarettes (10 million 
cigarettes) the average loss of 
customs duty, excise duty and VAT 
is € 1.5 million. 

• 70% of counterfeit goods are 
seized by Customs. In 2006, the 
European Commission’s Directorate 
General for Taxation and Customs 
seconded a representative, based 
in Bangkok, to develop customs 
cooperation between Europe and 
Asia, in particular on IPR issues. 
Meanwhile, OLAF and several 
EU Member States have posted 
officials in Beijing to deal with anti-
fraud activities in this domain.

For more information see: 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/
Diabolo-II/i_en.html

http://ec.europa.eu/taxation_
customs/index_en.htm

European Anti-Fraud Office and EU 
Member State Customs inspectors prepare 
to examine a suspect container.
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ซีม คาลาส รองประธานคณะกรรมาธิการ 

ยุโรปด้านกิจการบริหาร ตรวจสอบ และป้องกัน                                        

การทุจริตกล่าวว่า “ความสำเร็จของปฏิบัติการ   

ร่วมดังกล่าวย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการมี

สัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  

การปราบปรามสินค้าปลอมแปลงในตลาด              

การค้านานาชาติและปกป้องสินค้าถูกกฎหมาย     

ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของ                 

การทำงานร่วมกันในอนาคต อีกท้ังเป็นการสร้าง       

ความมั่นใจและความไว้ใจซึ่งกันและกันในหมู่  

ประเทศสมาชิกอาเซมด้วย” 

เป็นอีกครั้งที่อาเซมซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก                             

45 ประเทศจากยุโรปและเอเชีย ได้พิสูจน์   

ตัวเองว่าเป็นเวทีสำหรับความร่วมมือใน

การบริหารงานศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ 

โครงการไดอาโบโล II ได้รัับการเห็นชอบจาก      

บรรดาอธิบดีศุลกากรและกรรมาธิการของ    

อาเซม ในการประชุมที่โยโกฮามาในเดือน                                                                                                              

พฤศจิกายน 2550 ก่อนหน้านี้โครงการ ไดอา-                        

โบโล I ซึ่งดำเนินงานในช่วงปี 2550 นำไปสู่                                   

การยึดบุหรี่ทำเลียนแบบได้ 135 ล้านมวน   และ                                               

สินค้าปลอมแปลงอื่นๆ อีกถึง 557,000 ชิ้น

“ไดอาโบโล II” เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน/

ตุลาคม 2552 โดยมีสำนักงานการปราบปราม 

การทุจริตแห่งยุโรป (OLAF) เป็นผู้ประสานงาน            

และได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานตำรวจ 

ของอียู (Europol) และตำรวจสากล โครงการนี้                                                                   

ได้รับความร่วมมือจาก 13 ประเทศในเอเชีย 

รวมทั้งประเทศไทย และ 27 ประเทศสมาชิก                    

อียู ในฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว ตู้คอนเทนเนอร์            

ท่ีส่งจากเอเชียไปยังยุโรปถูกจับตามองเป็นพิเศษ                                                              

จากการตรวจคน้และสแกนคอนเทนเนอร์ ต้อง                                                             

สงสัย 346 ตู้ มีจำนวน 30 ตู้ที่สามารถยึด                                                       

ของกลางเป็นบุหร่ีทำ เลียนแบบและสินค้าปลอม                                  

แปลงอื่นๆ

Europol และตำรวจสากล รายงานว่าด้วย                                                                    

ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการ                                                                     

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล พวกเขาสามารถ                                                                         

ชี้ตัวบุคคลและบริษัทที่ทำผิดกฎหมายได้ถึง                                                                         

89 ราย โดยระหว่างการปฏิบัติงานประเทศ                                                                                                                    

สมาชิกทั้งหมดได้ใช้เครื่องมือสื่อสารที่สามารถ                                                                                                         

แลกเปล่ียนข้อมูลทั่วไปและข้อมูลลับกันได้                                                                                          

แบบเรียลไทม์ และนับเป็นคร้ังแรกท่ี OLAF ได้    

ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตนิรภัย (Anti-Fraud Infor-                                                                     

mation System) ในการสื่อสารกับ 13 ประเทศ                              

ในเอเชีย 

ในขณะที่โครงการไดอาโบโลมุ่งเน้นไปที่การ                                                                                   

ตรวจสอบเรื อสินค้ าจากเอเชี ยไปยุ โ รป                                                                                       

แต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นเกิดแก่ทั้งสองฝ่าย                                                                              

การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญามีความ                                                                                             

สำคัญอย่างย่ิงต่อทุกประเทศ เพราะสินค้าปลอม                                                                                        

แปลงมีความเสี่ยงต่อทั้งสุขภาพ ผู้บริโภคและ                                                       

สังคม ตลอดจนการจ้างงาน การจัดเก็บรายได้                                                                              

(ไดอาโบโล II สามารถยึดบุหร่ีทำเลียนแบบ 

มูลค่ารวมถึง 10 ล้านยูโร) การค้าที่ถูกกฎหมาย 

และการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้การดำเนิน    

งานและความร่วมมือด้านสิทธิทรัพย์สิน                                      

ทางปัญญาและศุลกากรยังเป็นการต่อสู้กับ                                        

องค์กรอาชญากรรมตลอดทั้งสายการผลิต

ในแต่ละวันท่าเรือแหลมฉบังของประเทศไทย                          

ต้องจัดการกับคอนเทนเนอร์ถึง 13,000 – 14,000                                                                         

ตู้ ในขณะที่สิงคโปร์ตัวเลขอยู่ที่ราว 82,000 ตู้                                                                                       

ต่อวัน ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือ                                                                                                            

ด้านศุลกากรและการตรวจสอบเรือสินค้า เพื่อ  

ให้การควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและ 

ไม่รบกวนการค้าท่ีถูกกฎหมาย

ปฏิบัติการศุลกากรร่วม
ระหว่างสมาชิกอาเซม
เขย่าวงการปลอมแปลงสินค้า
ปฏิบัติการศุลกากรร่วมในนาม “ไดอาโบโล II” ภายใต้กรอบอาเซม 
(การประชุมเอเชีย-ยุโรป) ล่าสุดนำไปสู่การบุกยึดบุหรี่ปลอม 
65 ล้านมวน และสินค้าปลอมแปลงอื่นๆ เช่น รองเท้า ของเล่น 
กล้องถ่ายภาพ หูฟัง หมวก หมวกแก๊ป และกระเป๋าถือ 
ของแบรนด์ดังกว่า 20 แบรนด์ รวม 369,000 ชิ้น 
ปฏิบัติการดังกล่าวยังนำไปสู่การสอบสวน
ทางอาชญากรรมระหว่างประเทศอีกด้วย

คุณทราบหรือไม่?
• การลอบขนบุหรี่ผิดกฎหมายเพียงหนึ่ง
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต หรือจำนวน 
10 ล้านมวน ทำให้มีการสูญเสียรายได้จาก    
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษี                                                 
มูลค่าเพิ่มเฉลี่ย 1.5 ล้านยูโร 

• ร้อยละ 70 ของสินค้าปลอมแปลงถูก 
จับได้โดยศุลกากร ในปี 2549 หน่วยงาน 
ด้านภาษีและศุลกากรของคณะกรรมา-                                                            
ธิการยุโรป (Director General for Taxa-                                           
tion and Customs) ได้แต่งตั้งผู้แทนมา   
ประจำในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่พัฒนา 
ความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างยุโรป                                                       
และเอเชีย โดยเฉพาะเรื่องสิทธิทรัพย์สิน  
ทางปัญญา นอกจากนี้ OLAF และประเทศ                                                        
สมาชิกอียูหลายประเทศก็ได้แต่งต้ังเจ้า-          
หน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีกรุงปักก่ิงเพ่ือปราบปราม                             
การทุจริตในเร่ืองน้ี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://ec.europa.eu/anti_fraud/
Diabolo-II/i_en.html

http://ec.europa.eu/taxation_
customs/index_en.htm
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governance and the facilitation of trade                                                                                                                            

in guaranteed legal timber in the region. 

Initiatives will include communications                                                                                                 

and awareness raising, support for VPA                                                                                                                                           

negotiations, technical assistance, conduct 

of analyses, co-organizing of events and 

customs cooperation.

The FLEGT Asia programme will primarily 

be carried out in the Mekong region, in 

Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar and 

Thailand. Those countries have trade links 

with major Asian timber markets like 

China, which in turn has a high volume 

of timber trade with Europe. In 2007, 

12% of the EU’s timber trade was with 

China. Because of this, FLEGT Asia is also 

anticipated to support bilateral activities 

under a Memorandum of Understanding 

signed in 2008 between the EU and 

China on forest law enforcement and 

governance.

The programme will also focus on creating 

awareness of emerging tropical timber 

trends such as the new EU legislation to 

guarantee trade in legal timber on the 

European market which will become 

operational in late 2011. 

Negotiations on VPA’s with Malaysia and 

Indonesia – which together account for 

about 7% of the timber trade of the 

EU – have been underway since 2007 to 

ensure that timber exported to the EU 

comes only from legal sources. 

The EU has granted €6 million for the FLEGT 

Asia programme over the next three years                                                                          

while the United Kingdom, Finland and                                                                                                          

Germany also provide funding. Activities                                                                   

will relate to promotion of good forest                                                                                                            

EU forest governance programme 
extended Asia-wide 

The EU in the world
สหภาพยุโรปในโลก

© A. Ruwindrijarto / Telapak / Environmental Investigation Agency - Illegal logging with chainsaw in the Kluet 
Swamp, Gunung Leuser National Park, Indonesia, 1999

The European Union (EU) 
has extended its Forest Law 
Enforcement, Governance 
and Trade (FLEGT) 
programme to Thailand                                                                                                     
and the rest of the Asian 
region after three years of 
rich experience in Indonesia 
and Malaysia.

FLEGT responds to 
public concerns about 
illegal logging and 
deforestation and the                                               
resultant environmental 
damage. In 2003,                                                                                           
under the EU FLEGT 
Action Plan, the EU                                                                                        
embarked on bilateral 
negotiations on                                                                                        
Voluntary Partnership 
Agreements (VPA’s)                                                                                                  
with timber producing 
countries to ensure                                                                                                                        
legality of forest 
operations and to encou-                                                                                                                                           
rage sustainable forest 
management.                      

For more information, see: 
http://ec.europa.eu/europeaid/
where/asia/regional-cooperation/
environment/flegt_en.htm 

or contact: 
European Forest Institute FLEGT 
Asia Regional Office c/o Embassy 
of Finland 5th Floor, Wisma 
Chinese Chamber 258, Jalan 
Ampang 50450 Kuala Lumpur, 
Malaysia
Tel: +603-42511886 
Fax: +603-42511245
Website: www.euflegt.efi.int

In line with this, the programme will, 

through the promotion of good forest 

governance and the facilitation of trade 

in legal timber, prepare the region for the 

advent of this legislation so that timber 

exported to the EU is not unduly impeded. 

Legally-verified timber under FLEGT VPA’s 

are proposed to be exempted under the 

new EU legislation.

The European Forest Institute (EFI), a Fin-            

nish-based international organization, 

implements the programme for the EU 

and is based at the Embassy of Finland in 

Kuala Lumpur.
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ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
http://ec.europa.eu/europeaid/
where/asia/regional-cooperation/
environment/flegt_en.htm 

หรือติดต่อ: 
European Forest Institute FLEGT 
Asia Regional Office c/o Embassy 
of Finland 5th Floor, Wisma 
Chinese Chamber 258, Jalan 
Ampang 50450 Kuala Lumpur, 
Malaysia
โทร: +603-42511886 
แฟกส์: +603-42511245
เว็บไซต์: www.euflegt.efi.int

การเจรจา VPA กับอินโดนีเซียและมาเลเซีย 
(ซึ่งทั้งคู่มียอดการค้าไม้กับอียูรวมกันราวร้อย- 
ละ 7) ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อให้มั่นใจ  
ว่าไม้ที่อียูนำเข้านั้นมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย
เท่านั้น  

อียูให้เงินสนับสนุนโครงการ FLEGT Asia                                                                      
จำนวน 6 ล้านยูโรในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า                                                                
โดยมีสหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ และ                                                 
เยอรมนีร่วมให้การสนับสนุน กิจกรรมภายใต้  
โครงการน้ีได้แก่การรณรงค์ให้เกิดธรรมาภิบาล                                     
ในการบรหิารจดัการปา่ไม ้ และใหเ้กดิกลไกทีจ่ะ                                                                       
ทำให้มั่นใจว่าไม้ที่อยู่ในตลาดการค้าในภูมิภาค                                                                         
เป็นไม้ที ่ถูกกฎหมาย ทั ้งนี ้จะใช้ว ิธ ีการ                                                         

สื่อสารในแบบต่างๆ การรณรงค์สร้างจิตสำนึก                                                          
การสนับสนุนการเจรจา VPA ความช่วยเหลือ                                                                                                                                    
ทางวิชาการ การวิเคราะห์ การร่วมกันจัด                                                      
กิจกรรมต่างๆ และการร่วมมือด้านศุลกากร

โครงการ FLEGT Asia จะดำเนินงานใน          
ประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงเป็นลำดับแรก ได้แก่ 
เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และไทย โดย                                                       
ประเทศเหล่านี้ติดต่อค้าขายกับตลาดไม้หลัก                                                           
ของเอเชียอย่างจีนซึ่งค้าไม้กับยุโรปในปริมาณ
ที่สูงมาก ในปี 2550 การค้าไม้ระหว่างอียูกับจีน                                                                
คิดเป็นร้อยละ 12 ของการค้าไม้ของอียู 
ด้วยเหตุนี้ จึงคาดว่าโครงการ FLEGT Asia 
จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมในระดับทวิภาคีภาย 
ใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) เกี่ยวกับการบังคับ 
ใช้กฎหมายและธรรมาภิบาลป่าไม้ระหว่างอียู 
กับจีนที่ลงนามไปเมื่อปี 2551 ด้วย    

นอกจากนี้โครงการ FLEGT ยังมุ่งสร้างความ  
ตื่นตัวในกระแสไม้เขตร้อนที่กำลังได้รับความ           
สนใจในยุโรป อย่างเช่นการที่อียูกำลังออก                                                                 
กฎหมายใหม่ที่จะทำให้มั่นใจว่าไม้ในตลาด                                          
ยุโรปเป็นไม้ที่ ได้มาอย่างถูกกฎหมายซ่ึงจะ                                                               
มีผลบังคับใช้ปลายปี 2554

เพื่อให้สอดรับกับกฎหมายดังกล่าว โครงการ 
FLEGT จะเตรียมความพร้อมให้แก่ภูมิภาคนี้                                           
เพื่อไม่ให้การส่งออกไม้ไปยังอียูเกิดการติดขัด                                            

โครงการธรรมาภิบาลป่าไม้ของอียู
ขยายสู่ทั่วเอเชีย
สหภาพยุโรป (อียู) ได้ขยาย
โครงการ Forest Law 
Enforcement, Governance 
and Trade (FLEGT) 
มาสู่ประเทศไทย 
และประเทศอื่นๆ ในเอเชียแล้ว 
หลังทำโครงการดังกล่าว
กว่าสามปีเต็มในอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย 

FLEGT ตอบสนองต่อความกังวล
ของคนในสังคมเรื่องการตัดไม้เถื่อน 
การทำลายป่าไม้และความเสียหาย
ด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลสืบเนื่อง
จากการกระทำดังกล่าว ในปี 2546 
ภายใต้แผนปฏิบัติการ FLEGT
อียูได้เริ่มการเจรจาทวิภาคีกับ
ประเทศที่ผลิตไม้แปรรูป
ในกรอบความตกลงการ
เป็นหุ้นส่วนโดยสมัครใจ 
หรือ Voluntary Partnership 
Agreement (VPA) 
เพื่อให้แน่ใจว่าการทำป่าไม้
ในประเทศนั้นๆ ไม่ผิดกฎหมาย
และเพื่อสนับสนุนการจัดการ
ป่าไม้ที่ยั่งยืน 

โดยจะส่งเสริมธรรมาภิบาลป่าไม้และอำนวย                                            
ความสะดวกทางการค้าให้แก่ไม้ที่ถูกกฎหมาย                                             
ทั้งนี้ไม้ที่ได้รับการรับรองภายใต้ VPA ของ 
โครงการ FLEGT ว่าถูกต้องตามกฎหมายได้ 
ถูกเสนอให้ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมาย           
ใหม่ฉบับนี้

สถาบันป่าไม้ยุโรป หรือ European Forest 
Institute (EFI) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ 
ที่มีประเทศฟินแลนด์เป็นหัวเรือใหญ่ เป็น                                                                    
หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ                 
ดังกล่าวนี้ให้อียู EFI มีที่ตั้งสำนักงาน ณ                                                    
สถานทูตฟินแลนด์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ 
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Round up
สรุปข่าว

Red Cross Bazaar
The Diplomatic Red Cross Bazaar 2010 took place on 27-28 February at Siam Paragon. 
The fair is organised annually by wives of the diplomatic corps residing in Thailand. 
The event attracted over 40,000 shoppers with all proceeds donated to the Thai Red 
Cross Society.

งานออกร้านสภากาชาด
งานออกร้านคณะภริยาทูตของสภากาชาดประจำปี 2553 จัดขึ้นเมื่อ 27-28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่   
สยามพารากอน งานนี้จัดโดยสมาคมภริยาทูตในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมจับจ่ายซื้อของในงาน 
กว่า 40,000 คน รายได้ทั้งหมดมอบให้แก่สภากาชาดไทย

Lisbon Treaty explained
HE Mr David Lipman, Ambassador-
Head of the EU Delegation, was the 
guest lecturer at the Faculty of Law, 
Chulalongkorn University, on 5 February 
to explain the newly ratified Lisbon 
Treaty and its effect on the EU’s external 
relations. Participants included students, 
academics, representatives of government 
and private sector as well as the media.

บรรยายเรื่องสนธิสัญญาลิสบอน
เอกอัครราชทูตเดวิด ลิปแมน หัวหน้าคณะ                                                                           
ผู้แทนอียู ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ                                                                                                    
สนธิสัญญาลิสบอนที่เพิ่งมีการให้สัตยาบัน                                                                                                          
และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                                  
ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วม                                                                    
ฟังมีทั้งนิสิต นักวิชาการ ผู้แทนจากภาครัฐ                                                                                    
เอกชนตลอดจนสื่อสารมวลชน                                                                                                                         

Student involvement in university 
management discussed
On February 2 and 3, the first ACCESS 
Interregional Dialogue Event was held 
in Bangkok at Chulalongkorn University 
focusing on “Students Involvement in 
University Management”. The event was                   
organised by the ASEAN University 
Network (AUN) in the framework of the 
ACCESS Project, with the support of the 
European Commission’s Erasmus Mundus 
Programme. During the event, around 
40 representatives of university students 
and 20 representatives of academic 
staff and officers from the ten ASEAN 
countries gathered to discuss important 
issues such as participation of students 
in university governance, the role of 
universities in today’s knowledge society 
and cooperation between Europe and 
Asia in the field of higher education. 

For more information, see: 
www.access-project.eu 

Ms Suvi Seppalainen, Press Attaché of the EU Delegation, presents a gift to 
HRH Princess Maha Chakri Siridhorn in front of the EU booth.

From left: Mr Mads Korn, Attaché for 
Cooperation of the EU Delegation; 
Prof Pirom Kamol Ratanakul, President 
of Chulalongkorn University; Dr Sumate 
Yamnoon, Secretary General of the Office of 
Higher Education Commission of Thailand and 
Chairman of the AUN Board of Trustees; 
and Assoc Prof Dr Nantana Gajaseni, 
Executive Director of the ASEAN University 
Network, partner of ACCESS project.

Ambassador Lipman (right) receives a gift 
from Assoc Prof Dr Sakda Thanitcul, 
Dean of the Faculty of Law, Chulalongkorn 
University.

สัมมนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการจัด                                                                          
งาน ACCESS Interregional Dialogue Event                                                                                                                                         
ขึ้นเป็นครั้งแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                          
กรุงเทพฯ โดยเน้นไปที ่การมีส่วนร่วมของ                                                                                        
นักศึกษาในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย                                              
งานคร้ังน้ีจัดโดย ASEAN University Network 
(AUN) ในกรอบของโครงการ ACCESS ท่ีได้                 
รับการสนับสนุนจากโครงการอีราสมุสมุนดุส                                                       
ของคณะกรรมาธิการยุโรป โดยมีผู้แทนนักศึกษา                                                
มหาวิทยาลัย 40 คน และผู้แทนเจ้าหน้าที่       
ฝ่ายวิชาการ 20 คน จาก 10 ประเทศอาเซียน 
ร่วมหารือประเด็นสำคัญๆ เช่น การมีส่วนร่วม                  
ของนักศึกษาในการบริหารมหาวิทยาลัย                                                                                                                
บทบาทของมหาวิทยาลัยในสังคมแห่งความรู้                                                
และความร่วมมือระหว่างยุโรปและเอเชียด้าน                               
การอุดมศึกษา 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.access-project.eu
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EU forest regulation explained
The EU Delegation organised a briefing on its Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade (FLEGT) regulation for the Board of Trade of Thailand 10 February.                                        
The briefing was well attended by representatives from the private sector and 
government and triggered a lively debate.

อธิบายระเบียบป่าไม้ของอียู
คณะผู้แทนอียูจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade (FLEGT) แก่สภาหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ                         
และเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Mr Vincent van den Berk of the European Forest Institute (left) receives a gift from 
Mr Buntoon Wongseelashote, Board of Trade Chairman of the Sub-Committee on Trade Issues.

EU talks climate change 
Ms Veronique Lorenzo, Counsellor 
- Head of Operations of the EU 
Delegation gave a presentation 
about the EU’s climate change 
mitigation and adaptation plan 
during the National Science and 
Technology Development Agency’s 
annual conference 29-31 March 
which was held under the theme 
“Science and Technology for our 
Society and Planet”.

อียูพูดเรื่องภาวะโลกร้อน
คุณเวโรนีค โลเรนโซ หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือของคณะผู้แทนอียูได้บรรยายเกี่ยวกับแผนการ                                                                              
ปรับตัวและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของอียู ในงานประชุมประจำปีของสำนักงาน                                                                                      
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีขึ้นระหว่าง 29-31 มีนาคม ที่ผ่านมาภายใต้                                                                                               
หัวข้อ “Science and Technology for our Society and Planet”

EU-funded initiative receives 
Manthan Award
The 2009 Manthan Award South Asia 

went to the BIOTIK identikit developed by 

CIRAD, France, and the French Institute                          

of Pondicherry (IFP), India. BIOTIK is a 

computer aided identification system deve-                                                                                       

loped in the framework of a project funded 

by the EU’s Asia IT&C Programme that 

was managed by the EU Delegation in 

Bangkok. The South Asia-wide Manthan 

Award is an Indian initiative which recog-                                                                   

nizes best e-content and creativity practices. 

For more information on BIOTIK, see: 

www.biotik.org 

โครงการอียูได้รับรางวัล Manthan 
Award 
รางวัล Manthan Award ของภูมิภาคเอเชียใต้  
ประจำปี 2552 ตกเป็นของโครงการ BIOTIK 
identikit ที่พัฒนาโดยหน่วยงาน CIRAD 
ประเทศฝรั่งเศส และ French Institute of 
Pondicherry (IFP) ประเทศอินเดีย BIOTIK 
เป็นระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการบ่งชี้ พัฒนา                                                     
ข้ึนในกรอบของโครงการ Asia IT&C Programme                                                               
ของอียูที่บริหารโดยคณะผู้แทนอียูที่กรุงเทพฯ                                             
รางวัล Manthan Award เป็นความริเริ่มของ
ประเทศอินเดียที่มอบรางวัลให้แก่ e-content                                 
และการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ BIOTIK ได้ที่ 
www.biotik.org

The 2009 Manthan Award is received in 
New Delhi on 19 December 2009 by 
Dr BR Ramesh and Dr N. Ayyappan.

Veronique Lorenzo speaks at a conference in Bangkok.
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สหภาพยุโรป & ประเทศไทย

For more information see: 

www.safe-thai.net

The Safety and Environmental Best Prac-
tices Exchange for Transportation of Haz-                                              
ardous Substances in the Industry initiative                               
or SAFE THAI for short received nearly 
€ 200,000 (9.8 million THB) from the 
Thailand-EC Cooperation Facility and ran 
from late 2008 to the end of 2009. 

The main objective was to assist SMEs 
bridge the gaps between the current state 
of the industry and the one prescribed 
by internationally-accepted conventions 
such as the Multilateral Environmental 
Agreements (Basel, Rotterdam, Stockholm                                                        
Conventions), EU directives and interna-
tional transport agreements. 

In order to do so, SAFE THAI tapped into 
the network and expertise of the project 
partners, the Hazardous Substances Logi- 
stics Association of Thailand (HASLA) and                                                                   
Adelphi Research GmbH to deliver tech- 
nical and behavioural training, workshops, 
conferences and training of trainers to 
stakeholders.

“The EU is proud to have supported the 
SAFE THAI Project. This initiative is a good 
example of how technical knowledge 
and experience in the EU can be shared                                                                                                                                          
with Thailand for mutually beneficial pur-
poses,” said Mr. Samuel Cantell, Deputy 
Head of the Operational Section at the EU 
Delegation to Thailand.

The ability of Thai small 
and medium sized 
enterprises (SMEs) in the 
chemical manufacturing, 
handling and logistics 
industries to safely transport 
hazardous substances has 
been boosted following 
participation in an EU-
funded initiative. 

Two key regions – the Bangkok metro- 
politan area and the Eastern Seaboard 
provinces of Chonburi and Rayong – 
were targeted due to their concentration 
of chemical, electronic and automobile 
industries, lack of sufficient waste treat-   
ment facilities as well as statistics pointing 
to public health and safety impacts from 
the handling, sorting and transport of 
hazardous goods.

SAFE THAI activities were designed to build 
awareness and skills within the target sec- 
tors and areas. A website was developed 
and maintained while personnel were also 
trained. In addition, a conference in Sep-                                                                              
tember 2009 called ASPIRE (Awareness 
Summit for Promoting International Regu-
lations) brought together over 100 experts 
and delegates from countries including 
Thailand, Indonesia, the Philippines, India,                                                                                             

Singapore, Germany, the United Kingdom,                                                                                 
France, and the Netherlands.  

“The ASPIRE Conference was a big step 
towards initiating dialogue between the 
EU and Thailand, between Southeast 
Asia and Europe, as well as within 
Thailand itself on a subject where the 
challenges are many while the resources, 
by comparison, are fairly limited,” said 
Ms. Srichant Uthayopas, Director-General 
of the Hazardous Substances Control 
Bureau, Department of Industrial Works, 
Ministry of Industry.  

A multilateral global information ex- 
change initiated by ASPIRE subsequently 
reached more than 500 local industry 
personnel from the Thai industry, govern-                                       
ment and academia,through a series of 
specialized behavioural and technical 
training sessions delivered in Bangkok and 
neighbouring provinces. This benefited 
over 50 Thai SMEs in the chemical and                                                                  
logistics industries as well as their Euro-   
pean clients. In addition, more than 15 local                                                                  
trainers were trained in train-the-trainer 
sessions to facilitate the multiplier effects 
of the capacity-building activities, thereby 
sustaining the concepts of SAFE THAI.

EU helps boost 
hazardous substance transportation safety

“This initiative is a 
good example of how 
technical knowledge 

and experience in 
the EU can be shared                                                                                                                                          

with Thailand for 
mutually beneficial 

purposes.”
Samuel Cantell, 
EU Delegation
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โครงการ Safety and Environmental Best 

Practices Exchange for Transportation of 

Hazardous Substances in the Industry 

หรือ SAFE THAI ได้รับเงินสนับสนุนประมาณ 

200,000 ยูโร หรือ 9.8 ล้านบาท จากโครงการ 

Thailand-EC Cooperation Facility และ  

ดำเนินงานต้ังแต่ปลายปี 2552 ถึงส้ินปี 2553

วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเพื่อช่วยให้ผู้

ประกอบการเอสเอ็มอีได้ตระหนักถึงอนุสัญญา                                                             

ทีเ่ปน็ทีย่อมรบัระหวา่งประเทศ  อยา่งเชน่ กตกิา                                           

สากลต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม (อนุสัญญาบาเซล                                           

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม และอนุสัญญาสตอล์ค-                                              

โฮล์ม เป็นต้น) ระเบียบของอียู และความตกลง                     

ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการ                                                                                             

SAFE THAI ได้ใช้เครือข่ายและความเช่ียวชาญ                                                             

ของผู้ร่วมดำเนินโครงการ อันได้แก่่สมาคมวัตถุ                                                                      

อันตราย (HASLA) ของไทยและสถาบันวิจัย    

อเดลฟี แห่งเยอรมนี เพื่อจัดฝึกอบรมสัมมนา 

เชิงเทคนิคและเชิงพฤติกรรม จัดประชุมหารือ  

ผู้เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญให้แก่กลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายซามูเอล แคนเทล รองหัวหน้าฝ่ายความ

ร่วมมือของคณะผู้แทนอียูประจำประเทศไทย                                  

กล่าวว่า “อียูมีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครง- 

อียูช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการขนส่งวัตถุอันตราย
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ในอุตสาหกรรมเคมีและ
การขนย้ายวัตถุอันตราย
ในประเทศไทยได้เพิ่มศักยภาพ
ในการขนส่งวัตถุอันตราย
อย่างปลอดภัย
ภายหลังเข้าร่วมโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป (อียู)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

www.safe-thai.net

From left: Mr Mahabir Koder, President 
of HASLA; Ms Sutthiya Chantawarangul, 
Programme Officer, EU Delegation, 
Ms Srichant Uthayopas, Director of Hazardous 
Substances Control Bureau, Department of 
Industrial Works; Mr Samuel Cantell, Deputy 
Head of Operations Section, EU Delegation; 
Mrs Ananya Surangpimol, Senior Project 
Manager, Subject Matter Expert1; 
Mr Mongkol Phanthumkomol, Senior Project 
Manager Applicant; Mr Prateep Pavavongsak, 
Director, HASLA

การ SAFE THAI โดยโครงการนี้เป็นตัวอย่าง

ที่ดีของการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคและ                         

ประสบการณ์ระหว่างอียูและไทยเพื่อให้เกิด   

ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย”

เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตอุตสาหกรรม                                                                 

ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีและระยองเป็นสอง         

พื้นที่หลักที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ                                                                                                        

เน่ืองจากเป็นบริเวณมีกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี                                                                               

อิเลคทรอนิกส์ และยานยนต์เป็นจำนวนมาก                                                                                       

แต่อาจยังไม่มีการจัดการของเสียอันตราย                                                                                     

อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางสถิติ

ที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพและความ- 

ปลอดภัยจากการขนย้าย จัดเก็บ และขนส่ง   

สินค้าอันตรายในพื้นที่ดังกล่าว

กิจกรรมของโครงการ SAFE THAI ได้มุ่งเน้น                           

ที่การสร้างความตระหนักและทักษะให้แก่                                       

กลุ่มอุตสาหกรรมและพื้นที่เป้าหมาย มีการจัด                            

ทำเว็บไซต์และฝึกอบรมบุคคลากร นอกจากนี้   

ในการประชุม ASPIRE (Awareness Summit 

for Promoting International Regulations)                      

เม่ือเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ได้มีผู้เช่ียวชาญและ                                                                       

ผู้แทนกว่า 100 ท่านจากไทย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ อินเดีย สิงคโปร์ เยอรมนี สหราช-

อาณาจักร ฝร่ังเศส และเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วม

“การประชุม ASPIRE ถือเป็นก้าวสำคัญสู่  

การหารือระหว่างอียูและประเทศไทย ระหว่าง                                           

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป และภายใน                                                                  

ประเทศไทยเอง ในหัวข้อที่ท้าทายอย่างยิ่ง                                                                       

ใ น ขณะที่ ท รั พ ย า ก ร ค่ อ น ข้ า ง มี จ ำ กั ด ” 

นางศรีจันทน์ อุธโยพาส ผู้อำนวยการสำนัก   

ควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

สิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลกกับ  

หลายๆ ประเทศในการประชุม ASPIRE ได้ถูก                                

ส่ ง ไ ป ถึ ง บุ ค ล า ก รในอุ ต ส าหก ร รม ไทย 

เจ้าหน้าที่รัฐ และนักวิชาการกว่า 500 คน                                                                                                

ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาเชิงเทคนิคและเชิง                                                                                                            

พฤติกรรมที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯและจังหวัด                                                                                          

ใกล้เคียง ยังประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเอส-

เอ็มอีในอุตสาหกรรมเคมีและการขนย้ายวัตถุ 

อันตรายของไทยและลูกค้าจากทางยุโรปมาก      

กว่า 50 บริษัท นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรม         

ผู้เชี่ยวชาญไทยมากกว่า 15 คนเพื่อส่งเสริม                                                          

ให้มีการต่อยอดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ                 

อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนตามแนวคิดของ                                                 

โครงการ SAFE THAI“โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดี
ของการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางเทคนิคและประสบการณ์
ระหว่างอียูและไทยเพื่อให้เกิด   
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย”

ซามูเอล แคนเทล
คณะผู้แทนอียู
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The biggest component of the assistance 

provided by ECHO consists of key food 

items such as rice and beans to over 

65,000 refugees in three camps: Mae La, 

Umpiem Mai and Nu Po.    

Due to funds provided by the EU, 100,000 

refugees also have access to basic 

medical services in six camps, including 

immunization and mother and child 

care programmes. Health workers in the 

camps also receive additional training. 

Water and sanitation needs are addressed 

by improving, operating and maintaining 

water collection and distribution systems. 

Essential waste disposal and sanitation 

activities, coupled with hygiene education 

are carried out to prevent epidemics. 

In addition to humanitarian aid, the 

EU finances basic education as well as 

vocational and complementary health 

programmes for both refugees and people 

living in surrounding villages. A number 

of pilot projects have been started to 

provide vocational training in the field of 

motorcycle mechanics, hairdressing and 

computer programming. 

European Union & Thailand
สหภาพยุโรป & ประเทศไทย

While resettlement in a third country is an 

option for some, for those who remain 

behind the future looks bleak. The EU 

therefore supports the Committee for 

the Coordination of Services to Displaced 

People in Thailand (CCSDPT) and the 

UN High Commissioner for Refugees’ 

(UNHCR) five-year Strategic Plan which 

aims at finding durable solutions for the 

refugees by assisting them to expand 

their self-reliance. “The challenge for all 

those providing assistance to the refugees 

is to jointly identify long-term and more 

sustainable solutions,” according to 

David Verboom. “We have a collective 

responsibility to the Burmese refugees to 

improve their prospects for a better life.”

“With this new funding, we demonstrate 

the EU’s continued commitment to 

assisting the refugees in the camps,”  

David Verboom Head of ECHO’s Regional 

Support Office in Bangkok said. “This 

commitment goes back as far as 1995 

when ECHO started providing assistance 

to Burmese refugees in Thailand.”  The €8 

million for 2010 brings the total funding 

by the European Commission since 1995 

to some €141 million, which makes it the 

largest donor of assistance to the camps. 

Thailand is not a signatory to the UN 

Convention Relating to the Status of  

Refugees and considers the camps as 

“temporary shelters”. Thai government 

officials administer the nine camps 

and do not allow the refugees to leave                                

in order to support themselves. An     

alliance of international NGOs has been 

providing for the basic needs of the 

displaced, most of whom belong to a 

variety of ethnic minorities fleeing the 

ongoing insecurity in the border areas. 

Some have been in the camps for more 

than 20 years and a whole generation has 

grown up knowing nothing but the life 

inside a refugee camp. 

The European Union has decided to provide a further €8 million in 
2010 to cover some of the basic needs of an estimated 140,000 
Burmese refugees living in nine camps along the Thai/Myanmar 
border. The new funds, managed by the European Commission’s 
Humanitarian Aid department (ECHO) are part of a larger allocation 
of €17.25 million to address the basic humanitarian needs of 
vulnerable people in Burma/Myanmar in 2010. 

For more information contact                      

ECHO Regional Support Office (RSO) Bangkok 
Tel: + 66 (0) 2 255 1036/35 

David Verboom, Head of ECHO RSO Bangkok, 
E-mail: hro@echo-bangkok.org

Mathias Eick, Regional Information 
Officer, Mobile: + 66 (0) 89 8115 481                             
E-mail: rio@echo-bangkok.org

European Union supports 
Burmese refugees in Thailand
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สหภาพยุโรปได้ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานแก่ผู้ลี้ภัยชาวพม่า
ราว 140,000 คนที่พำนักอยู่ในค่ายทั้งเก้าแห่ง ตามแนวชายแดนไทย-พม่า
ต่อไปอีกในปี 2553 ด้วยงบประมาณ 8 ล้านยูโร เงินช่วยเหลือดังกล่าว 
ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม
ของคณะกรรมาธิการยุโรป หรือที่รู้จักกันในนาม ECHO (European Commission’s 
Humanitarian Aid department) เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณก้อนใหญ่
ที่มีมูลค่าถึง 17.25 ล้านยูโร ซึ่งจัดสรรไว้สำหรับปี 2553 เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ด้านปัจจัยพื้นฐานแก่ประชาชนในประเทศพม่าที่มีความอ่อนไหวสูง  

สหภาพยุโรป
ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวพม่าในประเทศไทย

“เงินช่วยเหลือจำนวนนี้แสดงให้เห็นถึงจุดยืน              

ที่ ไม่เปลี่ยนแปลงของสหภาพยุโรปในการ       

ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในค่ายเหล่านี้” เดวิด เวอร์บูม            

หัวหน้าสำนักงานระดับภูมิภาคของ ECHO ใน                                                                          

กรุงเทพฯ กล่าว “จุดยืนดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อปี                                                                                                       

2538 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ ECHO ให้ความ           

ช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยชาวพม่าในประเทศไทย” 

หากนับรวมงบประมาณของปี 2553 จำนวน 

8 ล้านยูโรด้วยแล้ว ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้ความช่วยเหลือ           

ผู้ลี ้ภัยเหล่านี้มาแล้วเป็นจำนวนเงินถึง 141 

ล้านยูโร ซึ่งทำให้อียูเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุด

ที่ค่ายผู้ลี้ภัยเคยได้รับความช่วยเหลือ  

เนื่องจากประเทศไทยมิได้เป็นภาคีกับอนุ-                                                                            

สัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานภาพ                                                                         

ของผู้ลี้ภัยและเห็นว่าค่ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็น                                                                                                  

เพยีงแค ่“ทีพ่กัอาศยัชัว่คราว” เทา่นัน้ เจา้หนา้ที ่                                                  

ของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นผู้บริหารค่ายทั้งเก้าแห่ง                

จึงไม่อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ออกจากค่ายเพื่อ                                     

ทำงานหาเลี้ยงตนเอง กลุ่มพันธมิตรองค์กร         

เอกชนนานาชาติจึงเป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ามา   

มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย                                                        

การดำรงชีพแก่ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้มาโดยตลอด                                      

ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้ส่วนมากเป็นชนกลุ่มน้อยที่      

หนีมาจากบริเวณชายแดนที่ถูกคุกคามอย่าง          

ต่อเนื่อง ผู้ลี้ภัยหลายคนต้องมีชีวิตอยู่ภายใน 

ค่ายของตนมาแล้วเป็นเวลาถึง 20 ปี พวก         

เขาต้องทนเห็นลูกหลานเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่                                                                              

ได้รู้จักอะไรเลยนอกจากชีวิตภายในค่ายเท่าน้ัน                                                                     

ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพหลักที่ ECHO ให้                    

ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยจำนวน 65,000 คน     

ในค่ายแม่หละ ค่ายอุ้มเปี้ยมใหม่ และค่ายนูโป            

ได้แก่รายการอาหารหลักเช่นข้าวและถั่ว

นอกจากอาหารแล้ว ด้วยเงินช่วยเหลือจากอียู 

ผู้ล้ีภัยกว่า 100,000 คนในหกค่ายยังได้รับการบริการ   

ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงรวมถึงการฉีด 

วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคและโครงการดูแลแม่ 

และเด็ก นอกจากน้ีผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข     

ในค่ายยังได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมอีกด้วย

ในส่วนของความต้องการแหล่งน้ำท่ีสะอาดเพ่ือ                                                              

การบริโภค ได้มีการปรับปรุง ดำเนินการ และ  

บำรุงรักษาระบบกักเก็บและแจกจ่ายน้ำที่ถูก 

สุขลักษณะ มีการกำจัดของเสียและฆ่าเชื้อโรค 

ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเพื่อ 

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษย-                                                                 

ธรรมแล้ว อียูยังให้เงินสนับสนุนการศึกษา จัด                                          

การฝึกอาชีพและโครงการสุขภาพสำหรับทั้ง                                            

ผู้ลี้ภัยเองและชุมชนท้องถิ่นที่อยู่รอบๆ ค่าย                                                                         

นอกจากน้ียังมีโครงการนำร่องแล้วหลายโครงการ                                                      

เพื ่อฝึกอาชีพในสาขาต่างๆ เช่น เครื ่องกล                              

จักรยานยนต์ ช่างผม และการสร้างโปรแกรม      

คอมพิวเตอร์ 

ในขณะที่การถูกส่งตัวไปยังประเทศที่สาม                                         

เป็นทางออกสำหรับบางคน แต่สำหรับคนส่วน                                         

มากที่ต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง อนาคตของพวกเขา                                               

ดูจะริบหรี่ ด้วยเหตุนี้อียูจึงมีนโยบายสนับสนุน             

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของคณะกรรมการ          

ประสานงานการให้บริการแก่ผู้พลัดถิ่นใน                                                                 

ประเทศไทย (Committee for the 

Coordination of Services to Displaced 

People in Thailand - CCSDPT) และ           

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UN 

High Commissioner for Refugees - 

UNHCR) ที่มีจุดประสงค์ที่จะแก้ปัญหาผู้ลี้ภัย                                                                                          

อย่างย่ังยืนโดยช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการ                                                        

พึ่งพาตนเองของพวกเขา ตามที่เดวิด เวอร์บูม   

กล่าว “ความท้าทายของหน่วยงานที่ให้ความ        

ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนั้นคือการร่วมกันหาหนทาง 

แก้ปัญหาในระยะยาวที่ยั่งยืน เรามีความรับ   

ผิดชอบร่วมกันในการที่จะทำให้ผู้ลี้ภัยชาวพม่า

เหล่านี้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ECHO Regional Support Office (RSO) กรุงเทพฯ 
โทร: + 66 (0) 2 255 1036/35

David Verboom, Head of ECHO RSO กรุงเทพฯ 
อีเมล์: hro@echo-bangkok.org

Mathias Eick, Regional Information Officer, 
โทร: + 66 (0) 89 8115 481    
อีเมล์: rio@echo-bangkok.org
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Scope of the Regulation

The IUU Regulation was adopted by the 
European Council on 29 September 2008 
and has been in force since 1 January 
2010. The Regulation applies to all fish-     
ing vessels, under any flag, and seeks to 
prevent, deter and eliminate IUU fishing. 
In order to ensure that no products derived 
from IUU fishing appear in the EU market 

or on markets supplied from the EU, the 
Regulation seeks to ensure full traceability 
of all marine fishery products traded with 
the EU, by means of a catch certification 
scheme. The catch certification scheme 
may also apply to catches from EU vessels 
which are exported, if the country of final 
destination requires a catch certificate.

What is catch certification? 

Catch certification forms an essential part 
of the IUU Regulation. From 1 January 
2010 fresh and processed fishery pro-   
ducts shall only be imported into the EU 
when accompanied by a catch certificate. 
Through this instrument, the competent 
authorities of the flag State of the catching                                                                                      
vessel will certify that catches have been                                                                    
made in accordance with applicable laws,                                                                                                               
regulations and international conservation 
and management measures. This certifi-         
cate shall be validated by the competent 
authority of the flag State, in Thailand this                                                                               
is the Department of Fisheries of the Minis-       
try of Agriculture and Cooperatives. 

What products are covered? 

All products listed in chapter 03 (fresh                  
fisheries) and Tariff headings 1604 and                 
1605 (processed fisheries products) of the                                           
Combined Nomenclature are included in                                                                                                                                         
the scope of the Regulation, except those                                                                   
products listed in Annex I of the Regula-                                                                                                                                          
tion such as freshwater fishery products, 
aquaculture products obtained from fry 
or larvae, ornamental fish, live oysters, 

European Union & Thailand
สหภาพยุโรป & ประเทศไทย

Illegal, Unreported and 
Unregulated (IUU) fishing 
is one of the most serious 
threats to the sustainable 
exploitation of living aquatic 
resources. IUU fishing also 
represents a major hazard 
to the marine environment,                                 
the sustainability of fish                                          
stocks and marine 
biodiversity. 

It is estimated that IUU practices represent 
some 19% of the worldwide reported 
value of catches. The European Union is 
a main target for IUU operators since it 
is the largest importer of fishery products 
in the world as well as one of the main 
producers and exporters worldwide. As 
a result, the EU has introduced a new 
regulation to combat IUU fishing. 

Preventing
Illegal, Unreported and 
Unregulated (IUU) fishing

scallops, mussels, sea snails, and prepared 
and preserved molluscs.

What happens when vessels arrive?

The master of third country fishing vessels        
must notify the EU Member States Compe-   
tent Authority whose port facilities they 
wish to use at least three working days 
prior to the estimated time of arrival. This                                                                                     
will allow the authorities to better orga-            
nise its inspection and verification activi-       
ties and avoid unnecessary congestion in 
ports.

Is transshipment allowed?

In order to avoid the ‘laundering’ of any 
illicit catch all transshipment operations 
in EU waters are prohibited and may only 
take place in designated EU ports. Outside 
EU waters, fishing vessels flying a flag of 
an EU Member State are not authorised to 
tranship catches at sea from third coun-                                                                          
try fishing vessels unless the fishing vessels                                                
are registered as carrier vessels under the                                                                            
auspice of a Regional Fisheries Manage-     
ment Organisation (RFMO).

For more information about the IUU 
regulation, please visit: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/
external_relations/illegal_fishing_en.htm

European Commission proposes ban 
on international trade in Atlantic blue-                                                                            
fin tuna

The European Commission on 22 
February proposed that the European 
Union should press for a ban on 
international trade in Atlantic bluefin 
tuna to enter into force within the 
next year. The Commission is deeply 
concerned that overfishing of Atlantic                                                          
bluefin tuna driven largely by inter   
national trade is seriously depleting  
stocks of the species. If the ban enters                                                             
into force the Commission will see 
to it that artisanal fishing firms are 
authorised to supply the EU market 
with catches stemming from Member 
States domestic waters.

For more information, see: 
http://ec.europa.eu/environment/
cites/home_en.htm
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ทั้งนี้มีรายงานว่าตัวเลขการจับปลาแบบ IUU                                              

ทั่วโลก มีสูงถึงร้อยละ 19 ของการทำประมง  

ทั้งหมด สหภาพยุโรป หรืออียูเป็นเป้าหมาย       

หลักของผู้ประกอบการที่ทำการประมงแบบ      

IUU เนื่องจากอียูเป็นทั้งผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ 

อาหารทะเลรายใหญท่ีสุดของโลก และเป็นหน่ึง                                                                              

ในผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ของสินค้าชนิด

นี้ด้วย ด้วยเหตุนี้ทางอียูจึงได้ออกระเบียบใหม่

เพื่อต่อสู้กับการทำประมงแบบ IUU

ขอบเขตของระเบียบ
ระเบียบ IUU ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก

คณะมนตรียุโรปในวันที่ 29 กันยายน 2551 

และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553                                                                      

โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะบังคับใช้กับเรือประมง                                                           

ทุกสัญชาติเพื่อขจัดและขัดขวางการจับปลา          

แบบ IUU และเพื่อให้แน่ใจว่าอียูจะไม่นำเข้า                                                                                                   

หรือส่งออกสินค้าที่มาจากการประมงแบบ 

IUU นี้ อียูจึงต้องบังคับให้มีการแจ้งถึงแหล่งที่

มาของสินค้าประเภทประมงโดยละเอียด โดย                                                                                        

ผ่านกลไกเอกสารการรับรองการจับสัตว์น้ำ                                                                                      

หรือ Catch Certification Scheme โดยที่                        

เอกสารรับรองนี้สามารถใช้ได้กับเรือประมง                                  

ของอียูที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่สามที่                        

ต้องการการยืนยันในแบบเดียวกันนี้ด้วย 

การป้องกันการทำประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU)
การทำประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การ 
ควบคุม หรือ IUU (Illegal, 
Unreported and Unregulated) 
fishing เป็นหนึ่งในปัจจัยคุกคาม
ที่อันตรายที่สุดต่อการใช้
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
นั่นคือเป็นอันตรายต่อระบบ 
นิเวศน์ทางทะเล ต่อความยั่งยืน 
ของปริมาณปลา และต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพในทะเล

เอกสารการรับรองการจับสัตว์น้ำ 
(Catch Certification) คืออะไร
เอกสารการรับรองการจับสัตว์น้ำเป็นองค์-                               

ประกอบสำคัญของระเบียบ IUU ตั้งแต่วันที่                                                       

1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป อาหารทะเลทั้งที่                                                                                                

สดและแปรรูปแล้วจะต้องมีเอกสารการรับรอง                                             

การจับสัตว์น้ำประกอบการนำเข้า โดยรัฐบาล                                        

ของเรือประมงนั้นๆ หรือรัฐเจ้าของธง (Flag 

State) จะต้องออกเอกสารรับรองว่าการจับ 

สัตว์น้ำของเรือประมงลำดังกล่าวได้ทำตาม           

กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการบริหาร                                                                                      

และอนุรักษ์ระหว่างประเทศ โดยหน่วยงาน                     

ที่มีหน้าที่ออกเอกสารดังกล่าวในประเทศไทย      

คือกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สินค้าใดบ้างที่ได้รับการคุ้มครอง    
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในหมวด 3 (ผลิตภัณฑ์สด  

จากทะเล) และภายใต้หัวข้อภาษีนำเข้า 1604 

และ 1605 (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล) ของ                                   

ระเบียบการแยกประเภทสินค้า CN (Combined                                                     

Nomenclature) อยู่ภายใต้ระเบียบ IUU นี้                           

ยกเว้นสินค้าที่อยู่ในภาคผนวกที่ 1 ของระเบียบ                                                      

IUU อาทิ ผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด ลูกปลาเพาะ-        

เลี้ยง ปลาสวยงาม หอยนางรมสด หอยแครง                                                

หอยแมลงภู่ หอยทากทะเล และหอยแปรรูป       

ต้องทำอย่างไรเมื่อเรือประมงของ  
ประเทศที่สามเข้าเทียบท่า
กัปตันเรือประมงจากประเทศที่สามที่ประสงค์

จะใช้บริการของท่าเรือของประเทศสมาชิกอียู 

จะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบของประ-  

เทศสมาชิกนั้นๆ ก่อน อย่างน้อย 3 วันทำการ 

ก่อนเวลาที่คาดว่าตนจะเอาเรือเข้าเทียบท่า                                  

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าได้                

สามารถเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบ     

และรับรองสถานะของเรือได้ดีขึ้น อีกท้ังยังเป็น        

การหลีกเลี่ยงไม่ให้ท่าเรือมีความแออัดมาก                                      

เกินไปโดยไม่จำเป็น 

อนุญาตให้มีการเปล่ียนถ่ายสินค้าประมง           
หรือไม่ 
เพื่อป้องกันการ “ฟอก” สัตว์น้ำที่จับมาอย่าง    

ผิดกฎหมาย อียูห้ามมิให้มีการถ่ายสินค้าประมง                            

จากเรือลำหนึ่งไปยังอีกลำหนึ่ง การถ่ายสินค้า   

ประมงจะกระทำได้เฉพาะภายในท่าเรือของ                                                                   

ประเทศสมาชกิอยีทูีก่ำหนดไวเ้ทา่นัน้  ในกรณทีี ่                       

อยู่นอกน่านน้ำของอียู เรือจากประเทศสมาชิก                                        

อียูจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าประมง                                        

จากเรือที่มาจากประเทศที่สาม เว้นแต่เรือลำ                                                                 

น้ันจะเป็นเรือท่ีได้รับการรับรองและลงทะเบียน                                                                    

ไว้แล้วกับองค์กรบริหารการทำประมงในภูมิภาค                                                                             

หรือ RFMO (Regional Fisheries Management                                                  

Organisation)

คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้หยุดการค้า
ปลาทูน่าครีบน้ำเงินแอตแลนติกระหว่าง                                 
ประเทศ 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะ  
กรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้สหภาพยุโรป        
ลงมือกดดันห้ามมิให้มีการค้าปลาทูน่าครีบ             
น้ำเงินแอตแลนติกระหว่างประเทศ ซึ่งถ้า  
ได้รับการเห็นชอบจะมีผลบังคับใช้ภายใน  
ปีหน้า คณะกรรมาธิการยุโรปมีความกังวล                                                                                  
เป็นอย่างย่ิงว่าการจับปลาทูน่าพันธ์ุดังกล่าว                                                                                  
มากเกินไปเนื่องจากความต้องการในตลาด                                                                 
ระหว่างประเทศ กำลังทำให้จำนวนปลาพันธ์ุน้ี                                   
ลดลงอย่างรวดเร็ว หากข้อเสนอนี้มีผล    
บังคับใช้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะอนุญาต  
ให้บริษัทประมงป้อนตลาดอียูด้วยทูน่าที่                                                                                  
จับได้จากภายในน่านน้ำของประเทศสมาชิก                                           
อียูเท่านั้น 

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี:        
http://ec.europa.eu/environment/
cites/home_en.htm 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ IUU ได้ที่: 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_
relations/illegal_fishing_en.htm
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Thailand – EC Cooperation Programme Phase II invites proposals

โครงการ Thailand-EC Cooperation Pro-                                                            
gramme Phase II (TEC II) ขอเชิญยื่นข้อ                                                                       
เสนอเพื่อขอรับทุนสำหรับโครงการขนาดเล็ก                                                                      
ที่สนับสนุนนโยบายหลักของไทยในด้านต่อ                                           
ไปนี้ 1) การค้าและการลงทุน 2) การศึกษา                       
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3) สิ่งแวดล้อม                                                         
พลังงาน และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ                                                                  
อย่างยั่งยืน และ 4) ธรรมาภิบาล

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความ   
สามารถให้แก่องค์กร ภาครัฐและเอกชนไทยใน         
การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ                                                                               
โดยให้เงินสนับสนุนโครงการท่ีช่วยพัฒนาทักษะ                                                                                              
ของบุคคลากร ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี                                                                                     

และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

องค์กรท่ีไม่แสวงหากำไรท่ีจดทะเบียนในประเทศ                                        
ไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีสำนักงาน                                                                 
ใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศไทยหรือในอียู มีสิทธ์ิสมัคร            
สมัครขอทุน หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่ องค์กร                                                                
เอกชน หน่วยงานภาครัฐ สมาคมธุรกิจและ    
หน่วยงานท้องถิ่น ส่วนองค์กรระหว่างประเทศ  
ไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน

โครงการ TEC II ของอียูมีวงเงินทั้งสิ้น 2.4                                                          
ล้านยูโร โดยเงินให้เปล่าที่จัดสรรให้จะอยู่ 
ระหว่าง 100,000 ถึง 400,000 ยูโร

โครงการ Thailand-EC Cooperation Programme Phase II เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการ

Call for proposals – Establishment of the European 
ASEAN Business Centre in Thailand
The European Commission invites propo-                                                                                                     
sals for the establishment of the European                                                                                                                                         
ASEAN Business Centre (EABC) in Thailand.                                                                                                                                   
The EABC aims to become a common 
European service provider that unites                     
European business actors in Thailand,                                
while participating in the network of                                                                                                           
the European ASEAN business services                                                                                                                             
organisations in the region.                                                                                                           

The deadline for proposals is 24 May 
2010.  

คณะกรรมาธิการยุโรปเชิญชวนส่งข้อเสนอ                                                     
เพื่อจัดตั้ง European ASEAN Business 
Centre (EABC) ในประเทศไทย EABC มีเป้า                                                               
หมายที่จะเป็นศูนย์บริการกลางทางธุรกิจแบบ                                                                                     
เบ็ดเสร็จของผู้ประกอบการยุโรปในประเทศไทย

ประกาศเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อจัดตั้ง European 
ASEAN Business Centre ในประเทศไทย

หมดเขตย่ืนข้อเสนอโครงการวันท่ี 25 พฤษภา-                                                                                     
คม 2553 ขณะเดยีวกนัทางคณะผูแ้ทนสหภาพ-                                                    
ยุโรปยังจัดสรรเงินสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งต่าง             
หากชื่อ Support to Policy Dialogue เพ่ือ          
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการระยะส้ันแบบ   
จำกัดในด้านต่างๆ ที่ได้จากการปรึกษาหารือ                                                                                                                          
กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

The Thailand – EC Co-                                                   
operation Programme Phase 
II (TEC II) is inviting proposals                                                                       
for relatively small-scale but               
strategic projects support-                                                   
ing key Thai policies in the 
following areas: 1) Trade and                                                           
Investment; 2) Education, Science and                                                                                                          
Technology; 3) Environment, energy and 
sustainable development of natural 
resources; and 4) Good governance. 

The programme sets out to enhance the 
capacity of Thai private and public sector 
organisations in support of national deve-             

lopment goals by funding initiatives that 
improve the level of skilled human resour-
ces, boost technology development and 
strengthen competitiveness.  

Non-profit making organisations legally                                                                  
registered in Thailand, or with their head                 
quarters in Thailand or the EU are eligible                                                                                                                                         
to apply. They can include NGOs, public                                                                        
sector operators, private sector opera-
tors and local authorities. International 
Organisations are not eligible under this 
programme. 

Total EU funding for TEC II is €2.4 million 

Funding opportunities
โอกาสขอรับทุนสนับสนุน

with grants ranging from €100,000 to 
€400,000. The deadline for proposals is 
25 May 2010.                                                                               

Meanwhile, in a separate component, 
called Support to Policy Dialogue, funds 
will be allocated by the EU Delegation to 
provide limited short-term technical assis-
tance in areas identified in consultation 
with relevant stakeholders.

Full details can be found at:  
http://www.deltha.
ec.europa.eu/calls%20for%20
proposals%202007/cfp.htm; and

https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/index.
cfm?do=publi.welcome

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.deltha.ec.europa.eu/
calls%20for%20proposals%20
2007/cfp.htm; and

https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/index.
cfm?do=publi.welcome

และขององค์กรที่ให้บริการทางธุรกิจยุโรป                       
ในอาเซียน

หมดเขตยื่นข้อเสนอโครงการ 24 พฤษภาคม 
2553 

More information on the TEC II Call 
for Proposals can be found at 
www.deltha.ec.europa.eu/2010 
update/Guidelines%20for%20
Applicants_TEC%20II.pdf

ดูข้อมูลเกี่ยวกับประกาศยื่นข้อเสนอ
โครงการ  ของ TEC II ได้ที่
www.deltha.ec.europa.eu/2010
update/Guidelines%20for%20
Applicants_TEC%20II.pdf
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The Seventh Framework Programme for 
Research and Technological Development 
(FP7) is the European Union’s main instru                                    
ment for funding research in Europe.                                           
The budget for FP7 (2007-2013) is € 50.5                                                                                                                                 
billion. 

The broad objectives of FP7 are grouped                                                                           
into four categories: Cooperation, Ideas,                                                                                                                                     
People and Capacities. The Cooperation                                                                         
programme is the core of FP7, represen-                                                                             
ting two thirds of the overall budget.                                                                                                                                     
Research consists of ten key thematic                                                                                                                            
areas: Health; Food, agriculture and fishe-                                                                                                
ries,and biotechnology; Information and                                                                                                                                              
communication technologies; Nanoscien-                                                                                         
ces, nanotechnologies, materials and new                                                                                           
production technologies; Energy; Envi-                                                                                                     
ronment (including climate change); Trans-                                                                                                                                           

NSTDA – FP7 Support Office 
International Cooperation Division

National Science and Technology 

Development Agency (NSTDA)

111 Thailand Science Park, 

Paholyothin Road

Klong Luang, Pathumthani 12120, 

Thailand

tel + 66 2 5647000 ext. 72530-5 

e-mail: ic@nstda.or.th or contact 

Simon Grimley at simon@nstda.or.th   

Opportunities for Thai researchers and institutions to participate in FP7
port (including aeronautics); Socio-economic                                                                                                                                   
sciences and the humanities; Space; and 
Security. The People programme (Marie 
Curie Actions) provides support for resear-
cher mobility and career development, 
both for researchers inside the European 
Union and internationally. See 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_
en.html or http://ec.europa.eu/
research/fp7/ for more information.

International cooperation represents an 
important dimension of FP7. All elements 
of FP7 are open for participation by Thai 
institutions. 

Compared to other ASEAN Member States,                                                                 
Thailand has been more actively involved 
in the EU’s Research Framework Program-                                            
mes since they began in 1984. Under FP6 
(2002-2006), Thai institutions participated 
in 33 projects. Meanwhile, under FP7, Thai 
institutions (up to February 2010) have parti-                                                                                                                                         
cipated in 19 projects.  

How to apply for funding
The concrete plans for implementing 
the Specific Programmes (see above) are 
announced by the European Commission 

โครงการ Seventh Framework Programme                         
for Research and Techonological Deve-
lopment หรือ FP7 เป็นกลไกหลักของสห-
ภาพยุโรปในการให้ทุนวิจัยในยุโรป ด้วยงบประ                                                
มาณ 505,000 ล้านยูโร (2550-2556) โดย 
แบ่งเป็น 4 ประเภทตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
‘Cooperation’ ‘Ideas’ ‘People’ และ ‘Capa-                                           
city’

โครงการ Cooperation เป็นโครงการหลักของ 
FP7 กินงบประมาณถึง 2 ใน 3 ของงบ       
ประมาณทั้งหมด สาขาวิจัยที่สามารถเข้าร่วม                                                         
โครงการไดม้ทีัง้หมด 10 สาขา ไดแ้ก ่สาธารณสขุ                                                                         
อาหาร การเกษตร การประมงและเทคโนโลยี     
ชีวภาพ เทคโนโลยีทางข้อมูล และการสื่อสาร 
นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี วัตถุดิบและเทค-                                                                                           
โนโลยีการผลิตแนวใหม่ พลังงาน สิ่งแวดล้อม                                                                                      
(รวมการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ) การขนส่ง                                                   
(รวมวิทยาศาสตร์การบิน) ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ  
เศรษฐกิจสังคมและมนุษยวิทยา อวกาศและ                                                                            
ความมั่นคง ส่วนโครงการ People (Marie                                                       
Curie Actions) เป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุน 
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการพัฒนาอาชีพ 
ของทั้งนักวิจัยในยุโรปและจากนานาประเทศ 

NSTDA – FP7 Support Office

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
ถนนพหลโยธิน
คลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
โทร  + 66 2 5647000 ต่อ 72530-5 
อีเมล์ ic@nstda.or.th 
หรือติดต่อคุณไซมอน กริมลี: 
simon@nstda.or.th

โอกาสเข้าร่วมโครงการ FP7 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานไทย

in annual ‘Work Programmes’. These 
work programmes include the schedule 
of ‘Calls for Proposals’, to be published 
during the year. 
You can find ‘a call’ at the FP7 website (by 
programme/čthemes)
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.                                               
cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage 
&rs

The next big round of Calls will be publi-
shed on the above website in June and 
July 2010. NSTDA – FP7 Support Office, 
as Thailand contact point, will hold a 
national FP7 information session shortly 
afterward these Calls are published.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_
en.html หรือ 
http://ec.europa.eu/research/fp7/ 

โครงการ FP7 ให้ความสำคัญกับความร่วมมือ  
ระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานไทยสามารถ                                                                       
เข้าร่วมได้ในทุกโครงการของ FP7 ทั้งนี้เมื่อ                                                                      
เทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ประเทศ   
ไทยได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาการวิจัยนี้  
อย่างคึกคักตั้งแต่ปี 2527 โดยมีสถาบันไทยเข้า                                                                      
ร่วมโครงการ FP6 จำนวน 33 โครงการ 
และใน FP7 นี้มีสถาบันไทยเข้าร่วมแล้ว 19 
โครงการ (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2553) 

สามารถสมัครทุนนี้ได้อย่างไร
กรรมาธิการยุโรปได้ประกาศรายละเอียดท่ีชัดเจน                                                                    
เก่ียวกับโครงการแต่ละประเภทในเอกสาร 
‘Work Programmes’ ประจำปี ซึ่งมีตาราง                                                              
เวลาของ ‘Calls for Proposals’ ท่ีจะเปิด                                                                     
ในปีนั้นๆ รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้คุณสามารถดู
รายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ (ตาม                                                                            
ประเภทโครงการหรือตามหัวข้อ)ได้ที่เว็บไซต์   
ของ FP7:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=UserSite.
FP7CallsPage&rs

ข้อมูลการเปิดรับสมัครครั้งใหญ่ในรอบต่อไป                                            
สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ข้างต้นในเดือนมิถุนายน                                               
และกรกฎาคม 2553 สำนักงานโครงการ FP7                                                     
ของหนว่ยงานสวทช. ซึง่เปน็ตวัแทนใน ประเทศ                                                  
ไทย จะจัดการประชุม FP7 ระดับชาติเพื่อให้  
ข้อมูลในเรื่องนี้ภายหลังการประกาศรับสมัคร                                               
ได้รับการตีพิมพ์
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The EU explained
รู้จักสหภาพยุโรป

For more information, see: 
http://ec.europa.eu/education/
languages/index_en.htm 

The EU has 23 official and working 
languages. They are: Bulgarian, Czech, 
Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, 
French, German, Greek, Hungarian, Irish, 
Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, 
Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, 
Spanish and Swedish. As the EU enlarges, 
the number will increase further.

Many tongues, one family – languages in the EU

Europe is a continent of many 
languages. The European 
Union’s motto “United in 
diversity” is a reflection of 
the multilingualism which lies 
at the heart of the EU. The 
EU has always considered its 
many languages as an asset, 
rather than as a burden.                     
While committed to political 
and economic integration 
among its Member States, 
the EU actively promotes 
the freedom of its citizens                 
to speak and write their         
own language.

Did you know…

German is the most widely spoken 
mother tongue in the EU with about 
90 million native speakers, or 18% of 
the EU population. English, Italian and 
French are each the mother tongue of 
between 60 and 65 million EU citizens 
(12-13% of the total)

Due to time and budgetary constraints, 
relatively few working documents are 
translated into all languages. The European 
Commission employs English, French and 
German in general as procedural languages, 
whereas the European Parliament provides 
translation into different languages accor- 
ding to the needs of its Members.

The EU recognises that languages are one 
of the key features of cultural identity. 
Language policies have therefore been 
developed so that language diversity is 
respected, multilingualism is promoted 
and, if necessary, threatened languages 
are protected. The EU aims for a situation 
in which every EU citizen can speak at 
least two foreign languages in addition to 
their mother tongue.

อียูมีภาษาราชการ 23 ภาษาได้แก่ ภาษา     
บัลแกเรีย เช็ก เดนมาร์ก ดัท์ช อังกฤษ 
เอสโตเนีย ฟินนิช ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีก 
ฮังการี ไอริช อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา 
โปลิช โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย 
สเปน และสวีเดน แน่นอนว่าจำนวนภาษาจะมี
เพ่ิมข้ึนเม่ืออียูขยายตัวอีกคร้ัง

ด้วยข้อจำกัดทางเวลาและงบประมาณ มีเอกสาร                                                                                
ราชการไม่มากนักท่ีได้รับการแปลสู่ทุกภาษา 
คณะกรรมาธิการยุโรปใช้ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส  
และเยอรมันเป็นภาษาท่ัวไปในการทำงาน               
ในขณะท่ีสภาผู้แทนราษฎรยุโรปบริการการแปล 
ในภาษาต่างๆ ตามคำร้องขอของประเทศสมาชิก 

อียูตระหนักถึงความสำคัญของภาษาในฐานะ
ที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทาง 
วัฒนธรรม จึงส่งเสริมสนับสนุนนโยบายความ                                        
หลากหลายทางภาษาหรือแม้กระทั่งปกป้อง                                           
ภาษาท่ีกำลังถูกคุกคาม โดยมีนโยบายส่งเสริมให้                                                                                           
พลเมืองของตนสามารถพดูไดอ้ยา่งนอ้ย  2  ภาษา                                                      
นอกจากภาษาแม่ของตน

ภาษาในอียู—ความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียว

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
http://ec.europa.eu/education/languages/
index_en.htm

ยุโรปเป็นทวีปที่มีหลากหลายภาษา 
คำขวัญของสหภาพยุโรป (อียู) 
ที่ว่า “เป็นหนึ่งเดียวกันใน
ความหลากหลาย” สะท้อนถึง
ความหลากหลายทางภาษาที่เป็น
หัวใจของความเป็นอียู 
อียูมองความหลากหลายนี้ว่า
เป็นความโชคดีมากกว่าที่จะมองว่า
เป็นภาระ ในขณะที่อียูยังคงมุ่งมั่น
ในการบูรณาการทางการเมืองและ
เศรษฐกิจในหมู่ประเทศสมาชิก 
ชุมชนเหนือชาตินี้ส่งเสริมให้
พลเมืองของตนมีสิทธิเสรีภาพในการ
พูดและเขียนภาษาของตนด้วย

คุณทราบหรือไม่ว่า….
ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่ชาวยุโรปใช้เป็น                           
ภาษาแม่มากที่สุดราว 90 ล้านคน หรือ                                             
ร้อยละ 18 ของประชากรอียู ในขณะที่                                                                              
ภาษาอังกฤษ อิตาลี และฝรั่งเศสมีผู้ใช้  
เป็นภาษาแม่ราว 60 ถึง 65 ล้านคน 
หรือร้อยละ 12 - 13 ของประชากรอียู
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Recent publications
แนะนำหนังสือใหม่

This Thai-language leaflet gives a brief and                                                                                 

easy to understand overview of the EU, 

highlighting the EU’s main achievements and 

its relations with Thailand. The leaflet also 

contains a 43 x 48 cm colour map of Europe.

Panorama of the European Union แนะนำให้รู้จักสหภาพยุโรป (in Thai)

Europe and you: A snapshot of EU achievements 2010 edition

แผ่นพับภาษาไทยอธิบายภาพรวมของอียู ด้วยภาษา                                              
ที่สั้นและง่ายต่อการเข้าใจ โดยเฉพาะความสำเร็จ       
หลักๆ และความสัมพันธ์ของอียูที่มีกับประเทศไทย                                                                                         
นอกจากน้ียังมีแผนท่ียุโรปสีสันสดใสขนาด  43 x 48  ซม.                                   
เอาไว้ให้ดูกันอีกด้วย

22.5 x 10.5 cm - flat: 68 x 45 cm
www.deltha.ec.europa.eu/2010update/Panorama09.jpg

This pocket brochure presents 10 important 

policy actions undertaken by the EU over 

the past year. The texts are written in a light, 

straightforward style covering 10 success stories 

or events that have led to tangible benefits for 

European citizens. 

44 pp. - 11.4 x 16.2 cm
Catalogue number: NA-31-09-201-EN-C
http://ec.europa.eu/snapshot

โบรชัวร์ขนาดพกพาที่พูดถึงสิบผลงานสำคัญของ        
อียูในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีผลเป็นรูปธรรมต่อชีวิตและ                                                          
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวยุโรป เนื้อหาอ่านง่าย        
ด้วยภาษาที่ตรงไปตรงมา

Hidden disaster

Renowned Belgian comic book artist Erik 

Bongers illustrates how the European 

Commission’s Humanitarian Aid department 

(ECHO) responds to crises. This free-of-charge 

publication can be ordered online at the EU 

Book Shop: http://bookshop.europa.eu. 

ศิลปินนักวาดการ์ตูนชื่อดังชาวเบลเยี่ยมอีริค                                                
บองเกอร์ เล่าถึงการทำงานของหน่วยงานช่วยเหลือ                                               
ด้านมนุษยธรรมของอียูหรือ ECHO ในการตอบสนอง                                                                       
ต่อวิกฤติต่างๆ ผ่านภาพการ์ตูน ผู้สนใจสามารถสั่ง
หนังสือเล่มนี้ได้ทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ 
EU Book Shop: http:// bookshop.europa.eu.

The leaflet highlights the close cooperation 

between the EU and the UN and their mutual 

commitment to effective multilateralism for the 

benefit of present and future generations.

แผ่นพับที่พูดถึงการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด                            
ระหว่างอียูและองค์การสหประชาชาติ และความ   
ตั้งใจที่มีร่วมกันในการใช้วิธีการทำงานแบบพหุภาคี                                
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของทั้งคนรุ่นนี้     
และลูกหลานของพวกเขา

40 pp.
Catalogue number: KR-31-09-144-EN-C
ISBN: 978-92-79-13380-0
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-
Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KR3109144

European Union and the United Nations
9 x 21 cm - flat: 35.5 x 21 cm
http://ec.europa.eu/external_relations/library/publications/2009_un_en.pdf
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เมื่อเร็วๆ นี้ทางคณะผู้แทนสหภาพยุโรปได้มีโอกาสส่งเจ้าหน้าที่ไปแสดงความสามารถด้านกีฬา พร้อมๆ กับได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอียู

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฯพณฯ อลงกรณ์ พลบุตร ได้เชิญทีมจากสถานทูตประเทศสมาชิกอียู                                                                                                           
เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมของกระทรวงฯ ผลการแข่งขันทีมอียูนำโดย ฯพณฯ เดวิด ลิปแมน เอกอัครราชทูต-หัวหน้า      
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป แพ้ทีมจากกระทรวงพาณิชย์ไป 5 ต่อ 3 แต่สามารถเรียกชัยชนะคืนมาได้ในการแข่งขันชักเย่อและเกมสนุกอื่นๆ 
จนทำให้อียูได้ถ้วยรางวัลไปครอง

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ทีมคณะผู้แทนอียูสามารถเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลเทนนิสการกุศลประเภทคู่        
ครั้งที่ 6 จัดโดยสภากาชาดไทย โดยเอาชนะทีมสวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ และแพ้ให้กับทีมเยาวชนกึ่งมืออาชีพจากไทย นอกจากนี้             
เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตลิปแมนและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนฯ ได้โชว์วงสวิงร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตต่างๆ ในการแข่งขัน        
กอล์ฟทัวร์นาเมนท์จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศของไทย

From left: Pekka Penttila and Ambassador 
Lipman of the EU Delegation, Kaarlo Laakso 
of the Swedish Embassy and Erich Müller, 
former Director of AIDCO

The Delegation of
the European Union

The European Union Delegations are diplomatic 
missions and represent European interests in 
many areas. They do not duplicate the activi-
ties of the embassies of the European Union 
Member States; instead they take the lead in 
areas that are dealt with at the European, rather 
than the national level.

Should you require more information please see:

คณะผู้แทน
สหภาพยุโรป

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปเป็นคณะผู้แทนทางการทูต        
และเป็นตัวแทนดูแลผลประโยชน์ต่างๆ ของสหภาพยุโรป 
โดยมิได้ทำงานซ้ำซ้อนกับสถานทูต ของประเทศสมาชิก
หากแต่มีบทบาทนำในกิจการที่มีการจัดการร่วมกันใน 
ระดับยุโรป แทนการแยกกันทำโดยแต่ละประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:

The Delegation of the European
Union to Thailand
19th Floor, Kian Gwan House 2
140/1 Wireless Road, Bangkok 10330
คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
ชั้น 19 อาคารเคียนหงวน 2
140/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

Tel: 0 2305 2600/2700 Fax: 0 2255 9113
E-mail: delegation-thailand@ec.europa.eu

www.deltha.ec.europa.eu

The EU Delegation showcased the sporting talents of its staff recently while boosting 
EU visibility.

The Deputy Commerce Minister HE Mr Alongkorn Ponlaboot challenged a team of 
European Embassies for a friendly soccer match against his Ministry’s team on 20 
February. The EU team led by HE Mr David Lipman, Ambassador-Head of the EU 
Delegation were defeated by the young guns of the Commerce Ministry 5-3 but took 
its revenge in the tug of war and other fun events to win  the trophy for the EU.

On 13 February the EU Delegation team reached the semi-finals of the 6th Red Cross 
Charity Tennis Doubles Cup, defeating Swiss and Dutch teams, but losing against Thai 
junior semi-professionals.  Meanwhile on 6 February, Ambassador Lipman and several 
colleagues ‘swung’ amongst other Embassies’ representatives at the Golf Tournament 
organized by the Thai Department of Foreign Trade. 

The sporting EU Delegation
คณะผู้แทนสหภาพยุโรปใส่ใจกีฬา

Ambassador Lipman holds the Trophy alongside Deputy Commerce 
Minister HE Mr Alongkorn Ponlaboot and both teams.

Ambassador Lipman (third left) with the EU 
team members
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