
รายงานขาวเศรษฐกิจท่ีนาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
รอบตนเดือนกันยายน 2564 

 
1. ตลาดแรงงานสหพันธฯ  

                     1.1 สถานการณตลาดแรงงานสหพันธฯ สํานักงานการจางงานสหพันธฯ (Bundesagentur für 
Arbeit) รายงานวา สหพันธฯ สามารถบริหารจัดการตลาดแรงงานไดดีในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
โดยตามขอมูลของสํานักงานการจางงานสหพันธฯ อัตราการวางงานเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2564 ลดลง
อยางตอเนื่อง และคาดวาอยางชาสุดภายในป 2567 อัตราการวางงานจะลดลงมาอยูท่ีระดับเทากับอัตราการวางงาน
ในชวงกอนการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท้ังนี้ จํานวนผูมีงานทํา (Erwerbstätigen/Employment) ของ
เดือนกรกฎาคม 2564 อยูท่ีจํานวน 44.8 ลานคน ต่ํากวาเดือนกุมภาพันธ 2563 ไมถึงจํานวน 5 แสนคน (เดือนกอน
เกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)  
                     1.2 นโยบายดานตลาดแรงงานของพรรคการเมืองตาง ๆ ในสหพันธฯ พรรคตาง ๆ ในสหพันธฯ      
ไดชูนโยบายดานแรงงานสําหรับการเลือกตั้งท่ัวไปในสหพันธฯ ท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 26 กันยายน 2564 โดยทุกพรรคมี
เปาหมายตรงกันท่ีจะผลักดันใหประชาชนมีงานท่ีดี มีความม่ันคง และไดคาแรงท่ีมีความยุติธรรม รวมถึงการ
เสริมสรางความแข็งแกรงในการทําขอตกลงและการเจรจาตอรอง (Collective bargaining agreement) โดยมี
นโยบายท่ีเก่ียวของกับตลาดแรงงานท่ีตางกันออกไป โดยสรุปได ดังนี้ 
                           (1) กลุมพรรค Union (CDU/CSU) พรรค Free Democratic Party (FDP) วางนโยบายท่ีจะ
เขาแทรกแซงตลาดแรงงานใหนอยท่ีสุด โดยเนนวางกรอบระเบียบท่ีมีความยืดหยุนตอตลาดแรงงาน และมีจุดยืนท่ีจะ
คงการจางงานท่ีมีการทําสัญญาจางงานแบบมีกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอน (befristete Verträge/fixed-term 
contracts) การจางงานแบบ Mini-job1 การจางงานแบบ Leiharbeit2 และการสงเสริมใหผูท่ีวางงานระยะยาว
เปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเอง และเตรียมพรอมในการหางานใหม รวมถึงมีความประสงคท่ีจะออกกฎหมาย 
Skilled Labour Immigration Act ดวย 
                           (2) พรรค SPD และพรรค Grüne ตองการยกเลิกการจางงานท่ีทําสัญญาจางงานแบบมีกําหนด
ระยะเวลาท่ีแนนอน (befristete Verträge/fixed-term contracts) และกําหนดระเบียบใหผูท่ีทํางานแบบ 
Leiharbeit ไดรับคาจางเทากับลูกจางประจํา 
                          (3) พรรค SPD พรรค Grüne พรรค die Linke และพรรค AFD วางนโยบายท่ีจะปรับปรุง  
การใหเงินชวยเหลือกรณีตกงานระยะแรก (Arbeitslosengeld I3) เปน 2 สวน ไดแก (1) การกําหนดเง่ือนไข       
การไดรับเงินตกงานท่ีนอยลง (2) การขยายเวลาในการไดรับเงินตกงานใหยาวข้ึน นอกจากนี้ พรรคกลุมนี้ยังตองการ
กําหนดระเบียบการปรับคาแรงข้ันต่ําใหสูงข้ึน การออกระเบียบการทํางาน work from home ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ระเบียบท่ีสนับสนุนการจางงานในระยะยาว และการไดสิทธิในการฝกอบรมเพ่ิมเติม  

          1.3 ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานตลาดแรงงาน ผูเชี่ยวชาญสวนใหญเสนอใหสงเสริมทักษะ
แรงงานโดยการเปดโอกาสใหพนักงานฝกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดแรงงานเขาสูระบบ
ดิจิทัล และระบบนิเวศวิทยาในอนาคต และเห็นควรใหมีการปรับปรุงการใหบริการดูแลเด็กเพ่ือแบงเบาภาระ
ผูปกครองในระหวางการทํางานดวย รวมถึงแนะนําใหเสริมสรางความแข็งแกรงในการเจรจาตอรองรวมกัน เนื่องจาก
พนักงานสวนใหญในสหพันธฯ ยังคงทํางานในรูปแบบการเจรจาขอตอรองรวม (Tarifverhandlungen/Collective 
Bargaining) ซ่ึงถือวาเปนเง่ือนไขการทํางานท่ีดีและเปนธรรมตอพนักงาน และควรมีการปรับคาแรงข้ันต่ําใหเร็วข้ึน 

1
 Mini-job เปนการจางงานที่กาํหนดขอบเขตคาจางรายเดือนสูงสุดไมเกิน 450 ยูโร และทาํงานสูงสุดไมเกิน 70 วัน/ปปฏิทิน 

2
Leiharbeit หรือ Zeitarbeit เปนการจางงานแบบที่ลูกจางทําสัญญาจางงานกบันายจางคนหนึ่ง (นายจาง ก.) แตนายจาง ก. สงลูกจางไปทํางานใหกับ

นายจางอีกคนหนึ่ง (นายจาง ข.) โดยมกีารจํากัดระยะเวลา โดยสัญญาจางกับนายจางคนเดิมไมถูกยกเลิก เชน บริษัทรับทําความสะอาด เปนตน 
3 Arbeitslosengeld I เปนเงินชวยเหลือที่รฐับาลสหพันธฯ จายใหแกผูตกงานเปนระยะเวลา 1 ป โดยผูที่ไดรับเงินตกงานตองทํางานอยูในระบบประกนัสังคมตามกฎหมาย 

สหพันธฯ และตองสงเบ้ียประกันสังคมมาอยางนอยเปนเวลา 12 เดอืน กอนแจงการตกงาน ทั้งนี้ จํานวนเงินตกงานที่ไดรับในกรณีตกงานโดยถกูยกเลิกสัญญาจากนายจาง 
และกรณีตกงานโดยลูกจางลาออกเองจะตางกัน 

         
 

                                                        



อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญบางคนไมเห็นดวยกับนโยบายยกเลิกการจางงานท่ียืดหยุนในรูปแบบตาง ๆ เนื่องจากเห็นวา
ในชวงวิกฤตการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ระบบการจางงานแบบ short-time work สามารถชวย
รักษาตําแหนงงานในสหพันธฯ ไวไดเปนอยางดี   

 2. การผลิตพลังงานไฮโดรเจนโดยเทคโนโลยี Plasmalysis4 
              2.1 โครงการผลิตกาซไฮโดรเจนดวยเทคโนโลยี Plasmalysis บริษัท Graforce บริษัทสัญชาติเยอรมันท่ี
กอตั้งในป 2555 โดยนาย Jens Hanke นักคณิตศาสตรชาวเยอรมันไดเปดตัวความสําเร็จในการพัฒนาการผลิต
พลังงานไฮโดรเจนจากน้ําเสียดวยเทคโนโลยี Plasmalysis ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําโครงการนํารองโดยใชเงินทุนเกือบ     
1 รอยลานยูโร จากโครงการ CombiFuel ของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ โดยใชน้ําเสียจากโรงบําบัด
น้ําเสียของบริษัท Berliner Wasserbetriebe (BWB) ท้ังนี้ กาซไฮโดรเจน (H2) กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และ
กาซมีเทน (CH4) ท่ีไดจากขบวนการ Plasmalysis สามารถนํามาใชผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหสําหรับสาขาการบิน   
ยานยนต โรงงานผลิตไฟฟา และกาซไนโตรเจน (N) จะถูกนํามาใชกับโรงงานผลิตปุยเคมีตอไป นอกจากนี้ บริษัท 
Graforce ยังวางแผนนํากาซไฮโดรเจน (H2) และกาซมีเทน (CH4)  มาทําเชื้อเพลิงสังเคราะหเพ่ือใชกับยานยนตท่ีใช
เครื่องยนตสันดาปของบริษัท BWB ดวย โดยในเบื้องตนโรงงานนํารองสามารถแยกน้ําสกปรกไดถึง 3,000 ลิตร/
ชั่วโมง โดยปจจุบันน้ําเสียท่ีไหลผานมายังโรงบําบัดน้ําเสียของบริษัท BWB ในกรุงเบอรลิน มีปริมาณถึง 300,000 
ลูกบาศกเมตร/วัน  

            2.2 โครงการผลิตกาซไฮโดรเจน (H2) จากกาซธรรมชาติ หรือกาซชีวภาพ บริษัท Graforce                  
ไดดําเนินโครงการนํากาซธรรมชาติ หรือกาซชีวภาพ (กาซท้ัง 2 ประเภทมีสวนประกอบหลักเปนกาซมีเทน (CH4) )   
มาใชผลิตกาซไฮโดรเจน (H2) ดวยกระบวนการ Methane-Plasmalysis เพ่ือนํากาซไฮโดรเจน (H2) มาใชทําความ
รอนในอาคารของกลุมโรงแรม MOA Hotel ในกรุงเบอรลิน โดยสามารถนําสารคารบอนท่ีไดจากขบวนการ 
Methane-Plasmalysis5 ไปใชผลิตยางมะตอยไดดวย โดยโครงการนี้ไดรับรางวัลดานนวัตกรรมของภาคธุรกิจโรงแรม 
เม่ือชวงฤดูใบไมรวงป 2563 นอกจากนี้ ในป 2565 บริษัท Graforce ยังมีแผนดําเนินโครงการขางตนกับอาคารอ่ืน ๆ 
ในกรุงเบอรลิน และเมืองไลพซิก รวมถึงวางแผนทําโครงการผลิตกาซไฮโดรเจน (H2) จากกาซชีวภาพ ในรัฐ Lower 
Saxsony สหพันธฯ เพ่ือนํามาใชกับรถบรรทุก ท้ังนี้ บริษัทฯ มีโครงการขยายโครงการนํารองเปนระดับอุตสาหกรรม
ในข้ันตอไปดวย  

        3. การลงทุนของบริษัท Google ในสหพันธฯ 
                     3.1 ขอมูลดานการลงทุนของบริษัท Google บริษัท Google ของสหรัฐอเมริกา ไดวางแผนลงทุน                   
1 พันลานยูโร โดยการจัดสรางศูนยขอมูลคลาวด56 ในเมือง Hanau ใกลกับนครแฟรงเฟรต โดยอาคารบริษัทจะถูก
จัดสรางใหมีรูปแบบท่ีใชพลังงานหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด เนื่องจากการดําเนินธุรกิจดานศูนยขอมูลตองใช
พลังงานจํานวนมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดสรางศูนยขอมูลฯ อีกแหงในพ้ืนท่ีรัฐ Berlin และ Brandenburg             
โดยบริษัทฯ ไดตั้งเปาการดําเนินธุรกิจโดยใชพลังงานหมุนเวียนท้ังหมดภายในป 2573 ท้ังนี้ บริษัท Google ถือเปน
บริษัทใหญอันดับ 3 ของโลก ท่ีใหบริการระบบคลาวด (รองจากบริษัท Amazon และบริษัท Microsoft)  
                    3.2 รัฐมนตรวีาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ ไดแสดงความยินดีกับแผนการลงทุน
ของบริษัท Google และใหความเห็นวา การเขามาลงทุนของบริษัทฯ จะทําใหรัฐดังกลาวกลายมาเปนศูนยกลางขอมูล
ระบบการคนหาขอมูลภายในป 2565 ซ่ึงบริษัทตาง ๆ สามารถเขาถึงการใหบริการขอมูลและใชผลิตภัณฑของบริษัท 
Google ไดสะดวกยิ่งข้ึนนอกจากนี้ การลงทุนยังเปนสัญญาณท่ีแสดงใหเห็นวา รัฐท่ีใหความสําคัญตอการใชพลังงาน
หมุนเวียนเปนพ้ืนท่ีท่ีดึงดูดการลงทุนไดเปนอยางดี  

4 เทคโนโลยี Plasmalysis เปนกระบวนการแยกสารประกอบเคม ีเชน คารบอนและสารประกอบไนโตรเจน (สารยูเรีย กรดอะมโิน ไนเตรท และแอมโมเนียม) ที่มอียูใน  

น้ําเสีย ออกเปนกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) กาซไฮโดรเจน (H2) กาซมีเทน (CH4) และกาซไนโตรเจน (N) ดวยกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทติย 
พลังงานลม หรือพลังงานจากกาซชีวภาพ)  
5 Methane-Plasmalysis เปนกระบวนผลิตกาซไฮโดรเจน (H2) จากกาซธรรมชาติ หรอืกาซชีวภาพ โดยกาซมีเทน (CH4) ที่มีอยูมากในกาซทั้ง 2 ชนิดไมไดถกูเผาไหม
โดยตรง แตใชไฟฟาจากพลังงานหมนุเวียนแยกกาซมเีทน (CH4) ออกเปน กาซไฮโดรเจน (H2) และสารคารบอนด  
6 ระบบคลาวดเปนชุดเซิรฟเวอรและกลุมเซิรฟเวอรศูนยขอมูลที่กระจายอยูทั่วโลกซ่ึงสามารถเก็บขอมูล ดึงขอมูล และแกไขขอมูลได 

         
 

                                                        



                    3.3 รัฐมนตรวีาการกระทรวงเศรษฐกิจ พลังงาน และธุรกิจแหงรัฐเบอรลิน มองวาการลงทุนของ
บริษัท Google ถือวาเปนการสนับสนุนการเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของเมืองหลวงของสหพันธฯ สูระบบดิจิทัลและ
ระบบนิเวศนท่ีดี ท้ังนี้ ฝายการเมืองตองการพันธมิตรท่ีแข็งแกรงเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาระบบดิจิทัลอยางยั่งยืน
ตอไป 
                     3.4 รฐัมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานรัฐ Brandenburg มองวาการลงทุนของบริษัท 
Google ในรัฐ Berlin และ Brandenburg ทําใหภูมิภาคนี้กลายเปนศูนยกลางธุรกิจในระดับสากล และยังทําใหมี 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบดิจิทัลใหทันสมัยยิ่งข้ึน รวมถึงสามารถสรางงานไดมากข้ึนอีกดวย นอกจากนี้ 
การลงทุนของบริษัท Google จะทําใหอุตสาหกรรมของสหพันธฯ แข็งแกรงยิ่งข้ึน                      
                     3.5 ผูบริหารหอการคาและอุตสาหกรรมใน Berlin และ Brandenburg เห็นวา การลงทุนของ
บริษัท Google ทําใหรัฐเหลานี้เปนจุดสนใจของโลก รวมถึงสามารถสรางงานและเปดโอกาสใหบริษัทขนาดกลางของ
สหพันธฯ พัฒนาระบบดิจิทัลท่ีทันสมัย นอกจากนี้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทตาง ๆ จําเปนตองไดรับความรวมมือ
จากรัฐบาล ในดานตาง ๆ เชน การออกใบอนุญาต และการจัดหาพลังงานหมุนเวียน เปนตน ท้ังนี้ หอการคาและ
อุตสาหกรรมท้ัง 2 แหง พรอมท่ีจะใหความรวมมือกับบริษัทตาง ๆ ท่ีเขามาลงทุนในภูมิภาคนี้ 
                  4. สถานีชารจยานยนตไฟฟา 
                     4.1 สถานีชารจยานยนตไฟฟาของสหพันธฯ รัฐบาลสหพันธฯ ใหเงินสนับสนุนในการประกอบธุรกิจ
สถานีชารจยานยนตไฟฟาในอัตรารอยละ 60 ของคาใชจายในการติดตั้งสถานีชารจและคาเชื่อมตอโครงขายไฟฟา
สาธารณะ สงผลใหภายในเวลา 2 ปท่ีผานมา สหพันธฯ มีสถานีชารจเพ่ิมข้ึนถึง 2 เทา รวมเปนจํานวน 40,000 สถานี 
อยางไรก็ดี ผูประกอบการสวนใหญในภูมิภาคตาง ๆ เปนเพียงผูประกอบการรายใหญเพียงไมก่ีรายเทานั้น ทําใหราคา
ไฟฟาตอหนวยตามสถานีชารจสูงกวาราคาไฟฟาท่ีใชในครัวเรือน (ราคาไฟฟา/หนวยสําหรับใชในครัวเรือนอยูท่ี 30 
cent/ kWh ขณะท่ีราคาไฟฟาของสถานีชารจอยูท่ี 50-70 cent/ kWh) ท้ังนี้ สหพันธฯ มีเปาหมายขยายสถานีชารจ
ยานยนตไฟฟาใหถึง 1 ลานสถานี ภายในป 2573 โดย รฐับาลสหพันธฯ ไดวางงบประมาณเพ่ิมเติมในชวงครึ่งปหลัง
ของป 2564 อีก 500 ลานยูโร  
                     4.2 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการสถานีชารจยานยนตไฟฟาสหพันธฯ ปจจุบันผูใชยานยนต
สามารถใช App ตรวจสอบราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปรียบเทียบของสถานีบริการน้ํามันตาง ๆ ในสหพันธฯ ได โดยผู
ดําเนินธุรกิจสถานีบริการน้ํามันตองสงขอมูลราคาน้ํามันใหกับ สํานักงานปองกันการผูกขาดทางการคาแหงสหพันธฯ 
(Kartelamt/Federal Kartel Office) เพ่ือจัดทําราคาเปรียบเทียบ โดยคณะท่ีปรึกษา รัฐบาลสหพันธฯ ไดเสนอแนะ
ใหนําวิธีการดังกลาวมาใชกับสถานีชารจยานยนตไฟฟาแบบ Ad Hoc Laden7 เพ่ือสรางความโปรงใสของตลาด และ
ยังสามารถกระตุนใหผูประกอบการรายใหมเสนอราคาไฟฟาท่ีนาดึงดูดดวย นอกจากนี้ ยังมีการแนะนําใหออก
ขอกําหนดสําหรับสถานประกอบการท่ีตองแจงขอมูลเก่ียวกับสถานีชารจท่ีวางใหบริการ ณ ขณะนั้น เพ่ืออํานวย 
ความสะดวกแกผูใชบริการสถานีชารจไฟฟา ท้ังนี้ รัฐบาลสหพันธฯ ควรเปดโอกาสใหผูประกอบการหลายรายเขามา
ประมูลเพ่ือปองกันการผูกขาดของตลาดในอนาคต 
            5. การลงทุนสรางโครงขายไฟฟาสําหรับรถไฟของบริษัท Siemens ในอียิปต 
               บริษัท Siemens Mobility GmbH ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัท Siemens AG ไดลงนามในขอตกลง
รถไฟความเร็วสูงกับการรถไฟอียิปต โดยขอตกลงนี้ครอบคลุมการสรางระบบรางรถไฟท่ีมีเครือขายความยาวประมาณ 
1,000 กิโลเมตร โดยเริ่มจากเมือง Ain Sochna บริเวณทะเลแดงไปยังเมือง New Alamien บริเวณชายฝงทะเล         
เมดิเตอเรเนียนของอียิปต รวมถึงการสงมอบรถไฟความเร็วสูง ท้ังนี้ การลงทุนในครั้งนี้มีมูลคา 3 พันลานดอลลาร
สหรัฐ และมีโอกาสขยายการลงทุนเพ่ิมเติมถึง 7 พันลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงถือวาเปนการลงทุนในโครงการใหญ
โครงการหนึ่งในประวัติศาสตรของบริษัท Siemens AG ท้ังนี้ บริษัทฯ ตองแขงขันกับบริษัท XI/CRRC ของจีน และ
บริษัท Alstom ของฝรั่งเศสอยางเขมขนเพ่ือใหไดมาซ่ึงการทําโครงการนี้ โดยบริษัทฯ ไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาล
สหพันธฯ ในการตอรองกับรัฐบาลอียิปต อนึ่ง กอนหนานี้บริษัท Siemens Mobility GmbH เคยไดรับมอบหมายจาก 

7 การชารจยานยนตไฟฟาแบบ Ad Hoc Laden เปนการชารจไฟฟาใหกับยานยนตที่ผูใชบริการชารจไฟฟาสามารถชําระเงินโดยตรงที่สถานีชารจไฟฟา โดยไมจําเปนตอง

ทําสัญญากับผูประกอบการ หรอืสมัครเปนสมาชิกกับผูประกอบการเพ่ือใชบัตรชําระคาไฟฟา 

         
 

                                                        



รัฐบาลอียิปตใหดําเนินโครงการสรางโรงผลิตไฟฟาจากกาซและการผลิตกังหันลมท่ีมีมูลคารวม 2 โครงการกวา 8 
พันลานยูโร   
            6. การพัฒนาวัคซีน 
                บริษัท BioNTech ของสหพันธฯ กําลังดําเนินการขออนุมัติการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส COVID-19
สําหรับเด็กอายุระหวาง 5-11 ป ซ่ึงหากการขออนุมัติประสบผลสําเร็จ บริษัทฯ คาดวาเด็กในวัยดังกลาวจะไดรับการ
ฉีดวัคซีนตั้งแตกลางเดือนตุลาคม 2564 เปนตนไป ท้ังนี้ จากผลการศึกษาผลกระทบของวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส 
COVID-19 ตอเด็ก ปรากฏวาไดขอมูลเปนท่ีนาพอใจ โดยวัคซีนท่ีฉีดสําหรับเด็กเปนวัคซีนชนิด mRNA ซ่ึงเปนวัคซีน
ชนิดเดียวกับวัคซีนท่ีฉีดใหผูใหญ อยางไรก็ตาม การฉีดวัคซีนกับเด็กตองใชปริมาณตอโดสท่ีนอยกวาผูใหญ นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยการฉีดวัคซีนกับเด็กอายุ 6 เดือนข้ึนไปของบริษัท BioNTech จะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปนี้อีกดวย โดยขณะนี้ 
รอยละ 35.9 ของเด็กอายุระหวาง 12-17 ป ในสหพันธฯ ไดรับการฉีดวัคซีนแลว อนึ่ง ขณะนี้ คณะกรรมการดาน
วัคซีนสหพันธฯ (Impfkommision) ยังไดแนะนําการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในสตรีมีครรภท่ีมีอายุ
ครรภ 4 เดือนข้ึนไปและสตรีท่ีใหนมบุตรอีกดวย  

 

         
 


