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 ผล Stress test ของธนำคำรในสหภำพยุโรป 2016 

 จ ำนวนกำรจ้ำงงำนในภำคพลังงำนทดแทนเพิ่มสูงขึ้น 

 ÖWAV องค์กรด้ำนจัดกำรน้ ำและขยะที่เป็นกลำง       
ของออสเตรีย 

 Mercedes-Benz และ Daimler ทดลองรถบัส        
ไร้คนขับ 

 ควำมเฉื่อยชำในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ Industry 4.0 
ของเยอรมนี (ตอนที่ 1) 

 ตัวชี้วัดด้ำนกำรผลิต PMI ของ Eurozone สูงสุด          
ในรอบหกเดือน 
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ผล Stress test ของธนำคำร                     
ในสหภำพยุโรป 2016 

ที่มา:the economist  

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559 ท่ีผ่านมาธนาคาร
ยุโรปได้ประกาศผลการตรวจสอบ Stress test ของ
ธนาคารต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป ท่ีแสดงให้เห็นว่า 
ในภาพรวมนั้น ธนาคารในสหภาพยุโรปอยู่ใน
สภาวะท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลท่ีได้การตรวจสอบ
ครั้งก่อน (เมื่อปีพ.ศ. 2557) อย่างไรก็ตาม ผลการ
ตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าบางธนาคารในไอร์แลนด์
และอิตาลียังประสบปัญหาอยู่  

การตรวจสอบดังกล่าว ใช้ตัวชี้วัดเป็นอัตรา capital 
ratio และประเมินผลกระทบต่ออัตราดังกล่าวใน
กรณีต่าง ๆ การตรวจสอบพบว่าค่าอัตรา capital 
ratio ของธนาคารต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปนั้นจะอยู่
ระหว่างร้อยละ 12.6 และร้อยละ 9.2 ซึ่งสูงกว่า 
การประเมินครั้งท่ีผ่านมาท่ีอยู่ระหว่างร้อยละ 11.1 
และ 7.6 นอกจากนี้ยังไม่มีธนาคารในประเทศใดท่ี
มีอัตราดังกล่าวต่่าติดลบ (สถานะระบบล้มละลาย) 
ในการประเมินครั้งนี้ธนาคารท้ังหมด มีอัตรา 
capital ratio สูงกว่าร้อยละ 5.5 ท้ังสิ้น  มีเพียง

สองธนาคาร ท่ีมีอัตราดังกล่าวต่่ากว่าค่าเฉลี่ย 
ได้แก่ Monte dei Paschi ของอิตาลี (เป็นธนาคาร
เดียวท่ีมีอัตราต่่าถึงร้อยละ -2.4) และ Allied Irish 
ของไอร์แลนด์ (ร้อยละ 4.3)  

แม้ผลดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจด้านเศรษฐกิจ
ของสหภาพยุโรปพอสมควร แต่การขั้นตอน
ประเมินผลก็เป็นท่ีน่าสงสัย เพราะส่ารวจเพียง 51 
ธนาคารจาก 14 ประเทศสมาชิก ในขณะท่ีการ
ส่ารวจในครั้งก่อนมีธนาคารเข้าร่วมการประเมิน
กว่า 123 ธนาคารจาก 22 ประเทศสมาชิก 
นอกจากนี้ยังไม่ท่าการส่ารวจประเทศท่ียังมีปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ เช่น กรีซ โปรตุเกส และ ไซปรัส 
แสดงความคิดเห็นต่อผลการประเมินดังกล่าวว่ามี
ความไม่ละเอียดเท่าท่ีควร และไม่เสมือนจริงเพราะ
ธนาคารต่าง ๆ จะมีกระบวนการแก้ไขหากเกิด
ปัญหาขึ้นเช่นการขายสินทรัพย์ ซึ่งการทดสอบ
ดังกล่าวไม่ได้พิจารณาข้อมูลในส่วนนี้ 

จ ำนวนกำรจ้ำงงำนในภำคพลังงำนทดแทน
เพิ่มสูงขึ้น - รำยงำนของ IRENA 
ที่มา biomassmagazine.com 

สถาบัน IRENA (International Renewable Energy 
Agency) เผยแพร่รายงานท่ีแสดงให้ เห็นว่ าใน
ปัจจุบันมีต่าแหน่งงานท่ีเกี่ยวข้องกับ พลังงาน
ทดแทนถึง 8.1 ล้านต่าแหน่งท่ัวโลก โดยเพิ่มขึ้นจาก
ปีท่ีแล้วถึงร้อยละ 5 

รายงานดังกล่าวมีชื่อว่า “Renewable Energy and 
Jobs—Annual Review 2016” แสดงให้เห็นว่า งาน
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ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนนั้นเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่า
ต่าแหน่งงานในภาคพลังงานจะลดลงก็ตาม โดยใน
สหรัฐอเมิรกา จ่านวนงานด้านพลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในปี 2558 ในขณะท่ีการจ้างงาน 
ในภาคน้่ามันและแก๊สลดลงถึงร้อยละ 18 ในจีน        
ภาคส่วนพลังงานทดแทนมีการจ้างงานถึง 3.5 ล้าน
ต่าแหน่ง ส่วนภาคน้่ามันและก๊าซมีเพียง 2.6 ล้าน
ต่าแหน่ง 

แนวโน้มของต่าแหน่งงาน ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง 
ผลท่ี ได้ รั บจากค่ าใช้ จ่ ายในการติ ดตั้ งระบบ 
เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
พลังงานทดแทน ผู้อ่านวยการใหญ่ของสถาบัน 
IRENA เห็นว่าแนวโน้มดังกล่าวจะคงอยู่ โดยเฉพาะ
เมื่อประเทศต่าง ๆ เร่ิมด่าเนินการตามเป้าหมาย           
ด้านสภาพภูมิอากาศท่ีได้รับการรับรองท่ีปารีส           
เมื่อปีท่ีแล้ว 

จีน บราซิล สหรัฐฯ อินเดีย ญี่ปุ่นและเยอรมนี    เป็น
ประเทศท่ีมีต่าแหน่งงานด้านพลังงานทดแทน         
ท่ีสูงท่ีสุดในปี 2558 โดยสัดส่วนท่ีสูงเป็นการจ้าง
งานในด้านการติดตั้ งแผงโซล่าเซล (2.77 ล้าน
ต่ าแหน่ ง) ตามด้ วยการติ ดตั้ ง Bio-fuel (1.68          
ล้านต่าแหน่ง) และการติดตั้งใบพัดพลังงานลม   
(1.08 ล้านต่าแหน่ง) ติดตั้งแผงความร้อนแสงอาทิตย์ 
(939,000 ต่ าแหน่ ง )  Solid biomass (820,000 
ต่ า แ ห น่ ง )  Biogas (382,000 ต่ า แ ห น่ ง )                       
เครื่อง hydropower ขนาดเล็ก (204,000 ต่าแหน่ง) 
พลังงานความร้อนปฐพี (160,000 ต่าแหน่ง) และ 
Concentrating solar power (14,000 ต่าแหน่ง) 

 
รายงานดังกล่าวยังกล่าวถึงการลดลงของจ่านวนงาน
ในด้าน liquid biofuels (ร้อยละ 6) ในปีค.ศ. 2015 
(1.68 ล้านต่าแหน่ง) การลดลงดังกล่าวเป็นผล         
มาจากการใช้ เครื่ องจั กรแทนแรงงานคนใน         
ประเทศสหรัฐฯและ บราซิล รวมท้ังการลดลงของ
ภาคการผลิตในอินโดนีเซีย ในขณะท่ีจ่านวนแรงงาน
ในภาคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในสหภาพยุโรป มาเลเซีย
และไทย 

อย่าง ไรก็ตาม IRENA ได้กล่าวถึงข้อจ่ากัดของข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวว่า ยังขาดข้อมูลการจ้างงาน           
ในภาคพลังงานทดแทน เช่น Biogas และ Biomass 
ซึ่งอาจจะท่าให้ตัวเลขจ้างงานในภาคพลังงาน
ทดแทนน้อยกว่าท่ีพึงจะเป็น 

รายงานฉบับเต็มสามารถโหลดได้ท่ีนี ้ 

ÖWAV องค์กรด้ำนจัดกำรน้ ำและขยะ          
ที่เป็นกลำงของออสเตรีย  
ที่มา oewav.at 

องค์กร ÖWAV หรือ Austria Water and Waste 
Management ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1909 เพื่อเป็น
ตัวแทนของภาคส่วนการจัดการน้่าและของเสียของ

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2016.pdf
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ออสเตรี ย ท้ั งหมด  สิ่ ง ท่ี น่ าสนใจคื อ ÖWAV              
เป็นองค์กรท่ีไม่มีก่าไรจากการด่าเนินการ จึงมี           
ความเป็นกลาง โดยองค์กรมีเป้าหมายหลักในการ
สร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการน้่า ของเสีย และ
น้่าเสียในออสเตรีย 

ภาระกิจของ ÖWAV มีดังนี้ 

1.  ด้านการจัดการของเสียและน้่าท่ีมีคุณภาพ 
- พัฒนามาตรฐานท่ีมีคุณภาพท้ังด้านเทคนิค 
ข้อบั งคับ แนวทางการด่ าเนินการ  และคู่มือ
ภาคสนามส่าหรับการจัดการน้่ าและของเสีย          
การจัดตั้ งคณะกรรมการท่ีดูแลในแต่ละด้ าน           
เป็นพิเศษ และการจัดการฝึกอบรมและการศึกษา         
ท่ีมีคุณภาพสูง 

2. การให้ข้อมูลท้ังภายในองค์กร (ต่อสมาชิก) 
และภายนอก (ต่อประชาชนท่ัวไป) รวมท้ังการให้
ข้อแนะน่าด้านข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 

ใน ปัจจุบัน ÖWAV มีจ่านวนสมาชิกกว่า 1,800 
สมาชิกซึ่งเป็นท้ังปัจเจกบุคคลและองค์กรต่าง ๆ 
ÖWAV สร้างพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างสมาชิกเหล่านี้ โดยยืนหยัดบนความเป็น
กลางและให้การสนับสนุนในรูปแบบผู้เช่ียวชาญ         
ในด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ

ต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วองค์กรยังเปิดโอกาสให้สมาชิก
เข้าร่วมในการจัดท่าข้อบังคับเชิง เทคนิค การวางกฎ 
และข้อบังคับต่าง ๆ ในบางกรณีองค์กรท่าหน้าท่ี
เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสมาชิกและฝ่ายบริหารของ 
รัฐบาลท่ีมีอ่านาจในการตัดสินใจ 

ÖWAV ท่าการตีพิมพ์เอกสารและวารสารท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่ น  นิ ตยสาร Österreichische Wasser- und 
Abfallwirtschaft ท่ีให้ความรู้เรื่องการจัดการน้่าและ
ข้อเสียในออสเตรีย มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านระบบ         
ของเสียและการบ่าบัดน้่าเสีย ท้ังการประชุมและ     
การฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ อีกท้ั งมีการจัดท่า 
Benchmarking เพื่อประเมินการด่าเนินการของ
โรงงานบ่าบัดน้่าเสียและระบบขยะด้วย 

รูปแบบ องค์กรของ ÖWAV เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ
ส่าหรับไทย เพราะในกรณีของประเทศไทยมีเพียง
หน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลกิจกรรมด้านขยะและ          
การ บ่าบัดน้่าเสีย (เช่น กรมควบคุมมลพิษ และ
องค์การจัดการน้่ าเสีย) แต่ยังไม่มีองค์กรท่ีมี              
ความเป็นกลางและเอกเทศที่สามารถเป็นสะพาน
เชื่ อมต่อ ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ และองค์ความรู้ต่าง ๆ  หากมีองค์กร 
ท่ีสามารถช่วยเป็นตัวกลางในรูปแบบเดียวกับ 
ÖWAV และได้รับความเชื่อมั่นจากท้ังสองฝ่าย น่าจะ
น่าไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการขยะ
และน้่าเสียของไทยได้ 
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Mercedes-Benz และ Daimler ทดลอง
รถบัสไร้คนขับ 
ที่มา daimler.com 

บริ ษั ท  Mercedes-Benz ไ ด้ ร่ ว ม กั บบ ริ ษั ท 
Daimler ท่าการทดลองรถสาธารณะไร้คนขับ 
( fully autonomous public transportation) 
ไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา โดยได้ท่าการ
ทดสอบวิ่งให้บริการระหว่างสนามบิน Schiphol 
กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ
เมือง Haarlem เป็นระยะทางเกือบ 20 กิโลเมตร 
การทดสอบดังกล่าวเปรียบเสมือนก้าวแรกท่ี
ประสบความส่าเร็จของบริษัทในการพัฒนา     
ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีด้านคมนาคม 

ปัญหาด้านคมนาคมในเมืองเป็นประเด็นท่ีมี
ความส่าคัญในท่ัวทุกมุมโลก ประชาชนต้องการ
ความสะดวกในการเดินทางไปท่างาน  ไป
โรงเรียน หรือไปท่ากิจกรรมต่าง ๆ การเดินทาง
เหล่านี้ไม่สามารถพึ่งพิงกับรถยนต์ส่วนตัวได้
เพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการหาค่าตอบส่าหรับ
ปัญหาดังกล่าว บริษัท Mercedes-Benz จึงได้
ร่วมกับบริษัท Daimler ท่าการพัฒนารถประจ่า
ทางท่ีมีระบบขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ (CityPilot) 

ท่ีมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และความ
สะดวกสบายมากกว่ารถบัสท่ัวไป 

รถบัส Mercedes-Benz ท่ีได้รับการติดตั้งระบบ 
CityPilot เป็นรูปแบบการเดินทางท่ีน่าสนใจ
และมีความดึงดูดต่อผู้ใช้ คนขับขี่รถ และบริษัท
เดินรถประจ่าทาง  เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับ          
ก า รต่ อ ยอดมาจากระบบการขั บ เคลื่ อน
ร ถ บ ร ร ทุ ก อั ต โ น มั ติ  Highway Pilot ท่ี  
Mercedes-Benz ได้ติดตั้งให้กับ Actros truck 
ของตนเม่ือสองปีท่ีแล้ว 

ระบบ CityPilot สามารถจดจ่าสัญญานไฟต่าง ๆ 
สื่อสารกับสัญญานไฟและจดจ่าสิ่งกีดขวางอื่น ๆ 
เช่นคนเดินเท้า คนข้ามถนน สามารถท่าการหยุด
รถได้โดยตนเอง ท่าการจอดเทียบป้าย ขับผ่าน
อุโมงค์และท่าการเปิดปิดประตูได้เองอีกด้วย 

รถประจ่าทางดังกล่าว มีกล้องประมาณ 10 ตัว 
ท่ีคอยติดตามสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม มีการ
ติดตั้งเรดาร์และระบบ GPS เพื่อท่าการติดตาม
เส้นทางและตรวจสอบสภาพถนน ข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ี ไ ด้ รั บ จ า ก  sensor เ ห ล่ า นี้ จ ะ ถู ก น่ า ม า
ประมวลผลรวมกันเพื่อสร้างภาพของสภาวะรอบ
ด้านตัวรถ การทดสอบโครงการน่าร่องนี้แสดงให้
เห็นว่าระบบดังกล่าวสามารถน่ามาใช้ได้จริง 

อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนรถประจ่าทาง
ดังกล่าวยังเป็นการใช้เพียง semi-automated 
ซึ่งใช้ระบบช่วยในการอ่านวยความสะดวกให้กับ
คนขับ เพ่ิมความปลอดภัยและลดความตึงเครียด
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ของคนขั บลง  ระบบดั งกล่ า วยั ง ช่ วย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดการสึกหรอ
ของเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เส้นทางท่ีรถดังกล่าว  วิ่งทดลองเป็นหนึ่ งใน
เส้นทางท่ีใช้ระบบ Bus Rapid Transit (BRT)  
ท่ียาวท่ีสุดของยุ โรป เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างสนามบิน Schiphol และเมือง Haarlem 
รวมระยะทางกว่า 20 กม. มีทางโค้งจ่านวนมาก
และจุดตัดทางข้ามถนนของคนเดินเท้าอีกด้วย 

ผลการด่าเนินการเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ารถ
ประจ่าทาง Mercedes-Benz Future Bus with 
CityPilot สามารถท่าตามเป้าหมายท่ีก่าหนดไว้ 
โดยท่าความเร็วได้สูงสุด 70 กม.ต่อชม. สามารถ
จดจ่าสิ่ งกีดขวางและการข้ามถนนของคน 
สามารถหยุดรถท่ีป้ายจอดได้อย่างถูกต้อง            
เปิดและปิดประตูเอง รวมท้ังออกรถและสื่อสาร
กับระบบสัญญานบนโครงข่ายถนนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ขับขี่ไม่จ่าเป็นต้องเหยียบคันเร่ง
หรือเบรกตลอดเส้นทางและจ่าเป็นต้องจับ
พวงมาลัยรถเมื่อมีรถขับสวนมาเท่านั้น  (ตาม
กฎหมายของเนเธอร์แลนด์) ท้ังนี้ผู้ขับสามารถ
ยกเลิกการควบคุมอัตโนมัติของระบบได้ทุกเมื่อ 

ความส่าเร็จในการพัฒนารถประจ่าทางดังกล่าว 
เปรียบเหมือนการเริ่มต้นของระบบรถประจ่า
ทางและอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตท่ีใช้
นวัตกรรม IT และ telecommunication เข้า

มายกระดับประสิทธิภาพการด่าเนินการในรูป
แบบเดิม 

 
ควำมเฉื่อยชำในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ 
Industry 4.0 ของเยอรมนี (ตอนที่ 1) 
ที่มา politico.eu 

ในประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป 
เยอรมนี มีภาคการผลิตท่ีหลายประเทศอิจฉา  
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของ
เ ค รื่ อ ง บิ น ห า ก ไ ด้ ป ร ะ ทั บ ต ร า  Made in 
Germany ก็ เปรียบเหมือนได้ รับการรับรอง
คุณภาพ 

นายกเยอรมนี นางอังเกลา แมร์เคิล ได้พยายาม
ผลักดันให้บริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก            
ในภาคการผลิตของเยอรมนีท่าการยอมรับ
เทคโนโลยีด้านอินเตอร์เนต นางอังเกลาได้กล่าว
ในงานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมท่ีเมือง 
Hanover ซึ่งเป็นนิทรรศการด้านอุตสาหกรรม 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เมื่อเดือนเมษายนท่ีผ่านมาว่า 
เยอรมนีนั้นมาถึงช่วงเวลาท่ีคับขัน ท่ีจะต้อง           
รวมน่าเอาเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาเชื่อมต่อกับ
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ภาคการผลิตของประเทศ การเริ่มด่าเนินการ
เปลี่ ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมดั งกล่ าวมี
ความส่าคัญ เพื่อจะก่าหนดความได้เปรียบของ
เยอรมนีในตลาดอุตสาหกรรมโลก 

คณะกรรมาธิ การยุ โรปได้ประเมินผลของ         
การน่าเอาเทคโนโลยีโทรคมนาคมมารวมกับ   
ภาคการผลิตว่า น่าจะส่งผลด้านบวกให้กับรายได้
สุทธิโดยรวมเป็นมูลค่ากว่า 110 พันล้าน ยูโรต่อปี
ในช่วงห้าปีต่อไป จะมีห้างร้านและบริษัทท่ีได้รับ
ประโยชน์นี้กว่า 2 ล้านกิจการ มีการสร้างงานกว่า 
33 ล้านต่าแหน่งและสร้างการเติบโต ให้กับ
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปกว่าร้อยละ 60  

อย่างไรก็ตามกิจการส่วนใหญ่ของเยอรมนีกลับ
ไม่ต้องการท่ีจะเริ่มการปรับเปลี่ยนดังกล่าว            
ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึง
ความท้าทาย Industry 4.0 ด้วยซ้่า 

รัฐบาลของนางอังเกลาได้เริ่มผลักดันการปฎิวัติ
อุตสาหกรรม Industry 4.0 มาตั้ งแต่ปีค .ศ. 
2011 โดย เน้น ให้ กิ จการระดับ  SMEs หรือ 
Mittelstand เป็นหัวหอกในการปรับเปลี่ยน 
กิจการ SMEs ในเยอรมนีมีสัดส่วนกว่า 2 ใน 3 
ของเศรษฐกิจเยอรมันท้ังหมด ( 4 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) แต่จากการส่ารวจครั้งล่าสุดโดย
บริษัท ZEW ท่ีมีบริษัทและกิจการต่าง ๆ กว่า 
4,500 กิจการเข้าร่วมมีเพียงร้อยละ 20 ของ
กิ จก าร ใน เยอรมนี ท่ี ต ระหนั กถึ ง แนวคิ ด 

Industry 4.0 และบริษั ท ท่ีด่ า เนิ นการยิ่ ง มี
สัดส่วนท่ีน้อยลงไปอีก 

รายงานดังกล่าวได้สรุปว่า แม้นักการเมืองและ
สถาบันอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะพยายามผลักดันให้
กิจการต่าง ๆ ลงทุนใน Industry 4.0 เพื่อหลีกเลี่ยง
การสญูเสียความได้เปรียบต่าง ๆ ท่ีมี แต่การลงทุน
ท่ีแท้จริงนั้นยังมีจ่ากัดและอยู่ในจ่านวนกิจการท่ี
น้อยอยู่ การวิเคราะห์ยังพบว่า มีความแตกต่าง
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมต่าง  ๆอย่างเห็นได้ชัด เช่น
ในภาคโทรคมนาคมมีกิจการท่ีตระหนักถึง Industry 
4.0 กว่าครึ่ง ในขณะท่ีในภาคอุตสาหกรรมเหล็กมี
บริษัทเพียงหนึ่งในสี่ท่ีตระหนักถึงแนวคิดดังกล่าว 

ภาคการผลิตส่วนใหญ่ของเยอรมันนั้นยังใช้
เทคโนโลยีท่ีมาจากศตวรรษท่ี 19 ซึ่งกิจการ          
ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ใช้เวลาหลายทศวรรษในการ
พัฒนาความช่่ าชองกระบวนการผลิต และ
โดยท่ัวไปแล้วบริษัทเยอรมันเห็นว่ากระบวนการ
ผลิตนั้นจบสิ้นเมื่อสินค้าออกจากโรงงาน แต่ใน
โลกของ Industry 4.0 นั้นเมื่อสินค้าออกจาก
โรงงานกลับเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การเชื่อมต่อ
ระหว่างเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เนตจะช่วย
ท่าให้ลูกค้ าและโรงงานสามารถติดต่อกัน           
เพ่ือยกระดับการให้บริการและการผลิต 

หากภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันไม่รีบท่ีจะ
ปรับตัวให้เข้ากับ Industry 4.0 แล้ว มีความ
เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ท่ี สู ง ท่ี เ ย อ ร มั น จ ะ ถู ก แ ซ ง โ ด ย
ภาคอุตสาหกรรมจากอเมริกาหรือเอเชีย ซึ่งจะมี



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 – กรกฎาคม 2559  8 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการส่งออกของ
เยอรมนีและสหภาพยุโรป (ต่อฉบับหน้า) 

 

ตัวชี้วัดด้ำนกำรผลิต PMI ของ Eurozone 
สูงสุดในรอบหกเดือน 
ที่มา EU 

ค่ า ตั ว ชี้ วั ด  Manufacturing PMI ข อ ง เ ข ต 
Eurozone ในเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมามีค่าสูง
ท่ีสุดในรอบหกเดือนนี้ โดยอยู่ท่ี 52.8 เมื่อเทียบ
กับ 51.5 ในเดือนพค. ทุกประเทศในเขตยูโรมี
การเติบโตในด้านการผลิต ยกเว้นฝรั่งเศส ซึ่ง
นับว่าเป็นสัญญานท่ีดีของสหภาพยุโรป เพราะ
แม้แต่ประเทศกรีซก็ยังมีค่า PMI ท่ีสูงกว่า 50 

ภาวะเงินฝืด(Deflation) ช่วยลดต้นทุนและราคา
สินค้าลง นาย Chris Williamson หัวหน้านัก
เศรษฐศาสตร์ของบริษัทวิเคราะห์เศรษฐกิจ 
Markit กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของตัวชี้วัดดังกล่าว
ว่า สหภาพยุโรปมีการเติบโตท่ีเข้มแข็งในปีนี้ 
โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา และคาดว่า
จะมีการเติบโตท่ีต่อเนื่องในช่วงต่อไป 

ค่าตั วชี้ วัดดั งกล่าวของแต่ละรายประเทศ           
ในเขตยูโรมีดังนี้ 

ค่ำตัวชี้วัดด้ำนกำรผลิต PMI 

เยอรมนี 54.5 (สูงที่สุดในรอบ 28 เดือน): สภาพแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจส่งผลให้มีการเติบโตในด้าน output และ
การสร้างกิจการใหม่ ๆ อัตราการสร้างงานใหม่สูงที่สุด
ตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ. 2012. 

ออสเตรีย 54.5 (สูงที่สุดในรอบ 61 เดือน): อัตราการสร้าง
งานและกิจกรรมการซื้อขายสูงที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 มี
การขยายการผลิตอย่างรวดเร็ว 

อิตำลี 53.5 (สูงที่สุดในรอบ 2 เดือน): ภาคการผลิตมีการ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ มีการสร้างงานที่
เพิ่มข้ึนเล็กน้อย 

ไอร์แลนด์  53.0 (สูงที่สุดในรอบ 3 เดือน): อัตราการ
เพิ่มข้ึนของการผลิตและการสั่งซื้อเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตามผล
ของ Brexit ยังไม่เกิดขึ้น 

สเปน 52.2 (สูงที่สุดในรอบ 2 เดือน): Output เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีการสั่งซื้อที่ลดลง มีการเพิ่มข้ึนของ
อัตราการจ้างงาน 

เนเธอร์แลนด์ 52.0 (ต่่าที่สุดในรอบ 4 เดือน): อยู่สภาวะ
เดียวกับฝรั่งเศส มีการเติบโตด้านการจ้างงานที่ต่่าที่สุด
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2015. 

กรีซ  50.4 (สู งที่ สุดในรอบ 25 เดือน) :  เป็นครั้ งแรก
หลังจากสี่เดือนที่ผ่านมาที่กรีซได้คะแนนสูงกว่า 50 มีการ
เพิ่มขึ้นของการจ่ายเงินเดือน (payrolls) ที่สูงที่สุดในรอบ
เก้าปี แต่ยังมี demand ที่ติดลบที่ส่งผลต่อการเติบโตของ 
output และอัตราการจ้างงาน 

ฝรั่งเศส 48.3 ( ต่่าที่สุดในรอบ 2 เดือน): ยังมีคะแนนที่ต่่า
กว่า 50.0 เป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน. 


