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 สหภำพยุโรปตรวจสอบกำรร่วมทุนระหว่ำง Dow 
Chemical และ DuPont 

 Green Industry Index บทเรียนจำกกำรประชุม      
ที่ Ulsan 

 กำรประชุม Vienna Investment Conference        
โดย UNIDO 
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สหภำพยุโรปตรวจสอบกำรร่วมทุน 
ระหว่ำง Dow Chemical และ DuPont 

ที่มา: the wall street Journal  

คณะกรรมการ Antitrust ของสหภาพยุโรปได้เข้า
ตรวจสอบการเสนอข้อตกลงร่วมทุน (merger) 
ระหว่างบริษัท Dow Chemical Co. และ DuPont 
Co. ท่ีถูกประกาศเมื่อเดือนธันวาคมปีท่ีแล้วเพื่อ
ควบคุมราคาเมล็ดพืชและยาฆ่าแมลง 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้แสดงความตั้งใจท่ีจะ
ตรวจสอบว่าการรวมตัวของบริษัทท้ังสองว่าจะ
น าไปสู่การแข่งขันท่ีลดลงในตลาดการค้าเมล็ด            
ยาฆ่าแมลง และ petrochemical หรือไม่ เพราะ
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นการรวมตัวของสองบริษัทใหญ่
ท่ีมีมูลค่ารวมมากกว่า 122 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
และจะมีการแบ่งทรัพย์สินออกเป็นสามบริษัท
หลังจากการรวมบริษัทแล้ว 

คณะกรรมาธิการเข้าตรวจสอบข้อเสนอดังกล่าว
เพราะคาดว่าเป็นการพยายามจัดการรูปแบบของ
บริษัทเพื่อเพิ่มสัดส่วนสัมปทานท่ีบริษัทท้ังสองจะ
ได้รับในสหภาพยุโรปรวมการควบคุมราคาสินค้า

ด้านเกษตรกรรม ซึ่งระดับราคาเมล็ดและสารเคมี
เกษตรกรรมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวนาใน
สหภาพยุโรป นอกจากนี้คณะกรรมาธิการเห็นว่า
หลักฐานท่ีบริษัทท้ังสองน าเสนอไม่เพียงพอท่ีจะลบ
ความสงสัยว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นเป็นไปตาม
ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 

คณะกรรมาธิการยุโรปท าการตรวจสอบข้อเสนอ 
Merger ท่ีมีมูลค่าสูงเช่นรูปแบบดังกล่าวบ่อยคร้ัง 
ซึ่งการตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าข้อเสนอจะถูก
ยับยั้งแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทท่ีถูกตรวจสอบ
ยังสามารถขายทรัพย์สินหรือท าการปรับรูปแบบ
การท าการเพื่อให้ผู้ตรวจสอบยอมรับได้ การ
ตรวจสอบดังกล่าวจึงยังไม่แสดงผลทางด้านลบต่อ
บริษัทท้ังสอง จะเห็นได้จากมูลค่าหุ้นของบริษัท 
ท้ังสองท่ีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

ตัวแทนของบริษัทท้ังสองได้ท าการแถลงข่าวเมื่อ 
วันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีผ่านมา บริษัท
ท้ังสองได้คาดเดาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะถูกตรวจสอบ
ข้อเสนอดังกล่าว และหวังว่าจะสามารถท าข้อตกลง
ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ เ ส ร็ จ สิ้ น ภ าย ใน สิ้ น ปี นี้  โ ด ย
คณะกรรมาธิการยุโรปมีก าหนดประกาศค าตัดสิน
การตรวจสอบในวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 

ด้วยมูลค่ าของข้อตกลงท่ีสู งเป็นพิ เศษ จึ งมี
ส านักงานด้าน Antitrust ในประเทศอื่น ๆ ท่ีให้
ความสนใจ และด าเนินการตรวจสอบข้อเสนอ
ดังกล่าวด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล และ
แคนาดา ท้ังนี้คณะกรรมาธิการได้ขอความร่วมมือ
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ไปท่ีองค์กรเหล่ านี้ เพื่ อร่ วมแบ่ งปันข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง 

ในขณะเดียวกันก็มีบริษัทด้านเกษตรอื่น ๆ  อีกสาม
บริษัทท่ีต้องการรวมตัวกัน (merging) เพราะราคา 
commodity ท่ีลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งหาก          
การรวมตัวดังกล่าวส าเร็จแล้ว จะเป็นการรวมตัว
ของกลุ่มทุนด้านการเกษตรนานาชาติท่ีมีมูลค่ากว่า 
100 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการซื้อ
ขายเมล็ดข้าวโพดและในตลาดสหรัฐกว่าร้อยละ 70 
และสัดส่วนการซื้อขายยาฆ่าแมลงของโลกกว่า 
ร้อยละ 70 

บริษัท China National Chemical Corp. ได้ท า
การซื้ อบริ ษั ท  Swiss pesticide และบริ ษั ท 
Syngenta AG (ด้านเมล็ด) บริษัทสัญชาติเยอรมัน 
Bayer AG ได้ท าการติดต่อซื้อบริษัท Monsanto 
Co. และคาดว่าจะสามารถท าการปิดการเจรจา         
ได้ในไม่ช้า ข้อตกลงร่วมทุนระหว่าง Dow และ 
DuPont เป็นข้อตกลงเดียวท่ีเข้าสู่ขั้นตอนในล าดับ
ท่ีองค์การจัดการด้านข้อบังคับของสหภาพยุโรป
สามารถเข้าตรวจสอบได้ ท้ังนี้ระดับความเข้มงวด
ในการตรวจสอบของสหภาพยุโรปนั้นสูงกว่ากลุ่ม
อื่น ๆ โดยเฉพาะการตรวจสอบผลกระทบของ
ข้อตกลงร่วมทุนต่อการแข่งขันหรือการกีดกัน         
การแข่งขันจากบริษัทอื่น ๆ ในตลาดดังกล่าว 

 

 

Green Industry Index บทเรียนจำก   
กำรประชุมที่ Ulsan 
ที่มา UNIDO 

การประชุม Green Industry Conference เป็นหนึ่ง
ในกิจกรรมของ UNIDO ท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรม          
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรได้จัดประชุม
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 2006 ซึ่งในปี 
ค.ศ. 2016  ได้มีการจัดการประชุม Green Industry 
Conference ครั้ ง ท่ี  4 ท่ี เมื อง Ulsan ประเทศ           
เกาหลีใต้ ท่ีประชุมดังกล่าวได้จัดท าประกาศ Ulsan 
Statement ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีมี
การกล่าวถึงในท่ีประชุม โดยเฉพาะความเชื่อมต่อ
ระหว่างอุตสาหกรรมและเมืองในบริบทของ            
การยกระดับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการคิดค้น
นวั ตกรรมสี เขี ยว (eco-innovation) ส าหรั บ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy)  โดย
น าเอาผลจากการประชุม UNIDO Green Industry 
Conference ครั้งก่อนหน้า (ตั้งแต่ปีค.ศ. 2009)           
มาเป็นฐาน 



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 – สิงหาคม 2559  4 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

หนึ่ งในหั วข้ อท่ี ได้ รั บการกล่ าวถึ งใน Ulsan 
Statement คือการส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย
ระดับนานาชาติเพื่อจัดตั้ง Green Industry Index 
ซึ่ง UNIDO ได้จัดวาระการประชุมพิเศษในเรื่อง 
Green Industry Index โดยเฉพาะ ซึ่งท่ีประชุมได้
ถกเถียงถึงความจ าเป็นในการจัดท า Green Industry 
Index หรือดรรชนีเพ่ือติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินการของภาคอุตสาหกรรมในด้ าน green 
growth และได้ ยกตั วอย่ างจากประเทศจี น 
อินโดนีเซีย และอินเดีย ในการพยายามวัดระดับ           
การด าเนินการด้าน green growth ของบริษัทต่าง ๆ  
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการใช้ holistic 
approach และค านึ งถึ งบริบทของแต่ละกรณี             
ความท้าทายของการด าเนินการท่ีผู้เข้าร่วมประชุม
ส่วนใหญ่พบคือข้อจ ากัดด้านการจัดเก็บข้อมูล 
โดยเฉพาะบริษัทในระดับ SME ต่าง ๆ ท่ีประชุม          
มีความเห็นว่ารัฐบาลมีบทบาทท่ีส าคัญในการจัดท า
นโยบายท่ีเหมาะสมและวางมาตรฐานท่ีจะช่วย
ส่งเสริมระบบ green industry index 

ท่ีประชุมเห็นว่าระบบดรรชนี  Green Industry 
Index มีศักยภาพท่ีจะเป็นเครื่องมือในการประเมิน 
ท่ีโปร่งใสเพื่อผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว 
มีการน าเอาหลักเกณฑ์และประเด็นต่างๆ มารวมไว้ 
มีกรอบโครงสร้างการวัดระดับอุปสงค์และอุปทาน 
ในภาครวมท่ีสามารถน าไปประกอบการวางนโยบาย
จัดการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน การฝึกอบรม 
การลงทุนและการผลักดันด้านความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันการด าเนินการดรรชนี Green 

Industry Index นั้นมีสามระดับด้วยกันคือ 1) ระดับ 
enterprise หรือ micro 2) ระดับ sub-sector of 
industry และ 3) ระดับ whole economy หรือ 
macro 

ภายใต้ การด าเนิ นโครงการ Green Industry 
Platform ระหว่ าง UNIDO และ UNEP มี การ
ด าเนินการพัฒนาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ
ภาคอุตสาหกรรมในจีน โครงการดังกล่าวได้เริ่มมา
ตั้ งแต่ปีค.ศ. 2004 และครอบคลุมการสร้ าง
อุตสาหกรรมสีเขียว การส่งเสริมนโยบายและการ
ด าเนินการอุตสาหกรรมสีเขียว โครงการดังกล่าว
ประสบความส าเร็จในการสร้างระบบตัวชี้วัด           
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทในประเทศ
จีน และพัฒนาแนวทางการจัดล าดับความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่บริษัท บริษัทต่าง ๆ สามารถ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยความสมัครใจและสามารถ 
ยื่นร้องขอรับการตรวจสอบได้ 

ประเทศอินโดนี เซี ยก็ เป็นหนึ่ งในประเทศท่ี
ภาคอุตสาหกรรมของตน ประสบปัญหาด้านการ
สร้างความเสถียรภาพระหว่างการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม          
มีการผลักดันอย่างต่อเนื่ อง ในปีค.ศ. 2009 
อินโดนีเซียได้ลงนามในปฏิญญามะนิลา และได้รับ
รางวัล Green Industry Award ในปีค.ศ. 2010 มี
การวางแผนระดับชาติด้านการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปี  ค.ศ. 2011 และรับรอง
กฎหมายท่ี เกี่ ยวข้องกับด้ านสิ่ งแวดล้อมของ
ภาคอุตสาหกรรม (Law No. 3) ในปี ค.ศ. 2014 
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พัฒนาการเหล่านี้ ได้ส่ งผลให้  Green Industry 
กลายเป็ นวาระและเป้ าหมายแห่ งชาติ ของ
อินโดนีเซีย 

ความท้าทายของอินโดนีเซียในล าดับต่อไปคือ           
การผลั กดั นบริ ษั ทต่ าง  ๆ ในรั บแนวทาง                     
การด าเนินการ Green Industry และจัดท ามาตรฐาน
ท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลกลางได้
เร่ิมด าเนินการเตรียมตัวและจัดท าข้อบังคับและ
มาตรฐานต่าง ๆ แล้ว 

ในกรณีของอินเดี ย พบว่ าการจัดท าตั วชี้ วัด 
GreenCo Rating ช่วยผลักดันความเป็นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ             
ระบบตัวชี้วัดดังกล่าวระบุและประเมินศักยภาพ 
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ holistic approach เพื่อ
ติดตาม ด าเนินการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
และชี้น าการเติบโต GreenCo ประกอบด้วยตัวแปร 
10 ประเภทด้วยกัน เช่น ประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน การประหยัดน้ า และการใช้พลังงาน
ทดแทน เป็นต้น ตัวแปรบางประเภทมีความส าคัญ
ต่อบางภาคส่วนมากกว่า และมีบริษัทจ านวนมาก 
เข้าร่วมโครงการ โดยส่วนใหญ่สนใจท่ีจะได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ rating system เช่น การรักษา
ทรัพยากร ภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
แบบ bottom line improvement การตระหนักถึง
ความจ าเป็นของข้อบังคับต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม           
ในอนาคตเป็นต้น นอกจากบริษัทขนาดใหญ่แล้วยัง
มี SMEs  จ านวน 10 กิจการท่ีน าเอา GreenCo 
Rating System ไปใช้ด าเนินการ กรณีศึกษาของ

อินเดี ยพบว่ า GreenCo Rating เป็นกรอบการ
ผลักดันด้าน Green Industry Growth ท่ียอดเยีย่ม 

เคนย่าก็เป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีด าเนินการด้าน
ดรรชนี Green Index โดยมุ่งไปท่ีระดับบริษัทและ
กิจการ (enterprise level) โดยใช้ดรรชนีดังกล่าว
เป็นระบบและมาตรฐานท่ีชี้วัดการเติบโตรูปแบบ 
green growth อย่างไรก็ตามการด าเนินการในเคน
ย่า         ยังประสบความท้าทายในด้านการเก็บ
ข้อมูล โดยเฉพาะกิจการ SMEs  ต่าง ๆ  นอกจากนี้ยัง
มีความท้าทายในเชิงนโยบายท่ีจะมาช่วยผลักดัน
บริษัทต่าง ๆ ไปในทิศทางท่ีถูกต้อง รัฐบาลจีนเองก็
ได้ด าเนินการในด้านดังกล่าวเช่นกัน 

กำรประชุม Vienna Investment 
Conference โดย UNIDO  
ที่มา UNIDO 

UNIDO ร่วมกับสถาบัน Kiel Institute for World 
Economy จั ดการประชุ มด้ านการลงทุนท่ี             
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันท่ี 14-15 
กันยายน พ.ศ. 2559 

การประชุมดังกล่าวจะมุ่งอภิปรายแนวโน้มด้าน           
การลงทุนในปัจจุบันและแนวทางการลงทุนระดับ
นานาชาติ ในอนาคตท่ี เป็นไปได้  คาดว่าจะมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและนักวิจัย รวมท้ัง           ผู้
วางแผนนโยบายและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม          
การประชุมดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 
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ปัจจุบันการลงทุน Foreign direct investments 
(FDI) ท่ีถูกขับเคลื่อนโดยบริษัทและกิจการระดับ
นานาชาติมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกและ           
เป็นก าลังในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ             
ท่ีส าคัญ FDI ได้รับความสนใจจากประเทศก าลัง
พัฒนาและประเทศท่ีเป็น emerging economy 
เพราะประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากเงินทุนท่ีถูก 
อัดฉีด เทคโนโลยีใหม่ ๆ  รวมท้ังองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ี
จะน าไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเจ้า
บ้าน 

ในการประชุ มดั งกล่ าวจะมี การจั ด  panel 
discussion โดยมีตัวแทนจากองค์กรระดับนานาชาติ 
ศูนย์วิจัยท่ีมีความเป็นเลิศระดับโลก และจะมีการ
จัดการประชุมทางวิชาการท่ีอภิปรายเกี่ยวกับการท า
วิจัยนโยบายประยุกต์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้
ท่ี website ของ UNIDO 

 

 
 
 

 
บริษัทออสเตรียที่ท ำกำรผลิตอุปกรณ์ให้ 
Tesla ขยำยตลำดเข้ำสู่อเมริกำ 
ที่มา www.itbusinessnet.com 

บริษัทสัญชาติออสเตรียท่ีท าการผลิตอุปกรณ์
แผงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้กับบริษัท 
Tesla Motor Inc. ท า ก า ร ข ย า ย ต ล า ด ใ น
สหรัฐอเมริกา 

บริษัท Fronius International GmbH ได้เปิด
ศูนย์วิจัยและการพัฒนาในเขต South San 
Francisco เ พื่ อ มุ่ ง พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ด้ า น 
software solutions ท่ี จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ อุ ป ก ร ณ์  
inverters สามารถสื่อสารกับโครงข่ายอุปกรณ์ท่ี
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ อุปกรณ์ Inverters 
มีหน้าท่ีท าการเปลี่ยน direct current ท่ีได้จาก
แผงพลั ง งานแสงอา ทิตย์ เป็น  alternating 
currents ท่ีสามารถใช้กับโครงข่ายท่ัวไปได้ 

อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเริ่มท่ีจะ
ชะลอตัวและมีการย้ายฐานจากการผลิตพลังงาน
อย่างเดียว ไปสู่การให้บริการพลังงานท่ีมีความ
แน่นอน (reliabel) ท่ีมาจากแหล่งพลังงานท่ี
หลากหลายมากขึ้น นาย Martin Hackl วิศวกร
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ไฟฟ้าของบริษัท Wels สัญชาติออสเตรีย กล่าว
ว่าบริษัท Fronius นั้นมีความตื่นเต้นท่ีจะได้
ท างานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านดังกล่าวให้กับ
บริษัทคู่ค้าต่าง ๆ ในอเมริกา 

ในขณะท่ีนักลงทุนบางส่วนตั้งค าถามกับการรวม
บริษัทระหว่าง บริษัท Tesla และ SolarCity 
Corp. ท่ีจะประสานการจัดท า energy storage 
และ แผง solar panels การรวมบริษัทดังกล่าว
สามารถเข้าใจได้จากมุมมองของบริษัทเช่น  
Fronius ท่ี ท า ก า ร ติ ด ตั้ ง  batteries ร ะ บ บ 
Internet Servers แ ล ะ  Software ใ ห้ กั บ
อุปกรณ์ของบริษัทท้ังสอง อุปกรณ์เหล่านี้ช่วย
เปลี่ยน จัดเก็บ วัดก าลัง และปรับให้พลังงาน
ไฟฟ้าท่ีมาจากแผง solar มีความคงท่ีก่อนท่ีจะ
ถูกน าไปใช้ในบ้านและครัวเรือน ข้อมูลท่ีถูก
จัดเก็บจะช่วยท าให้โครงข่ายมีความอัจฉริยะ
มากขึ้นผ่านการตรวจสอบรูปแบบการผลิตและ
การใช้พลังงาน 

นาย Elon Musk ผู้ก่อตั้งบริษัท Tesla ได้กล่าว
ต่อนักวิเคราะห์ว่าบริษัทของเขาจะพิจารณา
บทบาทของนักลงทุนต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้
มากขึ้น ซึ่งค่อนข้างท่ีจะแน่นอนว่าบริษัท Teslas 
จะท าการบูรณาการอุปกรณ์ inverter เข้ากับ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 

 

 
ควำมเฉื่อยชำในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ 
Industry 4.0 ของเยอรมนี (ตอนที่ 2) 
ที่มา politico.eu 

ผลกระทบจากความเฉื่อยชาในการปรับตัวให้เข้า
กับ Industry 4.0 นั้นไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเยอรมนี
เท่านั้น ประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปก็คาดว่า
ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะประเทศที่ยังมี
ความชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่านมา เช่น 
สเปนและอิตาลี ประเทศเหล่านี้เสี่ยงท่ีจะถูก
ประเทศอื่น ๆ แซงหน้าหากไม่มีการลงทุนใน
ด้านเทคโนโลยี ส่วนประเทศในสหภาพยุโรปอื่น 
ๆ ท่ีมีสัดส่วนภาคอุตสาหกรรมท่ีต่ า เช่น กรีซ 
และโปรตุเกส การลงทุนในปัจจุบันอาจจะช้า
เกินไปแล้ว  

ท้ังนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ของยุโรป
จะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ กับ
เยอรมนี เศรษฐกิจเยอรมนีมีสัดส่วนท่ีขึ้นอยู่กับ
ภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าประเทศพัฒนาอื่น ๆ 
โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 ของ
ผลผลิตมวลรวม (GDP) ท้ังหมดของเยอรมนี 
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ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนดังกล่าวเพียง
ร้อยละ 12 เท่านั้น  

รายงานล่าสุดของบริษัทท่ีปรึกษา Roland 
Berger แ ล ะ  German Federation of 
Industries สรุปว่าความล้มเหลวในการลงทุน
เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรมท่ีใช้ดิจิตอลจะ
มีผลกระทบต่อเยอรมนีในปีค.ศ. 2025 ถึง 220 
พันล้านยูโร จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเยอรมันมีความ
จ าเป็นอย่างสูง ท่ีจะต้องผลักดันโครงสร้าง
พื้นฐาน broadband ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างสูง
กับ Industry 4.0 ในการจัดล าดับพัฒนาการ
ของสมาชิกสหภาพยุโรปในด้าน digitization 
ครั้งล่าสุดเยอรมนีได้อันดับท่ี 9 แต่การผลักดัน
ให้บริษัทต่าง ๆ ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น
รัฐบาลอาจจะท าได้เพียงแจ้งเตือนถึงความคับ
ขันเท่านั้น เพราะการลงทุนในด้าน Digital 
Transformation นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
แต่ละปัจเจกบริษัท 

ห า ก ม อ ง ม า ต ร ฐ า น ข อ ง เ ย อ ร มั น จ า ก 
benchmark stock index ของตลาดหุ้น DAX 
แล้ว จะสามารถเห็นปัญหาของความท้าทาย
ดังกล่าวอย่างชัดเจน เพราะมีเพียงบริษัทด้าน 
software ชื่อ SAP ท่ีจัดตั้งในปีค.ศ. 1972 เป็น
บริษัทเดียวท่ีอยู่ในหมู่บริษัท 30 blue chip แต่
แม้ว่าบริษัทเยอรมันส่วนใหญ่จะยังไม่เริ่มลงทุน
เพื่อท าการปฏิวัติ  Digital ภาคอุตสาหกรรม
เยอรมันก็ยังประสบความส าเร็จผ่านการผลิต
รูปแบบท่ีท าอยู่เดิม แต่สิ่งท่ีนาง Merkel เป็น

กังวลคือแม้แต่อุตสาหกรรมดังกล่าวท่ีเยอรมัน
ท าได้ดี ก็เริ่มจะถูกคุกคาม และนาง Merkel ได้
กล่าวเตือนถึงความส าคัญในการด าเนินการ
พัฒนาด้ าน Digital อย่ างรวดเร็ วมิ เช่นนั้ น
ประเทศท่ีเป็นผู้น าในด้าน Digital อยู่แล้วจะท า
การแย่งชิงภาคการผลิตไปจากเยอรมัน 

ในอีกแง่มุมหนึ่ งจะเห็นได้ว่ าอุตสาหกรรม
เยอรมันนั้นเป็นเหยื่อความส าเร็จของตนเอง 
หลังจากการปรับตั วครั้ ง ใหญ่ในช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจปีค.ศ. 2008 อุตสาหกรรมเยอรมัน
ได้รับลมส่งจากความต้องการสินค้าเยอรมันของ
ผู้บริโภคในจีนและประเทศ Emerging Market 
ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของเยอรมันมีการเติบโต           
ทุกปีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าประเทศสมาชิกอื่น ๆ  
ในยุโรปจะประสบกับปัญหาก็ตาม จะเห็นได้ว่า
เศรษฐกิจของเยอรมนีนั้นยังมีความคล่องตัวท่ีดี 
บริษัทและกิจการต่าง ๆ จึงไม่เห็นความจ าเป็น
ในการต้องเปลี่ยนแปลง 

นาย Jörg Ohnemus นักวิจัยในโครงการของ 
ZEW กล่าวว่าบริษัทส่วนใหญ่ยังด าเนินได้ไม่แย่
มากนัก นอกจากนี้การต่อต้านความเปลี่ยนแปลง
นั้นถูกฝังให้อยู่ใน DNA ของชาวเยอรมันจ านวน
มาก เหตุเพราะเยอรมนีประสบกับปัญหาด้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา 
ประชาชนส่วนใหญ่จึ ง โหยหาความมั่นคง              
นาง Merkel มักจะชอบยกเอาค ากล่าวของ 
นักปราชญ์  Victor Hugo ท่ีมี เนื้ อหาในการ
ชั กชวนให้ มองอนาคตให้ เป็ น โอกาส  แต่
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ความรู้สึกโดยสามัญของคนส่วนใหญ่นั้นกลับ
เป็นความกลัวต่ออนาคต บริษัทต่าง ๆ มีความ
กังวลในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีอาจจะ
ไม่คืนทุนและท าเงิน พนักงานโรงงานเองก็
หวาดกลัวว่า Industry 4.0 อาจจะท าตนถูกปลด
ออกจ าก ง าน ห ากก า ร ผลิ ต ถู ก ป รั บ ใ ห้ มี            
ความคล่องตัว (streamline) มากขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงมักจะก่อให้เกิดความ
กลัวและความกั งวล ซึ่ ง เป็นเรื่ องธรรมดา 
โดยเฉพาะในปัจจุบัน ความกลัวท่ีเกิดขึ้นเป็น
เพราะความรวดเร็วของการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว นาย Sascha Stowasser ผู้อ านวยการ
ส ถ า บั น  Applied Labour Studies แ ห่ ง 
Düsseldorf กล่าว  

ความกลัวของชาวเยอรมันไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวท่ี
ชะลอการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในสหภาพ
ยุโรป กฎหมายเป็นอีกหนึ่งตัวแปร ความไม่
แน่นอนของกฎหมายด้านการป้องกันข้อมูล 
(data protection law) ท่ีท าให้กิจการต่าง ๆ  
มีความยากล าบากในการประกอบการเศรษฐกิจ
แบ่งปัน (Sharing Economy) เช่น AirBnB และ 
Uber ในเยอรมนี นั้นจะมีผลต่ออุตสาหกรรม 
Industry 4.0 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นาย Ulrich 
Grillo ประธานของ German Federation of 
Industries กล่าวไว้ว่ า  ระบบกฎหมายของ
เยอรมนีต้องได้รับการปรับให้เข้ากับ digital 
กฎหมายจะต้องไม่ล้าสมัยกว่าการก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีหรือท าให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีหลีกเลี่ยงได้

ท่ีจะลดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
และกิจการต่าง ๆ  

หากพิจารณาอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมดังกล่าวในเยอรมันเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่
ช่วงการทดสอบรถยนต์ท่ีสามารถขับเคลื่อนเอง 
ส่งให้มีความต้องการในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น
ต าแหน่ง ปลายทาง และความเร็วของยานยนต์ 
ซึ่งการเก็บข้อมูลประเภทนี้จะท าให้คนเยอรมัน
จ านวนมากไม่พอใจ การพาดหัวข่ าวของ
หนังสือพิมพ์ Bild ท่ีขายดีในเยอรมนีเกี่ยวกับ
รถยนต์ขับเคลื่อนเองแสดงให้ เห็นถึงความ
หวาดกลัวดังกล่าวได้ดี - รถคันนี้รู้ทุกอย่างท่ี
เ กี่ ย ว กั บ คุณ  ( This car knows everything 
about you) ค าถามว่าความกังวลดังกล่าวจะมี
ผลต่อเศรษฐกิจของเยอรมนีเพียงใดนั้น สามารถ
ประเมินได้จากสัดส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์
ท่ีมีมูลค่ าประมาณหนึ่ ง ในสี่ ของ เศรษฐกิจ
ประเทศเลยทีเดียว นอกจากนี้อุตสาหกรรม
ดังกล่าวยังมีห่วงโซ่ผู้ประกอบการจ านวนมากท่ี
เกี่ยวข้องอีกด้วย  

แม้ว่าท่ีผ่านมาวิศวกรรมของเยอรมันจะสามารถ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ของอุตสาหกรรมตั้งแต่
เครื่องยนต์ดีเซลไปจนถึงหัวเทียนเครื่องยนต์ แต่
กลับมีความเชื่องช้าในการรับเอาเทคโนโลยีและ
แนวโน้มต่าง ๆ ท่ีเป็นหัวใจของอุตสาหกรรม 4.0 
เช่น รถไฟฟ้า หรือรถท่ีขับเคลื่อนเอง แต่ท้ังนี้
ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีอาจจะสามารถเร่ง
เครื่องตามทีหลังได้  ภาครัฐเองก็ ได้ ให้การ
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สนับสนุนในการสร้างสนามทดสอบรถยนต์ท่ี
ขับเคลื่อนเองบนถนนทางหลวง (Autobahn) 
และมีการวางแผนท่ีจะสร้างเพิ่มขึ้นอีก แม้ว่า
อาจจะไม่ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวเป็นเพียง
ก าร โปร โมต  PR หรื อความมุ่ ง มั่ น ในการ
ด าเนินการอย่างจริงจังก็ตาม สิ่งท่ีนักวางแผน
นโยบายในเยอรมนีเป็นห่วงคือความมืดบอดของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมาจากความส าเร็จท่ียาวนาน 
จ ะ เห็ น ไ ด้ จ า กข่ า ว ฉ า วขอ ง  Volkswagen              
(เรื่องการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซล) นั้น เป็นผล
มาจากความเย่อหยิ่งของภาคอุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม เฝ้ ารอแต่ เ งิ นสนับสนุน              
จากภาครัฐในการพัฒนารถไฟฟ้าหรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  

ความเย่อหยิ่งดังกล่าวเป็นสิ่ ง ท่ีท าให้บริษัท 
Nokia ของฟินแลนด์ต้องประสบกับปัญหา 
Nokia เคยเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในการผลิด
โทรศัพท์มือถือ แต่ก็ไม่ได้ตอบรับการท้าทายจาก
บริษัท Apple อย่างจริงจัง ทั้งท่ี Apple ไม่เคยท่ี
จะท าโทรศัพท์มือถือมาก่อน ต่างจากบริษัท 
Nokia ท่ีมีส่วนช่วยในการคิดค้นโทรศัพท์มือถือ
มาตั้งแต่ต้น แต่ภายในไม่กี่ปี Nokia เกือบจะล้ม
และต้องถูกแบ่งขายในท่ีสุด 

ในเยอรมนีเองก็มีความกังวลว่าภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์นั้นจะเข้าสู่จุดผลิกพันอย่างนั้นเช่นกัน 
เมื่อ digital มีการพัฒนามากขึ้นจนสามารถข้าม
พ้นอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ได้ 
รถยนต์ขับเคลื่อนเองของ Google และ Apple 

ซึ่ งเป็นสิ่ ง ท่ีไม่คาดฝันได้ เมื่อไม่กี่ปี ท่ีผ่านมา
อาจจะเป็นจริงในไม่ช้านี้ อุตสาหกรรมยานยนต์
ท่ีใช้น้ ามันในการขับเคลื่อนของเยอรมนีอาจจะ
หมดอายุได้และถูกแทนท่ีโดยรถไฟฟ้าท่ีเชื่อมต่อ
กับอินเตอร์เนตก็เป็นได้ 

อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวนั้นยังเป็นสิ่งท่ีคาดคิด
ไม่ถึงของคนเยอรมันส่วนใหญ่ หากลองถาม
ผู้บริหารบริษัทยานยนต์ของเยอรมันส่วนใหญ่
เกี่ยวกับรถ Tesla น่าจะได้การกรอกตาไปมา
แทนค าตอบ ตามด้วยจ านวนเงินท่ีบริษัท Tesla 
สูญเสียในช่วงท่ีผ่านมา นาย Jörg Ohnemus 
กล่าวท้ิงท้ายว่า หากพูดถึงการปฏิวัติอย่างสิ้นเชิง
ในช่วงเวลาอันสั้นแล้วอาจจะเกินจริงไป การ
เข้าใจของนักการเมืองต่อความจ าเป็นในการ
ผลักดันประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งท่ีดี แต่ต้องใช้
เวลาในการผลักดันให้ส าเร็จ      


