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กำรประชุมที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0  
ปีพ.ศ. 2559 - 2560 

ที่มา: Bind 4.0  

โครงการ http://bind40.com/ ได้ท าการรวบรวม
การประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
Industry 4.0 มาดังต่อไปนี ้

ปีพ.ศ. 2559 

– Smart Industry: 26 – 28 กันยายน เมือง Chicago 

– Bosch ConnectedWorld Chicago: 27 และ 
28 กันยายน เมือง Chicago 

– M2M Summit: 5 และ 6 ตุลาคม เมือง Düsseldorf 
(Germany) 

– M2M and IOT Strategies Summit:  11 และ 13 
ตุลาคม เมือง Berlin 

– IEC General Meeting (การประชุมหลักของป ี            
ในด้าน Industy 4.0): 10 ถึง 14 ตุลาคม เมือง Frankfurt 

– IoT Tech Expo North America: 20 และ 21 ตุลาคม 
เมือง Santa Clara (California) 

– IoT Solutions World Congress Barcelona 
(เกีย่วข้องกับ smart cities):  25 ถึง 27 ตุลาคม         
เมือง Barcelona 

– Smart Factory Expo:  2 และ 3 พฤศจิกายน          
เมือง Birmingham. 

– IT2Industry: 8 ถึง 11 พฤศจิกายน เมือง Munich 

– Basque Industry 4.0: 16 พฤศจิกายน                     
เมือง San Sebastian (Spain) 

ปีพ.ศ. 2560 

– IoT Tech Expo London:  23 ถึง 24 มกราคม         
กรุงลอนดอน 

– The Internet of Manufacturing: 7 – 8 กุมภาพันธ์ 
เมือง Munich 

– The Internet of Manufacturing:  7 และ 8 มีนาคม 
เมือง Chicago 

– Industry 4.0 Summit:  4 และ 5 เมษายน           
เมือง Manchester (UK) 

 

บุคคลที่มีผลด้ำนกำรชักน ำ (influencers) 
ต่อ Industry 4.0 มำกที่สุด 
ที่มา Bind 4.0 

โครงการ Bind 4.0 ท าการจัดอันดับบุคคลท่ีมีผล
ด้ านการชั กน า ( influencers) ต่ อ Industry 4.0           
มากท่ีสุดผ่านการวิเคราะห์ Big Data โดยได้แสดง 
ผลดังกล่าวเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2559 ท่ีผ่านมา   
โดยหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย 

โครงการ Bind 4.0 เป็นการด าเนินการร่วมระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีช่วงด าเนินการ     
24 สัปดาห์ เป็นโครงการของ Basque Country           
เขตการปกครองท่ีเป็นเอกเทศโดยตนเองท่ีตั้งอยู่ใน
ประเทศสเปน โครงการดังกล่าวให้ความส าคัญกับ
การผลักดันบริษัท start-up ในภาคส่วน Industry 
4.0 ท่ีเกี่ยวข้องกับ big data, additive manufacturing, 
artificial vision, cloud computing, augmented 

http://bind40.com/
https://www.smartindustry.com/
http://bcw.bosch-si.com/chicago/
http://m2m-summit.com/
http://iottelecomsummit.com/
http://iec2016.org/index.php/general-meeting-2016.html
http://www.iottechexpo.com/northamerica/
http://www.iotsworldcongress.com/
http://www.gambica.org.uk/event/smart-factor-expo.html
http://it2industry.de/
http://www.spri.eus/es/eventos/basque-industry-4-0
http://www.iottechexpo.com/
http://www.internetofbusiness.net/manufacturing/
http://www.internetofbusiness.net/manufacturingchicago/
http://www.gambica.org.uk/event/industry-4-0-summit.html
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reality, cybersecurity, cyberphysical system และ 
collaborative robotics บริ ษั ท start-up ท่ั ว โลก
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ และหาก
ได้ รับการคัดเลือกจะต้องท าการย้ ายบริษั ท                 
ไปด า เนิ นการท่ี  Basque Country โครงการ                  
Bind 4.0 จะช่วยเหลือในการหาตลาดให้บริษัท
เหล่านี้ เมื่อสามารถหาตลาดท่ีเหมาะสมได้บริษัท 
start up เหล่านี้จะสามารถเติบโตและหาเงินทุน
สนับสนุนได้โดยง่าย 

การจั ดอั นดั บ  most influential professional           
ในด้าน Industry 4.0 ของโครงการ Bind 4.0 นั้น           
มาจากการท าการส ารวจบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ           
ด้านดังกล่าว 300 คนและท าการวิเคราะห์ Big Data 
ของบุคคลเหล่านี้ ว่ ามีการพูดถึ ง Industry 4.0           
ผ่ านสื่ อ  Social Media ต่ าง ๆ บ่ อยเพี ยงไร              
การวิเคราะห์ดังกล่าวพบว่า Twitter และ Linkedin 
เป็นสื่อท่ีถูกใช้ ในการสื่อสารแนวคิดดังกล่ าว         
มากท่ีสุด และบุคคลท่ีสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
มากท่ีสุดมาจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนีและ ฝรั่งเศส 
โดยส่ วนใหญ่ท างานให้กับบริษั ทนานาชาติ            
ข น า ด ใ ห ญ่ เ ช่ น  Bosch IBM Amazon Cisco 
Microsoft และ Siemen 

บุคคลท่ี เป็ น Influencer ในด้ าน Industry 4.0            
สิบอันดับแรกได้แก่ 

1. Warner Vogels – CTO ของบริษั ท Amazon 
ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 และเริ่มเขียนเกี่ยวกับระบบ 
scalable and robust distributed systems 

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2001 และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ 
cloud computing 

2. Scott Hanselman ท างานให้กับ Microsoft ใน
ต าแหน่ง Principal Community Architect for 
Web Platform and Tools เป็นผู้ เชี่ยวชาญใน
ด้าน could computing เช่นกัน 

3. Eric Vanderburg เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้าน Cyber 
Security และท างานให้กับบริษัทท่ีปรึกษา           
ขนาดเล็ก เขียนบล็อก Security Spotlight 

4. Craig Brown เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data และ 
artificial intelligence เป็นนักเขียน วิทยากร 
และ mentor ให้กับบริษัท start up ต่าง ๆ  

5. Dana Blouin เป็น Serial Entrepreneur นักพูด
และนักคิดด้าน Internet of Things ปัจจุบัน
ท าการศึกษาท่ี SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

6. Harriet Green เป็ นผู้ น าในด้ าน Internet of 
Thing Business ของบริษัท IBM 

7. Vala Afshar ท าหน้าท่ี Chief Digital Evangelist 
ให้บริษัท Salesforce และเป็นนักเขียนหนังสือ 
The Pursuit of Social Business Excellence 

8. Soraya Paniagua เป็นนักข่าวอิสระจาก Madrid 
เคยท างานให้ Telefonica และเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน 3D Printing และ Big Data 

9. Rowan Trollpe เป็ น Senior Vice President 
และ General Manager ของบริษัท Cisco แผนก 
Internet of Things and Application 
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10. Paul Sonnier เป็น Digital Heath Social 
Entrepreneur, Keynote Speaker, และ 
Executive Management Strategy 
Consultant. 

 

 
ประเด็นส ำคัญในเส้นทำงสู่ 
Manufacturing 4.0  
ที่มา Lexology 

การผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม Industry 4.0 
เป็นประเด็นร้อนของหลากหลายรัฐบาลในปัจจุบัน 
ผู้ น าของนานาประเทศต่ างมองหาทิศทาง          
กระบวนทัศน์  (Paradigm) ใหม่  ๆ ท่ีจะท าให้  
Industry 4.0 ประสบความส าเร็จในประเทศของตน 

สภา Manufacturing Leadership Council (MLC) 
องค์การผู้บริหารด้านการผลิตระดับสูงของบริษัท 
ชั้นน าของโลกตระหนักถึงทิศทางดังกล่าวจึงได้            
จัดท ารายงานในชื่อ Critical Issues Roadmap to 
Manufacturing 4.0 รายงานดังกล่าวท าการศึกษา
ประเด็นส าคัญและ focus area ของปีพ.ศ. 2559-60 
ใน 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 

1. โรงงานแห่ งอนาคต (Factories of the 
Future) 

2. องค์กรด้านการผลิตท่ีมีความบูรณาการ 
3. นวั ตกรรมในการผลิ ต ( Innovation in 

Manufacturing) 
4. เทคโนโลยีท่ีจะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

(Transformative Technologies) 
5. ผู้ น าด้ านการผลิตรุ่ นต่ อไป และการ

เปลี่ ย น แ ปล งขอ งแ ร ง ง าน  ( Next-
Generation Manufacturing Leadership 
& the Changing Workforce) 

6. ความปลอดภัยด้านหุ่นยนต์ในการผลิต 
(Cybersecurity in Manufacturing) 

องค์การ MLC เชื่อว่าอุตสาหกรรมการผลิตของโลก
อยู่ในจุดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ บริษัทด้านการ
ผลิตท่ัวโลกก าลังพยายามสร้างและด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการแข่งขันในภาคส่วนดังกล่าว 
ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบในการท างาน การจัดการของ
บริษัท และการเป็นผู้น าของภาคส่วนดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไป 

องค์กร MLC ได้ตั้งชื่อรูปแบบของภาคส่วนการผลิต
ท่ีจะมาถึงในอนาคตว่า Manufacturing 4.0 โดยมี
วิสัยทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องว่าจะมีขั้นตอนการผลิตที่มี
ความเป็นอัตโนมัติสูงขึ้น มีชิ้นส่วนท่ีสามารถแยก
ออกได้  (modular) ใช้ข้อมูลในการด าเนินการ 
(data-driven) มีความรวดเร็ว (agile) สามารถท าการ
คาดเดาสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นได้ (predictive) และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อเข้ากับอุปสงค์และ
การแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงได้ กระบวนการดังกล่าว
จะสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีความชาญฉลาด (smart)          
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มีความเฉพาะ (customized) มีความเชื่ อมต่ อ 
(connected) สามารถตรวจสอบตัวเองได้ และเป็น 
rich platform ส าหรับกิจกรรมด้านการบริการ           
ต่าง ๆ ได้ ห่วงโซ่ Supply chain สามารถตรวจสอบ
ได้ มีความทนทานต่อความเสี่ยงต่าง ๆ มีความ
ตอบสนอง (responsive) และถูกวิเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่อง (real time) กิจการต่าง ๆ มีการท างาน
อย่าง cross-functional มีการร่วมมือกัน และมี
การบูรณาการสูงตั้งแต่การออกแบบจนถึงการใช้งาน 
ท้ังผู้น าและลูกจ้างมีความเชื่อมต่อกัน เข้าใจระบบ 
Digital มี ลู กค้ าเป็ น ท่ี ตั้ ง  ด าเนิ นการพัฒนา           
ด้ านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนตามความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อ
เก็บเกี่ยวโอกาสด้านธุรกิจใหม่ ๆ 

องค์การ MLC จัดท ารายงานดังกล่าวเพื่อช่วยให้
ผู้ ผลิตท่ีสนใจสามารถจัดระบบความคิดและ          
การด าเนินการของตนให้สามารถประสบความส าเร็จ
ในการพัฒนาไปสู ่Manufacturing 4.0 ได้ 

เวปไซด์  http://www.lexology.com/ ได้ท าการ
วิ เ ค ร า ะ ห์  แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า  Smart 
Manufacturing และได้รายงานว่าท่ีผ่านมามีการ
พัฒนาของตลาด smart manufacturing อย่ าง
ต่อเนื่อง จากการพัฒนา sensors ข้อมูล และ ระบบ
การเชื่ อมต่ อ  (connected system) การลงทุน          
ในด้านดังกล่าวเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับบริษัท 
ได้ถึงร้อยละ 30 (ตามผลการรายงานของ Deutsche 
Bank Research – New Industrial Revolution) 
หนึ่งในตัวอย่างในการพัฒนาคือการร่วมมือระหว่าง 

Harley Davidson และ SAP เพ่ือสร้างโรงงานแห่ง
อนาคต การด าเนินการดังกล่าวลดเวลาการผลิตจาก 
21 วั นเหลื อเพี ยง 6 ชั่ วโมง นอกจากนี้ ยั งมี
กรณีศึกษาของบริษัท Stanley Black & Decker           
ท่ีสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการใช้
แรงงานได้ร้อยละ 10 ในการด าเนินการในโรงงาน          
ในประเทศเม็กซิโก 

นอกจากความส าเร็จเหล่านี้แล้ว ยังมีการคาดการณ์
ผลการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ Industry 4.0 แม้ตัวเลขเหล่านี้จะเป็น
เพียงการคาดการณ์ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของแนวคิดและการด าเนินการดังกล่าวได้ อาทิเช่น 
บริษัท Cisco คาดว่าภายในปีค.ศ. 2020 อุปกรณ์
กว่า 50 พันล้านชิ้นจะเชื่อมต่อกันผ่าน Internet of 
Things โดยจะคาดว่าจะมีอุปกรณ์ด้านการผลิต
จ านวน 1.5 พันล้านชิ้น ซึ่ งในปัจจุบันสัดส่วน
อุปกรณ์การผลิตท่ีเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนตแล้ว         
คิดเป็นร้อยละ 2 ของอุปกรณ์ ท้ังหมด บริษัท 
Goldman Sachs ได้คาดการณ์ว่าโอกาสทางธุรกิจ
ของอุตสาหกรรม Internet of Things จะสู งถึ ง          
2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปีค.ศ. 2020 

การพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นผลักดันให้ เกิด           
การเติบโตเศรษฐกิจ สร้างแนวทางใหม่ในการ
ด าเนินการ รวมท้ังสร้างความท้าทายใหม่  ๆ 
เทคโนโลยี  Digital Intelligence และ Robotics 
สามารถน ามาด าเนินการร่วมกันเพื่อสร้างแรงงาน
รูปแบบใหม่ (digital twin) การใช้ระบบ Cloud, Big 
data และการยกระดับการวิเคราะห์ (enhanced 

http://www.lexology.com/
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analytics) นั้นมีความส าคัญส าหรับผู้ผลิตในการ
ผลักดันการเพิ่มศักยภาพการผลิต ในขณะเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เช่น 3-D printing 
และ additive manufacturing จะสร้ างความ
ต้องการแรงงานกลุ่มใหม่ ๆ ท่ีมีความสามารถ
แตกต่างไป รวมท้ังเปลี่ยนแปลง Supply Chain และ
ระบบ Logistic ในตลาดต่าง ๆ สร้างโอกาสให้มี            
การผลิตในท้องถิ่นมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายใน             
การขนส่งให้ต่ าลง ตามรายงานดังกล่าวตลาด 3D 
printing ระดับนานาชาติจะมีมูลค่าสูงถึง 16.2 
พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปีค.ศ. 2018 และตลาด 
additive manufactured products จะ เพิ่ มขึ้ น            
จาก 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ไปเป็น 100 พันล้าน
เหรียญฯ ต่อปีภายในค.ศ. 2020 

การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตไปสู่การให้บริการ 
(Servitization) เป็ นอี กหนึ่ งแนวโน้ ม ท่ี ส าคัญ           
บริษัทและกิจการจ านวนมากเริ่มท่ีจะรับแนวโน้ม
และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ยกตัวอย่างเช่นบริษัทด้านการผลิตรถยนต์จ านวน
มากได้ตั้งใจท่ีจะย้ายจากการผลิตรถยนต์มาเป็นการ
ให้การบริการคมนาคมหรือ mobility services แทน 
บริษัทเหล่านี้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
การคมนาคมโดยเฉพาะการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ 

ควำมท้ำทำยและควำมเสี่ยง 

รายงานของ lexology ได้กล่าวถึงความท้าทายและ
ความเสี่ยงของการพัฒนาดังกล่าวส าหรับกิจการและ
บริษัทไว้ท้ังหมดสี่ข้อด้วยกัน 

1. ประเด็นการยอมรับ – การน าเอาระบบอัตโนมัติ
มาใช้โดยองค์กรต่าง ๆ นั้น ต้องใช้ทรัพยากรท้ัง
ด้านค่าใช้จ่ายและเวลาท่ีสูง อีกท้ังความล้าช่าใน
การด าเนินการจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพใน
การผลิต นอกจากนี้ยังมีประเด็นในการเชื่อมต่อ
กับระบบท่ีมีอยู่ เดิมท้ังระบบ IT และระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และการ optimise ระบบท่ีถูก
ติดตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่น ๆ เช่น       
การส่งมอบระบบท่ีล่าช้า ผลกระทบต่าง ๆ และ
เงื่อนไขอื่น ๆ  ท่ีต้องค านึงถึง 

2. การรับประกันและการซ่อมแซม – หลังจาก           
การติดตั้งระบบเสร็จสิ้นและเริ่มด าเนินการ 
อาจจะมี ปั ญหาด้ านต่ าง  ๆ  ท่ี ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิ ภาพของการผลิ ต  ประเด็ นการ
รับประกันและการดูแลซ่อมแซมระบบเพื่อให้
ระบบมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์หรือ fit for 
purpose เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม           
ข้อระบุทางเทคนิคจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญ การท า
สัญญา Service level agreement หรื อ SLA            
จึ งเป็นสิ่ งท่ีส าคัญเพื่ อให้ ผลท่ี ได้ จากการ
ด าเนินการเป็นไปตามความคาดหมาย 

3. Just in time (JIT) productivity / delivery การ
จัดส่งอุปกรณ์และวัตถุดิบต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การผลิตอย่างตรงต่อเวลาเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก
ต่อศักยภาพของการด าเนินการ ข้อตกลงต่าง ๆ  
ระหว่างกิจการและผู้ประกอบการ รวมท้ังการ
รายงาน ราคา และค่าปรับต่าง ๆ ควรจะมีการ
ระบุให้ชัดเจน 
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4. Cyber-security and data protection Issues 
การเช่ือมต่อของเทคโนโลยีนั้นมีความเส่ียงใน
ด้าน Cyber-security และ data security ผู้ผลิต
จะต้องมั่นใจว่ามีการป้องกันท่ีเหมาะสมรวมท้ังมี
การก าหนดความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ  ของ
หน่วยงานและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องในสัญญาให้
ชัดเจน รวมท้ังแผนส ารอง และควรมีการค านึงถึง
กฎหมายในด้ านดั งกล่ าว เช่ น European 
General Data Protection Regulation 

 

South-South Cooperation  
ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ที่มา UN 

เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2559 เจ้าหน้าท่ีระดับสูง
ข อ ง ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ร ว ม ท้ั ง เ ล ข า ธิ ก า ร
สหประชาชาติ นาย บันคีมูนและผู้อ านวยการ
ใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
นาย Guy Ryder ได้กล่าวเน้นถึงความส าคัญ
ของ South – South cooperation หรือความ
ร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา เนื่องใน
โ อก าส วั น  UN Day ส า ห รั บ  South-South 
Cooperation 

เลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวว่า “การ
ร่วมกันเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของประเทศก าลัง
พัฒนา (ภายใต้) ความร่วมมือ South-South 
cooperation นั้นผลักดันความก้าวหน้า (ของ
ประเทศดังกล่าว) อย่างต่อเนื่อง  และ แม้จะมี
ความผันผวนของเศรษฐกิจท่ัวโลก การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (ในกลุ่มประเทศ) 
South-south นั้ น เพิ่ มขึ้ น  ประ เทศ ในกลุ่ ม 
South ได้กลายเป็นส่วนส าคัญในเวทีด้านสังคม
และเศรษฐกิจระดับโลก 

นอกจากนี้เลขาธิการสหประชาชาติตั้งข้อสังเกต
ว่าความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรโลกกว่า
พันล้านคนทั่วโลก 

หากมองย้อนไปจะเห็นได้ว่าบทบาทของความ
ร่วมมือ South-South cooperation ได้รับการ
เ น้ น ย้ า ใ น ข้ อ ต ก ล ง  2 0 3 0  Agenda for 
Sustainable Development กรอบข้อตกลง 
Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction, อ า นั ติ  Addis Ababa Action 
Agenda, ข้ อ ต ก ล ง  Paris Agreement on 
climate change และ Agenda for Humanity 
นาย Ban ได้กล่าวว่าถึงเวลาท่ีจะต้องน าเอา
ข้อตกลงและพันธะเหล่านี้มาด าเนินการให้เป็น
รูปธรรม ซึ่งก็เป็นความท้าทายท่ียิ่งใหญ่มาก 
เพราะแม้ว่ามาตรฐานการด ารงชีวิตในประเทศ
กลุ่ม south จะเพิ่มขึ้น แต่ประเทศก าลังพัฒนา
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เหล่านี้ก็ยังคงมีความท้าทายท่ีมากมายและ
ซับซ้อนอยู ่

โ ดย เฉพาะการต่ อสู้ กั บผล ท่ี เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นาย Ban 
ชี้ ให้ เห็นว่าความร่วมมือแบบ south-south 
cooperation แ ละ  triangular cooperation 
(ระหว่างสามประเทศ) สามารถมีบทบาทส าคัญ
ในการจ ากัดภาวะโลกร้อนให้มีอุณภูมิท่ีเพิ่มขึ้น
ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส 

เลขาธิการฯ ได้ค านึงถึงความส าคัญดังกล่าวและ
ได้ท าการสร้างความร่วมมือผ่านส านักงานของ
เ ข า ใ น รู ป แ บ บ  Southern Climate 
Partnership Incubator เมื่อเมษายนท่ีผ่านมา 
ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสนับสนุนด้าน 
climate action โดยเป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างส านักงานของเลขาธิการ สหประชาชาติ
ร่ ว ม กั บ  UN office for South-South 
cooperation 

นาย Guy Ryder ผู้อ านวยการใหญ่ของ ILO ก็
ได้แสดงความเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าความร่วมมือในรูปแบบใหม่ ๆ นั้น
จ าเป็นส าหรับหมู่ประเทศก าลังพัฒนาในการ
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
(SDGs) แ ละ  2 030  agenda  โ ด ย เ ฉ พาะ 
เป้ าหมาย เลข ท่ี  17   Partnerships for the 
Goals เป้าหมายดังกล่าวระบุให้ความร่วมมือ 
South-South cooperation ให้เป็นเครื่องมือ

ให้ การพัฒนาการ เข้ าถึ ง เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมส าหรับประเทศก าลังพัฒนา และเพื่อ
สร้างศักยภาพและการด าเนินการในภาพรวม
ของเป้าหมาย 2030 Agenda 

นาย ไรเดอร์ยังกล่าวว่าส านักงาน ILO ได้แสดง
ความมุ่งมั่นต่อความร่วมมือ South-South และ 
triangular cooperation ผ่านการด าเนินการใน
หลายหลากด้ าน เช่น  การจัดตั้ ง  gender-
sensitive Social Protection Floors ใ น
ประเทศแอฟริกาและเอเชีย รวมท้ังการจัด
กิ จ ก ร รมขอ ง  South-South network เ พื่ อ
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในละตินอเมริกา 

เพ่ือเป็นท่ีระลึกถึง South-South cooperation 
ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้จัดตั้งให้วันท่ี 
12 กันยายนของทุกปี เป็นการระลึกถึงการรับ
แผน 1978 Buenos Aires Plan of Action for 
Promoting and Implementing Technical 
Cooperation among Developing Counties 
ซึ่งเป็นท่ีมาของ South-South Cooperation 
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แผนกำรด ำเนินกำรของสหภำพยุโรป 
ในปีค.ศ. 2017  
(State of the European Union) 
ที่มา eu 

น า ย  Jean-claude Junker ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมาธิการยุ โรปได้กล่าวต่อท่ีประชุม
ประจ าปีเพื่อรายงานสถานะการของสหภาพยุโรป 
(State of the European Union Speech) ของ
สภาสหภาพยุโรปในวันท่ี 29 กันยายน 2559          
ท่ีผ่านมา มีหัวข้อท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. สหภาพยุโรปต้องลงทุนในด้านการพัฒนา
บุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนายุวชน บุคคล
ท่ีก าลังเสาะหางานและกิจการ Start-ups 
ต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาการลงทุนในด้านดังกล่าว
ก็ เป็นนโยบาย ท่ีมีความส าคัญ ท่ีสู งต่อ
คณะกรรมาธิการยุโรป และได้ถูกด าเนินการ
ผ่ า น ก อ ง ทุ น  European Fund for 
Strategic Investments (EFSI) ท่ี มี ร ะยะ
ด า เนินการสามปีและมุ่ งระดมทุนจาก
ภาคเอกชนอย่างน้อย 315 พันล้านยูโร 
ความส าเร็จของกองทุน EFSI ในปีแรกท่ี
ผ่านมาท าให้คณะกรรมาธิการตัดสินใจเพิ่ม
มูลค่าของกองทุนดังกล่าวเป็นสองเท่า  

2. แผนการลงทุนในแอฟริกา เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว และลด
ความจ าเป็นในการอพยพไปสู่ประเทศอื่น
เพื่ อชี วิ ต ท่ีดี กว่ า  และตั้ งแต่ เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในปีค.ศ. 2008 มีการลดลงของ
มูลค่าการลงทุนในรูปแบบ Foreign Direct 
Investment (FDI) โดยเฉพาะการลงทุนใน
กลุ่มประเทศท่ีมีความบอบบางด้านสังคม
และเศรษฐกิจ ในปีค.ศ. 2012 เพียงร้อยละ 
6 (34.6 พันล้านยูโร) ของการลงทุน FDI  
ท่ัวโลกถูกลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าว 
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปต้ อ งการ ท่ี จ ะ
เปลี่ยนแปลงสภาพดังกล่าวผ่านแผนการ
ล ง ทุน  European Eternal Investment 
Plan (EIP)  ท่ี จะมุ่ งสร้ า งความร่ วมมื อ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการ
ลงทุนในทวีปแอฟริกา ให้เพิ่มขึ้นและน าไปสู่
การยกระดับคุณภาพสังคมและโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ 

3. ข้อเสนอในการติดตั้งบริการ Wifi ท่ีไม่เสีย
ค่าใช้บริการ ให้กับทุกหมู่บ้านและเมืองใน
สหภาพยุโรปภายในปีค .ศ . 2020 นาย 
Juncker ตระหนั กถึ งความส าคัญของ 
Internet ในการยกระดับคุณภาพของ          
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่นการศึกษา การผลิต 
และการคมนาคม คณะกรรมาธิการฯ จึงได้
ก าหนดจุดประสงค์สามข้อในด้านดังกล่าว 
a) ติดตั้งระบบอินเตอร์เนตความเร็วระดับ 
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gigabit (1 gigabit ต่อวินาที) ในสถานท่ีท่ีมี
บทบาทในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและ
สั ง คม  เ ช่ น  โ ร ง เ รี ย น  มห า วิ ท ย าลั ย 
สถาบันวิจัย และสถานท่ีราชการต่าง ๆ        
b) ทุกครัวเรือนของสหภาพยุโรปในเขต
เมืองและชนบทสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนต
ความเร็วสูงระดับ 100 Mbps และสามารถ
ยกระดั บ ให้ เป็ น  Gbps ได้  c) มี ระบบ
เครื อ ข่ า ย  5G ท่ี ค รอบคลุ ม เ ขต เมื อ ง           
ทางหลวง และถนนเส้นหลัก และให้มีระบบ 
5G ให้ประชาชนใช้ ใน เมืองอย่างน้อย             
1 เมืองในแต่ละประเทศสมาชิกภายในปี
ค.ศ. 2020  

4. นักข่าว ส านักพิมพ์ และนักเขียนควรจะ
ได้รับค่าแรงอย่างสมเหตุสมผลและมีการ
ข้อก าหนดด้านการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างชัดเจน ข้อเสนอดังกล่าวมาจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านลิขสิทธิ์ของสื่อต่าง ๆ จาก
การ digitalisation คณะกรรมาธิการได้
เสนอร่างข้อก าหนดด้านลิขสิทธิ์ท่ีมีหัวข้อท่ี
ส าคัญสามข้อ a) การยกระดับการเลือกและ
การเข้าถึงสื่อออนไลน์และข้ามพรมแดน        
ซึ่งครอบคลุมท้ังภาพยนตร์ เพลง ebook 
ต่าง ๆ  b) การพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ด้าน
การวิจัย การศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
คนพิการ โดยมุ่งอ านวยความสะดวกด้าน
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ครูและอาจารย์ในการใช้
สื่ อการสอน และการตีพิมพ์สื่ อต่ าง ๆ 

ส า ห รั บ บุ ค ค ล พิ ก า ร  3) ก า ร ส ร้ า ง 
marketplace ท่ีมีความเป็นธรรมและยั่งยืน
ส าหรับผู้ผลิตและตีพิมพ์สื่อ เพื่อเป็นการสร้าง
เสริมการท ารายได้และเผยแพร่ส่ือต่าง ๆ  

5. สหภาพยุโรปจะท าการก าหนดพรมแดนของ
ต น ด้ ว ย  new European Border and 
Coast ผ่านการด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การลาดตระเวนชายแดนและชายฝั่ง 
ระบบการเข้าออกสหภาพยุโรป (EU Entry-
Exit System – EES) การจัดตั้ งระบบให้
ข้อมูลและการอนุญาติการเดินทางของ
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป  (European Travel 
Information and Authorisation System 
– ETIAS)  การเพิ่มความเข้มแข้ ง ให้กับ 
Europol และการจัดท าเอกสารการเดินทาง
อย่างมีความปลอดภัยมากขึ้น 

นาย Junker ได้กล่าวต่อท่ีประชุม informal 
meeting ระหว่างประมุขของประเทศในสหภาพ
ยุโรปจาก 27 ประเทศ ในฐานะตัวแทนของ
คณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 
2559 และเป็นการเปิดการเจรจาเพื่อเตรียม
โปรแกรมการท างานของคณะกรรมาธิการยุโรป
ในช่วงปีค.ศ. 2017 ระหว่างรัฐสภายุโรป และสภา
ยุโรปท่ีกรุง Bratislava ประเทศสโลวาเกีย  

ท่ี ม า  http://ec.europa.eu/priorities/state-
union-2016_en  


