
 

 
 

 

EU-Industry review 

ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 10 ประจ ำเดือนตุลำคม 2558 

 ผลกำรประชุม Financing for Development          
ครั้งที่ 3 ณ กรุง Addis Ababa 

 ประชุมสมัชชำ (General Assembly) ครั้งที่ 69 
ขององค์กำรสหประชำชำติ  

 Swarovski ลดพนักงำน 200 คน รัฐบำลพร้อมให้
ควำมช่วยเหลือ 

 สหภำพยุโรปต้อนรับวำระกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของ
สหประชำชำติ 

 อิตำลีเข้ำร่วมระบบสิทธิบัตร Unitary patent 

 คลัสเตอร์อุตสำหกรรมที่เป็นเลิศในเยอรมนี (รำยงำน) 
 
 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่ เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำร
อุตสำหกรรมไทย ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเวบบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ 
ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำน
บทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่เกี่ยวข้องได้ที่เวบบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 
Royal Thai Embassy 
48 Cottagegasse,  
1180, Vienna Austria 

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นายพีระพันธ์ จิตราภิรมย์  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
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ผลกำรประชุม  
Financing for Development ครั้งที่ 3  
ณ กรุง Addis Ababa 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ที่มาของข่าว – สหประชาชาติ 

เมื่อวันท่ี 13-16 กรกฎาคมท่ีผ่านมา องค์การ
สหประชาชาติได้จัดการประชุมระดับนานาชาติใน
หัวข้อ Financing for Development ครั้งท่ี 3 ขึ้น 
ณ กรุง Addis Ababa ประเทศเอธิโอเปีย หลังจาก
การอภิปรายและสัมมนาอย่างเข้มข้น ประเทศท่ี
เข้าร่วมการประชุมก็ได้ยอมรับแผนปฏิบัติการ 
Addis Ababa Action Agenda ท่ีระบุมาตรการ
ในการยกระดับแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน และ
ช่วยส่งเสริมการลงทุนท่ีจะมาช่วยแก้ปัญหาสังคม 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ แนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2558 

ระหว่างการประชุม ได้มีการเปิดตัวกองทุน Global 
Financing Facility ท่ีมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพของแม่
และเด็ก กองทุนดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง
องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และองค์กร
อื่นๆ มีมูลค่ากว่า 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  และ

ได้ก าหนดประเทศเป้าหมายท้ังหมด 4 ประเทศ 
ได้แก่ คองโก เอธิโอเปีย เคนยา และทานซาเนีย 

กองทุน Bill & Melinda Gates Foundation ประเทศ
แคนาดา ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ได้ประกาศให้เงิน
สนับสนุนเพิ่มเติมอีก 214 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ธนาคารพหุภาคีด้านการพัฒนา และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศก็ได้ท าสัญญาท่ีจะจัดหา
เงินทุนมูลค่ากว่า 4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในช่วงสามปีจากนี้ และได้แสดงความตั้งใจท่ีจะ
ท างานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐและเอกชนใน          
การระดมทรัพยากรท่ีจ า เป็นในการบรรลุ
เป้าหมาย Sustainable Development Goals 

นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารลงนามข้ อตกลงและ         
ความร่วมมือต่างๆ เช่น 

 Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) และ  UNDP ได้
เปิ ดตั ว โครงการ  Tax Inspectors Without 
Boarders ท่ีจะมาช่วยประเทศก าลังพัฒนา 
สร้างศักยภาพในการตรวจสอบภาษี (tax audit) 

 European Investment Bank และ Food and 
Agricultural Organisation ไ ด้ ล ง น า ม ใ น
ข้อตกลงการลงทุนเพื่ อด าเนินการพัฒนา           
ในด้านการเกษตร ด้าน value chains และ 
private sector เพื่อมุ่งก าจัดความหิวโหยและ
เพิ่มความปลอดภัยด้านอาหาร (food security) 

 FAO ได้ตกลงร่วมมือกับเอธิโอเปียในการด าเนิน
โครงการลดผลกระทบจากความยากจน           

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/07/13/tax-inspectors-without-borders-oecd-and-undp-to-work-with-developing-countries-to-make-tax-audits-more-effective.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2015/07/13/tax-inspectors-without-borders-oecd-and-undp-to-work-with-developing-countries-to-make-tax-audits-more-effective.html
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ในการเดินทางและย้ายถิ่น โครงการดังกล่าว         
มีระยะเวลาสองปี และได้รับการสนับสนุนโดย
รัฐบาลอิตาล ี

 กลุ่ม G7 ได้ลงนามในเป้าหมายท่ีมุ่งลดจ านวน         
ผู้หิวโหยและขาดสารอาหาร 500 ล้านคนภายใน
ปีค.ศ. 2030 และได้ตกลงท่ีจะลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก โดยลดการใช้น้ ามันและเชื้อเพลิง
เหลวภายในสิ้นศตวรรษนี ้

 รายงานจาก โครงการ UNAIDS ได้รายงานว่า
เป้าหมาย Millennium Development Goals 
ได้ลดอัตราผู้ติดเชื้อ HIV และมุ่งก าจัดการติดเชื้อ
ประเภทดังกล่าวให้หมดไปภายในปีค.ศ. 2030 

 UN Women และประเทศสมาชิกได้ประกาศ 
แผนด าเนินการ Addis Ababa Action Plan on 
Transformative Financing for Gender 
Equality and Women’s Empowerment  แผน 
ด าเนินการดังกล่าวมุ่งจัดล าดับความส าคัญ            
ในการลงทุนเพื่อท าให้แผนด าเนินการ Addis 
Ababa Action Agenda ถูกน าไปด าเนินการได้ 
และได้จัดท าข้อเสนอในการผลักดันด้าน Gender 
Equality และ Women's empowerment ของ 
sustainable development agenda 

 โ ครงการ  Sustainable Energy for All ได้
เผยแพร่รายงานท่ี เสนอแนวทางการเพิ่ ม           
การลงทุนด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้ ได้ 120 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯต่อป ี

 

  
ประชุมสมัชชำ (General Assembly) 
ครั้งที่ 69 ขององค์กำรสหประชำชำติ 
สหประชาชาติ 

ในวันท่ี 15 กันยายน 2558 ท่ีผ่านมา การประชุม

สมั ชชา (General Assembly) ครั้ ง ท่ี  69 ของ

องค์การสหประชาชาติ ได้เสร็จสิ้นลง ประธานของ

ท่ีประชุ มนาย  Sam Kutesa รั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงการต่างประเทศของยูกันดา ได้กล่าวใน

การปิดประชุมว่า วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared 

Vision) ในการให้ความส าคัญต่อคนเป็นหลักในการ

ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ จะยกระดับการพัฒนา

ความเป็นอยู่ของประชากรโลก 

การประชุมดังกล่าวมีสมาชิกเข้าร่วมจาก 193 

ประเทศ โดยในช่วงหนึ่งปีท่ีผ่านมามีการประชุม 

105 ครั้ง และการลงมติอีก 327 ครั้ง 

นาย Kutesa ยังได้กล่าวอีกว่า เอกสาร 2030 

Agenda for Sustainability Development เป็ น

ผลท่ีมาจากข้อตกลงท่ีส าคัญ (ในการประชุมครั้งนี้) 

เป็นผลจากการท างานร่วมกันระหว่างประเทศ

สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อก าหนดกรอบ

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/stories/2015/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/stories/2015/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/stories/2015/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf
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โครงสร้ า งการพัฒนา ท่ี มี ความสากลและ                 

มีส่วนร่วม (Universal and Inclusive) 

ตั้งแต่วันท่ี 21 กันยายน เป็นต้นไป ในการประชุมสุด

ยอด (Special Summit) ท่ี ส านั กงานใหญ่ของ

องค์การสหประชาชาติ จะมีการเสนอ 17 เป้าหมาย

ก า รพั ฒนาอย่ า ง ยั่ ง ยื น  ห รื อ  Sustainable 

Development Goal และเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องอีก 

169 เป้าหมาย ต่อท่ีประชุม เป้าหมายดังกล่าวจะ

ถูกบรรจุให้เป็นเอกสารทางการส าหรับประชากร

โลกในศตวรรษท่ี  21 เป้าหมายดั งกล่าวจะมี

ความส าคัญในการผลักดันการสร้างความเท่าเทียม

และความยั่งยืนของโลก ให้สูงขึ้น 

นาย Kutesa ได้ กล่ าวต่ อไปว่ า Addis Ababa 

Action Agenda ท่ี ได้ รั บบรรจุ ในการประชุ ม 

International Conference on Financing for 

Development ครั้ ง ท่ี  3 ในเดื อนกรกฎาคม            

ท่ีผ่านมาเป็นการสร้างรากฐานท่ีส าคัญส าหรับ

เครือข่ายพันธมิตร ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม

การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศของโลก 

( Climate Change) นั้ น เ ป็ น ปั ญ ห า ส า ก ล ท่ี

มนุษยชาติจะต้องท าการท้าทายเพื่อก าหนด

เส้นทางการพัฒนาของโลกให้อยู่บนความยั่งยืน 

นาย Kutesa ได้กล่าวอีกว่า ในการประชุม UN 

Climate Change Conference หรือ COP 21 ท่ี

จะถูกจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ในเดือนธันวาคม           

ท่ีจะมาถึง ประชาคมนานาชาติจ าเป็นท่ีจะต้องมี

ข้อตกลงท่ีมุ่ งมั่ นในการด าเนินการให้ บรรลุ

เป้าหมายท่ีก าหนด อีกทั้งในปีนี้เป็นปีท่ีครบรอบ 

70 ปีขององค์การสหประชาชาติ เป็นโอกาสในการ

ไตร่ตรองบทบาทขององค์กรว่าควรจะมีการพัฒนา

ไปในทิศทางใดเพื่อตอบสนองความท้าทายต่างๆ 

ในปัจจุบัน 

การประชุมสมัชชา (General Assembly) ของ
องค์การสหประชาชาติ มีสมาชิกท้ังหมด 193 
ประเทศ จัดขึ้นทุกๆปีระหว่างกันยายน - ธันวาคม 
หรือนอกเหนือจากนั้น เป็นการประชุมท่ีถกเถียง
ปัญหานานาชาติที่อยู่ภายใต้ UN Charter 
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Swarovski ลดพนักงำน 200 คน             

รัฐบำลพรอ้มให้ควำมชว่ยเหลือ 

ธุรกิจออสเตรีย 

บริษัทคริสตัลและเครื่องประดับชื่ อดั งของ
ออสเตรีย Swarovski ท าการลดจ านวนพนักงาน
ในส านักงานใหญ่ ในแคว้น Tyrol ลง เพราะ
ปริมาณการขายลดลงและการแข่งขันด้านราคา         
ท่ีเข้มข้นขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดของแคว้น Tyrol 
นาย Günther Platter กล่าวว่าทางภาครัฐได้
เตรียมมาตรการท่ีจะมาช่วยเหลือและรองรับ
พนักงานท่ีถูกปลดออก โดยในเบ้ืองต้นจะช่วยใน
ด้านการฝึกอบรมและการหางานใหม่ 

บริษัทได้ท าการแจ้งต่อพนักงานท่ีจะถูกปลดออก
แล้ว และก าลังด าเนินการท าข้อตกลงกับพนักงาน
ด้านเงินชดเชย 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประกาศว่าภาคส่วน         
การผลิตคริสตัลจะสร้างรายได้ที่สูง คาดว่าสัดส่วน
การเติบโตจะสูงถึงเลขสองหลัก นอกจากนี้ บริษัท
ยังกล่าวถึงแนวทางการด าเนินงานใหม่ขององค์กร
อย่างต่อเนื่ องเพื่ อสร้างความสมดุล หลังมี             
การเปลี่ยนแปลงของช่องทางการจัดจ าหน่าย          
ท่ี ส าคัญขององค์ ก ร  โดยองค์ กรจะมุ่ ง ให้

ความส าคัญกับการให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด
และด้านนวัตกรรมมากขึ้น บริษัทแสดงความตั้งใจ
ท่ีจะด าเนินการผลิตในส านักงานดังกล่าวอยู่  
แม้ว่าเมื่อเดือนเมษายนท่ีผ่านมาบริษัทได้กล่าวว่า
จะไม่ลดจ านวนพนักงานลงต่ ากว่า 5,000 คน แต่
ในปัจจุบันจ านวนพนักงานของส านักงานดังกล่าว
ลดเหลือเพียง 4,800 คน 

บริษั ท Swarovski เป็ นบริษั ทออสเตรี ย ท่ี มี

ธุรกรรมการค้ากับประเทศไทยในระดับหนึ่ ง            

มีการส่งวัตถุดิบจากออสเตรียไปไทยเพื่อ เข้าสู่

กระบวนการผลิต ก่อนท่ีจะส่งกลับมาท่ีออสเตรีย

เพื่อกระจายสินค้าไปสู่ตลาดในประเทศต่างๆ ของ

ยุโรป 

 

สหภำพยุโรปต้อนรับวำระกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืนของสหประชำต ิ

ความยั่งยืน 
ที่มาของข่าว: EC 

ท่ีประชุมสุดยอดของสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก
ได้ท าการรับวาระเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goal) เป้าหมาย
ดังกล่าวมีขอบเขตการด าเนินการถึงปี ค.ศ. 2030 
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และมี ท้ังหมด 17 หัวข้อ รวมท้ังมีตั วชี้ วัด ท่ี
เกี่ยวข้อง 169 ตัวชี้วัด 

สหภาพยุโรปได้มีส่วนร่วมในการผลักดันเป้าหมาย
ดังกล่าว ผ่านการด าเนินการของสหภาพยุโรปเอง
และนโยบายการต่างประเทศของตน สหภาพ
ยุโรปได้ร่วมกับนานาประเทศและฝ่ายต่างๆ          
ท่ีเกี่ยวข้องในการผลักดันเป้าหมายดังกล่าว ตลอด
มา 

เป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวได้รวมเอาผลการ
ประชุมของสหประชาชาติด้านการเงินของการ
พั ฒ น า น า น า ช า ติ  (Addis Ababa Action 
Agenda) ท่ีจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา การ
ประชุมดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม
ในด้านการเงิน เช่น การใช้ทรัพยากรในประเทศ 
การสนับสนุนด้านการเงินจากด้านเอกชน และ
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก อ ง ค์ ก ร  Official 
Development Assistance (ODA) 

17 เป้าหมาย SDG - เป้าหมายการพัฒนาท้ัง 17 
เป้าหมายและ 169 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องครอบคลุม
ท้ั ง ส ามมิ ติ ข อ งก ารพั ฒนา ท่ี ยั่ ง ยื น  (ด้ าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ) มุ่งแก้ปัญหา 
ในด้านต่างๆ ของโลก เช่น ความยากจน ความไม่
เท่าเทียมกัน ความมั่นคงทางสุขภาพ การบริโภค
อย่างยั่งยืน การผลิต การเติบโตของการจ้างงาน 
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ความเท่าเทียมทางเพศ รวมท้ังความสงบสุขและ

ความเท่าเทียมของสังคม และการเข้าถึงสถาบัน
ด้านความยุติธรรม 

การประชุมสุดยอดของสหประชาชาติ ได้ถูกจัด
ขึ้นเมื่อวันท่ี 25-27 กันยายนท่ีผ่านมา มีผู้เข้าร่วม
จากประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศ โดยมี        
นาย Frans Timmermans รองประธานาธิบดีของ
สหภาพยุโรปเปน็ตัวแทนคณะกรรมาธิการยุโรป 

 
อิตำลีเข้ำร่วมระบบสิทธิบัตร  

Unitary patent 

เศรษฐกิจสีเขียว 

อิตาลีได้เข้าร่วมระบบสิทธิบัตร Unitary Patent 
ของสหภาพยุโรป เป็นสมาชิกประเทศท่ี 26 ท่ีเข้า
ร่วมระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรดังกล่าว การเข้า
ร่วมของอิตาลีนับเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนา
ระบบสิทธิบัตรนี้ เพราะอิตาลีเป็นตลาดใหญ่
อันดับสี่ของยุโรปในด้านการตรวจสอบสิทธิบัตร 

การตัดสินใจครั้งนี้จะท าให้ระบบ Unitary Patent 
มีความน่ าดึ งดูดมากขึ้ นส าหรับบริษั ทและ         
นักประดิษฐ์ท่ีจะสามารถลงทะเบียน สิทธิบัตรของ
ตนในประเทศท่ีเข้าร่วมท้ังหมดภายในขั้นตอน
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เดียว สหภาพยุโรปมุ่งท่ีจะด าเนินระบบสิทธิบัตร
ดังกล่าวและบังคับใช้ภายในสิ้นปี ค.ศ. 2016 

ระบบสิทธิบัตรดังกล่าวยังช่วยลดค่าด าเนินการ
ของการจดสิทธิบัตรในสหภาพยุโรปอย่างเป็น
นัยส าคัญ จนในปัจจุบันค่าธรรมเนียมการจด
สิทธิบัตรในยุโรปนั้นใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุ่น ระบบสิทธิบัตรดังกล่าวมีความส าคัญ
ต่อบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของสหภาพ
ยุโรปท่ีเน้นด้านนวัตกรรมและมีการด าเนินการ
ข้ามเขตแดน การลงทะเบียนผ่านระบบสิทธิบัตรนี้
จะได้รับการคุ้มครองในทุกประเทศท่ีเข้าร่วมใน
ระบบดังกล่าว 

บริษัทสัญชาติอิตาลีจะได้รับประโยชน์ในการ 
ประหยัดเวลาการด าเนินการและค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตร อิตาลีได้ท าการตกลง
ด้านค่าใช้จ่ายการคุ้มครองสิทธิบัตรและการ
ตัดสินใจของศาล Unitary Patent Court (UPC) 

ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกท้ังหมด 8 ประเทศได้
ลงนามเข้าร่วม UPC ได้แก่ ออสเตรีย ฝรั่งเศส  
เบลเยี่ยม สวีเดน เดนมาร์ก มอลตา ลักเซมเบิร์ก
และโปรตุเกส คณะกรรมาธิการยุโรปได้เร่งให้
ประเทศสมาชิกท่ียังไม่ได้เข้าร่วม เร่งด าเนินการ
เพื่อลงนามภายใต้ UPC เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตาม
กรอบเวลาท่ีวางไว ้

 
คลัสเตอร์อุตสำหกรรมที่เป็นเลิศในเยอรมนี 

(รำยงำน) 

เศรษฐกิจสีเขียว 

(รายงานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมท่ีเป็นเลิศในเยอรมนี) 

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 หลายๆ ประเทศในสหภาพ
ยุ โรปประสบกั บวิ กฤติ เศรษฐกิ จ ท่ี รุ นแรง           
การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวและติดลบ  
บริษัทและกิจการต่างๆ ปิดตัวลง ท าให้สัดส่วน
ประชากรท่ีตกงานเพิ่มสูง ส่งผลลบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศต่างๆ เช่น สเปน 
และอิตาลี แม้เศรษฐกิจของเยอรมนีจะได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติฯ ดังกล่าวเช่นกัน แต่มีการ
ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว อัตราการว่างงานของเยอรมนี
ในช่วงดังกล่าวต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรป 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/10/e0b884e0b8a5e0b8b1e0b8aae0b980e0b895e0b8ade0b8a3e0b98ce0b8ade0b8b8e0b895e0b8aae0b8b2e0b8abe0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b897e0b8b5e0b988.pdf
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และเศรษฐกิจเยอรมันกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อีกครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ ปรากฏการณ์ดังกล่าว
ก่อให้เกิดความสนใจต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของ
เยอรมนีเป็นอย่างมาก 

หนึ่ งในปัจจัยท่ีท าให้ เศรษฐกิจของเยอรมนี             
มี ความเข้ มแข็ งคื อ  การให้ความส าคัญต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการให้บริการ 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
เครื่ องยนต์ และเคมี ภัณฑ์ ท่ี เยอรมนี ได้ รั บ           
การยอมรับและเป็นท่ีต้องการในระดับนานาชาติ 
แบรนด์ Made in Germany เปรียบเสมือนตรา
ประทับรับรองสินค้าคุณภาพสูงและนวัตกรรม          
ท่ีเป็นเลิศ เยอรมนีได้รับต าแหน่งแชมเปี้ ยน           
การส่งออกระดับโลกถึงหกครั้ งในระหว่างปี              
ค.ศ.  2003 - 2008 ในปี  ค.ศ. 2009 เยอรมนี
ส่งออกเป็นมูลค่าถึ ง 1,121 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเป็นหนึ่งในสามของรายได้สุทธิของ
ประเทศ (gross national income) 

นอกจากนี้เยอรมนียังเน้นพัฒนาและลงทุนเพื่อ
ความก้ าวหน้ าด้ านนวัตกรรม มี การก่ อตั้ ง
สถาบันวิจัยของรัฐมากกว่า 750 สถาบันมีบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องกับ R&D มากกว่า 500,000 คน มูลค่า
เม็ดเงินท่ีลงทุนในด้านดังกล่าวในปี ค.ศ. 2007  
คิดเป็น 61.5 ล้านล้านยูโร โดยคิดเป็นสัดส่วน           
การลงทุนจากภาครัฐร้อยละ 28 ภาคเอกชน          
ร้อยละ 68 และเป็นการลงทุนจากต่างชาติอีก          
ร้อยละ 4 และแม้ว่าการลงทุนโดยตรงจากภาครัฐ
ของเยอรมนีจะเป็นสัดส่วนท่ีน้อยกว่าภาคเอกชน 

แต่รัฐก็มีบทบาทท่ีส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไป โดยเฉพาะ
ในเรื่องการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ผ่านการ
ก าหนดนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายส่งเสริม          
การพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาคลัสเตอร์           
เชิงรุกเป็นต้น 

คลั ส เ ต อ ร์  –  เ มื่ อ วิ ท ย ำศ ำสต ร์ พบ กั บ
อุตสำหกรรม 

การพัฒนาคลัสเตอร์ถูกบรรจุให้อยู่ภายใต้นโยบาย
การพัฒนาและส่ งเสริมนวัตกรรม  ภายใต้          
ความเชื่อท่ีว่าค ำตอบต่อควำมท้ำทำยด้ำน
เศรษฐกิจและสังคมจะต้องมำจำกควำมร่วมมือ
ที่ แ น่ น เ ฟ้ น ร ะ ห ว่ ำ ง วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ
อุตสำหกรรม กล่าวคือคลัสเตอร์คือการสร้างจุด
พบปะระหว่างบุคคลต่างๆ ท่ีท างานในด้านท่ี
เกี่ยวข้องกัน โดยไม่ค านึงถึงขอบเขตด้านองค์กร 
ความเชี่ยวชาญ หรือเทคโนโลยีต่างๆ เป็นการ
ส่งเสริมการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ ยน            
ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไว้วางใจซึ่งกัน       
และกัน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความร่วมมือและ
กิจกรรมต่างๆ ต่อไป 

นโยบำยกำรส่งเสริมคลัสเตอร์ของเยอรมนี 

ภาครัฐเยอรมันขับเคลื่อนการส่งเสริมคลัสเตอร์
ผ่านการด าเนินการในสองระดับ คือ ระดับชาติ 
(National) และระดั บสหพันธรั ฐ  (Federal 
State) โดยในระดับชาติมีการผลักดันผ่านสาม
โครงการ คือ  
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1. โครงกำร go-cluster มุ่งกระตุ้นให้เกิดการ
ยกระดับการจัดการคลัสเตอร์สัญชาติเยอรมันให้
มีศักยภาพในระดับนานาชาติ  นอกจากนี้
โครงการดั งกล่ าวยั งช่ วยประชาสัมพันธ์           
คลัสเตอร์และให้ทุนพัฒนานวัตกรรมอีกด้วย 
ปัจจุบันมีคลัสเตอร์ท่ีเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 94          
คลัสเตอร์  มีสถาบันและกิจการท่ี เข้ าร่วม
โครงการกว่า 5,500 กิจการ (SMEs) บริษัท
ข น า ด ใ ห ญ่ ก ว่ า  1 ,3 0 0  บ ริ ษั ท แ ล ะ
สถาบันการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่า 1,500 
องค์กร ในกลุ่มคลัสเตอร์เหล่านี้ มี 15 กลุ่มท่ี
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Gold Label จาก 
European Cluster Excellence Initiative 
(ECEI)   

2. โครงกำร Leading-Edge Cluster Competition 
– More Innovation. More Growth เป็ นการ
แข่งขันท่ีจัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาและวิจัย 
(Federal Ministry of Education and Research) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 ภายใต้นโยบาย High-Tech 
Strategy for Germany ท่ี มุ่ ง ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ มี          
ก ารท า ง านร่ วมกั นระหว่ า งกิ จการจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาควิทยาศาสตร์ต่างๆ 
โดยให้บริษั ทและสถาบันการศึ กษาและ
สถาบันวิจัย ท าการริ เริ่ มจัดตั้ งคลัสเตอร์  
และคลัสเตอร์ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าโครงการจะ
ได้ รั บ ทุนสนั บสนุ น ในรู ปแบบ  matching 

                                       
1 http://www.unternehmen-region.de/en/6517.php 

funding จากภาครัฐมากถึง 40 ล้านยูโร ในช่วง
ระยะ 5 ปี ในปัจจุบันมีการคัดเลือก ไปแล้ว
ท้ังหมด 3 ครั้ง ในปี ค.ศ. 2008 ค.ศ. 2010 และ 
ค.ศ. 2012 ครั้งละ 5 คลัสเตอร ์

3.  Entrepreneurial Regions1 –เป็นมาตรการ
น าสมัย ท่ีมุ่ งจัดตั้ งและพัฒนาเทคโนโลยี  
วิทยาศาสตร์ และทักษะทางธุรกิจในพื้นท่ีท่ีเคย
เป็นเยอรมันตะวันออก ผ่านกองทุนประเภท
ต่างๆ เป้าหมายโครงการนี้คือการส่งเสริม
ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรและ
วางรากฐานส าหรับภาคอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาธุรกิจในพื้นท่ีดังกล่าว 

ส่วนการส่งเสริมคลัสเตอร์ในระดับสหพันธรัฐนั้น 
สหพันธรัฐท้ัง 16 ของเยอรมนีต่างมีนโยบายและ
มาตรการท่ีแตกต่างกันไป ตามจุดแข็งของตนใน        
ด้านเทคโนโลย ีธุรกิจ และนวัตกรรม เช่น รัฐบาวาเรีย    
ได้ด าเนินการโครงการ Bavaria Cluster Campaign 
เพื่ อส่ ง เสริ ม  platforms ท่ี ช่ วยสนับสนุ นการ
ด าเนินการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีส าคัญ
ของรัฐ โครงการดังกล่าวมุ่งสร้างเครือข่ายระหว่าง
กิจการ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพในห่วงโซ่การสร้างมูลค่า และยกระดับ
พลศาสตร์ของนวัตกรรมในแคว้นบาวาเรีย  

 


