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ศักยภาพและความท้าทายของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในสหภาพยุโรป 
อุตสาหกรรมการสื่อสาร 
ที่มาของข่าว: euractiv.com 

อุตสาหกรรมการสื่อสาร (telecommunication) 
มีศักภาพท่ีจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของยุโรป
กลับมาเติบโตอีกครั้ง แต่ท้ังนี้จะต้องมีความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้องต่างๆของยุโรป เพื่อท า
การลดข้อบังคับท่ีไม่จ าเป็นลง สร้างความมั่นคงของ
ตลาด ปฎิวัติการคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภค และ
จัดคลื่นความถี่ให้มีความเป็นเอกภาพ 

ยุโรปเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการ ใช้ Smart Phone 
เป็นอันดับหนึ่งของโลก ในทุกๆ วินาทีมีการส่ง

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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ข้อมูล สิ่งบันเทิงและ การให้บริการด้านธุรกิจผ่าน
อุปกรณ์ Smart Phone สิ่งนี้ท าให้การสื่อสารกลาย
เป้นปัจจัยส าคัญส าหรับผู้คนหลายล้านคน ด้วยเหตุ
นี้อุตสาหกรรมการสื่อสารจึงเป็นภาคส่วนท่ีมี
ความส าคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
เป็นอย่างมาก แต่การเจริญเติบโตของภาคส่วนนี้ 
ยั งมีข้อจ ากัดและความท้าทายในด้ านต่ างๆ 
โดยเฉพาะข้อบังคับท่ีล้าสมัยและแตกต่างกันของ
แต่ละประเทศ 

การทบทวนข้อบังคับให้ทันสมัย จะต้องค านึงถึง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องท่ีหลากหลาย อีกทั้ง
บริบทท่ีแตกต่างในแต่ละประเทศสมาชิก แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้
เกิดเอกภาพท่ีแท้จริงใน single market ของ
สหภาพยุโรป นอกจากนี้แล้วการจัดคลื่นความถี่ก็
เป็นหนึ่งในประเด็นท่ีจะต้องมีแนวปฎิบัติท่ีชัดเจน 
เพราะคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรมีค่าท่ีจ ากัด 

นอกจากการส่งข้อมูลต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว ความปลอดภัยของข้อมูลก็เป็น
สิ่งท่ีส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคในการใช้การบริการเหล่านี้ค่ อนข้าง
เปราะบาง ดังนั้นจึงจะต้องมีมาตรการท่ีดูแลเรื่องนี้
อย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้ 
App แ ละ การบริ ก า รต่ า งๆ  ผ่ า น โท รศั พ ท์  
Smart Phone 

น า ย  Jean-Claude Juncker ป ร ะ ธ า น ธิ ป ดี
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ กล่าวว่า เส้นทางของ
ยุโรปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะถูก
ขับเคลื่อนโดย Tablet และ Smart Phone แต่
ท้ังนี้จะต้องมีการสร้างตลาด Digital ขึ้นมาก่อน   
และต้องการผลักดันให้สหภาพยุโรปเป็นแนวหน้า
ในด้านนวัตกรรมและ Digital technology  

เป็นท่ีน่าสนใจว่าเมื่อ AEC มีผลบังคับใช้ในอนาคต 
การจัดการบริหารด้านโทรคมนาคมของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกจะเป็นไปในรูปแบบใด 

 

 
Green Transport แนวคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมอืงในสหภาพยุโรป 
เมือง 
ที่มาของข่าว: mobilityweek.eu 

ในวันท่ี 16-22 กันยายนของแต่ละปีสหภาพยุโรป
จะมีการจัดกิจกรรม European Mobility Week 
โ ดย ไ ด้ รั บก ารสนั บสนุ น จ าก  Directorates-
General for the Environment and Transport 
of the European Commission จุดประสงค์ของ
การจัดงานคือ การผลักดันให้องค์กรท่ีมีอ านาจใน
แต่ละท้องถิ่นท าการโปรโมตและริเริ่มมาตรการ          
ท่ีส่งเสริมการคมนาคมอย่างยั่งยืน และเชิญชวนให้
ประชาชนลองใช้รูปแบบการเดินทางอื่นๆ ท่ีไม่ใช่
การใช้รถ 

ปีนี้นับเป็นปีท่ี 13 ท่ีมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว       
ซึ่ งกิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจและได้รับการ
เผยแพร่ไปสู่ประเทศต่างๆในสหภาพยุโรป และได้
ข้ามไปสู่ประเทศอื่นๆด้วย เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
บราซิล  

ในปี ค.ศ. 2013 ท่ีผ่านมามีจ านวนเมืองท่ี
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้กว่า 1,931 
เมืองจาก 47 ประเทศ ส่วนในปี ค.ศ. 2014 มี
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จ านวนเมืองท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมมากกว่า 2,000 
เมืองจากกว่า 43 ประเทศ มาตรการท่ีถูกน าไป
ปฎิบัติตั้งแต่เริ่มโครงการมีกว่า 8,623  มาตรการ 

การจัด car-free days และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องมุ่ง
เพิ่ ม ค ว ามต ระ หนั ก ถึ ง ปั ญหาคมนาคม ใน 
ด้านต่างๆ ท่ีผ่านมามีการประเมินผลกระทบด้าน
ลบจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยในช่วงหนึ่ง
ศตวรรษท่ีผ่านมาคาดว่ามีมูลค่าการสูญเสียท่ี
เกิดขึ้นมากกว่า 100 พันล้านยูโร ผลกระทบด้าน
ลบส่วนใหญ่มาจากการเสียเวลาและสุขภาพท่ีแย่
ลงของประชาชน 

กิจกรรมใน European Mobility Week ค่อนข้าง
หลากหลาย อาทิเช่น เมืองวาเลนเซียประเทศ
สเปนได้ท าการห้ามรถยนต์เข้าสู่ถนนวงแหวน
ชั้นในท่ีเวลาปกติจะมีการจราจรท่ีคับคั่ง ทางผู้จัด
ก็หวังว่าการท ากิจกรรมนี้อาจจะน าไปสู่การปิด
ถนนวงแหวนเส้นนี้อย่างถาวรในอนาคต 

นอกจากการจัดกิจกรรมต่างๆแล้ว องค์กรบริหาร
ท้องถิ่นสามารถยื่นกิจกรรมของตนเพื่อเข้าร่วม
ประกวดในรายการ European Mobility Week 
Award 2014 อีกด้วย และท่ีส าคัญ European 
Mobility Week ในปีนี้ยังตรงกับการเปิดรับสมัคร 
Sustainable Urban Mobility Plan Award 
องค์กรบริหารท้องถื่นสามารถส่งโครงการของ
ตนเองท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้าง
และริเริ่มระบบคมนาคมอย่างยั่งยืนได้ โดยรางวัล
ท่ีจะได้รับนั้นมีมูลค่ามากกว่า 10,000 ยูโร 

 

 

US-EU free trade agreement อาจมี
ผลกระทบต่อมาตรฐานการค้าของสหภาพ
ยุโรป 
US-EU 
ที่มาของข่าว: AP, wsj.com 

น า ย  Joerg Leichtfried หั ว ห น้ า พ ร ร ค  
Austrian Social Democrate ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง  
US-EU FTA ว่าอาจจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อ
มาตรฐานของสหภาพยุโรปท่ีสูงได้หากการเจรจาท่ี
จะเกิดขึ้นไม่มีความโปร่งใส แหล่งข่าวได้กล่าวอีก
ว่าองค์กร Austrian Labour Union ได้แสดง
ความกั งวล ท่ีคล้ ายคลึ งกับนาย  Leichtfried 
เช่นกัน โดยเฉพาะความกังวลในด้านความโปร่งใส
ของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้น 

ในปัจจุบันยังมีการปรับแก้ข้อบังคับต่างๆ ใน
ข้อตกลงทางการค้าดังกล่าว โดยล่าสุดสหภาพ
ยุ โ รปได้แสดง ท่าทีว่ าอาจจะท าการยกเว้น 
investor-state dispute settlement clause  
ท่ีค่อนข้างเข้มงวดออกไปจากข้อตกลงนี้ ซึ่งการ
ยกเว้นนี้จะท าให้นักลงทุนสามารถด าเนินการทาง
กฎหมายกับรัฐบาลในกรณีพิพาทท่ีนักลงทุน        
เชื่อว่ารัฐบาลได้ท าการละเมิดข้อตกลงท่ีได้วางไว้ 
ซึ่งปกติแล้วสหภาพยุโรปจะท าการบรรจุข้อบังคับ
นี้ ไ ว้ ใน  FTA ของตน FTA ระหว่ างยุ โ รปกับ
แคนาดา ท่ี เพิ่ ง ส า เ ร็ จ ไ ปหลั ง จ ากผ่ าน การ
ด าเนินการมามากว่าห้าปีก็มีเงื่อนไขนี้อยู่ 

ซึ่งหากเงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นในกรณี
นี้ ก็เพราะยุโรปมีความต้องการท่ีจะผลักดันให้ 
US-EU FTA เกิดขึ้นโดยเร็ว สหภาพยุโรปหวังว่า
สนธิสัญญานี้จะเป็นอีกหนึ่งในแรงผลักดันท่ีจะช่วย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม 
การเจรจาสนธิสัญญาดังกล่าวก็ยังไม่สิ้นสุดและ



EU INDUSTRY REVIEW |ฉบับที่ 9 – กันยายน 2557 4 
 

 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

จะต้องจับตามองกันต่อไปว่าสหภาพยุโรปจะ
ยกเว้นเงื่อนไขอันเข้มงวดของตนเองนี้หรือไม่ 

 
 ฺBuzzStreets ค าตอบของ Startup เพื่อ
หลีกเลี่ยงรถตดิ 
Startup/transport 
ที่มาของข่าว EC 

Buzzstreets เป็น App ส าหรับ Smart phone ท่ี
ใช้ รวบรวมข้ อมูลเพื่ อแสดงให้ เห็นถึ งสภาพ
การจราจรของเมืองในระดับ real-time ว่ามีการ
ติดขัดการจราจรท่ีใด พร้อมสาเหตุและค าแนะน า
เส้นทางหลีกเลี่ยง โดย Buzzstreets น านวัตกรรม
ใหม่มาใช้เพื่อการเฝ้าติดตามสภาพการจราจรผ่าน 
drones และ Buzzmotos ท่ีท าการลาดตระเวน
โครงข่ายถนน ข้อมูลต่างๆเช่นรูป และเหตุการณ์
ต่างๆจะได้รับการเก็บและเผยแพร่ทาง App ผู้ใช้จะ
สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรและรับการแจ้ง
เตือน push notification ตลอดเวลา 

Buzzstreets ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัทขนาด
เล็กสัญชาติโปรตุเกส และบริษัท Cisco America 
ผ่านโครงการ European Commission Horizon 
2020 และ  Europe-Brazil Connect และได้เปิด
ให้ใช้บริการในวันท่ี 24 กันยายนท่ีผ่านมา ผู้ท่ีสนใจ
สามารถดาว์นโหลด App นี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เมืองท่ีครอบคลุมการบริการในปัจจุบันได้แก่ 
Lisbon และ Porto Buzzstreets วางแผนท่ีจะท า
การขยายการให้บริการไปสู่เมืองหลักๆในสหภาพ
ยุโรปและอเมริกาใต้ ต่อไป  

Buzzstreets มุ่งท่ีจะเป็นหนึ่งในบริษัทระดับ
นานาชาติภายในปี ค.ศ. 2015 โดยในเบื้องต้นได้รับ
การลงทุนไปแล้ว 100,000 ยูโรและจะท าการเพิ่ม
ทุนในอนาคตอีก 1.5 ล้านยูโร 

นาย João Marques Fernandes CEO ของ Buzzstreets 
กล่าวว่าเขามีความตั้งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ ชีวิตของผู้คน เขาจึงได้พัฒนา 
App ของ Smart phone นี้ขึ้นเพื่อช่วยหลีกเลี่ยง
รถติด การเสียเวลาและค่าใช้จ่าย นาย João นับว่า
เป็นนักธุรกิจท่ีมีประสบการณ์ในด้านการตลาดและ
การสื่อสาร เพราะนอกจาก Buzzstreets แล้วเขา
ยังเป็นเจ้าของบริษัท Megalodon Innovation ท่ี
อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของ Buzzstreets อีกด้วย 
นาย João ท้ิงท้ายว่า Start-up incubators ซึ่ง
เป็นโครงการของสหภาพยุโรปได้ช่วยให้เป้าหมาย
ทางธุรกิจของเขาประสบความ ส าเร็จอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

 

ความปลอดภัยของสารให้ความหวาน 
Aspartame 
ข้อก าหนด 
ที่มาของข่าว: euractiv.com 

ในปัจจุบันมีการใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์ใน
เครื่ อ งดื่ มประ เภท  Diet และ โย เกิ ร์ ตอย่ า ง
แพร่หลายเช่นสาร saccharin สาร sucralose 
และ สาร aspartame ภายใต้ความเชื่อว่าสารให้
ความหวานเหล่านี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 

http://www.buzzstreets.com/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.eubrazilconnect.com/
http://in.linkedin.com/in/kapeus
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โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน แต่
ง านวิ จั ย ใหม่ ล่ า สุ ด ท่ี ถู ก ตี พิ มพ์ ใ น ว ารสา ร
วิทยาศาสตร์ Nature กลับแสดงให้เห็นว่าสารให้
ความหวานสังเคราะห์เหล่านี้สามารถส่งผลให้
ระดับน้ าตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น  

งานวิจัยจากนิตยสาร Nature ท่ีว่านี้เป็นการ
ประสานกันระหว่างผลการวิจัยสองหัวข้อคือ 
งานวิจัยด้านผลกระทบของสารให้ความหวานต่อ
ระดับน้ าตาลในเส้นเลือดและงานวิจัยด้านการ
ท างานท่ีซับซ้อนของแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร 
ซึ่งท าให้พบว่าสารให้ความหวานมีผลกระทบต่อ
การสร้างแบคทีเรียในกระเพาะอาหารและมี
ผลกระทบทางลบ เช่นการเพิ่มขึ้นของระดับ
กลูโคสในเส้นเลือด โดยผลกระทบท่ีว่านี้จะ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เพราะแต่ละบุคคลมี
แบคทีเรียในกระเพาะอาหารและกรรมพันธุ์ ท่ี
แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นสารเคมีท่ีเป็นอันตราย
ต่อคนๆ หนึ่งก็อาจจะไม่เป็นอันตรายกับอีกคนก็ได้ 

ผลของงานวิจัยท่ีว่านี้ยังไม่บ่งชี้ชัดว่าอะไรเป็น
สาเหตุท่ีท าให้แบคทีเรียเหล่านี้เกิดความผิดปกติ  
แต่ก็สามารถยืนยันได้ว่าการบริโภคสารให้ความ
หวานมีผลกระทบต่อแบคทีเรียหลายๆชนิด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 (type 2 
diabetes) อย่างไรก็ตามผลวิจัยจากนิตยสาร 
Nature นี้มีความเห็นท่ีตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับ
ค ว ามคิ ด เ ห็ น ขอ ง  European Food Safety 
Authority (EFSA) ท่ีเชื่อว่าสารให้ความหวานนี้ไม่
มีผลกระทบต่อผู้บริโภค 

ก่อนหน้านี้ EFSA ได้ท าการเผยแพร่ข้อมูลในเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 2013 ว่า aspartame saccharin 
และผลิตภัณท์ท่ีเกี่ยวข้องปลอดภัยต่อการบริโภค
และไม่มีผลกระทบทางลบต่อประชากรโดย EFSA 
ได้ท าการสรุปผลจากงานวิจัยกว่าหนึ่งร้อยชิ้น 
น อ ก จ า ก นี้ แ ล้ ว  EFSA ยั ง ไ ด้ ร้ อ ง ข อ ต่ อ

คณะกรรมาธิการยุโรปให้ช่วย EFSA ในการ
สนับสนุนและให้ความมั่นใจต่อผู้บริโภคในการใช้ 
aspartame อีกด้วย 

ปริมาณของ saccharin ท่ีสามารถบริโภคได้ในแต่
ละวันหรือ ‘acceptable daily intake’ (ADI) 
ปัจจุบันถูกก าหนดไว้ท่ี 40 มิลลิกรัมต่อหนึ่ง
กิโลกรัม (อาหาร) ส่วน aspartame ไม่พบว่ามี
การก าหนดปริมาณท่ีสามารถบริ โภคได้  แต่ 
appartame ได้ถูกตรวจสอบความปลอดภัยถึง 6 
ครั้ง ตั้งแต่ได้รับการยินยอมให้ใช้ได้ในสหภาพ
ยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1994 

ก่อนหน้านี้ในปี ค.ศ. 2010 ก็มีการตีพิมพ์งานวิจัย
ท่ีท าให้ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสาร 
aspartame สั่นคลอนมาแล้ว งานวิจัยดังกล่าว
แสดงให้ เห็นถึ งความเชื่ อมโยงระหว่าง สาร 
aspartame กับมะเร็งและการคลอดก่อนก าหนด
ของหนูท่ีใช้ในการทดลอง งานวิจัยนี้ท าให้
ประชาชนมีความไม่เชื่อมั่นต่อการใช้สารดังกล่าว 
จนคณะกรรมมาธิการยุโรปได้ร้องขอให้ EFSA เร่ง
ด าเนินการประเมินผลกระทบของ Aspartame 
จากเป้าหมายปี ค.ศ. 2020 ให้เร็วขึ้น แต่จากการ
แถลงข่าวโดย EFSA ครั้งล่าสุด ยังไม่มีความ
ชัดเจนถึงผลกระทบของ aspartame และสารให้
ความหวานอื่นๆ โดย EFSA กล่าวว่าต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมเสียก่อน 

สหภาพยุโรปให้เงินสนบัสนุน Web start-
ups กว่า 80 ล้านยูโร   
start-up 
ที่มาของข่าว: ec 

บริษัท start-up สัญชาติยุโรปสามารถเข้าถึง
เงินทุนของสหภาพยุโรปมูลค่ารวมกว่า 80 ล้าน 
ยูโร หากบริษัทใช้ open internet platform ใน
การพัฒนาธุรกิจของตนบนอินเตอร์เนต 
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คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ท าการประกาศ
โครงการสนับสนุน start-up และ SMEs ท่ีใช้
เทคโนโลยี FIWARE  เมื่อวันท่ี 17 กันยายนท่ีผ่าน
มา คาดว่าจะมีผู้ประกอบการกว่า 1,000 รายท่ีจะ
ได้รับประโยชน์จากการโครงการนี้ โดยแต่ละราย
จะได้รับเงินสนับสนุนเป็นมุลค่าสูงสุด 15,000 ยูโร 
เงินท่ีจะได้รับนี้มีเงื่อนไขท่ีแตกต่างจากแหล่งทุน
อื่นๆของสหภาพยุโรป เพราะผู้ประกอบการ
สามารถขอรับเงินสนับสนุนนี้ ได้ โดยไม่ต้อง
แลกเปลี่ยนกับ equity อื่นๆของกิจการ 

FIWARE เป็น open-source, royalty free 
platform ท่ีสามารถใช้ในการพัฒนา apps ข้อดี
ของ FIWARE คือการท าให้โปรแกรมท่ีได้รับการ
พัฒนาสามารถ เข้ าสู่ ตลาดได้ เ ร็ วกว่ าปกติ 
มาตรการการสนับสนุนของคณะกรรมาธิการยุโรป
นี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้กิจการ ขนาดกลางและ
เล็กสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและพัฒนากิจการได้ 

อย่างไรก็ ตามกิจการท่ีสนใจจะต้องส่งรายละเอียด
เพื่อของรับทุน โดยได้มีการเปิดสมัครครั้งท่ีสองไป
แล้วใในวันท่ี 17-18 กันยายน โครงการนี้คาดว่า
จะช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม
รูปแบบเก่าเช่นภาคการผลิตและอุตสาหกรรม
รูปแบบใหม่ ท่ี เน้นการสร้างนวัตกรรมในด้าน 
information & communication 

 

ก้าวต่อไปของเยอรมน ี- High-Tech 
Strategy (HTS) 
เยอรมน ี
ที่มาของข่าว: hightech-strategie.de 

รัฐบาลเยอรมันได้ท าการเปิดตัวนโยบาย High-
Tech Strategy (HTS) เพื่อท าการผลักดันการบูร
ณาการและความร่วมมือระหว่างภาควิจัยและ
เศรษฐกิจ (การค้า) เมื่อวันท่ี 3 กันยายน ค.ศ. 2014 
ท่ีผ่านมา 

นโยบายนี้ตั้งอยู่บนหลักการท้ังหมดห้าข้อด้วยกัน 

1. Priority tasks for the future: ให้ความส าคัญ
ต่อยุทธศาสตร์ High-tech ท่ีมีความส าคัญ
เชิงนวัฒกรรมได้แก่ Digital economy and 
society, sustainable economics and energy, 
Innovative workplace, Healthy Life, Intelligent 
Mobility, and Civil Security. 

2. Better Transfer: รัฐบาลจะสร้างยุทธศาสตร์ 
high-tech และมาตรการต่างๆ ท่ีจะยกระดับ
โครงข่ายด้านความรู้และธุรกิจในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติให้ดีขึ้น โดย
ค านึงถึงความเข้มแข็งท่ีมีอยู่เดิม และสร้างรูปแบบ
การประสานงานในรูปแบบใหม่ 

3. Higher innovation dynamics: นโยบายนี้จะ
สร้างความเข้มแข็งความ dynamics ของ
นวัตกรรมในเศรษฐกิจของเยอรมัน และสนับสนุน
กิจการระดับกลางและเล็ก (SMEs) อีกท้ังบริษัท 
start-up ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เป็นผู้บุกเบิก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเป็น ผู้น าตลาด 

4. Improved Framework: พัฒนากรอบ
โครงสร้างท่ีจ าเป็นต่อระบบนวัตกรรมของเยอรมัน
ในการสร้างแรงงานท่ี จ าเป็น ท้ังด้านฝีมือความรู้ 
และด้านการเงินสนับสนุน 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2014/09/grafik_innovationspolitik_960x1000px.jpg
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5. Stronger Dialogue: ในนโยบายใหม่นี้ รัฐบาล
ของเยอรมันจะเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างสังคมและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสังคม technology openness และ 
social innovation 

เป้ าหมายหลักของนโยบายนี้ คื อการสร้ า ง 
นวัตกรรมท่ีใช้งานได้ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
อีกท้ังขับเคลื่อนภาคนวัตกรรมของเยอรมันให้คง
ความเป็นเลิศ มุ่งตอบปัญหาต่างๆท่ีเกิดใน
ศตวรรษนี้ ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรจ านวนมาก สร้างงาน
ในเยอรมนีและใช้งานทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ใน
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐบาลได้เลือกโครงการต่างๆท้ังหมด 10 โครงการ
ซึ่งโครงการเหล่านี้จัดเป็น 5 ประเภทด้วยกันได้แก่ 
climate/energy, health/nutrition, mobility, 
safety, and communication. โครงการท้ังหมด
แบ่งตามด้านมีดังต่อไป 

ด้าน Climate/energy 
 CO2-neutral, energy-efficient and 

climate-adapted city 
 Intelligent conversion of energy 

supply 
 Renewable raw materials as an 

alternative to oil 
ด้าน Health/nutrition 

 Improved  diseases treatment with 
tailor-made medicine 

 Better health from targeted 
prevention and nutrition 

 Individual living of retired-
population 

ด้าน Mobility 
 Sustainable mobility 

ด้านความปลอดภัย 
 Secure identity 

ด้านการสื่อสาร 
 Internet-based services for the 

economy 
 Industry 4.0 

ในล าดับต่อไปจะมีการจัดตั้งองค์กรท่ีจะเป็น
ผู้ด าเนินการนโยบายนี้ให้เป็น รูปธรรม โดยคาดว่า
จะมีนาย Reimund Neugebauer ประธานของ
องค์กร Fraunhofer และ Andreas Barner 
ป ร ะ ธ า น บ ริ ษั ท ย า ร า ย ใ ห ญ๋  Boehringer 
Ingelheim เป็นหัวหน้าองค์กรใหม่นี้ 

 

มาตรการควบคุมสินคา้เพื่อประหยัด
พลังงานของสหภาพยุโรป - ข้อควบคุม
ประสิทธิภาพเครือ่งดดูฝุ่น 
พลังงาน 
ที่มาของข่าว: globalpost.com 

สหภาพยุ โ รปได้ท ารับรองกฎหมายควบคุม
เครื่องดูดฝุ่นท่ีวางจ าหน่ายในตลาด โดยเริ่มบังคับ
ใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2014 ท่ีผ่านมา 
เครื่องดูดฝุ่นท่ีใช้ไฟมากกว่า 1600 Watt จะถูกงด
จ าหน่าย และในปี ค.ศ. 2017 เครื่องดูดฝุ่นท่ีใช้ไฟ
มากกว่า 900 Watt จะถูกงดจ าหน่ายในช่วงต่อไป 

https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2014/09/clipboard01.jpg
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สหภาพยุโรปได้ชี้แจงว่าความแรงของเครื่องดูดฝุ่น
ท่ีลดลงไม่ได้หมายความว่าจะท าให้ศักยภาพของ
เครื่องดูดฝุ่นจะลดลงไปด้วย กฎบังคับใหม่ของ
สหภาพยุโรปนี้มุ่งท่ีจะผลักดันให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี  ท่ี จะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเครื่องดูดฝุ่นให้สูงขึ้นในขณะท่ี
ลดการใช้พลังงานให้ต่ าลง ข้อบังคับของสหภาพ
ยุโรปนี้มุ่งควบคุมความสามารถในการดูดฝุ่น การ
กรองอากาศ เสียง ความคงทนของเครื่องในการใช้
งาน และพลังงานท่ีใช้ โดยจะมีการให้เรตติ้งล าดับ
ระหว่าง A-G 

การควบคุมการ ให้ เ รตติ้ ง นี้ เป็ นหน้ า ท่ี ของ
หน่วยงานท่ีควบคุมสินค้าของแต่ละ ประเทศ ท่ีจะ
ท าการทดสอบ และตรวจสอบว่าสินค้ามีศักยภาพ
ตามเรตติ้งที่ได้รับ 

การศึกษาได้แสดงให้ เห็นว่าสหภาพยุโรปจะ
สามารถลดการใช้พลั ง ง านได้ มากกว่ า  19 
Terawatt hours (TWh) ในแต่ละปีพลังงานท่ีลด
นี้สามารถน าไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบรถไฟใต้
ดินของ ลอนดอนได้เป็นเวลากว่า 20 ปี 

คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปยั งมี แผน ท่ีผลั กดั น 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
โดยได้ท าการศึกษาเพิ่มเติม ผลการศึกษาจะเสร็จ
สิ้นในเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 ซึ่งสหภาพยุโรป
จะท าการพิจารณาต่อไป 

ข้อบังคับท่ีสหภาพ ยุโรปได้ก าหนดนี้เป็นสิ่งท่ี
ผู้ผลิตในประเทศไทยต้องให้ความสนใจ เพราะ
ข้อก าหนดท่ีจะออกมาบังคับใช้ในอนาคตจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการ 

 

 

EU-Industry Review เป็นพื้นท่ีเผยแพร่
ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใน
ยุโรป เพื่อวงการอุตสาหกรรมไทย ซึ่งน าเอา
บทความจากเวบบล็อกของ ส านักงาน           
ท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 
ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย            
มาจัดท าในรูปแบบจดหมายแจ้งข่าวราย
เดือน ท่านสามารถอ่านบทความเหล่านี้และ
ลิงค์ท่ีเกี่ยวข้องได้ที่เวบบล็อกของส านักงานฯ 

ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมใน
ต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย 
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