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อตุสำหกรรมจกัรยำนในสหภำพยโุรป -ชอ่งทำงเศรษฐกจิสีเขยีว 

ในช่วงสองสำมปีท่ีผ่ำนมำอุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับจักรยำนในสหภำพยุโรปมีกำรเติบโต
อย่ำงรวดเร็ว จ ำนวนรถจักรยำนท่ีจ ำหน่ำยในสหภำพยุโรประหว่ำงปี ค.ศ. 2012-2013 มีมำกกว่ำ
จ ำนวนรถยนต์ และเป็นท่ีน่ำสนใจท่ีพบแนวโน้มดังกล่ำวใน 23 ประเทศจำก 28 ประเทศสมำชิก
ของสหภำพยุโรป เช่น สหรำชอำณำจักรมีกำรขำยรถจักรยำนมำกกว่ำ 3 ล้ำนคันในขณะท่ีมี             
กำรขำยรถยนต์เพียง 2 ล้ำนคัน ในอิตำลีนับเป็นครั้งแรกท่ีรถจักรยำนขำยได้มำกกว่ำรถยนต์
หลังจำกสงครำมโลกครั้งท่ีสอง หรือแม้แต่ในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปนก็ตำม (รูปท่ี 1) 
ท้ังนี้ ในประเทศลิทัวเนีย กรีซ โรมำเนีย สโลวีเนีย และฮังกำรี  มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงจ ำนวน
รถจักรยำนและรถยนต์ท่ีสูงเป็นพิเศษ (รูปท่ี 2) 

 
รปูที ่1 ปริมำณกำรขำยรถจักรยำน และรถยนต์ ที่สูงที่สุด 5 อันดับในสหภำพยุโรป 

ที่มำ – ACEA (European Automobile Manufacturers' Association),                             
COLIPED (Confederation of the European Bicycle Industries) 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
http://www.acea.be/
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB4QFjAAahUKEwjM8bjXj6HHAhWDXRoKHXWzAFs&url=http%3A%2F%2Fwww.conebi.eu%2F%3Fpage_id%3D685&ei=2vbJVcycGYO7afXmgtgF&usg=AFQjCNH2OL9pHEe1K8ivE1K7R2sT-0uYiA&sig2=5lLwY48Qd2tOEIHB68m4xA
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รปูที ่2 ประเทศในกลุ่ม EU ที่จักรยำนขำยดีกว่ำรถยนต์มำกที่สุด 
ที่มำ - ACEA, COLIPED 

ส ำนักข่ำว NPR ซึ่งเป็นแหล่งข่ำวดังกล่ำวคำดว่ำกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำกำรซื้อรถจักรยำน 
มำจำกวิกฤติเศรษฐกิจของสหภำพยุโรป ท่ีท ำให้จ ำนวนกำรขำยรถยนต์ตกต่ ำอย่ำงต่อเนื่อง 
ประกอบกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสหภำพยุโรปท่ีไม่นิยมกำรมีรถยนต์ไว้ใน
ครอบครองก็มีส่วนด้วยเช่นกัน 

อตุสำหกรรมจักรยำน-อตุสำหกรรมดำ้นสิง่แวดลอ้มทีม่ัน่คง? 

รำยงำนขององค์กำรนักปั่นจักรยำนของสหภำพยุ โรป (ECF - European Cyclists' 
Federation) ประจ ำปี ค.ศ. 2014 แสดง  ให้เห็นจ ำนวนกำรจ้ำงงำนของภำคอุตสำหกรรมจักรยำน
ของสหภำพยุโรป ซึ่งแยกออกเป็น ด้ำนกำรผลิต กำรท่องเท่ียว กำรจ ำหน่ำย โครงสร้ำงพื้นฐำน และ
กำรให้บริกำร มีกำรจ้ำงงำนรวมมำกกว่ำ 655,000 ต ำแหน่ง ซึ่งสูงกว่ำภำคอุตสำหกรรมเหมืองแร่ 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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(615,000 ต ำแหน่ง) และภำคอุตสำหกรรมเหล็ก (350,000 ต ำแหน่ง) ของสหภำพยุโรปเสียอีก 
สัดส่วนหลักของกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมจักรยำนอยู่ในภำคกำรท่องเท่ียวโดยจักรยำน 
(bicycle tourism) โดยมีจ ำนวนต ำแหน่งงำนโดยรวมกว่ำ 524,000 ต ำแหน่ง ส่วนอันดับท่ีสอง            
คือภำคกำรขำย (retail) มีจ ำนวนต ำแหน่งงำน 80,000 คน ท้ังนี้ มีกำรคำดกำรณ์ว่ำสัดส่วน                
กำรจ้ำงงำนดังกล่ำวจะเพิ่มขึ้นตำมสัดส่วนกำรใช้จักรยำน ท่ีในปัจจุบันอยู่ท่ีประมำณร้อยละ 3         
ของกำรเดินทำงท้ังหมดในสหภำพยุโรป รำยงำนดังกล่ำวได้ประเมินว่ำหำกสัดส่วนดังกล่ำวเพิ่ม            
เป็นสองเท่ำ จ ำนวนกำรจ้ำงงำนในภำคส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นจนเกิน 1 ล้ำนต ำแหน่งภำยในปีค.ศ. 2020 
จึงเป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำอุตสำหกรรมจักรยำนอำจจะเป็นภำคอุตสำหกรรมท่ีส ำคัญในด้ำนกำรจ้ำงงำน
ของสหภำพยุโรปต่อไป 

รำยงำนของ ECF ยังได้แสดงให้เห็นอีกว่ำโดยท่ัวไปแล้วกำรจ้ำงงำนท่ีเกี่ยวข้องกับจักรยำน
มีควำมมั่นคงของงำนท่ีสูงและมีกำรเข้ำถึงตลำดแรงงำนได้ง่ำย ลักษณะดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึง
โอกำสในกำรลงทุนของรัฐบำลเพื่อสร้ำงงำนและรำยได้ของประชำชน ผ่ำนกำรสนับสนุนเศรษฐกิจ
สี เขี ยวและคำร์บอนต่ ำ  (green and low-carbon economy) โดยเฉพำะกำรลง ทุน ใน
ภำคอุตสำหกรรมจักรยำนท่ีมีศักยภำพในกำรสร้ำงงำนมำกกว่ำภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์            
ถึงสำมเท่ำตัว นอกจำกนี้กำรใช้จักรยำนยังส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วยเพรำะนักปั่นจักรยำน
ใช้บริกำรร้ำนอำหำรและร้ำนกำแฟต่ำงๆ ในท้องถิ่นสูงกว่ำผู้ใช้พำหนะประเภทอ่ืนๆ 

คณะกรรมำธิกำรยุโรปตระหนักถึงควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมจักรยำนในกำรสร้ำงงำน
และกำรผลักดันอุตสำหกรรมสีเขียว โดยได้พยำยำมผลักดันนโยบำยต่ำงๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริม
อุตสำหกรรมจักรยำนของยุโรปอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีเกี่ยวกับจักรยำน
และจักรยำนไฟฟ้ำ กำรจัดตั้งข้อบังคับและมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ ของจักรยำนไฟฟ้ำ เป็นต้น  

ตลำดจกัรยำนยโุรปและสว่นแบง่ของประเทศไทย 

ส ำนักข่ ำว bike-eu.com รำยงำนสถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรมจักรยำนยุ โรปว่ ำ                 
ในปี ค.ศ.2014 มีกำรเติบโตท่ีดีกว่ำช่วงปี ค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 2013 โดยเฉพำะในภำคส่วนของ
จักรยำนไฟฟ้ำท่ีมีอัตรำกำรเติบโตสูง และเป็นภำคส่วนส ำคัญท่ีช่วยพยุงอุตสำหกรรมจักรยำน             
ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจท่ีผ่ำนมำ ข้อมูลในตำรำงท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงจ ำนวนจักรยำนและรำคำเฉลี่ย   
ต่อคันท่ีน ำเข้ำมำจำกนอกสหภำพยุโรป ท้ังนี้ ข้อมูลดังกล่ำวของป ีค.ศ. 2014 ยังไม่ได้รับกำรเผยแพร่  
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 ตำรำงที ่1 EU Bicycle Import per Country from Outside Europe (in unit) 
ป ีค.ศ. 2013 2012 

ประเทศ จ ำนวนจักรยำน รำคำเฉลีย่ต่อคนั จ ำนวนจักรยำน รำคำเฉลีย่ต่อคนั 
Austria 140,976 € 155.51 171,287 € 132.34 

Belgium* 405,035 € 212.31 540,456 € 173.97 

Bulgaria 28,562 € 12.78 34,477 € 12.02 
Cyprus 6,987 € 64.03 7,246 € 55.09 

Czech Republic 113,024 € 227.77 121,520 € 237.61 

Denmark 250,107 € 146.51 311,700 € 159.15 
Estonia 19,224 € 122.56 21,770 € 117.32 

Finland 132,076 € 120.91 155,983 € 109.82 
France 87,742 € 265.48 212,217 € 166.39 

Germany 1,191,064 € 168.25 1,086,474 € 167.23 

Greece 40,615 € 81.16 83,121 € 77.50 
Hungary 24,234 € 54.28 46,671 47.34 

Ireland 92,844 € 41.20 148,503 € 74.08 

Italy 252,657 € 162.47 277,631 € 144.24 
Latvia 10,005 € 132.26 9,811 € 117.56 

Lithuania 18,519 € 47.66 6,984 € 75.99 
Malta 9,141 € 9.09 849 € 64.21 

Netherlands 1,062,066 € 166.66 1,000,340 € 195.50 

Poland 178,563 € 68.40 224,393 € 82.36 
Portugal 31,483 € 86.40 62,052 € 102.70 

Romania 25,380 € 29.67 63,043 € 24.33 

Slovakia 56,905 € 18.68 12,145 € 82.40 
Slovenia 26,359 € 160.08 26,925 € 175.47 

Spain 193,705 € 172.07 268,885 € 157.36 

Sweden 367,174 € 124.98 347,945 € 120.67 
UK 2,613,983 € 103.00 2,919,653 € 93.77 

Total imports 7,378,430 € 137.07 8,162,090 € 132.30 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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จำกตำรำงท่ี 1 จะเห็นได้ว่ำมีกำรลดจ ำนวนรถจักรยำนท่ีน ำเข้ำลงระหว่ำงปี ค.ศ. 2012 
และ ค.ศ. 2013 ประมำณร้อยละ 10 แต่มูลค่ำเฉลี่ยต่อคันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ร้อยละ 4) ประเทศ             
ท่ีมีมูลค่ำสุทธิในกำรน ำเข้ำสูงท่ีสุด 5 ประเทศในปี ค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 2013 ได้แก่ สหรำช
อำณำจักร (2.9 ล้ำน และ 2.6 ล้ำนคัน ตำมล ำดับ) เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และ
สวีเดน  ส่วน 5 ประเทศท่ีมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำต่อคันสูงท่ีสุดในปี ค.ศ. 2012 ได้แก่ สำธำรณรัฐเช็ก 
(237.61 ยูโรต่อคัน) เนเธอร์แลนด์ สโลวีเนีย เบลเยี่ยม และเยอรมนี ส่วนในปี ค.ศ. 2013 ได้แก่ 
ประเทศ ฝร่ังเศส (265.48 ยูโรต่อคัน) สำธำรณรัฐเช็ก เบลเยี่ยม สเปน และเยอรมนี  

หำกเปรียบเทียบในภำพรวมจำกมุมมองของประเทศที่ส่งออกจักรยำนให้สหภำพยุโรป            
ซึ่งเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่ง ตำมตำรำงท่ี 2 

ตำรำงที่ 2 TopTen ประเทศที่สง่จกัรยำนเข้ำสู่ EU-27 (คนั) 
ประเทศ ค.ศ. 2014 มค.-มิย. ค.ศ. 2013 มค.-มิย. (ล ำดับในป ีค.ศ. 2013) +/- 2014 vs. 2013 (มค.-มิย.) 
Taiwan 984,131 1,053,749 (1) -6.60% 
Cambodia 694,659 774,059 (2) -10.25% 
Philippines 433,337 338,424 (3) 28.04% 
Thailand 325,553 287,798 (4) 13.11% 

Bangladesh 291,049 259,136 (5) 12.31% 
PR China 246,381 217,998 (7) 13.02% 
Sri Lanka 220,121 219,458 (6) 0.30% 
Tunesia 184,945 147,242 (10) 25.60% 
Turkey 174,022 149,875 (9) 16.11% 
Indonesia 137,600 208,640 (8) -34.05% 
Total Units 4,088,584 3,956,687 3.33% 

ท่ีมำ - Eurostat (ไม่มีข้อมูลของโครเอเชีย) 

ปริมำณน ำเข้ำจักรยำนในหกเดือนแรกของปี ค.ศ. 2014 สูงกว่ำช่วงเดียวกันของปี ค.ศ. 
2013 ถึงร้อยละ 3.3 ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนของ CONEBI (Confederation of the European 
Bicycle Industry) ท่ีชี้ให้เห็นว่ำในปี ค.ศ. 2014 มียอดจ ำหน่ำยของจักรยำนในสหภำพยุโรป
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 คิดเป็นจักรยำนและจักรยำนไฟฟ้ำกว่ำ 20 ล้ำนค้น 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงให้เห็นว่ำ 5 ประเทศท่ีท ำกำรส่งจักรยำนเข้ำสู่สหภำพยุโรปมำกท่ีสุด
ในช่วง 6 เดือนแรกของท้ังปี ค.ศ. 2013 และ ค.ศ. 2014 ได้แก่ ไต้หวัน กัมพูชำ ฟิลิปปินส์ ไทย 
และบังคลำเทศ ซึ่งยอดส่งออกของไทยในปี ค.ศ. 2014 เพ่ิมขึ้นจำกปี ค.ศ. 2013 ถึงร้อยละ 13 

รถจักรยำนไฟฟำ้ - แรงขับเคลือ่นใหมข่องตลำด 

หำกกล่ำวถึงเมือง Schweinfurt ในประเทศเยอรมนีแล้วอำจจะไม่เป็นท่ีคุ้นหูมำกนัก           
แต่เมืองขนำดกลำงในแคว้นบำวำเรียเมืองนี้เป็นต้นก ำเนิดของรถจักรยำนไฟฟ้ำ  หรือ e-bike            
ในยุโรป ปัจจุบันสหภำพยุโรปผลิต e-bike มำกกว่ำ 1 ล้ำนคันต่อปี มีกิจกำร SMEs ท่ีเกี่ยวข้อง
กว่ำ 600 กิจกำร สร้ำงงำนกว่ำ 70,000 ต ำแหน่ง e-bike จะได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมปลอดภัย
มำกขึ้นและลดปริมำณมลภำวะท่ีมำกจำก e-bike ให้น้อยลง คำดว่ำขนำดของตลำด e-bike จะโต
เป็นสำมเท่ำภำยใน 5 ปีจำกนี้ 

 
 

บริษัท Winora Group สัญชำติเยอรมันเป็นหนึ่งในบริษัทท่ีได้รับผลประโยชน์จำก           
กำรเติบโตท่ีรวบเร็วของตลำดจักรยำนไฟฟ้ำในสหภำพยุโรป ในปี ค.ศ. 2010 บริษัทมีลูกจ้ำง 180 
คนและผลิตรถจักรยำนได้ 120,000 คันต่อปี ในปัจจุบันบริษัทได้ขยำยโรงงำนและมีลูกจ้ำงกว่ำ 
320 คนและผลิตรถจักยำนกว่ำ  250,000 คันต่อปี นำง Susanne Puello ประธำนบริษัท                
ได้กล่ำวว่ำ นวัตกรรมและควำมละเอียดในขั้นตอนสุดท้ำย (finishing touch) คือสิ่งท่ีส ำคัญท่ีสุด
ของบริษัท ในปี ค.ศ. 2010 บริษัท Winora ได้ผลิตจักรยำนเสือภูเขำไฟฟ้ำรุ่น SpeedPedelec    
ท่ีมีศักยภำพเป็นท่ีเล่ืองลือท่ัวโลก 
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ศักยภำพของจักรยำนไฟฟ้ำในปัจจุบันนั้นมีสูงขึ้น สำมำรถท ำควำมเร็วได้ถึง 45 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง สหภำพยุโรปได้วำงแผนท่ีจะตรำกฎหมำยบังคับให้ผู้ขับขี่ต้องมีบัตรอนุญำต  และ            
ตรำข้อบังคับส ำหรับรถจักรยำนท่ีมีควำมเร็วสูงกว่ำ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีเครื่องยนต์ท่ีแรง
กว่ำ 250 Watt ภำยในสิ้นปีนี ้

รถจักรยำนไฟฟ้ำได้กลำยมำเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคัญของตลำดจักรยำนในสหภำพยุโรป 
มูลค่ำกำรขำย E-bike ในปี ค.ศ. 2013 สูงจนสำมำรถพยุงระดับมูลค่ำของตลำดจักรยำนของ
สหภำพยุโรป แม้ว่ำปริมำณกำรน ำเข้ำจำกประเทศอื่นๆ จะต่ ำลงถึงร้อยละ 9.6 ก็ตำม ในเยอรมนี
E-bike ขำยได้ถึง 410,000 คันในปี ค.ศ. 2013 และคำดว่ำจะขำยได้ถึง 450,000 คันในปี ค.ศ. 
2014 สัดส่วนตลำดของจักรยำน E-bike ในเยอรมันอยู่ท่ีร้อยละ 10-11 ของจ ำนวนจักรยำนท่ีขำย
ได้ท้ังหมด สหพันธ์อุตสำหกรรมเยอรมนีคำดว่ำสัดส่วนดังกล่ำวจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 หรือ          
คิดเป็นจ ำนวนกำรขำยต่อปีที่ 600,000 คัน  

เนเธอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีมีสัดส่วนกำรใช้ E-bike ท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ 16 ของ
จักรยำนท่ีขำยได้ท้ังหมดในปี ค.ศ. 2012 และร้อยละ 19 ในปี ค.ศ. 2013 หรือจ ำนวนจักรยำน
ไฟฟ้ำกว่ำ 192,000 คัน คิดเป็นสัดส่วนของมูลค่ำตลำดกว่ำร้อยละ 45.2 และคำดว่ำในปี ค.ศ. 
2014 ปริมำณจักรยำนไฟฟ้ำท่ีขำยได้จะเพิ่มสูงถึง 200,000 คัน นอกจำกนี้ นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น
รถจักรยำนไฟฟ้ำ (e-bike) รวมท้ังโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนจักรยำน และกำรรณรงค์           
ควำมปลอดภัยต่ำงๆ ก็มีส่วนช่วยในกำรผลักดันให้มีกำรใช้จักรยำนเพิ่มสูงขึ้น 

แนวโน้มดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำสัดส่วนของ E-bike น่ำจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ CEO ของ 
บริษัท Bosch eBike System ได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำสัดส่วนจักรยำนไฟฟ้ำจะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 50 
ของจ ำนวนจักรยำนท้ังหมด ท้ังนี้ จะเห็นได้ว่ำควำมนิยมของ E-bike ท่ีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบ
ด้ำนลบต่อกำรขำยจักรยำนรูปแบบดั้งเดิม กำรเติบโตของตลำดจักรยำนดั้งเดิม ในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี ค.ศ. 2014 เป็นไปอย่ำงเชื่องช้ำ แม้ว่ำแนวโน้มด้ำนกำรตลำดและสภำวะอำกำศจะ
เอ้ืออ ำนวยก็ตำม อย่ำงไรก็ตำม ตลำดอุปกรณ์จักรยำนกลับมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทชั้นน ำ
เช่น Shimano Accel และ Dorel ได้รำยงำนแนวโน้มตลำดที่ดีขึ้น 
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ควำมทำ้ทำยของผูส้ง่ออกจกัรยำนไทยสูย่โุรป 

แม้ว่ำแนวโน้มของตลำดจักรยำนในสหภำพยุโรปจะเป็นไปในทำงบวก แต่มีหลำยประเด็น
ท่ีผู้ส่งออกจักรยำนและชิ้นส่วนจักรยำนจำกประเทศไทยต้องค ำนึงถึง เช่น 1) กำรพัฒนำกำรของ
จักรยำนไฟฟ้ำ สัดส่วนของจักรยำนไฟฟ้ำในตลำดจักรยำนยุโรปมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
จักรยำนไฟฟ้ำเป็นสินค้ำท่ีต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรผลิต กำรเข้ำสู่ ตลำดดังกล่ำว         
จึงจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรลงทุนท่ีสูงและต่อเนื่อง และต้องมีกำรควบคุมมำตรฐำนท่ีเคร่งครัด เพรำะ
สหภำพยุโรปจะท ำกำรออกมำตรกำรควบคุมมำตรฐำนของรถจักรยำนไฟฟ้ำภำยในสิ้นปี              
ค.ศ. 2015 นี้ 2) มำตรกำรของสหภำพยุโรปท่ีจะปกป้องกิจกำรอุตสำหกรรมจักรยำนของตน 
คณะกรรมำธิกำรยุโรปตระหนักถึงควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมจักรยำนของตน และมีแนวโน้มท่ี
จะด ำเนินกำรมำตรกำรต่ำงๆ ท่ีจะปกป้องอุตสำหกรรมดังกล่ำวจำกกำรแทรกแซงโดยตลำด
ภำยนอก โดยคำดว่ำน่ำจะเลือกปกป้องเป็นบำงภำคส่วน เช่น อุตสำหกรรมจักรยำนไฟฟ้ำ            
อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนจักรยำนน่ำจะเพิ่มควำมต้องกำรชิ้นส่วนจักรยำนจำก 
ประเทศท่ีสำม รวมท้ังประเทศไทย 3) สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบ เพื่อหนีจำกกำรเป็น
แหล่งผลิตชิ้นส่วนรำคำถูก ผู้ประกอบกำรในประเทศไทย สำมำรถท่ีจะสร้ำงควำมแตกต่ำงจำก
ผู้ประกอบกำรในประเทศอื่นๆ โดยกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบและกำรสร้ำงนวัตกรรม
ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงข้อเด่นของตนและจุดแข็งท่ีแตกต่ำงจำกผู้ประกอบกำรจำกประเทศอื่นๆ            
โดยอำจจะสร้ำงควำมร่วมมือกับบริษัทในสหภำพยุโรปเพื่อเรียนรู้ สร้ำงโอกำสในกำรถ่ำยทอด           
องค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนท่ีเกี่ยวข้อง 

นอกจำกนี้ แนวโน้มของปริมำณกำรขำยรถยนต์ในสภำพยุโรปท่ีลดลงถือเป็นสิ่งท่ีจะต้อง
ค ำนึงถึงในภำพรวม เพรำะในปัจจุบันชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นหนึ่งในสินค้ำส่งออกติดอันดับ 1 ใน 10 
ท่ีมีมูลค่ำท่ีสูง กำรลดลงของปริมำณกำรขำยรถยนต์ในระยะยำวในสหภำพยุโรป น่ำจะส่งผล
กระทบด้ำนลบต่อกำรส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของประเทศไทย 

อุตสำหกรรมจักรยำนน่ำจะเป็นภำคส่วนท่ีมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เป็นภำคอุตสำหกรรม
ท่ีมีผลประโยชน์ในหลำยหลำกด้ำนดังท่ีได้กล่ำวไปแล้ว ปริมำณกำรซื้อขำยจักรยำนและอุปกรณ์
จักรยำนภำยในประเทศเองก็เริ่มสูงขึ้น ภำคส่วนอุตสำหกรรมดังกล่ำวเป็นภำคส่วนท่ีน่ำส่งเสริม 
โดยอำจจะเริ่มจำกมำตรกำรท่ีส่งเสริมกำรส่งออกเช่น กำรลดหย่อนภำษี  กำรสร้ำงพันธมิตร
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ระหว่ำงบริษัทสัญชำติไทยและยุโรปผ่ำนช่องทำง MOU หรือควำมร่วมมือด้ำนเทคนิคต่ำงๆ หรือ
กำรด ำเนินกำรในระดับชุมชนที่ต่อยอดจำกกิจกรรมส่งเสริมกำรปั่นจักรยำนท่ี รัฐบำลได้ด ำเนินกำร
ในช่วงท่ีผ่ำนมำเป็นต้น 

ที่มำของข่ำว 
Europe's cycling economy has created 650,000 jobs  
Schweinfurt: European home of electric bikes 
All Signs Are Green Thanks To E-Bikes 
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Growth on All Fronts for European Bicycle Industry in 2014 
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