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SMART MOBILITY ควำมฝันที่ต้องมี           
BIG DATA 

EC 

ยานยนต์ท่ีสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง หรือ 
Autonomous vehicle (AV) เป็นหนึ่ งในเทรน
เทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Smart Mobility ท่ี
ไ ด้ รั บการกล่ า วถึ ง ในปี ท่ี ผ่ านมา หนึ่ ง ใน
องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะผลักดันเทคโนโลยี
ดังกล่าวให้แพร่หลายคือการจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีหลากหลาย เช่น ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์
ข อ ง ย า น ย น ต์  ส ภ า พ ถ น น  ส ภ า พ ค ว า ม
สะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้โดยสาร 
ซึ่งในการจัดการข้อมูลดังกล่าวนี้ต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

รถ AV แต่ละคันจะมีเซนเซอร์จ านวนมหาศาลท่ี
ติดอยู่กับรถ ท้ังกล้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ GPS 
ท่ีมีความแม่นย าระดับสูง เครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เฟซ 5G 
เพ่ือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ยานพาหนะเหล่านี้
จะแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องกับระบบการ
จัดการ และระบบการก ากับดูแล อีกท้ังท าการ

เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีคอยให้ข้อมูล
สภาพแวดล้อมท้องถิ่น สภาพการจราจร การแจ้ง
เตือนเหตุฉุกเฉินและสภาพอากาศตลอดเวลา 
ข้อมูลท่ีมหาศาลเหล่านี้จะถูกประมวลผลอย่าง
รวดเร็วในระหว่างการเดินทาง เพื่อท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าสภาพการขับขี่ เพ่ือหลีกเล่ียง
อันตรายบนท้องถนน และเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับผู้โดยสาร 

หากรถเหล่านี้ได้รับความนิยมและมีการใช้อย่าง
แพร่หลายมากขึ้น ปริมาณข้อมูลท่ีจะถูกรับและ
ส่งจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัท Intel ได้ท าการ
ประเมินว่า รถ AV หนึ่งคัน จะส่งข้อมูลไปยัง
ระบบคลาวด์มากกว่า 4 เทราไบต์ (หรือประมาณ 
1000 แผ่นดีวีดี) ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
ของการขับขี่ และในอนาคตอันใกล้รถยนต์ AV 
เหล่านี้จะผลิตข้อมูล ท่ีมีปริมาณมากกว่าโลก
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันท้ังหมดรวมกัน 

 

การจัดการปริมาณข้อมูลดังท่ีกล่าวมา จ าเป็นต้อง
ใช้ระบบประมวลผลและการค านวณสมรรถนะสูง 
ห รื อ  High Performance Computing (HPC) 
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และความสามารถด้าน Big Data เพื่อรองรับ
ระบบการตั ดสินใจอัตโนมัติ หรื อ Artificial 
Intelligence และแม้ว่าการแพร่หลายของระบบ
รถ AV จะไม่เป็นไปตามคาด Computing power 
และประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ก็ยัง
เป็นท่ีจ าเป็นเพื่อสนับสนุนธุรกิจการขนส่งแบบ
บริการ หรือ Mobility-as-a-Service (MaaS) 

ลักเซมเบิร์กเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป ท่ีตระหนักถึงความส าคัญของ Big Data 
และ Smart Mobility และได้ริเริ่มกลยุทธ์การ
ปฏิรูประบบดิจิทัลส าหรับประเทศท้ังหมดภายใต้
โครงการ “The Third Industrial Revolution 
Luxembourg” กลยุทธ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
พัฒนาโมเดลทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ ให้มีความยั่งยืน
และเชื่อมโยงกันเพื่อคนรุ่นต่อไป การจัดตั้ ง        
กลยุทธ์นี้ เป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาค
เทคโนโลยีดิจิตอล ภาคพลังงานและภาคคมนาคม
ขนส่ง ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอัจฉริยะ 
(Smart network) โครงการนี้จะมีการทดสอบ
ผ่าน โครงการน าร่องและการด าเนินการจริงเพื่อ
ทดลองใช้กลยุทธ์ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในทุก
ภาคส่วนท่ัวประเทศ จะมีการด าเนินการท้ังใน
ระดับท้องถิ่นและและในระดับประเทศ ในด้าน
ระบบการขนส่งและการเคลื่อนย้ายอัจฉริยะ 
(Smart Mobility) รัฐบาลลักเซมเบิร์กต้องการจะ
ทดสอบระบบการขนส่งทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น รถขับเคลื่อนไฟฟ้าและรถระบบ AV 

“Smart Space – Mobility Application” เป็ น
โ ค ร ง ก า ร รู ป แ บ บ  Important Projects of 
Common European Interest (IPCEI) ท่ี ส ร้ า ง
ความร่วมมือในการลงทุนของภาครัฐระหว่าง
ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป โครงการนี้เป็น
ความร่วมมือระหว่างอิตาลี ฝรั่งเศส และสเปน 
เพ่ือจัดตั้งกลุ่มพัฒนาแนวคิดใหม่ในด้านดังกล่าว 
โดยจะรวมเอาเทคโนโลยี “Connected Car” 
และ “Big Data” ผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อผนวก
ข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อท าการสร้างข้อมูล
เชิ งลึกใหม่  ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการผลักดัน           
การขนส่งอัจฉริยะอันทันสมัย 

นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังมีโครงการด้านอวกาศ
อื่น ๆ เช่น Galileo และ Earth Observation ท่ี
จะสามารถสนับสนุน การวิ เคราะห์ข้ อมู ล
สมรรถนะสูงแบบเรียลไทม์ ผ่านการส่งต่อข้อมูล
หลาย ๆ ชนิดเพื่อสร้างแบบจ าลอง สภาพอากาศ 
หรือการจัดการการจราจร ท่ีจะสร้างความหมาย
และคุณค่าให้กับข้อมูลท่ีเดิมทีกระจัดกระจาย 
และสามารถน าไปใช้เพ่ือปรับปรุงการปฏิสัมพันธ์
บนท้องถนนระหว่างยานยนต์ต่าง ๆ และยกระดับ
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการ
เดินทางให้สูงขึ้น 
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คณะกรรมำธิกำรยุโรปลงทุน 6 พันล้ำนยูโร
ในงำนวจิัยระบบดิจิตัลระหว่ำงปี 2561-
2563 

ที่มา EU 

คณะกรรมาธิการ ฯ ได้เปิดตัวโครงการช่วงสุดท้าย
ภายใต้  Horizon 2020 ท่ี เป็ นกลไกส่ ง เสริ ม
นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี โดยได้แบ่ง
สัดส่วนงบประมาณกว่า 6 พันล้านยูโรจากงบรวม 
30 พันล้านยูโร ไว้ส าหรับการวิจัยและนวัตกรรม
ในภาค ICT โดยโครงการด้านระบบดิจิตอลใน
ภาคอุตสาหกรรมและการให้บริการในยุโรปจะ
เป็นจะเป็นแกนหลักของโครงการด้าน ICT ของ 
Horizon 2020 โดยคาดว่าจะได้รับงบประมาณ
กว่า 1.7 พันล้านยูโร 

การประเมินผลการด าเนินการท่ีผ่านมาของ 
Horizon 2020 ได้ข้อสรุปว่า Horizon 2020 เป็น
กลไกการระดมทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะและมี
ประสิทธิภาพ การส่งใบสมัครเพื่อรับงบประมาณ
กว่า 100,000 ใบสมัครแสดงให้เห็นถึงการตอบรับ
ในด้านบวกของการระดมทุนในรูปแบบดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าสหภาพ
ยุโรปยังต้องลงทุนในด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น กลไก Horizon 2020 ท่ีเป็นการระดมทุน
งบงานวิ จั ยและนวัตกรรมท่ี ใหญ่ ท่ีสุ ดของ           
สหภาพยุโรปจึงจะมุ่ งเน้นแก้ปัญหาดังกล่าว           
ผ่านการแบ่งสัดส่วนงบประมาณผ่านการระดมทุน
ครั้งต่อไป (รวม 30 พันล้านเหรียญยูโร) โดย
จัดสรร 6 พันล้านยูโรให้กับโครงการด้าน ICT ท่ี
เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่นวัตกรรม ตั้งแต่การวิจัย          
ขั้นพื้นฐานจนถึงการเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มรูปแบบ 
การผลักดันดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของระบบดิจิทัลหรือ Digitalisation ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในแรงจูงใจจากภาคการเมืองท่ีส าคัญในการ
ออกแบบโครงการ Horizon 2020 และจะท าให้ 
Digitalisation ได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนส าคัญ
ของโครงการต่ าง ๆ ภายใต้  Horizon 2020  
ในช่วงต่อไป 

โครงการด้านระบบดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรม
และการให้บริการในยุโรปจะเป็นแกนหลักของ
โครงการด้าน ICT ของ Horizon 2020 โดยคาด
ว่าจะได้รับงบประมาณกว่า 1.7 พันล้านยูโร            
โดยจะมีโครงการจากด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิเช่น 
1 ) Leadership in enabling and Industrial 
Technologies และ Societal Challenges,  2 ) 
Cyber security ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญ
ของคณะกรรมาธิการ ฯ และจะได้รับงบประมาณ
พิเศษ ผ่านโครงการ Security Union คิดเป็น
มูลค่ากว่า 1 พันล้านยูโร และ 3) โครงการด้าน 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/brochure_interim_evaluation_horizon_2020_key_findings.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/brochure_interim_evaluation_horizon_2020_key_findings.pdf#view=fit&pagemode=none
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Future and Emerging technologies (FET) 
และ e-Infrastructure รวมถึงการพัฒนาระบบ
ค านวณประสิทธิภาพสูงและการด าเนินการของ 
European Open Science Cloud 

เมื่อเทียบกับโครงการท่ีได้รับการด าเนินการ
ในช่วงท่ีผ่านมา โครงการปัจจุบันได้รับการปรับให้
สอดคล้องกับความต้องการจากภาคการเมือง        
มีการบรรจุ โครงการท่ี เน้นการด า เนินการ         
ด้าน Digitising European Industry (DEI) ท่ีจะ
เพิ่มการลงทุน และช่วยให้ บริษัท นักวิจัย และ
หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เช่น 5G และ Next Generation Internet อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

นอกจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้ว โครงการ
ต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องท าการตอบโจทย์ในด้าน
ค ว า ม ท้ า ท า ย ด้ า น สั ง ค ม  ห รื อ  Societal 
Challenges ซึ่งเป็นเสาหลักท่ีสามของ Horizon 
2020 ด้วย การด าเนินการด้าน ICT จึงต้องท าการ
จัดการความท้าทายในแต่ละด้านของสังคมท่ี
ตอบสนองความจ าเป็นในการวิจัยและนวัตกรรม
ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น สุขภาพ ความมั่นคง อาหาร 
พลังงานสะอาด และการขนส่งอัจฉริยะ 

นอกจากนี้ การด าเนินการโครงการน าร่องของ 
European Innovation Council (EIC) จะ เป็ น
รูปแบบเฉพาะของ Horizon 2020 ในช่วงสุดท้าย 
(พ.ศ. 2561-2563) และมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
นวัตกรรมท่ีก้าวล้ าและสร้างตลาด ซึ่ง EIC ได้
จัดท ามาตรการระดับรากหญ้า (Bottom-up 

measure) ท่ีจะส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรมอย่าง 
ใกล้ชิดและจะจุดโฟกัสของโครงการ FET Open 
ท่ี มุ่ งสร้ างความสามารถด้ านการวิ จั ยและ
นวัตกรรมชั้นน าท่ัวยุโรปผ่านการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ (actor) ท่ีสามารถสร้างความ
แตกต่างในอนาคต เช่นนักวิจัยรุ่นใหม่ท่ียอดเยี่ยม 
หรือ SMEs ขนาดใหญ่ที่มีความทะเยอทะยาน 

 

ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ – อตุสำหกรรมยุโรป
มูลค่ำสูงที่น้อยคนจะตระหนักถึง 

ที่มา: EU 

หนึ่งในอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปท่ีใหญ่ท่ีสุด
คืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งในปัจจุบัน
มีมูลค่ากว่า 2.2 ล้านล้านยูโรและมีพนักงาน 
18.6 ล้านคนท่ัวสหภาพยุโรป แต่ความตระหนัก
ต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวน้อยมาก – กว่าหนึ่งใน
สามของประชาชนในสหภาพยุโรปไม่ทราบถึง
ข้อเท็จจริงดังกล่าว 

“คนท่ัวไปไม่ทราบว่าสหภาพยุโรปเป็นอันดับ
หนึ่งในด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพของโลก และไม่
ทราบว่าสหภาพยุโรปท าการลงทุนในเศรษฐกิจ
ชีวภาพ” นาง Susanna Albertini กรรมการ
ผู้จัดการของ FVA บริษัทสัญชาติอิตาลีท่ี เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ Bioways project กล่าว
ในท่ีประชุม bio-based industries (BBI) ซึ่งจัด
ขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคมท่ีผ่านมา 
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การร่วมทุน BBI (BBIJU) เป็นความร่วมมือท่ีมี
กรอบด าเนินกิจการในช่วงปี พ.ศ. 2557-2562 
ผ่านหุ้นส่วนระหว่างเอกชน สหภาพยุโรป และ
ภาคอุตสาหกรรม Bio-industry  โครงการ
ดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 3.7 พันล้านยูโร เป็นการ
การระดมทุนของสหภาพยุโรปผ่านโครงการ 
Horizon 2020 โดยได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า 
975 ล้านยูโร และงบประมาณส่วนท่ีเหลือมา
จากการลงทุนภาคเอกชน 

ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงปัจจุบัน พบว่าแต่ละ 1 
ยูโรท่ีสหภาพยุโรปลงทุน มีลงทุนจากภาคเอกชน 
2.59 ยูโร แสดงให้เห็นถึงการระดมทุนท่ีประสบ
ความส า เร็ จ ในการดึ งดูดความสนใจจาก
ภาคเอกชนเป็นอย่ า งมาก  นาย Philippe 
Mengel ผู้อ านวยการบริหารของ BBIJU กล่าว
ว่า [การด าเนินการดังกล่าวท าให้ ]  บริษัท
ภายนอกสหภาพยุโรปเริ่มสนใจ ต่อโครงการนี้ 
และส่ งผลให้  สหภาพยุ โ รปกลับมา เป็ น ท่ี
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ใ น ก า ร เ ป็ น แ ห ล่ ง ล ง ทุ น ใ น
อุตสาหกรรมชีวภาพ 

การร่ วม ทุน  BBIJU ไ ด้ เ ริ่ ม ต้ น ในปี  2 557 
ตลอดเวลาท่ีผ่านมามีการพัฒนาโครงการบล็อก
ใหม่ ๆ กว่า 45 รายการซึ่งเกินเป้าหมายท่ีตั้งไว้
ภายในปี2563  ท่ีก าหนดไว้ ท่ี  30 โครงการ 
รวมท้ังวัสดุชีวภาพท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่
กว่า 90 ประเภท เทียบกับเป้าหมายท่ีตั้งขึ้นเดิม
ท่ี 50 ประเภท รวมท้ังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

ชี วภาพเพื่ อผู้ บริ โภค จ านวน 40 รายการ 
(เป้าหมายเดิม 30 รายการ) 

หนึ่งในนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นภายใต้โครงการ
ดั ง ก ล่ า ว แ ล ะ มี ศั ก ย ภ า พ สู ง  คื อ  PEF 
(polyethylene furanoate)  PEF เ ป็ น วั ส ดุ
ทาง เลื อกชี วภ าพ ท่ีส ามารถ ใช้ แทน  PET 
(polyethylene terephthalate) ซึ่ ง ใ น
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีการใช้ขวดพลาสติก 
PET เ ป็ นบ ร รจุ ภั ณฑ์ ก ว่ า  70% ท้ั ง ท่ี  PEF 
สามารถน ามาใช้ได้ดีกว่า นาย Tom van Aken 
ประธาน CEO ของบริษัท Avantium กล่าวว่า 
PEF เป็นตัวอย่างแรกของพอลิเมอร์ชีวภาพ ท่ีมี
คุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพราะ PEF 
มีคุณสมบัติท่ีแข็งแรงกว่า และบางลงกว่า PET 
อีกท้ังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ 

บริษัท Avantium ได้รับการสนับสนุนผ่าน BBI 
เพื่อ เป็นห่วงโซ่อุปทานส าหรับ FDCA (2,5-
furandicarboxylic acid) ท่ีเป็นวัตถุดิบส าหรับ
การผลิต PEF โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนผ่าน
กลไกต่าง ๆ เป็นมูลค่ากว่า 25 ล้านยูโร เพราะ
ห่วงโซ่อุปทานมีความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เป็นอย่ างมาก นอกจากนี้ ยั งมีบริษั ทจาก
ภาคเอกชน เช่น Coca-Cola และ Danone ได้
ร่วมลงทุนในการท าวิจัยของบริษัท Avantium 
อีกด้วย 

สร้ำงงำน 700,000 งำน ภำยในปีพ.ศ. 2573 
(ค.ศ. 2030) 
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มีการคาดการว่าการเติบโตของภาคส่วนดังกล่าว 
จะสามารถสร้างตลาดใหม่ส าหรับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและป่าไม้ที่ใช้ในวัสดุชีวภาพ และอาจ
สร้างรายได้และสร้างงานได้ประมาณ 700,000 
ต าแหน่งภายในปี 2573 โดยร้อยละ 80 ของงาน
จะเกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีชนบท นอกจากนี้การสร้าง
งานดังกล่าวมีศักยภาพสูงในด้านเศรษฐกิจ และ
ประโยชน์ข้างเคียงอื่น ๆ ในแง่ของความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

มีการคาดว่า PEF จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ได้ก่อนปีพ. ศ. 2563 แต่ PEF จะเป็น
ส่วนหนึ่งของตลาดพลาสติกชีวภาพระดับโลกท่ีจะ
เติบโตในสัดส่วนร้อยละ 20 ภายใน 5 ปีข้างหน้า 
(ตามผลการวิจัยท่ีตีพิมพ์ในงานประชุมพลาสติก
ชีวภาพของยุโรปในเบอร์ลินในเดือนพฤศจิกายนท่ี
ผ่านมา) ผลการวิจัยดังกล่าว ประเมินว่าประเทศ
ในเอเชียจะมีส่วนแบ่งการผลิตมากท่ีสุด (ร้อยละ 
50) และในยุโรปจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ใน
เบื้องต้น และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ภายในปี 
2565 ผ่านการผลักดันของคณะกรรมาธิการยุโรป
ในการก้าวไปสู่ รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ซึ่งมีการผ่านข้อตกลงทาง
การเมืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจรูปแบบดังกล่าวเมื่อ
วันท่ี18 ธันวาคม ท่ีผ่านมา 

คณะกรรมาธิการวางแผนท่ีจะทบทวนกลยุทธ์
การเศรษฐกิจชีวภาพซึ่ ง เป็นส่วนเสริมของ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ในปีพ. ศ. 2561 แต่จาก
รายงานความคืบหน้าท่ีได้รับการเปิดเผยในเดือน

พฤศจิกายนได้ข้อสรุปว่า ศักยภาพในระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพแบบยั่งยืนมีอยู่สูง การวางแผน
ในล าดับต่อไปต้องค านึงถึงการลงทุน นาย 
คาร์ ลอส  โม เ รส  กล่ า วถึ งการลง ทุนของ
ภาคเอกชนในฐานะคณะกรรมาธิการด้ าน
วิทยาศาสตร์และการวิจัยของยุโรปว่า  “เงินของ
ภาคเอกชนนั้ นจะลงไปในพื้ น ท่ีการวิจัย ท่ี
เสถียรภาพ และนโยบายท่ีสามารถคาดเดาได้ 
ดังนั้นรัฐจึงควรมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะ
ส าหรับการลงทุนท่ีมีสภาพดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีคาดเดาได้ยากกว่าคือมุมมอง
ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ โครงการ 
Bioways ได้ท าการส ารวจประชากรจ านวน 500 
คน เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
การส ารวจดั งกล่าวพบว่าความเข้ าใจของ
ประชาชนท่ัวไปต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นน้อย
มาก และในปัจจุบันจ านวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
การรับรู้ของผู้คนต่อ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพน้อย
เช่นกัน 

การศึกษาทางวิชาการท่ีพบได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ในปัจจุบันความเข้าใจในด้านดังกล่าวยังค่อนข้าง
สับสน นักวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้
สัมภาษณ์ประชากร 89 คนจากห้าประเทศใน
สหภาพยุโรป (เทียบเป็นการศึกษาท่ีมีขนาดและ
คุณภาพปานกลาง) และได้ข้อสรุปว่าประชากร
ส่วนใหญ่มีค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ
จ านวนมาก และรู้สึกไม่แน่ใจ หรือมีความรู้สึกท่ี
ไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ 
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‘ผลิตภัณฑ์จำกชีวภำพ’ หมำยถึงอะไร? 

หนึ่งในผู้ท่ีให้สัมภาษณ์การวิจัยได้ตั้งค าถามว่า 
ผลิตภัณฑ์จากชีวภาพหมายความว่าอย่างไร? 
และมีการตั้งแง่คิดว่า ผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ
อาจจะเป็นลูกเล่นทางการตลาด ความกังวล
ดังกล่าวทวีขึ้นอย่างมาก หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้เป็น
ส่วนประกอบทางชีวภาพ 100 เปอร์ เซ็นต์          
(หนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวอย่างท่ีส่งให้กับผู้ท่ีให้
สัมภาษณ์คือ ขวดกึ่งพลาสติกกึ่งชีวภาพท่ีได้รับ
มาจากขวดของโรงงานโคคา – โคล่า หรือหาก
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีถูกผลิตจากภายนอกสหภาพ
ยุโรป (เช่นเส้ือเส้นใยกัญชาจากประเทศจีน) 

ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบริษัท ต่าง ๆ 
จะต้องระมัดระวังในการท าการตลาดสินค้าของ
ตน ไม่ว่าจะเป็นครีมทาหน้าท่ีผลิตจากไมโคร        
ไฟเบอร์เซลลูโลส ดอก thistles ท่ีใช้ท าบรรจุ
ภัณฑ์ย่อยสลายได้ หรือเสื้อผ้าท่ีท าจากโปรตีน
จากนมย่อยสลายได้ โดยควรจะท าการสื่อสาร
คุณสมบัติของสินค้ามีความเรียบง่ายและชัดเจน 
และพบว่าการใช้ค าจ ากัดความภายใต้ สินค้า
ชีวภาพ หรือ bio-based จะไม่ช่วยในด้านการ
สื่อสารนี้ อย่างไรก็ตามผลการส ารวจดังกล่าวไม่

ควรจะเป็นสิ่งท่ีหยุดความพยายามของบริษัท
ต่ าง ๆ ในการสื่อสารถึ งผลประโยชน์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

นาย Lambert van Nistelrooij สมาชิกพรรค 
คริสเตียนเดโมแครต ชาวดัตช์ ท่ีเป็นสมาชิก
พรรคประชาชนยุโรปกล่าวว่าเทคนิคการขาย
ของกิจการและผู้ประกอบการในยุโรปยังด้อย
และไม่ทัดเทียมความสามารถในการออกแบบ 
นาย Lambert เรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรม        
ท าการพัฒนาเทคนิคการขายให้ “มองเห็นได้
และสัมผัสได้” 

ผู้ประกอบการบางส่วนได้มุ่งพัฒนาไปส่วนด้าน
ดังกล่าวแล้ว จากการส ารวจ 40 แบรนด์ชั้นน า
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเศรษฐกิจชีวภาพ 
Sustainability Consult ท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ร้อยละ 71 ของ
ผู้ประกอบการแสดงความเห็นว่า พวกเขาก าลัง
สื่อสารถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพกับผู้บริโภค
แล้ว และยังพบว่า ความต้องการของผู้บริโภค
ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัจจัยส าคัญในการลงทุนของพวกเขา 

ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท่ี
น าเอากลยุทธ์ทางเศรษฐกิจชีวภาพมาใช้ และ
สร้างความตระหนักในระดับประเทศ เป็นท่ี
ชัดเจนว่าศักยภาพของเศรษฐกิจชีวภาพในการ
สร้างงานและการลงทุนมีความส าคัญ นาย John 
Bell ผู้อ านวยการด้านเศรษฐกิจชีวภาพของ DG 
Research and Innovation กล่าวว่า “ผมคิด
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ว่าปีพ .  ศ .  2561 จะเป็นจุด เปลี่ ยนส าหรับ
เศรษฐกิจชีวภาพ โดยมันจะเปลี่ยนจากการเป็น
อุตสาหกรรมเฉพาะทาง เป็นอุตสาหกรรมหลัก” 
ซึ่งหากพิจารณาดูระดับมูลค่าของเศรษฐกิจ
ดังกล่าวท่ีสูงถึง 2.2 ล้านล้านยูโรและจ านวนการ
จ้างงานท่ี 18.6 ล้านต าแหน่งงานแล้ว ค ากล่าว
ของนาย John อาจจะเป็นจริงแล้วในปัจจุบัน 

 
รำยงำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม (IDR) 
ประจ ำปี 2018 (พ.ศ. 2561) 

ที่มา UNIDO 

องค์ การเพื่ อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNIDO) ได้เปิดตัวรายงานการ
พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห รื อ   Industrial 
Development Report (IDR) ฉบั บประจ าปี         
พ. ศ. 2561 โดยมีหัวข้ออุปสงค์ของภาคการผลิต: 
การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมี  
ส่วนร่วมและยั่งยืน รายงานดังกล่าวเปิดตัวใน
ระหว่างการประชุมสามัญสมัยท่ี 17 ของ UNIDO 
และมีการน าเสนอประเด็นหลักท่ีส าคัญของ

รายงาน รวมท้ังการหารือระหว่างคณะท างานและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 

โดยท่ัวไปการพัฒนาอุตสาหกรรมจะได้ รับ
การศึกษาจากมุมมองด้านอุปทาน แต่รายงาน 
IDR ประจ าปีนี้ท าการศึกษาจากมุมมองท่ีต่าง
ออกไป โดยใช้มุมมองจากด้านอุปสงค์เป็นหลัก 
รายงานดังกล่าวเข้าใจถึงบทบาทของอุตสาหกรรม
การผลิตในฐานะผู้ให้บริการรายใหญ่ หรือ major 
provider ของสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ และสินค้าท่ี
ได้รับการพัฒนาแล้ว การศึกษาได้ท าการพิจารณา
ความส าคัญของอุปสงค์ในการเป็นแรงผลักดันท่ี
ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม และการก าหนด
นโยบายท่ีจะถูกด าเนินการเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่ งยืนและ
ครอบคลุม 

การศึกษาท่ีมาจากมุมมองของอุปสงค์แสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(industrialization) อย่างชัดเจน ร้อยละ 60 ของ
สินค้าท่ีบริโภคโดยครัวเรือนท่ัวโลกเป็นสินค้าท่ี
ผลิตจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้สินค้าท่ีผลิต
โดยภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มท่ีจะราคาถูกลง
เมื่อเวลาผ่านไป และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่เพิ่ม
มากขึ้น 

รายงาน IDRประจ าปีค.ศ. 2018 ชี้ ให้ เห็นถึ ง
ข้อเท็จจริงท่ีว่าการบริโภคสินค้าเป็นปัจจัยเร่ง
หรือ catalyst ท่ีส าคัญในการบรรลุเป้าหมาย 
SDG 9 เพราะหากปราศจากกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
จ านวนมากพอ (critical mass) การพัฒนา
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อุตสาหกรรมก็จะไม่สามารถเร่ิมขึ้นและด าเนินไป
อย่างยั่งยืนได้ 

รายงานฉบับนี้น าเสนอหลักฐานใหม่ ๆ จาก
กรณีศึกษาจากท่ัวโลก ท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทท่ี
สัมพันธ์กันของอุปสงค์ระดับภายในประเทศและ
ระดับนานาชาติ ท่ีจะน าไปสู่การขับเคลื่ อน
อุตสาหกรรม อุปสงค์ของสินค้าท่ีเกิดขึ้นจาก
ภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการ
เติบโตของเศรษฐกิจ และในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
ความส าคัญของอุปสงค์ระดับดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของ
ชนชั้นในกลุ่มผู้บริโภคหรือ  consumer class ใน
ประเทศอุตสาหกรรมท่ีก าลังพัฒนา (emerging 
industrial countries) ขอบเขตของประโยชน์ท่ี
ประเทศได้รับจากความต้องการภายในประเทศ
นั้นขึ้นอยู่กับการกระจายรายได้ ท่ีเกิดขึ้น โดย
พบว่าประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมสูง จะมีอัตรา
ก า ร เ ติ บ โ ต ท่ี ต่ า ก ว่ า  ร วม ท้ั ง ก า รพั ฒน า
อุตสาหกรรมท่ีต่ าลงด้วย 

รายงานดังกล่าวยังเตือนเกี่ยวกับผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของการบริโภคท่ีเพิ่มขึ้น และเรียกร้อง
ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภค ให้
เปลี่ยนไปสู่การซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุ         
ท่ี เป็นพิษ ตลอดจนการปล่อยของเสี ยและ          
สารมลพิษ 

นอกจากนี้  อีกประเด็นท่ีส าคัญของรายงาน         
ดังกล่าวคือการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (green 

industries) จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญใน
รูปแบบการบริโภคไปสู่การซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม อุปสรรคท่ีส าคัญในการบริโภคสินค้า
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีผลิตจากอุตสาหกรรมสี
เขียวจะต้องถูกก าจัดออก ซึ่งท้ังนี้รวมถึงราคา
สินค้าดังกล่าวท่ีสูงเกินไป อีกท้ังช่องว่างในการ
รับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม และความล าเอียงในพฤติกรรมการ
ซื้อของผู้บริโภคเอง 

รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรม IDR ดังกล่าวเป็น
แหล่งอ้างอิงข้อเท็จจริงท่ีส าคัญในการด าเนินการ
พัฒนาอุตสาหกรรม รายงานฉบับก่อนนี้รายงาน
ผลการตรวจสอบแรงผลักดันของอุตสาหกรรม 
และปัจจัยเชิงบวกต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปสู่การมี
ส่ วนร่ วมทางสั งคม และความยั่ งยื นด้ าน
สิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบองค์ประกอบส าคัญ
ของด้านการผลิตของภาคอุตสาหกรรม อาทิ การ
สร้างขีดความสามารถประสิทธิภาพ ด้านพลังงาน 
การสร้างงาน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
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OPEN DATA PLAFORM อีกก้ำวสู่         
ควำมโปร่งใสของ UNIDO 

ที่มา UNIDO 

กรุงเวียนนา, 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

UNIDO ได้ท าการเปิดฐานข้อมู ลการจั ดซื้ อ          
จัดจ้างออนไลน์ผ่านทาง Open Data Platform 
เพื่อแสดงรายละเอียดการให้บริการ การซื้อขาย 
การจัดจ าหน่ าย และการจ้ างงานผ่ านการ
ให้บริการขององค์กรต่อประเทศสมาชิก มาตรการ
ดังกล่าวเป็นหนึ่งในแนวทางการเพิ่มความโปร่งใส
และการตรวจสอบได้ขององค์กร 

Open Data Platform เป็นนวัตกรรมล่าสุดท่ี
UNIDO ได้เปิดตัวไปในระหว่างการประชุมใหญ่
สามัญสมัยท่ี 17 โครงการดังกล่าวจะท าให้ข้อมูล
การจัดซื้อและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านองค์กรและขององค์กร สามารถเข้าถึง 
โดยประเทศสมาชิกและประชาชนท่ัวไปได้ง่ายขึ้น 

ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ
ของ UNIDO โดยจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ซั พพลายเออร์  การ ให้ บริ การและสิ นค้ า           
ความร่วมมือในเชิงท่ัวไปและเชิงเทคนิครวมท้ัง

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีก าลัง
ด าเนินการอยู ่

Open Data Platform ได้ท าการเปิดตัวครั้งแรก
ในปีค.ศ. 2015 โดยในช่วงแรกให้เพียงตัวแทน
ของประเทศสมาชิกเข้าใช้  โครงการนี้เป็นความ
พยายามท่ีจะเพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้กับ UNIDO 
และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถติดตาม
ความคืบหน้ าของโครงการ รวมท้ังผลการ
ด าเนินการในประเทศของตนได้ดีขึ้น รวมท้ังเปิด
ช่องทางการแจ้ งข้อมูลเหล่ านี้ ให้ผู้ ท่ี มี ส่ วน
เกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไปได้ทราบ 

องค์กรมีแผนท่ีจะเพิ่มข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างบน Open Data Platform และท า
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนการ
รายงานกิ จกรรมการจั ดซื้ ออย่ างละ เอี ยด 
เป้าหมายท่ี UNIDO ต้องการคือสามารถให้ผู้ใช้          
ดูรายการสินค้าท่ีจัดหมวดหมู่ตามประเภทวัสดุ 
และซัพพลายเออร์ ในแต่ละโครงการได้อย่าง
ละเอียดในท่ีสุด 

https://open.unido.org/ 
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