
 

 

 

 

  

 

 

EU-Industry review 

ปีท่ี 4 ฉบับที ่6 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2560 

 รำยงำนโอกำสและควำมท้ำทำยของอุตสำหกรรม 4.0 
โดย PwC 

 เมื่อใกล้เกลือแต่จะกินด่ำง: ควำมส ำเร็จของนอร์เวย์         
ในกำรผลักดันรถพลังงำนไฟฟ้ำ 

 ยูนิโดร่วมจัดอภิปรำยกำรเตรียมตัว INDUSTRY 4.0 
ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำ 

 เทสล่ำและนอร์เวย์คู ่(ไม่) เข้ำคู่? 
 

 

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
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 
https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 

Source – P jittrapirom 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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source: wikipedia 

รำยงำนโอกำสและควำมท้ำทำยของ
อุตสำหกรรม 4.0 โดย PWC 

การปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเพ่ิมความเชื่อมต่อระหว่างสินค้า ห่วงโซ่คุณค่า 
(value chain) และรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ผ่าน          
การใช้ระบบดิจิทัล เพื่อท าความเข้าใจการพัฒนา
ดังกล่าว บริษัทท่ีปรึกษา PWC ได้ท าการสอบถาม
บริษัทอุตสาหกรรมในเยอรมนีกว่า 235 บริษัท 
เพื่ อส ารวจความคิ ด เห็ นและระบุ โ อก าส               
ความท้าทาย และปัจจัยท่ีส าคัญของการพัฒนา
ดังกล่าว บริษัทท่ีเข้าร่วมการส ารวจมาจาก
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิศวกรรม การผลิต 
อุปกรณ์และระบบอิ เล็ กโทรนิกส์  รวม ท้ั ง
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

กำรลงทุนสูง 

ผู้ร่วมการส ารวจคาดว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่
ระบบดิจิทัลจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
บริษัทของตนอย่างมีนัยส าคัญ และจะต้องใช้
มูลค่าการลงทุนท่ีสูงพอสมควร โดยคาดว่าจะการ
ปรับตัวให้ เป็น Industry 4.0 จะใช้การลงทุน       
คิดเป็นร้อยละ 50 ของการลงทุนในอีกห้าปี

ข้ า ง ห น้ า เ ล ย ที เ ดี ย ว  ซึ่ ง ห า ก เ ป็ น จ ริ ง
ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันจะลงทุนต่อ 
Industry 4.0 เป็นมูลค่าถึง 40 พันล้านยูโรต่อปี
จากปีค.ศ. 2020 ไป และเมื่อใช้สัดส่วนดังกล่าว
ท าการค านวนการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม         
ในยุโรปพบว่าการลงทุนต่อปีในด้านดังกล่าวนั้น
สูงถึง 140 พันล้านยโูรเลยทีเดียว 

 
http://www.ti.com/ 

สำมแรงผลักดันที่ส ำคัญ 

แรงผลักดันท่ีส าคัญของการใช้ระบบอินเตอร์เนต
ในภาคอุตสาหกรรมคือ โอกาสในการบูรณาการ
และจัดการห่วงโซ่มูลค่าในแนวตั้งและแนวนอน 
(horizontal and vertical value chains) ซึ่ ง
บริษั ท ท่ี เข้ าร่ วมการส ารวจคาดว่ าจะ เพิ่ ม           
ศักยาภาพด้านการผลิตกว่าร้อยละ 18 ในช่วง         
ห้าปีถัดไป แม่ว่าในปัจจุบันจะมีกิจการจาก
ภาคอุตสาหกรรมใช้ระบบดิจิทัลในกระบวนการ
หลักของตนเพียงร้อยละ 20 แต่ภายใน 5 ปี
ข้างหน้าคาดว่าร้อยละ 85 ของกิจการจะท าการ
ปรั บ ใช้ ระบบดิ จิ ทั ล ในภาคส่ วนธุ รกิ จ ท่ี มี
ความส าคัญ 
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แรงผลักดันท่ีส าคัญรองลงมาคือ digitization 
และการเชื่อมต่อของอุปกรณ์และการให้บริการ
ต่าง ๆ (Internet of Things / Service) ท่ีจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มรายได้              
ให้กับกิจการโดยเฉลี่ยร้อยละ 2-3 ต่อปี ซึ่งใน
บริบทของเยอรมันคิดเป็นรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นถึง 30 
พันล้านยูโรต่อปี และ 110 พันล้านยูโรในบริบท
ของสหภาพยุโรป 

แรงผลักดันท่ีสามคือรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสร้าง
ความแตกต่างให้กับวงการธุรกิจ ( disruptive 
and digital business models) สร้างมูลค่าเพิ่ม
ในสัดส่วนท่ีสูงให้กับผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์ท่ีมี
รูปแบบเฉพาะ (tailor-made solutions) รูปแบบ
ธุรกิจใหม่ ๆ เหล่านี้ จะยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทต่าง ๆ ในแนวราบ (horizontal 
cooperation) ของห่วงโซ่และบูรณาการการใช้
และการวิเคราห์ข้อมูลต่าง ๆ กิจการเหล่านี้จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ดีกว่ารูปแบบเดิม ๆ 

โอกำสที่จะตำมมำ 

โอกาสใหม่ ๆ ท่ีจะมาจากการเปลี่ยนแปลง และ
มู ล ค่ า ก า ร ล ง ทุ น ท่ี สู ง  ท า ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความส าคัญต่อภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการองค์กร (cooperate 
management) ท่ีจะต้องค านึงถึงความท้าทายใน
ด้ านต่ าง ๆ และความไม่ แน่นอนของการ
เปลี่ยนแปลง เช่น รูปแบบธุรกิจท่ีจะเกิดขึ้น 
มาตรฐานใหม่ ๆ ท่ีจะต้องถูกสร้างและปรับให้

เหมาะ รวมท้ังการป้องกันความปลอดภัยของ
ข้อมูล บริษัทท่ีร่วมแสดงความคิดเห็นยังมองว่า
บุคลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมเป็นเรื่องท่ีมี
ความท้าทายสูงและมีความส าคัญสูงด้วย และ 
เห็นว่าผู้ก าหนดนโยบายในภาครัฐและหน่วยงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องจะสามารถ         
ช่วยจัดการปัญหาในด้านดังกล่าวได้ 

สรุปสำระส ำคัญจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 
ดังนี้ 

1. Industry 4.0 หรือ Industrial Internet จะ
เปลี่ยนแปลงบริษัทอย่ำงสิ้นเชิง และต้องเป็น
หนึ่งในอำณัติของ CEO ในบริษัทต่ำง ๆ  

การพัฒนาอุตสาหกรรม Industry 4.0 จะปฎิวัติ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดยมี
เป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สูงขึ้น 
ศั กยภาพของ  Industrial Internet มากกว่ า       
การ optimization เทคโนโลยีการผลิต อย่างไร           
ก็ตามการน าท าโอกาสดังกล่าวให้เกิดผลต้องใช้
การลงทุนอย่างสูง และจะเป็นประเด็นท่ีระดับ
ผู้บริหารของกิจการภาคอุตสาหกรรมจะต้องขบคิด 

2. ภำยในปีค.ศ. 2020 ภำคอุตสำหกรรมของ
สหภำพยุโรปจะลงทุนกว่ำ 140 พันล้ำนยูโร         
ต่อปีเพื่อผลักดัน Industry 4.0 

บริษัทท่ีร่วมแสดงความคิดเห็นคาดว่าในห้าปี
ถัดไป แต่ละบริษัทจะลงทุนเพื่อผลักดัน Industry 
4.0 ของตนเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.3 ของรายได้ต่อ
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ปี เทียบเท่ากับร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุนท่ี
คาดไว้ในแต่ละปี ซึ่งในภาครวมคิดเป็น 140 
พันล้านยูโร เม็ดเงินดังกล่าวจะถูกอัดฉีดไปท่ี
ระดับต่าง ๆ ของห่วงโซ่การผลิต 

3. ภำยใน 5 ปีถัดจำกนี้ ร้อยละ 80 ของกิจกำร
ทั้งหมดจะรับเอำระบบดิจิทัลเข้ำสู่ห่วงโซ่คุณค่ำ
ของตน 

ปัจจุบันหนึ่งในสี่ของบริษัทท่ีร่วมการส ารวจได้
ประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลกับห่วงโซ่คุณค่าของตน
แล้ว แม้ว่าจะใช้เพียงบางส่วนของห่วงโซ่ก็ตาม 
กิจการเหล่านี้คาดว่าร้อยละ 86 ของห่วงโซ่
แนวนอน (horizontal value chain) และร้อยละ 
80 ของห่วงโซ่แนวตั้ ง (vertical value chain)     
จะรับเอาระบบดิจิทัลภายในปีค.ศ. 2020 

4.Industry 4.0 จะเพิ่มผลผลิต (productivity) และ
ประสิทธิภำพที่ร้อยละ 18 ภำยในห้ำปีจำกนี้ 

บริษัทต่าง ๆ คาดว่าการน าเอาระบบดิจิทัลมาใช้
จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมร้อย
ละ 3.3 ต่อปี รวมเป็นร้อยละ 18 ภายในห้าปี            
จากนี้ และคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้   
ร้อยละ 2.6 ต่อป ี

5. กำรวิเครำะห์และกำรใช้ข้อมูลอย่ำงบูรณำกำร
เป็นควำมสำมำรถที่ส ำคัญของ Industry 4.0 

ปัจจุบันกว่าครึ่ งหนึ่ งของบริษัทท่ีร่วมแสดง          
ความคิดเห็น ต่างมีระดับประสิทธิภาพในการ
วิเคราะห์และใช้ข้อมูลท่ีสูงอยู่แล้ว แต่กว่าร้อยละ 

90 คาดว่าความสามารถในการวิเคราห์ข้อมูลจะมี
ความส าคัญอย่างสูงต่อรูปแบบธุรกิจของตน
ภายใน 5 ปีถัดไป บริษัทเหล่านี้ให้ความส าคัญต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลภายใน value chain ของตน 
ระบบ digital labelling ของผลิตภัณฑ์  และ         
การใช้ข้อมูล real-time ในการจัดการการผลิต 

 

http://www.rehm-group.com/ 

6. ระบบดิจิทัลมีควำมส ำคัญในกำรสร้ำงบริษัท
ที่มีควำมยั่งยืนให้ส ำเร็จ 

ร้อยละ 30 ของบริษัทได้ท าการน าเอาระบบ
ดิจิทัลมาใช้กับกระบวณการผลิตของตนและเร่ิม
ขยายรูปแบบการใช้งานไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีเช่ือมต่อ 
และการบริการอัตโนมัติ  แต่กว่าร้อยละ 75 
(ยกเว้นกิจการในภาค process industry) คาดว่า
กิจการของตนจะต้องยกระดับการใช้ระบบดิจิทัล
ให้สูงขึ้นภายใน 5 ปี 

http://www.rehm-group.com/
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7. ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรดิจิทัลจะสร้ำง
รำยได้ให้กับภำคอุตสำหกรรมของสหภำพยุโรป
เพิ่มขึ้น 110 พันล้ำนยูโรต่อปี 

บริษัทท่ีรับเอาระบบดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินการ มีการเติบโตท่ีสูงความค่าเฉลี่ยในช่วง
สามปีท่ีผ่านมา โดยครึ่งหนึ่งคาดว่าจะมีการเติบโต
ในสัดส่วนท่ีสูง(เลขสองหลัก) ในห้าปีถัดจากนี้ 
เนื่องจากการน าเอาระบบดิจิทัลมาใช้เพิ่มขึ้นใน
การด าเนินการ ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ โดย
หนึ่งในห้าของกิจการเหล่านี้คาดว่าจะสามารถ
เพิ่มมูลค่าการขายได้ถึงร้อยละ 20 ในภาพรวมนั้น
คิดเป็นการเพ่ิมมูลค่าการขายท่ีร้อยละ 2.5 ต่อปี 
คิดเป็นมูลค่ า 30 พันล้านยู โรในบริบทของ
เยอรมันและ 110 พันล้านยู โรในบริบทของ
สหภาพยุโรป 

8. กำรพัฒนำ Industry 4.0 จะสร้ำงรูปแบบ
ใหม่และเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจ 

การน าเอาระบบดิจิทัลมาใช้จะส่งผลให้เกิดเทรน
การท าธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีให้ผลตอบแทนกับลูกค้าท่ี
สูงขึ้น เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการ 
รวมท้ังการติดต่อสื่อสารระหว่างกิจการและลูกค้า
ท่ีรวดเร็ว คุณภาพท่ีพิเศษของการเปลี่ยนแปลงนี้
คือความเร็ว นวัตกรรมท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
และส่งผลกระทบในช่วงเวลาสั้น ๆ 

9. ควำมร่วมมือในแนวรำบระหว่ำงกิจกำร 
(Horizontal co-operation) จะเพิ่มศักยภำพ
ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

กว่าครึ่งของบริษัทต่าง ๆ เห็นว่า ความร่วมมือ          
ท่ีแน่นเฟ้นมากขึ้นระหว่างกิจการต่าง ๆ เป็น         
คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญของการพัฒนา 
Industry 4.0 โดยเฉพาะในกรณีท่ีรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ ๆ เกิดขึ้น มากว่าร้อยละ 80 ของบริษัทท่ีร่วม
แสดงความคิดเห็นเช่ือว่าความร่วมมือท่ีแน่นเฟ้น
ให้ห่วงโซ่มูลค่าแนวราบจะเป็นส่วนท่ีส าคัญ
ภายใน 5 ปีจากนี้ 

10. ภำครัฐและหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้องกับ
อุตสำหกรรมจะมีส่วนส ำคัญในกำรช่วยเหลือ
กำรพัฒนำดังกล่ำว 

ความท้าทายและอุปสรรค เช่น ระดับการลงทุนท่ี
สูง และความไม่ชัดเจนของรูปแบบธุรกิจ ของ
บริษัทต่าง ๆ ในการพัฒนา Industry 4.0 นั้น
สามารถผ่อนปรนลงหากได้รับการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านการร่าง
มาตรฐานท่ีเหมาะสมส าหรับระดับสหภาพยุโรป 
และการผลักดันให้มีข้อบังคับท่ีมีประสิทธิภาพใน
ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 
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เมื่อใกล้เกลือแต่จะกินด่ำง: ควำมส ำเร็จของ
นอร์เวย์ในกำรผลักดันรถพลังงำนไฟฟ้ำ 

ที่มา aeoliswind.ca 

บทความนี้น าเสนอด้านนโยบายสนับสนุนรถไฟฟ้า
ของนอร์เวย์ โดยขยายความจากบทความก่อน
หน้านี้ ในความน่าสนใจท่ีนอร์เวย์เป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีประสบความส าเร็จในการผลักดัน         
รถพลังงานไฟฟ้า ท้ังท่ีเป็นประเทศท่ีมีบ่อน้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติเป็นของตนเอง และท ารายได้
จากการส่งออกเป็นสัดส่วนรวมถึงร้อยละ 57 ของ
มูลค่าการส่งออกท้ังหมดและคิดเป็นร้อยละ 20 
ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (นอร์เวย์ส่งออก
น้ ามันเป็นอันดับ 5 ของโลกและก๊าซเป็นอันดับ 3 
ของโลก) ซึ่งท าให้น่าแปลกใจว่าท าไมนอร์เวย์         
ถึ ง ตั ด สิ น ใ จ ผ ลั ก ดั น ร ถ พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า
ภายในประเทศของตนเองอย่างแข็งขัน และท า
ส าเร็จได้อย่างไร 

เหตุผลหลักที่นอร์เวย์ต้องการผลักดันรถพลังงาน
ไฟฟ้าคือปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางเสียง
ในตั ว เ มื อ ง  ร วม ท้ั งปั ญหาสภ าพอ าก าศ
เปลี่ยนแปลงและเป้าหมาย Paris Agreement 

อีกท้ังการสร้างแหล่งการใช้พลังงานไฟฟ้า ท่ีได้รับ
การผลิตเพิ่มขึ้นจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์  
พลังลม และน้ าท่ีได้รับการติดตั้ งเพิ่มขึ้น ซึ่ง
พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานทดแทนท่ีไม่หมดสิ้น 

 
รัฐบาลนอร์ เวย์ผลักดันให้ เกิดความนิยมรถ
พลังงานไฟฟ้าผ่านนโยบายภาษี ท่ีน่ าสนใจ          
รถพลังงานไฟฟ้าท้ังหมดจะได้รับการยกเว้น
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อรถ (non-recurring 
fee และpurchases Taxes) ซึ่งรวมท้ังภาษี VAT 
อีกร้อยละ 25 กลไกภาษีดังกล่าวได้ถูกประกาศใช้
ในปีค.ศ. 2012 ยกตัวอย่างเช่น Tesla Model S 
ท่ีได้รับยกเว้นภาษีท้ังหมดมูลค่ารวมกว่า 91,000 
เหรียญสหรัฐ ราคาของรถท่ีผู้บริโภคต้องจ่ายจะ
เหลือเพียง 83,000 – 91,000 เหรียญในขณะท่ี      
รถใช้น้ ามันท่ีศักยภาพพอๆ กันมีราคาท่ี 300,000 
เหรียญ หรือรถ Nissan Leaf ท่ีมีราคา42,500 
เหรียญเทียบกับรถ Volkswagen Golf ราคา 
42,000 เหรียญจึงท าให้รถพลังงานไฟฟ้าเป็น
ทางเลือกท่ีน่าสนใจทีเดียว ท้ังนี้รัฐบาลได้ตั้ ง           
เป้าว่าภาษีดังกล่าวจะมีผลจนถึงปีค.ศ. 2017 หรือ
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เป้าหมายจ านวนรถพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นครบ 
50,000 คัน 

 

นอกจากกลไกภาษีแล้วรัฐบาลและท้องถิ่นยัง
ก าหนดผลประโยชน์และแรงดึงดูดให้รถพลัง
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นผ่านมาตรการอื่น ๆ เช่น ท่ีจอดรถ
ฟรี สามารถวิ่งในเลนเฉพาะร่วมกับรถประจ าทาง
ได้ ได้รับยกเว้นจากภาษีล้อเลื่อนประจ าปีและ 
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการใช้เรือข้ามฟาก
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งรวมเป็นผลประโยชน์ต่อปีมูลค่า
ประมาณ 8,200 เหรียญเลยทีเดียว นอกจากนี้         
ยังได้ก าหนดป้ายทะเบียนเฉพาะส าหรับรถ
ประเภทดังกล่าวเพ่ือสร้างความตระหนักถึง และ
ได้ขยายให้รถไฮบริดได้อานิสงค์จากกลไกภาษีและ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 อีกด้วย 

นโยบายดังกล่าวส่งผลให้จ านวนรถพลังงานไฟฟ้า
ในนอร์ เวย์ เพิ่ มขึ้ นอยากรวดเร็ วจนบรรลุ  
เป้าหมายท่ีรัฐบาลวางไว้ 50,000 คันภายในปี 
ค.ศ. 2018 ไปเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2015 สาม
ปีก่อนก าหนด และเพ่ิมขึ้นเป็น 100,000 คันเม่ือ
ค.ศ. 2016 ท่ีผ่ านมา ในปัจจุบันสัดส่ วนรถ
พลังงานไฟฟ้าอยู่ ท่ีร้อยละ 5 ของจ านวนรถ
ท้ังหมด (ประมาณ 2.6 ล้านคัน) โดยร้อยละ 20 

ของรถใหม่เป็นรถไฟฟ้าท้ังหมด นอกจากนี้จ านวน
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรถพลังงาน
ไฟฟ้าก็เพ่ิมสูงขึ้น ในปัจจุบันมีจ านวนแท่นชาร์ต
ไฟถึ ง 7,632 ท่ัวประเทศ นอร์ เวย์มีจ านวน
รถไฟฟ้าต่อประชากรเยอะท่ีสุดในโลก โดยคิดเป็น 
21.5คันต่อพลเมือง 1,000 คน (ข้อมูลปีค.ศ. 
2016) 14.2 เ ท่ าของอเมริ กา ท่ี เป็นตลาดรถ
พลังงานไฟฟ้าท่ีใหญ่ ท่ีสุดในโลก นอกจากนี้
พลังงานไฟฟ้าท่ีน ามาขับเคลื่อนรถเหล่านี้ก็เป็น
พลังงานไฟฟ้าสะอาดท่ีร้อยละ 98 มาจากพลังงาน
น้ าและผลิตภายในประเทศของตน 

นโยบายและแผนสนับสนุนของรัฐบาลแม้จะ
ประสบความส าเร็จในการผลักดันรถพลังงาน
ไฟฟ้า แต่ก็มีผลข้างเคียงด้านลบเช่นกัน อาทิ         
การใช้งบประมาณเกินผลท่ีจะได้รับ การติดขัด
ของรถประจ าทาง รถพลังไฟฟ้าแย่งท่ีจอดของรถ
ท่ัวไป และการขาดรายได้ของเรือข้ามฝากต่าง ๆ 
รัฐบาลมีแผนท่ีจะต่อนโยบายภาษีดังกล่าวไป
จนถึงปีค.ศ. 2017 ก่อนท่ีจะค่อย ๆ ถอยออก
ภายในปีค.ศ. 2018 
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แม้จะประสบความส าเร็จแต่นอร์เวย์ก็ไม่หยุดแค่
นั้น รัฐบาลยังคงแสดงความมุ่งมั่นในการผลักดัน
รถพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง มีการตั้งเป้าหมายรถ
พลังงานไฟฟ้า 200,000 คันภายในปี ค.ศ. 2018 
(ร้อยละ 7 ของรถทั้งหมด) และประกาศในปีค.ศ. 
2016 ท่ีผ่านมาว่าภายในปีค.ศ. 2025 จะห้าม
จ าหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ ามันในประเทศของตน ตาม
แผน National Transport Plan 2018-2029 

หลาย ๆ ประเทศในยุ โรปพยายามเดินตาม
นอร์เวย์ในการผลักดันรถไฟฟ้า โดยพยายามใช้
มาตรการอื่น ๆ ร่วม เช่นกฎหมายและข้อบังคับ 
จีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีให้ความสนใจกับรถ
พลังงานไฟฟ้าในการลดมลภาวะและค่าใช้จ่าย
ของภาคขนส่ง ในปัจจุบันจีนผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ ได้มากท่ีสุดในโลก จ านวน
รถไฟฟ้าของจีนก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในปีค.ศ. 
2015 กว่าร้อยละ 35 ของรถไฟฟ้าท่ีขายท่ัวโลก 
ถูกซื้อในประเทศจีน 

สิ่งท่ีน่าจับตามองต่อไปคือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ
เทคโนโลยีด้านแบตเตอร์รี่พัฒนาไปกว่าปัจจุบัน 
ลดเวลาในการชาร์ตไฟ และเพิ่มระยะทางของ
รถไฟฟ้าท่ีสามารถวิ่งได้ให้สูงขึ้น จะส่งผลให้น้ ามัน
เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถในอดีต และการพัฒนา
ดังกล่าวจะท้ิงไทยท่ีเคยได้ฉายาว่าเป็นดีทร๊อยของ
เอเชียไว้ข้างหลังหรือไม่? 

 

 

 

ยู นิ โดร่ วมจั ดอภิ ปรำยกำรเตรี ยมตั ว 
INDUSTRY 4.0 ส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำ 

ที่มา: UNIDO 

เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 ท่ีผ่านมา UNIDO 
ร่วมกับ International Telecommunication 
Union (ITU) ไ ด้ จั ด ก า รอภิ ป ร าย เ กี่ ย ว กั บ 
Industry 4.0 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ข อ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม  Work Summit for the 
Information Society (WSIS) forum 2017 

กิจกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้าง     
ความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่ อ 
ช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาในการเตรียมตัว
ส า ห รั บ  Industry 4.0 ห รื อ ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมผ่านการใช้ระบบดิจิทัล กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นรูปแบบฟอรั่มโดยมีการอภิปราย
ระหว่างวิทยากร (panel discussion) ได้แก่  
Ratika Jain, Executive Director of 
Manufacturing at the Confederation of 
Indian Industries (อินเดีย); Sami Haddadin, 
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Professor and Director of the Institute of 
Automatic Control at Leibniz University 
(เยอรมนี); และ Sebastián Díaz Mesa, Head 
of Marketing and Communications team 
at Start-Up Chile (ชิลี) 

การอภิปรายเน้นถึงความส าคัญในการมีนโยบาย
ท่ีสอดคล้องส าหรับการผลักดัน Industry 4.0 
และความจ าเป็นในการสร้างระบบนิเวศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี มิใช่เพียงการ
สนับสนุนบริษัทและกิจการเท่านั้น นอกจากนี้ยัง
มีประเด็นท่ีส าคัญคือความจ าเป็นในการท างาน
ร่วมกันภายในประเทศนั้น ๆ และในระดับ
นานาชาติ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ Industry 4.0 
และเพ่ือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 

วิทยากรยังได้เน้นว่าส่วนประกอบท่ีส าคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีถูกทอดท้ิงคือบทบาท
ท่ีส าคัญของ Start-up ต่าง ๆ และการร่วมมือ
ระหว่างกิจการในระดับนี้ ท่ีมีจุดเด่นในด้าน
นวัตกรรมและความสามารถในการแก้ปัญหา
ใหม่ ๆ  กับบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีเงินทุนสูง การ
สร้างความร่วมมือระหว่างกิจการทั้งสองประเภท
จึงน่าสนใจเป็นพิเศษ 

ผู้ร่วมอภิปรายได้เน้นถึงบทบาทท่ีส าคัญของ
องค์กรระหว่างประเทศในการแบ่งปันความรู้
และเทคโนโลยี เชื่อมต่อภาคส่วนต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ข้ามพรมแดนของตลาดและวัฒธรรม 
อีกท้ังการสร้างศักยภาพ การให้การศึกษาและ
การฝึกอบรม รวมท้ังความส าคัญของการอยู่

ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ 
( coexistence of Industry 1.0,2.0,3.0 แ ละ
4.0) ในประเทศก าลังพัฒนาเหล่านี้  ซึ่งในอีก
มุมมองหนึ่ง การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม
ประเภทต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นอีกหนึ่งความท้า
ทายขององค์กรระดับนานาชาติ รัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีเกี่ ยวข้องในการให้การพัฒนา
อุตสาหกรรม 

การอภิปรายได้กล่าวถึงหัวข้ออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กฎหมายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและบทบาท
ของรัฐบาลตลอดจนมาตรฐานและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาด้านทรัพยากร
บุคคลแบบดิจิทัลความต้องการทางกายภาพ
สถาบันและเทคโนโลยี 

 

เทสล่ำและนอร์เวย์คู่ (ไม่) เข้ำคู?่ 

ที่มา bloomberg 

หากกล่าวถึงรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว หนึ่งในย่ีห้อท่ีเป็น
ท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายก็คงจะไม่พ้นรถไฟฟ้าเทสล่า 
(Tesla) ท่ีมี ชื่ อ เสียงโด่ งดั งในด้ านศักยภาพ            
ความหรูหรา และนวัตกรรมท่ีแตกต่างจาก
รถไฟฟ้ารุ่นอื่น ๆ บริษัทเทสล่านับเป็นน้องใหม่
ของอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลิตรถไฟฟ้ารุ่นแรกขึ้น
ในปีค.ศ. 2008 ใช้ชื่อรุ่นว่า Tesla Roadster และ
ตามมาด้วย Model S ในปีค.ศ. 2012 ท่ีกลายเป็น
รถไฟฟ้าท่ี ได้ รับความนิยมมากท่ีสุดในโลก 
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สามารถท าเป้าการจ าหน่ายได้ถึง 150 000 คันใน
ปีค.ศ. 2016 และตามหลังเพียงรถ Nissan Leaf 
ในจ านวนการขายท้ังหมดตั้งแต่เริ่มจ าหน่าย          
คงจะเป็นเรื่องธรรมดาท่ีผู้ซื้อรถเทสล่ากว่าร้อยละ 
50 เป็นชาวอเมริกัน เพราะเทสล่าเป็นรถสัญชาติ
อเมริกา แต่ท่ีน่าแปลกใจคือ กลุ่มผู้ซื้อเทสล่าหลัก
นอกจากอเมริกาคือชาวนอร์เวย์ นอร์เวย์น าเข้า 
รถเทสล่าคิดเป็นสัดส่วนหลักกว่าร้อยละ 50 ของ
รถเทสล่าท่ีน าเข้ายุโรปท้ังหมด 

 

หนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เทสล่าเป็นรถยนต์  
ยอดฮิตในนอร์เวย์คือภาษี กลไกภาษีของนอร์เวย์
ส่งผลให้รถเทสล่าได้รับการยกเว้นภาษีเป็นมูลค่า
รวมกว่าครึ่งหนึ่งของราคารถ (คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 91,000 เหรียญสหรัฐฯ) ราคา Tesla 
Model S ในนอร์เวย์อยู่ ท่ีประมาณ 81,000 – 
92,000 เหรียญสหรัฐฯ เปรียบเทียบกันรถใช้
น้ ามันท่ีมีศักยภาพใกล้เคียงกันท่ีมีราคาประมาณ 
300,000 เหรียญจึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไมเทสล่า
ถึงเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจกว่า ยอดขายของเทสล่า
ในนอร์เวย์อยู่ท่ีประมาณ 4,000 – 5,000 คันต่อปี
ซึ่งนับว่าสูงมากส าหรับประเทศท่ีมียอดขายรถ
ท้ังหมดประมาณ 150,000 ต่อปี อย่างไรก็ตาม

ยอดขายของเทสล่าในปีค.ศ. 2015-16 ท่ีผ่านมา
ตกลงเกือบร้อยละ 50 เหตุเพราะเทสล่าโดย
ผู้บริโภคในนอร์เวย์ฟ้องเพราะศักยภาพของ           
รถไม่แรงตามท่ีโฆษณา แม้ว่าจ าเลยและโจทย์ท้ัง 
100 กว่าคนจะท าการเจรจากันเรียบร้อยก่อน           
ท่ีจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกัน แต่ชื่อเสียงของเทสล่า
น่าจะต้องใช้เวลาในการกู้กลับมาอีกครั้ง 

อย่างไรก็ตามอนาคตระยะยาวของเทสล่าใน
นอร์เวย์ก็น่าจะยังสดใส เพราะเมื่อปีค.ศ. 2016 
ประเทศนอร์เวย์ได้ประกาศความตั้งใจในการเลิก
ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงยานยนต์อย่างสิ้นเชิงภายใน
ปีค.ศ. 2025 นโยบายด้านพลังงานท่ีแตกต่างและ
น าสมัยน่าจะเป็นลมใต้ปีกให้บริษัทรถไฟฟ้า
ท้ังหลาย รวมท้ังเทสล่าด้วยเช่นกัน 

 


