
 

 

 

 

  

 

 

EU-Industry review 

ปีท่ี 4 ฉบับที ่7 ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2560 

 ที่ประชุม HLPF เน้นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 UNIDO จับมือ ธนำคำรโลก สร้ำงควำมร่วมมือ 
อ ำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำถึงแหล่งทุน 

 หุ่นยนต์ศัลยแพทย์ ROBO-SURGEONS 
 MOBILITY-AS-A-SERVICE – มองระบบขนส่ง

เป็นกำรให้บริกำร 

 

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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ที่ประชุม HLPF เน้นควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมต่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 

UNIDO 

เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา ณ นคร
นิวยอร์ก ได้มีการหารือถึงแนวทางในการติดตาม
ผลการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDG) ล าดับท่ี 9 ในด้านอุตสาหกรรม
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานในระหว่างการ
ประชุมระดับสูง High-level Political Forum 
on Sustainable Development (HLPF) 
ประจ าปีพ.ศ. 2560 

การประชุม HLPF 2017 ได้รับการจัดขึ้นภายใต้
การอุปถั มภ์ ของสภาเศรษฐกิ จและสั งคม 
(Economic and Social Council) ในระหว่ า ง
วัน ท่ี  10 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมี             
หัวข้อ “การขจัดความยากจนและการส่งเสริม
ความมั่งคั่งบนโลกท่ีเปลี่ยนแปลง” การประชุม
ดังกล่าวได้ประเมินความคืบหน้าในการบรรลุ
วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2030 Agenda for 
Sustainable Development) โดยพิจารณาจาก
การด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย SDGs ท่ีได้รับ
การคัดเลือก ซึ่งได้แก่เป้าหมายล าดับท่ี 1, 2, 3, 
5, 9, 14 และ 17 

ผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุม HLPF ได้ท าการ
สนทนาถึ งกิ จกรรมท่ี ได้ รั บการด าเนิ นการ          
อยู่ในปัจจุบัน ท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย 
SDG 9 รวมท้ัง การด าเนินการท่ีส าคัญในช่วงปี         
ท่ีจะมาถึง นอกจากนี้ท่ีประชุมยังได้ท าการศึกษา
ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของนโยบาย
ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ SDG 9 อาทิเช่น     
การพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐาน การพัฒนา
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

 
การประชุมครั้ งนี้  มีนาย Frederick Musiiwa 
Makamure Shava ประธานสภาเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นประธานท่ีประชุม และยังมีนาง Maria 
Kiwanuka ท่ีปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดี
ยูกันดาและ นาย Miguel Ruiz Cabañas รอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ 
สิ ทธิ มนุ ษยชนของ เม็ กซิ โ กท าหน้ า ท่ี เป็ น
ผู้ด าเนินการ 

นาย John Danilovich เลขาธิการหอการค้ า
นานาชาติได้กล่าวย้ าต่อท่ีประชุม ถึงความจ าเป็น
ในการสร้างความสอดคล้องระหว่าง นโยบาย
ระดับชาติและระดับโลก เพื่อยกระดับการ
เชื่อมต่อ การเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความหมาย และการ
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ลดช่องว่างด้านดิจิทัล นาย Danilovich ได้กล่าว
ว่า “การบรรลุ เป้ าประสงค์  SDG9 ผ่านการ
ด าเนินการเทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูล (ICTs) 
จะเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการด าเนินการเป้าหมาย 
SDGs อื่น ๆ ท้ังหมด” และได้กล่าวอีกว่า “(ใน
ปัจจุบันมีการใช้) ระบบไอซีทีเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การด้านสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น
แล้ว เช่นด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการ
ยกระดับบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิง ด้าน
การพัฒนาธุ รกิ จ ด้ านการเพิ่ มผลผลิตทาง
การเกษตร และการสร้างสันติภาพ” 

ในช่วงการประชุม interactive section นาย 
Paul Maseli ผู้อ านวยการส านักงาน UNIDO ใน
นิวยอร์ก กล่าวถึงอุตสาหกรรมท่ีมีความย่ังยืนว่า
เป็นหนึ่งในแรงผลักดันท่ีส าคัญในการบรรลุการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีจะ
ส่งผลให้ เกิดการพัฒนาให้กับประชาชนกว่า 800 
ล้านคนท่ีอาศัยอยู่ในความยากจนระดับรุนแรง 
นาย Maseli ยังได้เน้นย้ าถึงภารกิจของ UNIDO 
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการขจัดความ
ยากจนรวมถึงความส าคัญของการท างานร่วมกับ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา 

นาง Carla Mucavi ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
ประสานงานด้านอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ณ กรุงนิวยอร์กได้แจ้งต่อ 
ท่ีประชุมถึงประสิทธิภาพของการท างานร่วมกัน
ระหว่าง UNIDO กับ FAO ในด้าน Agribusiness 

แ ล ะ  Agro-industry Development Plus 
Initiative (3ADI +) 

น า ย  Patrick Ho ป ร ะ ธ า น อ า วุ โ ส ข อ ง
คณะกรรมการกองทุนพลังงานจีน ได้กล่าวต่อท่ี
ประชุมว่า “การสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความ 
Resilient และ Sustainable รวมท้ังการบรรลุ
เป้าหมาย SDG9 เป็นโอกาสอันดีในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรในโลกนี้  และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหา          
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อม
โทรมของสิ่ งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ (การ
ด าเนินการดังกล่าว) มีความท้าทายในหลายด้าน 
เช่น การออกแบบการก่อสร้าง ด้านการเงิน             
การด าเนินงานของโครงสร้ างพื้ นฐานและ
อุตสาหกรรมเหล่านี้ รวมท้ังการส่งเสริมนวัตกรรม 
(ซึ่งล้วนแต่) ไม่มีค าตอบท่ีง่าย (อย่างไรก็ตาม) สิ่ง
ท่ีควรมีคือความตั้งใจในการท างานร่วมกัน ” 

 

ในวาระการปิดท่ีประชุม ประเทศสมาชิกและ
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ได้แสดงความคิดเห็นและ
ตั้งค าถาม ไปในแนวทางท่ีแสดงการสนับสนุนต่อ
เป้าหมาย SDG 9 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความ
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มุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม          
การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมท้ังการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและการขจัดความยากจนต่อไป 

ผลการประชุมดังกล่าว ชี้ให้เห็นอีกครั้งว่าผลการ
ด าเนินการของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
และมีส่วนร่วม จะทวีคูณการด าเนินการด้านต่าง ๆ 
และส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมาย SDG ท้ังหมด 

 

 

UNIDO จับมือ ธนำคำรโลก สร้ำงควำม
ร่วมมือ อ ำนวยควำมสะดวกกำรเข้ำถึง
แหล่งทุน 

ที่มา sdg.iisd.org 

<ข่าวย้อนหลัง> UNIDO และ ธนาคารโลกได้           
ลงนามในข้ อตกลงมาตรฐานเพื่ ออ านวย            
ความสะดวกให้กับรัฐบาลต่าง ๆ ในการใช้บริการ
ท่ีปรึกษาและความเชี่ยวชาญของ UNIDO ผ่าน
โครงการท่ีได้งบประมาณจากธนาคารโลก เมื่อ
วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อตกลงดังกล่าว           
จะช่วยให้การเข้าถึงแหล่งทุนของประเทศท่ีท า
การกู้ เงินจากธนาคารโลกเพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของตนมีความสะดวกสูงขึ้น 

นาย Li Yong ผู้ อ านวยการ ใหญ่ UNIDO ได้
กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าวว่าจะช่วยส่งผลต่อ
การด าเนินการในภาคสนามขององค์กร และ
ช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมาย 
SDG 9 (ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรม
และโครงสร้างพื้นฐาน) รวมท้ังการสนับสนุน
เป้าหมาย SDGs อื่น ๆ อีกด้วย 

ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามโดยนาย Li 
Yong แ ล ะ  Hartwig Schafer ตั ว แ ท น ข อ ง
ธนาคารโลก ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
ข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้ประเทศต่าง ๆ 
ได้รับผลประโยชน์ท่ีสูงขึ้นจากการให้บริการของ
องค์กรท้ังสอง 

นาย Schafer ได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงนี้ จะช่วย
ยกระดับความรวดเร็วในการด าเนินการโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งการ
ให้บริการและใช้โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ            ท่ี
จ าเป็นได้เร็วขึ้น นาย Schafer ยังได้กล่าวอีกว่า 
ข้อตกลงดังกล่าวมุ่งอ านวยความสะดวกให้มีการ
สร้างผลลัพธ์ท่ีแท้จริง (deliver of outputs and 
real results) 

ในฐานะท่ี UNIDO เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านของ
สหประชาชาติ UNIDO ได้รับมอบหมายภารกิจใน
การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครบวงจร
และยั่งยืนเพื่อการขจัดความยากจนโลกาภิวัตน์
และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างท่ัวถึง 
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หุ่นยนต์ศัลยแพทย์ ROBO-SURGEONS 

ที่มา: Digitalhealth 

คุณจะรู้สึกอย่างไรหากรู้ว่า หุ่นยนต์จะมีส่วนช่วย
การผ่าตัดหัวใจของคุณ? ความคิดนี้อาจจะฟังดู
เป็นเร่ืองของอนาคต แต่ไม่ใช่เลย.. 

 
i.ytimg.com 

เ มื่ อ วั น ท่ี  26 กรกฎาคม  2560  ท่ี ผ่ านมา 
แหล่ งข่ าว  Digital Health ได้ ร ายงาน เรื่ อ ง 
กอ ง ทุน  NHS trust ท่ี ใ หญ่ ท่ี สุ ด ใ นส หร าช
อาณาจักรได้รับงบประมาณหลายล้านปอนด์เพื่อ
ซื้อหุ่นยนต์ผ่าตัดส าหรับโรงพยาบาลสองแห่ง 
กองทุน Barts Health NHS Trust ได้ให้เงินการ
สนับสนุนจากโครงการ Barts Charity มูลค่า 5 
ล้านปอนด์ (ประมาณ 250 ล้านบาท) เพื่อซื้อ
เ ค รื่ อ ง  Da Vinci Xi Surgical System สอ ง
เคร่ืองซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดหุ่นยนต์ท่ีจะใช้
ในด้านนรีเวชวิทยามะเร็งวิทยา ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ล าไส้ใหญ่ตับ และการถ่ายอวัยวะ 

เครื่อง da vinci XI พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องจะถูกติดตั้ง ไว้ท่ีโรงพยาบาลเซนต์บาร์
โธโลมิว ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของยุโรป และโรงพยาบาลรอยัลลอนดอน ศูนย์ 

trauma ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหราชอาณาจักร เครื่อง 
da vinci XI จะ เป็ น เ ค รื่ อ ง แ รก ในส ห ร า ช
อาณาจักรท่ีใช้ส าหรับการผ่าตัดหัวใจและ         
ทรวงอกโดยเฉพาะ และท าการด าเนินการโดย
ศัลยแพทย์จะนั่งบังคับเครื่องข้างผู้ป่วยโดยใช้
คอนโซล แพทย์จะสามารถดูภาพ live-3D ของ
อวัยวะภายในของผู้ป่วย โดยท่ีมีผู้ช่วยผ่าตัด        
นั่งอยู่ข้างผู้ป่วยอีกด้านเพื่อช่วยเหลือต่าง ๆ 

 
http://arabiangazette.com/ 

Alistair Chesser หั ว ห น้ า เ จ้ า ห น้ า ท่ี ท า ง
การแพทย์ของ กองทุน Barts ได้กล่าวว่า “การ
ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เป็นตัวอย่างของการพัฒนาท่ี
ทันสมัย ท่ีมีแนวโน้มในการช่วยปรับปรุงผลลัพธ์
ส าหรับผู้ป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน และให้โอกาส
ต่อผู้ป่วยท่ีก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีโอกาสในการ
ผ่าตัด ได้รับการรักษาได้  … การผ่าตัดด้วย
หุ่นยนต์เป็นหนึ่งในหลาย ๆ แนวทางท่ี Barts 
Health และ องค์กรท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการกับ
ความท้าทายท่ีส าคัญนี้ ” ดร. Chesser ยังได้
กล่าวในการแถลงข่าวอีกว่า หุ่นยนต์ “จะท าให้
ผู้ป่วยบาดเจ็บน้อยกว่าในระหว่างการผ่าตัด 
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เพราะสามารถหลีกเลี่ยงการตัดกระดูกซี่โครง
หรือกระดูกหน้าอก (breastbone) และลดการ
สูญเสียเลือดและรอยแผลเป็นอีกด้วย นอกจากนี้
ยังมีผลรับรองว่าผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เนื่องจาก
วิ ธี ก ารผ่ า ในรูปแบบ less invasive โดยใช้
หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด.” 

ในอนาคต การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดน่ าจะ
แ พร่ ห ล ายม ากขึ้ น  เ อ กส า รก า รประ ชุ ม
ประจ าเดือนกรกฎาคมของคณะกรรมการ
กองทุนดังกล่าว ระบุว่าแผนธุรกิจของการใช้
หุ่นยนต์ได้รับการอนุมัติแล้ว 

บริษัท Intuitive Surgical, Inc. ท่ีเป็นผู้พัฒนา
เทคโนโลยีนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องประเภทใกล้เคียง
กั น ท่ี   Sheffield Teaching Hospitals NHS 
Foundation Trust ผ่ า น ก า ร ร า ย ง า น โ ด ย 
Digital Health News พบว่ า ในปีค .ศ .  2013 
หุ่นยนต์ da Vinci มูลค่า 1.8 ล้านปอนด์ท าการ
ช่วยเหลือศัลยแพทย์ลดผลกระทบจากผ่าตัดโดย
ใช้ระบบแขนหุ่นยนต์ที่มีความซับซ้อนสูง และยัง
มีการใช้เครื่องประเภทเดียวกันในการผ่าตัด 
open-heart surgery โดยหุ่นยนต์ครั้งแรกของส
หราชอาณาจักร เมื่อปีคศ. 2012 ท่ีโรงพยาบาล 
Royal Wolverhampton Hospital NHS Trust 

นาง Fiona Miller-Smith ผู้บริหารระดับสูงของ 
Barts Charity กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติ
อย่างยิ่งท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการ
ผ่ าตั ด โดย ใช้ หุ่ นยนต์ ท่ี  Barts Health NHS 
Trust งบประมาณดังกล่าวจะช่วย สนับสนุน

ความดั้งใจร่วมอันแรงกล้าในน าการให้บริการ
การรักษาท่ีใช้นวัตกรรมและมีความล้ าสมัยเพื่อ
น าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดีขึ้นส าหรับผู้ป่วยของเรา” 

หมายเหตุ :  บริษัท  Intuitive Surgical  เป็น 
บริษัท ท่ีตั้ งอยู่ ในรัฐแคลิฟอร์ เนียและเปิด
ตัวเครื่องผ่าตัดครั้งแรกในปีค.ศ. 1999 กองทุน 
Barts ให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยราว 2.5 
ล้านคนและด าเนินงานจากโรงพยาบาลใหญ่ ๆ   
สี่แห่งในสหราชอาณาจักร 

 

Smart City Embassy 
MOBILITY-AS-A-SERVICE – มองระบบ
ขนส่งเป็นกำรให้บริกำร 

ที่มา bloomberg 

การน าเอาระบบดิจิตัลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจและ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดธุรกิจและ          การ
ให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น Amazon (ขาย
สินค้า) Airbnb (บริการเช่าท่ีพัก) ส่วนใน  ภาค
คมนาคมตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ Uber ท่ีผู้ใช้
ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ร ถ บ ริ ก า ร ใ ห้ ม า รั บ ผ่ า น 
Smartphone การบริการท่ีสะดวกถูกใจผู้โดยสาร 
ท าให้ Uber ฝังรากลึกในไทย มีผู้เปิดแอพพลิ         
เคชันใช้บริการว่า 1.3 ล้านคนแล้ว แม้ว่าตามหลัก
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กฎหมายการให้บริการ Uber จะยังผิดกฎหมาย
อยู่และสร้างความไม่พอในต่อผู้ประกอบการเดิม 
เป็ นกรณีแ ท็กซี่  vs Uber หรื อสี่ ล้ อแดง vs 
Uber  แต่ความนิยมของการให้บริการดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่าง supply และ 
demand ในภาคคมนาคมของไทยในปัจจุบัน 

แม้ Uber จะยังคงเป็นประเด็นท่ีแก้ไม่ตกใน
ประเทศไทย แต่ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะใน
ฝั่ งตะวันตกก็มีรูปแบบระบบคมนาคมใหม่ ท่ี
น่ าสนใจเกิ ดขึ้ น  คื อแนวคิด Mobility-as-a-
Service หรือ MaaS ท่ี  มองคมนาคมเป็นการ
ให้บริการ โดยมองว่าผู้ ใช้ต้องการเดินทาง 
( mobility) แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ค ว า ม
สะดวกสบายท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทาง โดยไม่
เกี่ยงว่าใช้รูปแบบหรือยานพาหนะแบบไหนในการ
เดินทาง 

 

i.ytimg.com 

ภายใต้แนวคิด MaaS ผู้เดินทางสามารถเรียกใช้
รูปแบบการเดินทางต่าง ๆ ตามความต้องการและ
ความเหมาะสมกับการเดินทางแต่ละครั้ง โดยแลก
กับค่าบริการรายเดือนหรือจ่ายตามท่ีใช้ คล้ายกับ
การใช้บริการโทรศัพท์มือถือ หรือ Netflix (on-

demand TV) แ ล ะ  Spotify (on-demand 
music) ซึ่งแนวคิดนี้ต่างจากแนวคิดเดิมท่ีเน้นการ
ก าหนดรูปแบบการเดินทางจากพาหนะท่ีอยู่ใน
ความครอบครองเป็นหลัก 

แนวคิดดังกล่าวถูกพัฒนาโดย นาย Sampo 
Hietanen ชาวฟินแลนด์ ในปีค.ศ 2015 และเร่ิม
แพร่หลายในปัจจุบัน บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ต่าง ๆ เช่น Eriksson และ Siemen 
เข้ามามีส่วนร่วม รวมท้ังบริษัทและ start-up ท่ี
เกี่ ยวข้องกับคมนาคมเช่น Uber, Didi, และ 
Lyft  มีการจัดสัมมนา และการประชุมต่าง ๆ ท้ัง
ด้านวิชาการและภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้อง มีการคาดการโดยบริษัทวิจัย Abi 
Research ว่า ตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับ MaaS จะมี
มูลค่าถึง $1 Trillion ภายในปีค.ศ. 2030 และจะ
น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบคมนาคมใน
อนาคต และคาดว่าจะกระทบต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 
technorthhq.com 
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นาย Hietanen แสดงวิสัยทัศน์ว่า MaaS เปรียบ
เหมือน ‘กระบวนทัศน์ใหม่’ ส าหรับการขนส่ง ท่ี
ขับเคลื่อนโดยการรวบรวมเอาตัวเลือกการขนส่ง
สาธารณะและภาคเอกชนท้ังหมดในเมืองสู่ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และหากคุณสามารถท า
การเดินทางบนพื้นดินและอากาศ ผ่านแอพตัว
หนึ่งท่ีจะเป็นเพื่อนของคุณในทุกท่ีท่ีคุณไป คุณจะ
ส า ม า ร ถ เ ป็ น พ ล เ มื อ ง โ ล ก ไ ด้ อ ย่ า ง
แ ท้ จริ ง   นั บตั้ ง แต่ ฤดู ใบ ไม้ ร่ ว ง ท่ี ผ่ า นม า
แอพพลิเคชั่น Whim ของ MaaS Global ได้เปิด
ให้ทดลองใช้ในกรุงเฮลซิงกิ  ระบบ MaaS ของ
เมืองเฮลซิงกิมีตัวเลือกให้ผู้ ใช้ตั้ งแต่แพคเกจ
พื้นฐาน 89 ยูโรไปจนถึงระดับพรีเมี่ยม 389 ยูโร 
ท่ีไม่จ ากัดการใช้รถแท็กซี่การขนส่งสาธารณะ        
รถเช่าและจักรยาน รถเช่าและจักรยานจากจุดรับ 
– ส่งต่างๆรอบ ๆ เมือง 

นอกจากจะเริ่มทดลองการให้บริการระบบ MaaS 
ในฟินแลนด์แล้ว Hietanen ยังมีแผนท่ีจะขยาย
ไปสู่ เ มื อ ง  Birmingham เขต  midland ของ 
สหราชอาณาจักร และ นครอัมเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ในเร็ว ๆ นี้ล่าสุดโตโยต้าได้ลงทุนกับ
บริษัทของนาย Hietanen เป็นมูลค่ากว่า 10 ล้าน
ยูโรเพื่อท าการขยายการด าเนินการของบริษัท 
Whim 

นาย Hietanen มองว่า การแพร่กระจายของ
สมาร์ทโฟนและ ระบบเศรษฐกิจการแบ่งปัน 
(sharing economy) ช่วยลดความจ าเป็นในการ
เป็นเจ้าของรถในการคมนาคมในเมืองและเปิด

ความต้องการส าหรับผู้ประกอบการด้านคมนาคม
ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ “การเป็นเจ้าของรถยนต์
ส่วนตัวนั้น ไม่รื่นรมย์มานานแล้ว: มันช้า ราคา
แพง และไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

นอกจาก Whim แล้วยังมีโครงการ MaaS ท่ีได้รับ
การด าเนินการ ท้ังโครงการน าร่องและโครงการ
ถาวรเป็นจ านวนมาก เช่น Smile (กรุงเวียนนา) 
Ubigo (สวีเดน) Mobility Shop (Hannover)  Tuup 
(Finland), My Cicero (Italy) โ ครงการต่ า ง  ๆ 
เหล่านี้ล้วนเป็นหนึ่งในแรงผลักดันท่ีต้องการจะ
เห็ นระบบคมนาคมมี ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้ น             
ผ่านการน าเอาระบบดิจิตัลมาใช้ และรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ ๆ 

อย่างไรก็ตามแนวคิด MaaS ยังมีความไม่แน่นอน
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
พฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค ระบบภาษีและ   
การประกันภัยท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังความร่วมมือและ
ความกระตือรือร้นของหน่วยงานและบริษัท         
ท่ีเกี่ยวข้อง แต่ ท่ีแน่นอนคือแนวคิดดั งกล่าว         
เป็นคอนเซปใหม่ด้านคมนาคมท่ีก าลังมาแรงและ
ได้รับความสนใจในขณะนี้ และแนวคิดดังกล่าว
น่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศไทยในระยะยาวอีกด้วย 

 

 


