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ยุทธศำสตร์อุตสำหกรรมของสหภำพยุโรป 
(ตอนสุดท้ำย) 

Industrial Policy Strategy 

เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2560 คณะกรรมาธิการ
สหภาพยุโรปได้ประกาศยุทธศาสตร์นโยบาย 
ด้านอุตสาหกรรม (Industrial Policy Strategy) 
ของสหภาพยุโรป ท่ีมุ่งผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถสร้างงานเพิ่มมากขึ้นและท าหน้าท่ีเป็น
กลไกขับ เคลื่ อนการเติบโตของเศรษฐกิ จ 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมหลายด้าน เช่น 
การป้องกันผลกระทบต่อสหภาพยุโรปและ
แรงงานของตนจากการเปลี่ ยนแปลงของ
ภาคอุตสาหกรรม เสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน โดยเน้นความส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง 
น า ย  Jean-Claude Juncker ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมาธิการยุโรป ได้กล่าวย้ าความตั้งใจ
ของสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าว ต่อท่ีประชุม
ผ่าน State of the Union speech แสดงความ
ต้องการให้อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปมี 
ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ม า ก ขึ้ น โ ด ย จ ะ  “ช่ ว ย ใ ห้
อุตสาหกรรมของเรา (สหภาพยุโรป) คงอยู่และ
เป็นผู้น าในด้านนวัตกรรม Digitalisation และ 
Decarbonisation และได้ท าการรับรองเอกสาร 
communication ใ น ด้ า น ดั ง ก ล่ า ว หั ว ข้ อ 
Investing in a smart, innovative and sustainable 
industry – A renewed EU industrial policy 
strategy ใ น วั น เ ดี ย ว กั น  เ ป็ น ผ ล ใ ห้

คณะกรรมาธิการ ฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น
และติดตามผลการด าเนินการด้านดังกล่าว 2
กิจกรรมด้วยกัน คือ i) การประชุมโต๊ะกลม
ระดับสูงด้านอุตสาหกรรม ii) งาน European 
industry day ประจ าปี เริ่มจากปีค.ศ. 2017 เป็น
ต้นมา เป็นงานประชุมส าหรับนักนโยบาย         
นักธุรกิจ นวัตกรรม start-up และตัวแทนของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมใหม่ของสหภาพยุโรป
รวมเอาโปรแกรมท่ีด าเนินการอยู่และโปรแกรม
ใหม่ ท่ีจะเริ่มด าเนินการภายในปีค.ศ. 2018 
โครงการท้ังหมดนี้สามารถแบ่งออกเป็น 7
ประเภทด้วยกัน (รายละเอียดยุทธศาสตร์ท้ัง 7
อยู่ในบทท่ี 6) 

1. สร้ างโอกาสและความเชี่ ยวชาญให้ กั บ
ประชาชน (Empowering industry and its 
people with opportunities and skills to 
thrive in the Single Market) 

2. ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Digital 
(upgrading industry for the digital age) 

3. การสร้างความเป็นผู้น าในด้าน low-carbon 
และ เศรษฐกิ จหมุ น เวี ยน  (building on 
Europe’s leadership in a low-carbon and 
circular economy) 

4. การร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ภูมิภาค 
เมืองและธุรกิจในการส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันในทุกระดับ (partnership with 
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Member States, regions, cities, and the 
private sector) 

5. การลงทุนเพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
(investing in the industry of the future) 

6. การจัดเก็บผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมและ
การค้าเสรีและการค้าท่ีมีการควบคุม (the 
international dimension) 

7. ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม 
(supporting industrial innovation on the 
ground)  

 
โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในช่วงปลำยปี         
ค.ศ. 2017 และ 2018 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ใหม่ สหภาพยุโรปได้ท า
การบรรจุ โครงการใหม่และท าการทบทวน
โครงการท่ีได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว โครงการท่ี
ริ เริ่ มขึ้ นใหม่ ท่ี ส าคัญได้ แก่  Cyber Security 
Package ท่ีผ่านการรับรองเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 
2560 โครงการดังกล่าวมุ่งสร้างความปลอดภัย
ให้กับประเทศสมาชิกจากการโจมตี  Cyber 
attack ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การสร้างศูนย์ 

EU cybersecurity agency (พัฒนาจากศู นย์  
European Agency for Network and 
Information Security – ENISA) การจัดท าร่าง 
Blueprint เพื่อตอบโต้การโจมตี Cyber-attack 
การร่าง Directive เพื่อตอบโต้การปลอมแปลง 
non-cash payment ภายในสหภาพยุโรป และ
การเพิ่มขอบเขตความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกท่ีก าหนดไว้ใน Permanent Structured 
Cooperation (PESCO) แ ล ะ  European 
Defense Fund ให้รวมเอาความร่วมมือด้ าน 
Cyber Security เข้าไปด้วย 

นอกจากความร่วมมือด้าน Cyber Security ท่ี
กล่าวถึงแล้ว ยังมีโครงการด้านการควบคุมการ
ถ่ายเทข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
ประเทศสมาชิก (free flow of non-personal 
data) โครงการด้านการค้าและการลงทุนเพื่อดูแล
และควบคุมการลงทุนจากประเทศท่ีสามใน
สหภาพยุโรป การดูแลการจัดซื้อโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐ การทบทวนรายชื่อวัตถุดิบท่ีมี
ความส าคัญ 27 รายชื่อ และการทบทวนแผน
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทน 

โครงการท่ีสหภาพยุโรปท าการทบทวนจากการ
ด าเนินการก่อนหน้านี้  และมีแผนจะท าการ
ด าเนินการใหม่ภายในช่วงปีค.ศ. 2017 – 2018 
ไ ด้ แ ก่ ม า ต ร ก า ร ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ  Circular 
Economy เช่น ยุทธศาสตร์ด้านพลาสติกและ 
การใช้ วั ตถุ ดิ บชี วภาพ เพื่ อ ให้น าไปสู่ ก าร
หมุนเวียนทรัพยากรมาใช้อีกครั้ง การทบทวน
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โครงสร้างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีจะท า
การร่างข้อบังคับและขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร 
standard-essential patens ก า ร ท บ ท ว น
มาตรการด้าน New Skills Agenda for Europe 
เพ่ือพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญของ
ประชาชน ท่ีจะขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง เหล็ก กระดาษ เทคโนโลยีสีเขียวและ
พลังงานทดแทน ภาคการผลิตและการเดินเรือ 
การเตรียมร่างโครงสร้างยุทธศาสตร์การเงินยั่งยืน 
ท่ีจะดึงเอาแหล่งทุนจากภาคเอกชนเข้ามาร่วม
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน 

 
ควำมคิดเห็นของภำคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ
ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 

จากการส ารวจความเห็นขององค์การต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับ Industrial Policy Strategy พบว่า
มีความเห็นท่ีหลากหลาย องค์การ Business 
Europe ตัวแทนของกลุ่มธุรกิจเห็นว่าการทบทวน
ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นต่อความมั่งคั่งของสหภาพยุโรป ธุรกิจของ
สหภาพยุโรปตั้งอยู่บนห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global 
Value Chains) ยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป

จะต้องหลีกเลี่ยงการให้ความส าคัญแต่สหภาพ
ยุโรป และสร้างสภาวะส าหรับภาคอุตสาหกรรม
ในการปรับตัวให้เข้ากับเทรนในอนาคต 

European Trade Union Confederation 
(ETUC) ต้ อน รั บ เ ป้ า หม าย ท่ี จ ะ สนั บ สนุ น
ภาคอุตสาหกรรมของยุโรปและการจ้างงานใน
ภาคส่วนดังกล่าว แต่ตั้งข้อสังเกตว่ายุทธศาสตร์
ดังกล่าวขาดแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
การมี ส่ วนร่ วมของผู้ ใ ช้ แ ร ง ง าน  ( worker 
participation) การปรับองค์กรและการปลดออก
จากงาน องค์กร ETUC แสดงความเห็นว่าการขาด
แนวทางดังกล่าวอาจจะท าให้แนวโน้มอนาคตเช่น 
digitalization แ ละ  decarbonisation ส่ ง ผ ล
กระทบต่อการจ้างงานให้ลดลงกว่าท่ีคาดไว้  
นอกจากนี้ ETUC ได้ร้องขอต่อคณะกรรมาธิการ
และประเทศสมาชิกให้ท าตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว ้

องค์การด้านมาตรฐานสหภาพยุโรป CEN และ 
CENELEC สนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และกล่าวเน้นถึง
ความได้เปรียบของสหภาพยุโรปด้านมาตรฐาน          
ท่ีมีความมีส่วนร่วม ครอบคลุม และลดอุปสรรค
ในการค้าและเข้ าถึ งการให้บริการ องค์กร 
European Chemical Industry Council 
(CEFIC) และ  องค์ กร  European Aluminum 
มองยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มท่ีดี และเป็น
มาตรการท่ีจะส่งเสริมนวัตกรรม ความยั่งยืน และ
การค้าท่ีมีความเป็นธรรม ผ่านข้อบังคับท่ีมีความ
สมดุลท้ังการจัดตั้งและบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม
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องค์กร Fuels Europe เห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าว
ให้ภาพทางบวกของภาคอุตสาหกรรม การผลิต
มากเกินไป ในขณะท่ีราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น 
ข้อบังคับต่าง ๆ ส่งผลให้การลงทุนไม่แน่นอน แต่
ก็มองเห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การเจรจาเป็นสิ่งท่ีดี องค์กรอุปกรณ์เครื่องยนต์ 
CECIMO เห็นว่ ายุทธศาสตร์ดั งกล่าวยั งขาด
มุมมองระยะยาวและมาตรการท่ีชัดเจนท่ีจะช่วย
สหภาพยุโรปเป็นผู้น าด้านนวัตกรรม digitation 
และ decarbonization แต่ก็แสดงความเห็นชอบ
กับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การเจรจาโต๊ะกลม 

รำยละเอียด Industrial Policy Strategy 

1. การสร้างโอกาสและความเชี่ยวชาญให้กับ
ประชาชน  (Empowering industry and its 
people with opportunities and skills to 
thrive in the Single Market)  

1-1 โครงการ modernize โครงสร้างกฎหมาย
ด้ า น ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า  ( Intellectual 
Property Framework) – เร่ิมด าเนินการจากฤดู
ใบไม้ร่วงปีค.ศ. 2017 มีการท ารายงานตรวจสอบ
การด าเนินการของ Directive ด้านการบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และมีการสื่อสาร
อย่างชัดเจนต่อประชาชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง
ในด้านกรอบการด าเนินการขอรับรอง Standard 
Essential Patents 

1-2 โครงการพัฒนาการด าเนินการจัดซื้อของ
หน่วยงานราชการในสหภาพยุ โรป (public 
procurement in the EU) – เริ่มด าเนินการมา
ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีค.ศ. 2017 ผ่านการสร้างกลไก
การรายงานจากหน่วยงานราชการเมื่อมีการจัดซื้อ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมูลค่าสูง โดยกลไก
ดังกล่าวเป็นการด าเนินการอย่างสมัครใจ 

1-3 โครงการ Workforce with the right skill 
and social right – ด า เนิ นการตั้ งแต่ เ ดื อน
มิถุนายน ค.ศ.2016 เป็นโครงการสร้างเสริม
ศักยภาพของแรงงานและความเข้าใจด้านสิทธิ
ทางสังคม 

1-4 โครงการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม – 
ด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2016 ผ่าน
มาตรการต่าง ๆ ในภาคบริการและอุตสาหกรรม 

2. ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Digital 

2-1 ก า ร พั ฒ น า  cybersecurity ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมในยุโรป – ด าเนินการตั้งแต่
เดือนกันยายน ค.ศ. 2017 ผ่าน comprehensive 
package และการสร้ างความสามารถด้ าน 
Cybersecurity ของสหภาพยุโรปผ่านการวิจัย มี
การจัดตั้ง Cybersecurity Agency จากหน่วยงาน 
European Agency for Network and 
Information Security (ENISA) หน่วยงานท่ีได้รับ
การสร้างขึ้นมาใหม่นี้  จะมีหน้าท่ีในการช่วย
ประเทศสมาชิกในการป้องกันและตอบโต้ cyber-
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attack ท่ีจะเกิดขึ้น และจะช่วยพัฒนาความพร้อม
ของสหภาพยุโรปในด้านดังกล่าว ผ่านการจัด
ประชุมประจ าปี pan-European Cybersecurity 
และการแบ่งปันข้อมูลและข่าวสารผ่านเครือข่าย 
Information Sharing and Analysis Centre 
ส าหรับประเทศสมาชิก การด าเนินการนี้เป็นหนึ่ง
ในกลไก ท่ี ช่ วยด า เนิ นการ  Directive ด้ าน 
Security of Network and Information 
System 

2-2 การจัดตั้งกรอบ Certification Framework 
– เริ่ มด าเนินการมาตั้ งแต่ เดื อนกันยายนปี
ค.ศ.  2017 องค์การ Cyber security Agency ได้
จัดท ากรอบการรับรองด้านความปลอดภัยทาง 
cyber security ส าหรับสหภาพยุโรป เพื่อให้
ความมั่นใจต่อผู้บริโภค เฉกเช่น การให้การรับรอง
ความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป 
กรอบการรับรองดังกล่าวจะถูกน ามาใช้กับ
อุปกรณ์ Internet of Things กว่าพันล้านชิ้นท่ี
เป็นส่วนส าคัญของโครงสร้างชาญฉลาด เช่นด้าน
พลังงานและโครงข่ ายคมนาคม ใบรับรอง 
Cybersecurity จะเป็น ท่ียอมรับในประ เทศ
สมาชิ ก ท้ั งหมดและลดความซั บซ้ อนของ
กระบวนการจัดการและค่าใช้จ่ายในด้านดังกล่าว
ให้กับประเทศสมาชิกและบริษัทต่าง ๆ 

 

3. การสร้างความเป็นผู้น าในด้าน low-carbon 
และเศรษฐกิจหมุนเวียน 

3-1 ระบบการเงิ นยั่ งยืน หรื อ Sustainable 
finance (เ ริ่ ม ด า เ นิ นก ารต้ นปี ค . ศ .  2018) 
คณะกรรมาธิการก าลังพัฒนายุทธศาสตร์ด้าน
การเงิน ท่ีจะช่วยยกระดับการหมุนเวียนของ
เงินทุนภายใต้บริบท Capital Market Union 
หรือ แผนการระดมทุนของสหภาพยุโรป 

3-2 Skill Agenda หรือการยกระดับความช านาญ
ของภาคส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง 
เหล็ก กระดาษ และอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น 
พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีสี เขี ยว เริ่ ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีค.ศ. 2017 

3-3 โครงการด้าน balanced and progressive 
trade policy เริ่มด าเนินการตั้งแต่กันยายน ค.ศ.
2017 เป็นโครงสร้างของสหภาพยุโรปในการ
ตรวจสอบการลงทุนจากต่างชาติ (Foreign Direct 
Investment) ท่ีอาจจะส่งความเสี่ยงหรืออันตราย
ด้านความปลอดภัยและความเรียบร้อยของสังคม 
(Public Order) ให้กับประเทศสมาชิก 
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3-4 ผลักดันด้าน clean energy transition เริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2016 เป็นโครงการ
ส าหรับประเทศสมาชิกท้ังหมดภายใต้ชื่อ Clean 
Energy for all European 

4. การร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ภูมิภาค 
เมืองและธุรกิจในการส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันในทุกระดับ  

4-1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่อ 
เป็ นโครงการภายใต้  Digital Single Market 
Strategy ท่ีคณะกรรมาธิการท าการผลักดันการ
พัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานและเทคโนโลยี ท่ี
เกี่ยวข้องกับ Digital Economy เช่น โครงข่าย 
Internet ความเร็วสูง รวมท้ังการประยุกต์ใช้อื่น 
ๆ ของ Internet of Thinks (IoT) เช่น รถยนต์
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และ Smart City 

4-2 การช่วยเหลือภูมิภาคต่าง ๆ ในการวิจัย การ
จั ด ห า เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี เ หม าะ สม ในก า ร ช่ ว ย
เปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม เช่น European 
Semester โครงการ Horizon 2020 และการ
พัฒนา Smart Specialization Platform 

4-3 โครงการจัดการการหมุนเวียนอย่างเป็นเสรี
ของข้อมูลท่ีไม่ใช่ส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่เดือน
กันยายน ค.ศ. 2017 เป็นโครงการท่ีจะช่วยการ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ข้ามพรมแดนของประเทศ
สมาชิก และช่วยยกระดับความทันสมัยของ
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และสร้างพื้นท่ีข้อมูล

สาธารณะส าหรั บสหภาพยุ โ รป ท่ี แ ท้ จ ริ ง 
(Common European Data Space) 

4-5 แนวทางการด าเนินการด้ านเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนชุดใหม่ เริ่มด าเนินการฤดูใบไม้ร่วง        
ปีค.ศ. 2017 เป็นต้นไป เช่นยุทธศาสตร์การ
จัดการพลาสติก มาตรการพัฒนาการผลิต
ทรัพยากรชีวภาพท่ีสามารถน ามาใช้ได้ ใหม่  
รวมท้ังการเปลี่ยนทรัพยากรดังกล่าวให้ เป็น
ผลิตภัณฑ์และพลังงานชีวภาพ 

4-6 การจัดฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีมีความส าคัญ 
เริ่มเดือนกันยายน ค.ศ. 2017 เป็นต้นไปโดย
คณะกรรมาธิการ เพื่อช่วยเหลือการจัดการและ
วางแผนการ ใช้ แ ละจั ดหาทรั พยาก ร ท่ี มี
ความส าคัญต่อภาคอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป 

4-7 ข้อเสนอนโยบายการคมนาคมท่ีสะอาด 
เชื่อมต่อและมีความสามารถในการแข่ งขัน 
( clean, connected and competitive 
mobility) เริ่มฤดูใบไม้ร่วงค.ศ. 2017 เป็นต้นไป 
มุ่งสร้างมาตรฐานท่ีรัดกุมด้านการปล่อยก๊าซ CO2 
ส าหรับรถและรถตู้ สร้างแหล่งเชื้อเพลิงทดแทน
และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่นจุดเติม
ไฟฟ้ าและการด า เนิ นก าร เพื่ อ สนั บ สนุ น 
autonomous vehicle 

5. การลงทุนเพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

การลงทุนเพื่ อยกระดับความทันสมั ยและ
เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีอุตสาหกรรมเก่า ผ่านการลงทุน
ด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ภายใต้ ทุน 
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European Structural and Investment Funds 
(ท้ังหมด 5 ทุน รวมมูลค่ากว่า 450 พันล้านยูโร) 
ทุนการพัฒนา Horizon 2020 (77 พันล้านยูโร 
ในช่วงปีค.ศ. 2014 – 2020) ทุน Connecting 
Europe Facility (30.4 พันล้านยูโร ระหว่างค.ศ. 
2014 – 2020) และทุน COSME ส าหรับ SME 
(กว่า 2 พันล้านยูโรจนถึงปีค.ศ. 2020) 

6. การจัดเก็บผลประโยชน์จากอุตสาหกรรม        
และการค้าเสรีและการค้าท่ีมีการควบคุม เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ค.ศ. 2017 เน้น
การปรับกฎและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน
จากต่างชาติ หรือทุนท่ีมาจากประเทศที่สาม เพื่อ
ตรวจสอบการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อประเทศสมาชิก (เกี่ยวข้องกับข้อ 3-3) 

7. ช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม  ผ่าน
โครงการท่ีให้ทุนการวิจัย อาทิ เช่น Horizon 
2020 โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมท่ีน าไปสู่การ
เปิดตลาดการค้ารูปแบบใหม่ ๆ และการเพิ่ม
บทบาทของภาคอุตสาหกรรม 

ควำมเห็นส่งท้ำย 

ประธาน Juncker ได้แสดงความชัดเจนอย่าง
ต่อเนื่อง ว่าภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป และ
สามารถเห็นได้ว่าสหภาพยุโรปได้วางแผนและ
นโยบายในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของตน
อย่างครอบคลุม มีการวางนโยบายท่ีผลักดัน
โ ด ย ต ร ง เ ช่ น  ก า ร ส ร้ า ง โ อ ก า ส ใ ห้ กั บ

ภาคอุตสาหกรรม และการยกระดับความทันสมัย
ในการด าเนินการต่าง ๆ  อีกท้ังผลักดันทางอ้อม
ผ่านกระบวนการสร้างข้อบังคับและกลไกทาง
กฎหมาย และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ท่ี
จะอ านวยการด าเนินการและพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้ประสบความส าเร็จ 

หนึ่งในหัวใจของนโยบายท่ีคณะกรรมาธิการฯ ได้
น ามาผลักดันการพัฒนาด้านดังกล่าวคือ นโยบาย
การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการ
เปลี่ยนแนวทางการลงทุนจากเทคโนโลยีเดิมไปสู่
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่าแนวทางการด าเนินการของ
สหภาพยุโรปแม้จะมีความหลากหลาย แต่หัวข้อ
โ ดยหลั กคื อด้ าน  Digitalisation การสร้ า ง
นวัตกรรม และผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน 
นอกจากนี้ชุดนโยบายท่ีน าเสนอ ต่างมีความ
เชื่อมต่อซึ่ งกันและกันและมีส่วนช่วยในการ
ผลักดันซึ่งกันและกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น 
น โ ยบายการผลั กดั นด้ าน  ก ารยกระดั บ
ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Digital (ชุดนโยบายท่ี 
2) มีความเกี่ยวเนื่องกับนโยบายชุดท่ี 4 การ
ร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมดั งกล่ าวเป็ นการ
ด าเนินการท่ีท้าทายส าหรับสหภาพยุโรป ท่ีหาก
ด าเนินการได้ครบถ้วนน่าจะสามารถส่งผลให้
สหภาพยุโรปคงความเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรม
โลกได้ อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายมากมายใน
การด าเนินผลให้ส าเร็จ ตามเหตุผลท่ีได้กล่าวถึงใน
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บทท่ีผ่านมา อีกท้ังภายในกลุ่มประเทศสมาชิกเอง
ก็มีความแตกต่างในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 

ดัชนีดิจิตอลชี้สหภำพยุโรปยังต้องพัฒนำ 

ที่มา EU 

เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคมท่ีผ่านมา สหภาพยุโรปได้
ท าการเผยแพร่ผลการส ารวจดัชนีเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิตอลประจ าปีค.ศ. 2018 หรือ Digital 
Economy and Society Index (DESI) ดั ช นี
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการติดตามศักยภาพ        
ของประเทศสมาชิกในด้านการเชื่อมต่อดิจิตอล 
ความเชี่ยวชาญของประชากรในด้านดังกล่าว 
ระดับดิจิตอลของธุรกิจและ การให้บริการของ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิตอล 

ผลการส ารวจพบว่า สหภาพยุโรปในภาพรวมมี
ระดับดัชนีดังกล่าวท่ีเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการด้านดิจิตอลท่ีสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
ความรวดเร็วของการพัฒนาการยังชี้ให้เห็นว่า 
ยุโรปจะต้องพยายามมากกว่านี้ หากต้องการท่ีจะ
ไล่ผู้น าระดับโลกให้ทันและลดช่องว่างระหว่าง
ประเทศสมาชิกให้น้อยลง ชี้ให้เห็นว่าต้องมีการ
ลงทุนในด้านเศรษฐกิจดิจิตอลให้มากขึ้น และ

ผลักดันให้การสร้าง Digital Single Market ใน
สหภาพยุโรปเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

นาย Andrus Ansip รองประธาน Digital Single 
Market กล่าวว่าการพัฒนาการของสหภาพยุโรป
นั้นไปในทิศทางท่ีดี แต่ในภาพรวมยุโรปยังต้อง
พัฒนาให้ มากกว่ านี้ . . .นาง  Mariya Gabriel 
กรรมาธิการของสหภาพยุ โรปด้ าน Digital 
Economy and Society กล่าวว่าสหภาพยุโรป
ก าลังรอการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลท่ีส าคัญ เช่น
การจัดตั้ง European Electronic Code ท่ีมุ่งเพิ่ม
การลงทุนและยกระดับการเชื่อมต่อ และกล่าวถึง
ดัชนีดิจิตอลว่าแสดงให้ถึงภาระหน้าท่ีของสหภาพ
ยุโรปในการผลักดันการเพิ่มความสามารถให้กับ
ประชากร 

ในปีท่ีผ่านมาสหภาพยุโรปได้ท าการเพิ่มศักยภาพ
ดิจิตอลของตนและลดช่องว่างระหว่างประเทศ
สมาชิกท่ีมีความสามารถในด้านดังกล่าวมากท่ีสุด
และน้อยท่ีสุดให้ต่ าลง (จาก 36 คะแนนเหลือ 34 
คะแนน) เดนมาร์ก สวีเดน และเนเธอร์แลนด์เป็น
สามประเทศท่ีมีคะแนนดัชนี DESI สูงท่ีสุดและ
เป็นประเทศผู้น าในด้านดังกล่าวระดับโลก ตาม
ด้วยลักเซมเบิร์ก ไอร์แลนด์ อังกฤษ เบลเยียมและ
เอสโตเนีย โดยไอร์แลนด์ ไซปรัส และสเปนมี
พัฒนาการท่ีมากที่สุด อย่างไรก็ตามสหภาพยุโรป
ในภาพรวมยังต้องพัฒนาการมากกว่านี้ เพื่อ
แข่งขันในเวทีระดับโลก 
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ดัชนี้ DESI 2018 แสดงให้เห็นว่า 

 ในสหภาพยุโรปร้อยละ 58 ของครัวเรือน
ท้ังหมดเข้ าถึ งความเชื่ อมต่อความเร็ วสู ง 
(100Mbps) และมี ผู้ ใ ช้ ความ เร็ วระดั บดั ง
กล่าวถึงร้อยละ 15 ของครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าจากสองปีก่อนและห้าเท่าเมื่อเทียบกับ 
ปีค.ศ. 2015 

 ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในยุโรปสามารถ
เข้าถึงเครือข่ายความเร็วอย่างน้อย 30 Mbps 
(เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76 ในปีก่อน) และร้อยละ 
33 ใช้เครือข่ายดังกล่าว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จาก
ปีก่อน) 

 จ านวนผู้ ใช้ โครงข่ าย เคลื่ อน ท่ีหรื อ 
Mobile data subscription เพ่ิมขึ้นร้อยละ 57 
จากปีค.ศ. 2013 หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของ
ประชากร 100 คน โดยสามารถเข้าถึงเครือข่าย 
4G ได้ถึงร้อยละ 91 ของประชากรในสหภาพ
ยุโรปท้ังหมด (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84 ในปีก่อน) 

 ตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น
ของความต้องการโครงข่าย broadband ท่ีมี
ความเร็วสูง และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกใน
อนาคต 

 การใช้งานโครงข่ายอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่
ท่ีเพิ่มขึ้นเป็นการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อโทรศัพท์
หรือใช้ Video call เกือบคร่ึง(ร้อยละ 46) ของ
ประชากรใช้อินเตอร์เน็ตในการโทรศัพท์ เพิ่มขึ้น
กว่าร้อยละ 20 ในปีก่อนหน้านี้ อีกตัวชี้วัดแสดง
ให้เห็นว่าประชากรในยุโรปกว่าร้อยละ 81 ใช้

อินเตอร์ เน็ตอย่างน้อย 1 ครั้ งต้องอาทิตย์  
(เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79 ในปีก่อน) 

คณะกรรมาธิการฯ ได้น าเสนอการเปลี่ยนแปลง 
( reform) กฎและข้ อบั งคั บ ท่ี เกี่ ยวข้ อง เพื่ อ
สนับสนุนการลงทุนและการรับรองความต้องการ
ดังกล่าวของประชาชน หนึ่ งในการผลักดัน         
ดั งกล่าวคือการบังคับใช้ข้อบั งดับด้ านการ
คุ้มครองข้อมูลหรือ EU Data Protection ท่ีจะ
เริ่มใช้ในวันท่ี 25พฤษภาคม ท่ีจะถึงนี้ 

ในด้านความสามารถของประชากร ดัชนี DESI 
แสดงให้เห็นว่าสภายุโรปมีผู้เชี่ยวชาญเพิ่มสูงขึ้น 
แต่ช่องว่างในด้านดังกล่าวยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะ
ในด้ านนักเรียนท่ีจบการศึ กษาด้ าน STEM 
(Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) ระดับดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 
(จาก 18.4 คนต่อประชากร 1000 คนในปีค.ศ. 
2013 เป็น 19.1 คน) แต่ยังต่ าอยู่ และกว่าร้อยละ 
43 ของประชากรในยุโรปยังไม่มีความสามารถใน
ด้านดิจิตอลขึ้นพื้นฐาน 

ในภาคธุรกิจนั้น มีการพัฒนาท่ีดีแต่ ในด้ าน          
e-commerce ยังคงเติบโตอย่ างเชื่ องช้ าอยู่            
การส ารวจพบว่าร้อยละ 18 ของบริษัทท าการ
เรียกเก็บเงินลูกค้าผ่าน digital invoice (ร้อยละ 
10 ในปีค.ศ. 2013) และร้อยละ 21 มีการใช้  
Social Media ในการติดต่อกับลูกค้า (ร้อยละ 15 
ในปีค.ศ. 2013) แต่จ านวนร้านค้า SME ท่ีมีการ
ขายของออนไลน์ยังคงอยู่ท่ีร้อยละ 17 เพื่อเป็น
การสนับสนุนการค้าออนไลน์ คณะกรรมาธิการ
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ยุโรปได้ผลักดันมาตรการต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีไม่ซับซ้อน ราคาการจัดส่งสินค้า
ท่ีโปร่งใสมากขึ้น และภายในวันท่ี 3 ธันวาคม ค.ศ.
2018 นี้ ประชากรในสหภาพยุโรปจะสามารถท า
การเปรียบเทียบสินค้าออนไลน์ในสหภาพยุโรปได้ 
โดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติและท่ีตั้งถิ่นของ
ร้านค้า 

ในด้านการให้บริการประชาชนออนไลน์ การ
ส ารวจพบว่าร้อยละ 58 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตท า
การส่งรายละเอียดให้กับภาครัฐออนไลน์ เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 52 ในปีค.ศ. 2013 และร้อยละ 18 
ของประชากรท้ังหมดใช้การให้บริการด้านสุขภาพ
ออนไลน์ คณะกรรมาธิการได้รับรองโครงการด้าน
การใช้ข้อมูลของภาครัฐ และด้าน eHealth ท่ีจะ
ยกระดับคุณภาพของการให้บริการข้ามพรมแดน
ต่ อประชาชน (cross-border online public 
services) ในสภาพยุโรป 

ในแต่ละปีสหภาพยุโรปจะท าการรายงานดัชนี
เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลประจ าปี หรือ Digital 
Economy and Society Index (DESI) ท่ี มุ่ ง
ตรวจสอบการพัฒนาการของประเทศสมาชิกไปสู่
เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ดัชนีดังกล่าวช่วย
ประเทศสมาชิกในการระบุการลงทุนและการ
พัฒนาการท่ีจ าเป็น ดัชนี DESI ยังช่วยในการวาง
แผนการลงทุนเศรษฐกิจและงบประมาณ และ
ติดตามผลการด าเนินการในด้านดังกล่าว ในปีนี้
ดัชนีดังกล่าวและการวิ เคราะห์ด้านนโยบาย
ดิจิตอลแสดงถึงภาพรวมของการพัฒนาการ และ

ด าเนินการนโยบายโดยประเทศสมาชิก รายงาน
ดังกล่าวมีการแสดงผลการส ารวจในระดับประเทศ
สมาชิก เพื่อส่งเสริมการเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศสมาชิก 

 

รำยงำนสิ่งทอยั่งยืนของกลุ่มนอรด์ิก 

ที่มา: CRI.DK 

สิ่ งทอเป็นส่ วนประกอบส าคัญ ท่ีมักจะถู ก
มองข้ามในการวิเคราะห์ปัญหาขยะครัวเรือน ท้ัง
ท่ีสิ่ งทอมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอย่างมี
นัยส าคัญ ท้ังในด้านการผลิต การใช้ และการ
ท าลายท้ิง ในปัจจุบันปริมาณและมูลค่าของสิ่ง
ทอท่ีอยู่ ในเศรษฐกิจของโลกนั้นเพิ่มขึ้นเป็น
จ านวนมาก สิ่งทอท่ีถูกใช้แล้วมักจะถูกน าไปท้ิง
โดยไม่มีการหมุนเวียนมาใช้อีกครั้ง หนึ่งในความ
ท้าทายหลักในการจัดการขยะสิ่งทอคือข้อมูล
ปริมาณและคุณภาพของสิ่งทอท่ีอยู่ในเศรษฐกิจ
โลก การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวท่ีจะต้องส ารวจ
ตั้งแต่การผลิต การใช้ และการน าไปก าจัดท้ิงมี
ความยุ่ งยาก ใช้ เวลาและงบประมาณท่ีสูง 
นอกจากนี้ความซับซ้อนดังกล่าว ยั งสร้าง 
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‘หมอก’ หรือความคลุมเครือและความสับสน
ให้กับผู้บริโภคกับผลกระทบท่ีแท้จริงของการ
บริโภคสิ่งทอของตน 

เพื่อเป็นการลดผลกระทบของอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอต่อสิ่งแวดล้อม มีการเกิดขึ้นของตลาดเสื้อผ้า
ท่ีใช้แล้วจ านวนมากท่ัวโลกท่ีด าเนินการโดย
เอกเทศ ปราศจากการช่วยเหลือของหน่วยงาน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานระดับชาติ องค์การวิจัย 
Copenhagen Research Institute ได้ร่วมกับ
สถาบันของรัฐและเอกชนในการท าวิจัยด้าน
ดังกล่าวเพื่อศึกษาการจัดการของภาคเอกชน
ผ่านโครงการต่าง ๆ 

1. Implementation of the Nordic 
Commitment certification scheme. 
โครงการเพิ่มการจัดเก็บและการหมุนเวียนสิ่ง
ทอใช้แล้ว 

2. Mapping of Nordic textile initiatives. 
การจัดเก็บฐานข้อมูลโครงการต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งทอในกลุ่มนอร์ดิก 

3. Preventing and recycling textile waste 
in Denmark  การลดปริมาณและเพิ่มการ
หมุนเวียนขยะสิ่งทอในเดนมาร์ก 

4. NICE Consumer การจัดท าโครงสร้างเพื่อ
การบริโภคแฟชั่นอย่างยั่งยืนในสหภาพยุโรป 

5. Increasing the collection, reuse and 
recycling of used textiles in the Nordic 
countries  การเพิ่มการจัดเก็บ ใช้ซ้ าและ

หมุนเวียนของสิ่งทอใช้แล้วในกลุ่มประเทศ
นอร์ดิก 

6. Material flows of textiles in three 
Nordic countries and suggestions on 
policy instruments  การจัดเก็บฐานข้อมูล
การหมุนเวียนของสิ่งทอใน 3 ประเทศนอร์ดิก
และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
สหภำพยุโรปผนวกนโยบำยอุตสำหกรรม
และคมนำคม ผลักดันนวัตกรรมและกำร
แข่งขัน 

ที่มา EU 

ประธานคณะกรรมาธิการฯ ยุโรปนาย Juncker 
ได้ประกาศเป้าหมายส าหรับภาคอุตสาหกรรมของ
สหภาพยุโรปให้เป็นผู้น าด้านนวัตกรรม ดิจิตอล 
และการลดคาร์บอน (decarbonication) ในการ
กล่าวต่อท่ีประชุมเม่ือเดือนกันยายนปีค.ศ. 2017 
และมีการด าเนินการผ่านมาตรการ Europe on 
the move ใ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม  ( clean, 
competitive and connected mobility) และ
พฤศจิกายน (clean vehicle) ปีค.ศ. 2017 ใน
วั น ท่ี  17 พฤษภาคมค .ศ .  2018 ท่ี ผ่ านมา 

https://cri.dk/projects/nordic-projects-increasing-the-collection-reuse-and-recycling-of-used-textiles
https://cri.dk/projects/nordic-projects-increasing-the-collection-reuse-and-recycling-of-used-textiles
https://cri.dk/projects/nordic-mapping-of-initiatives-within-textiles-and-suggested-direction-a-nordic-roadmap
https://cri.dk/projects/preventing-and-recycling-textile-waste-in-denmark
https://cri.dk/projects/preventing-and-recycling-textile-waste-in-denmark
http://www.cri.dk/files/dokumenter/artikler/nice_consumer_discussion_paper_0.pdf
https://cri.dk/projects/nordic-projects-increasing-the-collection-reuse-and-recycling-of-used-textiles
https://cri.dk/projects/nordic-projects-increasing-the-collection-reuse-and-recycling-of-used-textiles
https://cri.dk/projects/nordic-projects-increasing-the-collection-reuse-and-recycling-of-used-textiles
https://cri.dk/projects/nordic-projects-increasing-the-collection-reuse-and-recycling-of-used-textiles
https://cri.dk/projects/nordic-projects-increasing-the-collection-reuse-and-recycling-of-used-textiles
https://cri.dk/projects/nordic-projects-increasing-the-collection-reuse-and-recycling-of-used-textiles
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คณะกรรมาธิการได้ประกาศมาตรการสุดท้ายของ 
Europe on the move ท่ี มี จุ ด ป ร ะ ส งค์ ใ ห้
ประชากรในสหภาพยุโรปได้รับประโยชน์จาก
ระบบคมนาคมท่ีปลอดภัย รถยนต์ ท่ีมีมลพิษ
น้อยลง และเทคโนโลยีท่ีพัฒนามากขึ้น ในขณะท่ี
พัฒนาความสามารถ ในการแข่ งขั นข อ ง
อุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปไปในเวลาเดียวกัน 

นโยบายดังกล่าวมีความน่าสนใจในการผนวกเอา
เป้าหมายด้านคมนาคม ซึ่งโดยปกติจะแยกออก
จากเป้าหมายอุตสาหกรรมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน 
โดยประสานเอาความปลอดภัยบนท้องถนน ท้ัง
ยานยนต์และโครงสร้างพื้นฐาน จัดมาตรฐานด้าน
การปล่อยก๊าซ CO2 ส าหรับยานยนต์ขนาดใหญ่ 
มาตรการด าเนินการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ใน
สหภาพยุโรป และวางยุทธศาสตร์ส าหรับยานยนต์
ท่ีมีความเชื่อมต่อและอัตโนมัติ นโยบายดังกล่าว
เป็นนโยบายสุดท้ายของ European on the 
Move 

ในการประกาศมาตรการสุดท้ายนี้ มีผู้น าระดับสูง
ของสหภาพยุโรปเข้าร่วมจากหลายภาคส่วน         
นาย Sefcovic รองประธานรับผิดชอบด้ าน 
Energy Union กล่าวว่า ระบบคมนาคมเข้าสู่ยุค
ใหม่ ท่ี มี การ ใช้ เทคโนโลยี  . . . ซึ่ ง จะท า ให้
ภาคอุตสาหกรรมของยุโรปอยู่ในแนวหน้า..การ
ผลิตเทคโนโลยีดังกล่าวในจ านวนท่ีมาก แบตเตอรี่
ท่ีมีความยั่งยืนและการวางโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพยังช่วยให้ (ภาคคมนาคมของ) ยุโรป
สามารถเข้าสู่ เป้าหมาย triple zero ด้านการ

ปล่อยก๊าซ การจราจรติดขัดและอุบัติเหตุได้          
นาย Arias Canete กรรมาธิการด้าน Climate 
Action และ Energy กล่าวชักชวนให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในด้านการแก้ไขการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภายใต้สนธิสัญญาปารีส ..และกล่าวย้ า
ถึงความส าคัญของมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และการปล่อยก๊าซของยานยนต์ขนาด
ใหญ่สหภาพยุโรปท่ีได้ผ่านการรับรองเป็นครั้งแรก
ว่า มาตรฐานดังกล่าวเป็นโอกาสของสหภาพยุโรป
ท่ีจะเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี         
นาง Bulc คณะกรรมาธิการด้านคมนาคมได้กล่าว
สรุปถึงบทบาทของสหภาพยุโรปในช่วงท่ีผ่านมา 
โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ด าเนินมาตรการเพื่อ
สนับสนุนระบบคมนาคมท่ีปลอดภัย สะอาดและ
อัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ท้ายสุด นาง Blenkowska 
ก ร ร ม า ธิ ก า ร  Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs กล่าวถึงอุบัติเหตุ
บนท้องถนนว่าร้อยละ 90 มาจากความผิดพลาด
ของมนุษย์ ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยท่ีได้รับ
การประกาศในวันนี้จะช่วยน าไปสู่การลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน และสร้างหนทางสู่อนาคตของ         
ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและเชื่อมต่อ (driverless 
future of connected and automated driving) 

คณะกรรมาธิการมุ่งท่ีจะเปลี่ยนระบบคมนาคม
ปัจจุบันไปสู่ระบบท่ีมีความปลอดภัย สะอาด 
เชื่อมต่อและอัตโนมัติ  ผ่านนโยบายดังกล่าว 
นอกจากนี้  คณะกรรมาธิ การยั งมุ่ ง ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมส าหรับกิจการในสหภาพยุโรปให้
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เป็นเลิศ และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มีความ
สะอาดและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ 

น โยบาย  Europe on the Move ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้วย 

 เอกสารนโยบายท่ียั งไม่มีผลบังคับใช้หรือ 
Communication ด้านนโยบายความปลอดภัย
บนท้องถนนส าหรับปีค.ศ. 2020-2030 แบ่งเป็น 
2 ส่วนคือ 1) ความปลอดภัยด้านยานยนต์และ 
ผู้เดินถนน (vehicle and pedestrian safety) 
และการจัดการความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure safety management) 

 เอกสารนโยบายท่ียังไม่มีผลบังคับใช้  ด้าน
Connected and Automated mobility 

 กฎหมายด้านมาตรฐาน CO2 ส าหรับรถบรรทุก 
การออกแบบให้เพรียวลม การติดฉลากของล้อ
รถ และวิธีการเปรียบเทียบเชื้อเพลิง รวมท้ัง
ยุทธศาสตร์ด้านแบตเตอร์ร่ี 

 ก ฎ ห ม า ย ด้ า น  Digital environment for 
information exchange in transport 2 ฉบับ 

 ก ฎ ห ม า ย ด้ า น  streamline permitting 
procedures for projects on the core 
European transport network (TEN-T) 
รายละเอียดของโครงการเหล่านี้สามารถดูได้ท่ีนี่ 
สหภาพยุโรปได้ก าหนดงบประมาณให้กับ
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกว่า 450 ล้านยูโรเพื่อท า
การสนับสนุนประเทศสมาชิก 

Clean mobility 

คณะกรรมาธิการได้รับรองมาตรการควบคุมการ
ปล่อยก๊าซของระบบคมนาคม ส าหรับยานยนต์
ขนาดใหญ่ โดยได้ก าหนดให้ปริมาณการปล่อย
ก๊าซ CO2 ของรถบรรทุกในปีค.ศ. 2025 มีปริมาณ
น้อยลงกว่าปีค.ศ. 2019 ร้อยละ 15  เป้าหมาย
ดังกล่าวต่ ากว่าเป้าหมายเดิมร้อยละ 30 และ
เชื่อมต่อกับเป้าหมายด้านสภาวะอากาศของ
สหภาพยุโรปท่ีก าหนดผ่านสนธิสัญญาปารีส 
มาตรฐานดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทและกิจการ 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจการขนาดกลางและเล็ก 
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานได้ 
(กว่า 25000 ยูโรภายใน 5 ปี) นอกจากนี้ยังมี          
การก าหนดมาตรฐานการออกแบบรถให้มีความ
เพรียวลม และล้อยางให้ลดการใช้พลังงาน และยัง
มีการวางแผนด าเนินการด้านแบตเตอรี่ท่ีจะช่วย
สร้างระบบ ecosystem ด้านแบตเตอรี่ยั่งยืนใน
สหภาพยุโรปอีกด้วย 

Connected & Automated Mobility 

ท่ีผ่านมา รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ได้รับการ
ติดตั้ งอุปกรณ์ ช่วยเหลือการขับหรือ driver 
assistance systems คาดว่ าการขั บ เคลื่ อน
อัตโนมัติหรือ fully autonomous vehicles นั้น
อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม คณะกรรมาธิการมุ่งท่ีจะให้
สหภาพยุ โ รป เป็ นผู้ น า โ ลก ในด้ าน  Fully 
autonomous and connected mobility 
systems และได้ท าการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีมุ่ง
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ใช้ท้องถนน และภาค

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
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ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง การด าเนินการดังกล่าวคาดว่า  
จะน าผลประโยชน์ท่ีมีนัยส าคัญมาให้กับประชากร 
ธุรกิจ และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป 
และมี การวางแผนสร้ า งสภาวะแวดล้ อม           
ด้านดิจิตอลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการขนส่ง
ต่าง ๆ อีกด้วย 

 

สรุป Vienna Energy Forum 2018 

ท่ีมา UNIDO 

กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย 16 พฤษภาคม 
2561 

การประชุม Vienna Energy Forum วาระพิเศษ
ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคมท่ีผ่านมา 
ผู้เข้าร่วมได้แสดงความเห็นพ้องกับความส าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลง Energy Transition การใช้
เชื้อเพลิงจากถ่านหินไปสู่พลังงานหมุนเวียนต่อ
การบรรลุ เป้ าหมาย United Nations 2030 
Agenda ของสหประชาชาติ ด้านการพัฒนายังยืน
แ ละ ข้ อ ตกล งปา รี ส ด้ า นสภ าพอาก า ศ ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

ในท่ีประชุมคณะและประชุมโต๊ะกลมท่ีจัดภายใต้ 
Vienna Energy Forum ได้ เน้นถึ งโอกาสและ

ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงาน
สะอาด  (Clean energy transition) ส าหรั บ
ประเทศก าลังพัฒนา ผลการประชุมจะช่วย
สนับสนุนท่ีประชุมระดับสูง High-Level Political 
Forum (HLPF) ในการติดตามผลการด าเนินการ
เป้าหมายการพัฒนาย่ังยืนท่ี 7 (SDG 7) ในระดับ
นานาชาติ ในด้านการเข้าถึงพลังงาน  ท่ีมีราคา
ย่อมเยา ยั่ งยืน และเชื่อถือได้  (affordable, 
sustainable, and reliable) ส าหรับทุกคน 

นาย Tareq Emtairah ผู้ อ านวยการแผนก
พลังงานของ UNIDO กล่าวว่า หนึ่งในผลลัพธ์ของ
การประชุมคือ {การเห็นพ้องว่า} ความเป็นไปได้
ในการเปลี่ยนแปลงในด้านพลังงานท่ีกล่าวถึง 
ขึ้นอยู่กับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะน าไปสู่
ความมั่ งคั่ งหรือไม่  นาย Emtairah กล่าวว่ า          
ก า ร ม า ถึ ง ข อ ง  climate technology แ ล ะ            
ความคับขันในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ เส้นทาง            
การพัฒนาแบบ low-carbon จะเป็นพลังส าคัญท่ี
จะช่วยผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสีเขียว
ใหม่ ๆ สร้างต าแหน่งงาน และโอกาสใหม่  ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามท่ีประชุม Vienna Energy 
Forum ยั ง ไ ด้ แ สด งค ว า ม เห็ นพ้ อ ง กั น ว่ า 
ผู้ประกอบการและธุรกิจ Start-up ในประเทศ
ก าลังพัฒนาต้องการการสนับสนุนเพื่อสร้าง
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมของตน และ
การเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังเห็นพ้องต่อความจ าเป็น    
ในการเปลี่ยนแนวคิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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( technology transfer) ไปสู่ ก ารร่ วมพั ฒนา
เทคโนโลยี (technology cooperation) และการ
ร่วมสร้างโซลูชั่น (co-creation of solutions) 
เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการสนับสนุนการบูรนาการและ
การน า เอาเทคโนโลยี ท่ี มี ความสะอาดมา
ด าเนินการในประเทศก าลังพัฒนา 

หนึ่งในข้อสรุปท่ีกล่าวโดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ 
ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้าน
นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับสภาพอากาศ ใช้ระยะเวลา
นานและความอดทน ดังนั้นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนจะต้องได้รับ
การดูแล{เพื่อให้คงอยู่} 

การประชุม Vienna Energy Forum จัดขึ้นโดย 
UNIDO ร่ ว ม กั บ  UN-DESA (United Nation 
Department of Economic and Social Affairs) 
กระทรวงการต่างประเทศประเทศออสเตรีย 
Austrian Development Agency (ADA) 
ศูนย์วิจัย International Institute of Applied 
System Analysis (IIASA) แ ล ะ  Sustainable 
Energy for All (SEforAll) 


