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สงครามเศรษฐกิจจีนสหรัฐอเมริกา           
กระทบอุตสาหกรรมรถยนต์ยุโรป 

Industry week 

ส ำนักข่ำว Bloomberg รำยงำนอุตสำหกรรมกำร
ผลิตรถยนต์มีผลกำรด ำเนินงำนแย่ท่ีสุดในยุโรป
ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่ำนมำโดยลดลงมำกกว่ำ 10% 
ภำคกำรส่งออกซบเซำในเดือนท่ีผ่ำนมำ จำกผล
สงครำมเศรษฐกิจโลกระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและ
จีน และควำมตึงเครียดระหว่ำงสหรัฐฯและ
สหภำพยุโรป 

อุ ตสำหกรรมยำนยนต์ ยุ โ รป เป็ นหนึ่ ง ใ น
ภำคอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประธำนำธิบดี
โดนัลด์ทรัมป์ ท่ีถูกโจมตีอย่ำงหนัก ภำคส่วน
ดังกล่ำวก ำลังเผชิญหน้ำกับกำรชะลอตัวลงของ
ควำมต้องกำรตลำด จำกกำรส ำรวจรำยเดือน
ล่ำสุดของ IHS Markit ในภำครวมอุตสำหกรรม
กำรผลิตรถยนต์โดยรวมในกลุ่มประเทศยูโร มีกำร
ขยำยตัวในอัตรำท่ีชะลอตัวลงอย่ำงเห็นได้ชัด เมื่อ
เทียบกับช่วงสองปีท่ีผ่ำนมำโดยเฉพำะในเดือน
กันยำยน นอกจำกนี้นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ค.ศ. 
2013 ท่ีระดับกำรสั่งซื้อไม่เพิ่มขึ้น 

ตำมควำมคิดเห็นของ Markit สะท้อนถึงควำม
วิตกกังวลของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปต่อควำมเส่ียง
กับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงในกำรท ำสงครำม
เศรษฐกิจระหว่ำงสหรัฐฯและจีน ซึ่งกลุ่ม OECD 
ได้แสดงควำมกังวลว่ำผลกระทบจำกสงครำม
เศรษฐกิจอำจจะส่งผลให้กำรเติบโตของเศรษฐกิจ
โลกหยุดชะงัก OECD ได้แจ้งค ำเตือนดังกล่ำวใน
สัปดำห์เดียวกับท่ีสงครำมกำรค้ำสหรัฐฯ – จีนทวี
ควำมรุนแรงขึ้น โดยท่ีปักกิ่งได้แถลงว่ำจะท ำกำร
ตอบโต้ประธำนำธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์ท่ีได้ท ำกำร
เพิ่มภำษีศุลกำกรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศ         
ในเอเชีย 

ควำมตึงเครียดด้ำนกำรค้ำระหว่ำงจีนและสหรัฐฯ 
สร้ำงควำมกังวลต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์ท่ีขึ้นอยู่
กับวงจรระยะยำวและควำมมั่นคง ผลกระทบด้ำน
ลบเห็นได้ชัดจำกข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นว่ำกลุ่ม
ผู้ผลิตรถยนต์เป็นภำคท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนแย่
ท่ีสุดในยุโรปในช่วง 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ โดยลดลง
มำกกว่ำ 10% 

 

ในประเทศจีน ยอดขำยรถยนต์ลดลงเป็นเดือนท่ี 
3 ติดต่อกันตั้งแต่เดือนสิงหำคม กำรชะลอตัวของ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจดังกล่ำวเป็นภัยคุกคำม
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ต่อกำรขยำยตัวของตลำดรถท่ีเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
กว่ำสำมทศวรรษ นำย Klaus Rosenfeld ซีอีโอ
ของ Schaeffler Group ซึ่ งเป็นผู้จัดจ ำหน่ำย
ชิ้นส่วนยำนยนต์และอุตสำหกรรมของเยอรมัน
กล่ำวว่ำ "ปัญหำในประเทศจีนคือควำมเชื่อมั่น 
เชิงลบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรถกเถียงท่ีเกี่ ยวข้องกับ
สงครำมเศรษฐกิจ " 

ควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำในจีนส่งผลกระทบต่อ
อุตสำหกรรมรถยนต์ท้ังหมด ตั้งแต่รถบรรทุกไป
จนถึงรถสปอร์ต ควำมต้องกำรท่ีลดลงนี้จะส่งผล
กระทบต่อผู้ผลิตในวงกว้ำง อีกท้ังในบริบทท่ีข้อ
พิพำท U.S. - EU ยังมีอยู่ แต่ควำมไม่แน่นอน
ยังคงเป็นปัจจัยส ำคัญต่อผู้ผลิตในยุโรปรวมท้ัง
สกุลเงินท่ีอ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับยูโร ปัจจัย
เหล่ำนี้เป็นตัวแปรส ำคัญท่ีจะจ ำกัดศักยภำพกำร
ส่งออกของยุโรปในช่วงต่อไป 

 
รายงานอุตสาหกรรมโลกประจ าไตรมาส          
ที่ 2 โดย UNIDO 

ท่ีมา UNIDO 

หน่วยงำนสถิติของ UNIDO รำยงำนกำรเติบโต
ของภำคอุตสำหกรรมโลกในช่วงไตรมำสท่ีสอง
ของปีค.ศ. 2018 กำรศึกษำพบข้อสังเกตดังนี้ 

 

กำรเติบโตของมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิตโลก 
หรือ World manufacturing value added (MVA) 
คำดว่ำจะอยู่ท่ีอัตรำร้อยละ 9 โดยแบ่งเป็นร้อยละ 
2.7 ในภำคเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และร้อยละ 
6.1 จำกกำรเติบโตในจีน ตำมภำพท่ี 1 อัตรำกำร
เติบโตของ World manufacturing คำดว่ำจะ
คงท่ีในปีค.ศ. 2018 แม้ว่ำข้อมูลจำกบำงแหล่งจะ
ชี้ให้เห็นว่ำ มีควำมไม่แน่นอนจำกปัจจัยต่ำง ๆ 
เช่น Brexit และกำรปรับอัตรำกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐฯ และจีน 

 
ผลผลิตของภำคอุตสำหกรรมระดับโลก (Global 
manufacturing output) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 ใน
ไตรมำสท่ีสองเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีท่ี
แล้ว แม้ตัวเลขดังกล่ำวจะต่ ำกว่ำกำรเปรียบเทียบ
ระหว่ำงไตรมำสแรกของปีค.ศ. 2017 และ 2018 
(ท่ีเติบโตร้อยละ 4.2) แต่ระดับกำรเติบโตดังกล่ำว
นับว่ำดี ภำพท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงอัตรำกำรเติบโต
ในช่วงไตรมำสท่ีสองของปีชะลอตัวลง ภำยใต้
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ควำมตึงเครียดด้ำนกำรค้ำระดับนำนำชำติ แต่
อัตรำดังกล่ำวก็ยังสูงกว่ำไตรมำสเดียวกันของปีท่ี
แล้ว แสดงให้เห็นถึงกำรเติบโตท่ีต่อเนื่องของภำค
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมโลก 

 
ภำพท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของอุตสำหกรรมกำรผลิตในยุโรปนับตั้งแต่ปีค.ศ. 
2014 แสดงให้ถึ งอัตรำกำรเติบโตท่ีลดลง 
โดยเฉพำะเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับปีค.ศ. 2017 
ซึ่งเป็นปีท่ีมีอัตรำกำรเติบโตสูง กำรเปรียบเทียบ
แสดงกำรเติบโตของผลผลิตภำคอุตสำหกรรมของ
ปีต่อปีท่ีเพิ่มขึ้นไปท่ีร้อยละ 5.1 ในไตรมำสท่ีสี่ของ
ปีค.ศ. 2017 และในครึ่งปีแรกของค.ศ. 2018 
แสดงให้เห็นถึงกำรชะลอตัวอย่ำงชัดเจน อัตรำ
กำรเติบโตของผลผลิตภำคอุตสำหกรรมลดลงไปท่ี
ร้อยละ 4.0 ในไตรมำสแรกและไปท่ีร้อยละ 3.0 
ในไตรมำสท่ีสองของปีค.ศ. 2018 อย่ำงไรก็ตำม      
ยังไม่พบหลักฐำน ท่ีแสดงให้ เห็นว่ำมีควำม
เกี่ยวเนื่องกับกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจ 

กำรเติบโตของประเทศอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องในไตรมำสท่ีสอง แม้จะมีกำรชะลอตัวใน
บำงประเทศก็ตำม ในภำพรวม ผลกำรผลิตของ
ภำคดังกล่ำว เพิ่มขึ้นท่ีร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี
ท่ีแล้ว โดยเมื่อพิจำรณำในแต่ละประเทศจะเห็นได้
ว่ำ อัตรำกำรเติบโตของจีนอยู่ท่ีร้อยละ 6.4 ยุโรป
ตะวันออกร้อยละ 4.8และเอเชียแปซิฟิกท่ีร้อยละ 
5.3 (ตำมภำพท่ี 4) 

 
ผู้ท่ีสนใจรำยละเอียดเพิ่มเติบสำมำรถอ่ำนได้ท่ี 
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2 0 1 8 -
09/World_manufacturing_production_2018_q2.pdf 
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ผลส ารวจพบผู้บริโภคอังกฤษต้องการ
พลาสติก RECYCLE ได้ 

ที่มา: industryeurope 

บริษัท Veolia บริษัทด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกร
ชั้นน ำสัญชำติอังกฤษและเป็นผู้น ำตลำดรีไซเคิล
พลำสติกเปิดเผยถึงผลงำนวิจัยใหม่ล่ำสุดของ
บริษัทท่ีแสดงให้เห็นว่ำสัดส่วนใหญ่ (กว่ำ 93%) 
ของกลุ่มตัวอย่ำง รู้สึกว่ำขวดพลำสติกควรมี
ส่วนผสมของวัตถุดิบท่ีสำมำรถน ำกลับมำใช้ได้
อีกครั้ง โดยเสียงข้ำงมำกของกลุ่มดังกล่ำว พร้อม
ท่ีจะจ่ำยค่ำด ำเนินกำรโดยเฉลี่ยท่ี 2.5 เพนนีเพิ่ม
ในรำคำของวัตถุดิบ 

ผลกำรส ำรวจครั้งนี้ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำน 
Plan For Plastics รำยงำนของบริษัท Veolia 
และ RECOUP บริษัท ผู้เชี่ยวชำญด้ำนรีไซเคิล
พลำสติก รำยงำนดังกล่ำวแสดงให้ เห็นถึ ง
ช่องว่ำงระหว่ำงควำมคำดหวังของประชำชน
และควำมเป็นจริงของสัดส่วนวัตถุและผลิตภัณฑ์
พลำสติกที่สำมำรถน ำมำใช้ได้อีกครั้ง 

ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ: 

 93% ของผู้บริโภคคิดว่ำขวดพลำสติก
ควรผลิตจำกวัตถุดิบที่สำมำรถรีไซเคิลได้ 

 55% คิดว่ำวัตถุดิบส่วนใหญ่ของขวดควร
รีไซเคิลได้ 

 ปัจจุบันขวดพลำสติกและบรรจุภัณฑ์
ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบท่ีสำมำรถน ำไป
รีไซเคิลได้น้อยกว่ำร้อยละ 15 

จำกรำยงำน Plan For Plastic บริษัท Veolia 
ได้น ำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรพลำสติกส ำหรับ 
สหรำชอำณำจักร 3 แนวทำงได้แก่ 

1. ลดควำมซับซ้อนของขั้นตอนกำรรีไซเคิล 
เพ่ือขจัดควำมสับสน 

2. จัดท ำมำตรฐำนบรรจุภัณฑ์  เพื่ อ ให้
ผลิตภัณฑ์สำมำรถรีไซเคิลได้ผ่ำนกำร
ออกแบบ 

3. เพิ่มสัดส่วนกำรใช้วัสดุรีไซเคิลในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

รำยงำนระบุว่ำ 87% ของประชำชนเชื่อว่ำขวด
พลำสติกท่ีใช้ในสหรำชอำณำจักรควรจะน ำมำ        
รีไซเคิลในสหรำชอำณำจักรเอง ผลกำรส ำรวจ
ดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนส ำหรับ
ผู้ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

บ. Veolia ได้ท ำกำรรีไซเคิลขวดพลำสติกจ ำนวน
กว่ำ 10,000 ตันภำยในสหรำชอำณำจักรเป็น
ประจ ำทุกปี และได้ท ำกำรเรียกร้องให้ผู้ผลิตและ
รัฐบำลจัดกำรปัญหำท่ีจ ำกัดอัตรำกำรเพิ่มขึ้น
ของกำรรีไซเคิล 

นำย ริชำร์ด เคิร์กแมน หัวหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีด้ำน
เทค โน โลยี และนวั ตกรรม บริษั ท  Veolia 
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ประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์ ได้กล่ำวว่ำ "กำรรี
ไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลำสติกอำจจะซับซ้อน แต่
กำรเพิ่มอัตรำดังกล่ำวสำมำรถท ำได้ง่ำย เพรำะ
บริษัท Veolia มีควำมแตกต่ำงจำกบริษัทอื่น ๆ 
โดยสำมำรถเห็นภำพรวมของกระบวนกำรรี
ไซ เคิ ลพลำสติ กแบบ end-to-end และใน
รำยงำนฉบับนี้ได้มีกำรแนะน ำวิธีกำรท่ีชัดเจน
ส ำหรับสหรำชอำณำจักรเพื่อเป็นแชมป์รีไซเคิล
พลำสติ ก ท้ั ง ในด้ ำนสิ่ งแวดล้อม  และทำง
เศรษฐกิจ และท ำกำรก ำหนดมำตรฐำนส ำหรับ
ทศวรรษถัดไป 

ผ่ ำนกำรส ำรวจดั งกล่ ำว  แสดงให้ เห็นว่ ำ
ประชำชนชำวอังกฤษคำดหวังให้ขวดพลำสติก
ท ำจำกวัสดุรีไซเคิล โดยคำดว่ำกำรเพิ่มสัดส่วน
วัตถุดิบท่ีรี ไซเคิลได้ เป็น 50% ส ำหรับขวด
พลำสติกและ 30% ส ำหรับบรรจุภัณฑ์พลำสติก
ภำยใน 10 ปีข้ำงหน้ำ เป็นเป้ำหมำยท่ีสำมำรถ
เป็นไปได้ส ำหรับผู้ผลิตทุกรำยท่ีมุ่งมั่น และเมื่อ
บรรจุภัณฑ์ท่ีสำมำรถรีไซเคิลได้และท่ีผลิตจำก
วัสดุรีไซเคิลมีสัดส่วนมำกขึ้น จะน ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงท่ีจะท ำให้ควำมต้องกำรพลำสติก          
รีไซเคิลได้เป็นกระแสหลักของภำคกำรผลิต 

นำย ริชำร์ด เคิร์กแมน ได้เสริมอีกว่ำ บริษัท 
Veolia ก ำลังวำงแผนกำรลงทุนมูลค่ำกว่ำ 1 
พันล้ำนปอนด์ในกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ี
เกี่ ยวข้องกับรี ไซ เคิล ท่ีจะตั้ งอยู่ ในสหรำช
อำณำจักรภำยในห้ำปีข้ำงหน้ำ ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ว่ำ
บรรดำนักออกแบบ ผู้ผลิต และรัฐบำล จะ

สำมำรถตอบสนองอุปทำนให้ตรงกับเป้ำหมำย
ของบริษัทเรำได้หรือไม่ กำรจัดเก็บและแยกขยะ
พลำสติกจะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีสูงขึ้นไป
อีก ซึ่งท้ังนี้ เป็นภำระหน้ำท่ีของเรำต่อคนรุ่น          
ต่อ ไป ท่ีจะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจให้มีควำม
หมุนเวียนและยั่งยืนมำกขึ้น 

 
ในขณะ ท่ีนำยสจ๊ วต  ฟอสเตอร์  ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท RECOUP ได้กล่ำว
ว่ำ "ปัจจุบันมีควำมสนใจและให้ควำมส ำคัญกับ
พลำสติกและควำมยั่งยืนมำกขึ้นกว่ำ ท่ี เคย
เป็นมำ รวมท้ังควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรท่ี
สอดคล้องกับควำมคืบหน้ำในด้ำนดังกล่ำว ใน
บริบทของเศรษฐกิจหมุน เวียนและควำม
รับผิดชอบของผู้ผลิตท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องนี่
เป็นช่วงเวลำท่ีเหมำะส ำหรับกำรรับทรำบ
ประเด็นส ำคัญและท้ำทำยควำมคิดแบบเดิม ๆ ท่ี
เป็นอยู่" 
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โปแลนด์: โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ของ
ยุโรป 

เมื่อกล่ำวถึงโปแลนด์ ในฐำนะโรงงำนผลิต
เฟอร์นิเจอร์ของยุโรป อำจจะท ำให้ผู้อ่ำนบำง
ท่ำนประหลำดใจ แต่ตำมสถิติของสหภำพยุโรป
แสดงให้ เห็นว่ ำอุตสำหกรรมกำรประกอบ
เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ข อ ง โ ปแ ลนด์ ถื อ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต
เฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่อันดับสี่ของโลก 

เหตุใดเรื่องดังกล่ำว ไม่เป็นที่แพร่หลำย? ท้ังท่ี
โปแลนด์เป็นประเทศที่มีประวัติศำสตร์ด้ำนกำร
ออกแบบที่รุ่งโรจน์มำก โดยเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 
1904 ที่มีกำรจัดตั้งมี Warsaw School of Fine 
Arts ณ กรุงวอร์ซอ ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ Staatliches 
Bauhaus ของเยอรมนี ต่อมำรัฐบำลคอมมิวนิสต์
ไ ด้ จั ด ตั้ ง ส ถ ำบั น ออกแ บบอุ ต ส ำห ก ร ร ม 
( Institute of Industrial Design) ซึ่ งมีภำรกิจ
คือกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกำรออกแบบ
และอุตสำหกรรม โดยมีเฟอร์นิเจอร์เป็นศิลปะสิ่ง

แรกและส ำคัญท่ีสุด (Furniture was art first 
and foremost) 

ปัจจุบันภำคอุตสำหกรรมดังกล่ำว ภำยใน
โปแลนด์มีพนักงำนประมำณ 23,500 คน มีกำร
แข่ งขัน ท่ีสู งและเน้นกำรส่ งออก เป็นหลัก 
ตัวอย่ำงเช่น โปแลนด์ส่งออกเฟอร์นิเจอร์มูลค่ำ
กว่ำ 8 หมื่นล้ำนยูโรในปีค.ศ. 2014 โดยร้อยละ 
90 ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของโปแลนด์
จ ำหน่ำยในตลำดโลก โปแลนด์เป็นผู้ส่งออก
เฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่อันดับ 4 ของโลกและเป็น
ผู้ผลิตอันดับท่ี 10 ในระดับโลก ในระดับยุโรป 
โปแลนด์เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่
อันดับสำมรองจำกเยอรมนีและอิตำลี 

ในปีค.ศ. 2011 ภำคอุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ของโปแลนด์ส่งออกไปยัง 160 ประเทศ และ
ตำมสถิติ ท่ีรำยงำนโดยสมำคมอุตสำหกรรม
เฟอร์นิ เจอร์  OIGPM แสดงให้ เห็นว่ำ ในทุก
ส ำนักงำนและบ้ำนท่ีตั้งอยู่ในเยอรมนี ฝรั่งเศส 
หรือ อังกฤษ จะต้องมีเฟอร์นิเจอร์อย่ำงน้อยหนึ่ง
รำยกำรท่ีผลิตในประเทศโปแลนด์ 

บริษัทเฟอร์นิ เจอร์ชั้นน ำเช่น Vitra Thonet 
Fritz Hansen Kinnarps และ BoConcept ล้วน
ผลิตในโปแลนด์ ท้ังหมด บริษัทท่ีเป็นท่ีรู้จัก
เ ช่ น   Tesco, John Lewis แ ละ  Ikea ต่ ำ ง มี
ผลิ ตภัณฑ์ ท่ี ม ำจ ำก โ ร ง ง ำน โปแลนด์  ใ น
ขณะเดียวกันผู้ผลิตรำยย่อยเช่น Noti และ Vox 
และรวมท้ังสิ่งทอแบบดั้งเดิมเช่น Iker ต่ำงก ำลัง
พยำยำมยกระดับมำตรฐำนกำรออกแบบใน
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ประเทศโดยใช้ควำมสำมำรถในท้องถิ่น แต่สิ่งที่
ต้องยอมรับส ำหรับโปแลนด์คือสินค้ำดังกล่ำว
เกือบทั้งหมด ล้วนเป็นแบรนด์ต่ำงประเทศที่
ไม่ใช่สัญชำติโปแลนด์เลย 

 
แม้ว่ำจะประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรส่งออก
และได้รับสัญญำมูลค่ำสูง อำทิ กำรจัดโต๊ะและ
เฟอร์นิเจอร์ภำยใน Apple Stores หรือแม้แต่
เฟอร์นิเจอร์ในรำชวัง Palais Elysee ในปำรีส 
รำยได้ของภำคเฟอร์นิเจอร์ที่มำจำกกำรขำยตรง
มีเพียงร้อยละ 31 และมีเพียงแบรนด์จ ำนวน
น้อยที่ได้รับกำรยกย่องในระดับสำกลเท่ำนั้น 
อ ำทิ  Kler Forte Paged Klose, Nowy Styl 
และ Ludwik Styl 

อย่ำงไรก็ตำม ภำคเฟอร์นิเจอร์เป็นหนึ่งในมูลค่ำ
เศรษฐกิจที่สูงของโปแลนด์ รำยได้ของภำค
ดังกล่ำวคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 2 ของ 
GDP หรือมำกกว่ำ 7.6 พันล้ำนยูโร มำกกว่ำ
สัดส่วนโดยเฉลี่ยของประเทศสมำชิกสหภำพ
ยุโรปอื่น ๆ ที่ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ของ GDP 
โดยดังที่ได้กล่ำวถึงในเบื้องต้นว่ำร้อยละ 90 ของ
เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตในประเทศโปแลนด์ถูกส่งออก 
อุตสำหกรรมดั งกล่ำวจึ งมีควำมส ำคัญต่อ
เศรษฐกิจโปแลนด ์

รำยงำนสถิ ติ ของ  OIGPM แสดงให้ เห็นว่ ำ
เยอรมนีเป็นผู้น ำเข้ำเฟอร์นิเจอร์โปแลนด์รำย
ใหญ่ท่ีสุด คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 2.5 พันล้ำนยูโรหรือ
ร้อยละ 39 ของมูลค่ำกำรส่งออกของภำค
ดังกล่ำว ร้อยละ 9 ส่งออกไปท่ีประเทศฝรั่งเศส 
ส่วนท่ีเหลือไปท่ีสำธำรณรัฐเช็ก อังกฤษ สวีเดน 
และเนเธอร์แลนด์ และในช่วงท่ีผ่ำนมำตลำดท่ีมี
อัตรำกำรเติบโตของกำรส่งออกสูงท่ีสุดได้แก่
สเปน อิตำลี และสหรัฐอเมริกำ 

แ ม้ ต ล ำ ด ต่ ำ ง ช ำ ติ จ ะ มี มู ล ค่ ำ ท่ี สู ง  แ ต่
ภำคอุตสำหกรรมดั งกล่ ำวกลับมีตลำดใน
ประเทศอ่อนแอ ผู้ผลิต ท่ีผลิตเพื่อตลำดใน
ประเทศยังคงติดอยู่กับภำพกำรขำยเฟอร์นิเจอร์
ร ำ ค ำ ถู ก ท่ี มี คุ ณ ภ ำ พ ต่ ำ  แ ต่ ก็ เ ริ่ ม มี ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิตโปแลนด์บำงรำยเช่น Iker 
ก ำลังจะเร่ิมปรับสินค้ำของตน ผ่ำนกำรออกแบบ
โดย Tomka Rygalik นักออกแบบรุ่นใหม่ อีกทั้ง
บริษัท Noti คู่แข่ งของ Iker ท่ีก็ร่วมท ำงำน
ออกแบบกับ Rygalik มองเห็นโอกำสเพรำะคิด
ว่ำชำวโปแลนด์ท่ีเป็น Expat ตำมประเทศต่ำง ๆ 
จะกลับมำท ำงำนในโปแลนด์ ผู้บริโภคกลุ่นนี้จะ
มีรสนิยมท่ีสูงและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยท่ีสูง
ด้วย 

อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม  วิ ก ฤ ติ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ใ น ภ ำ ค
อสังหำริมทรัพย์โลกในช่วงท่ีผ่ำนมำได้ สร้ำง
ควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมเฟอร์นิ เจอร์
โปแลนด์ในตลำดต่ำง ๆ เช่นกัน ในช่วงครึ่งแรก
ของปีท่ีผ่ำนมำโปแลนด์หลุดไปอยู่อันดับท่ี 9 
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ของกำรจัดอันดับผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์รำยใหญ่
ในสหรัฐฯ กำรส่งออกลดลงร้อยละ 22 และใน
ตลำดอิตำลี กำรส่งออกเฟอร์นิเจอร์จำกโปแลนด์
ลดลงร้อยละ 13.8 คิดเป็นมูลค่ำที่ลดลงกว่ำ136 
ล้ำนยูโร แต่ก็มีกำรเติบโตที่สูงขึ้นในตลำดอิตำลี
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.6  

 

AI และสหภาพยุโรป 

มหำอ ำนำจด้ำนปัญญำประดิษฐ์หรือ AI ของโลก
ในปัจจุบันคือสหรัฐอเมริกำและจีน บริษัทเทค
ขนำดใหญ่ ท้ังสองสัญชำติได้ท ำกำรรวบรวม
เครื่องปรุงท่ีส ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำกำร
ให้บริกำร AI ( ได้แก่- ข้อมูล ทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมี
ควำมสำมำรถ และมีระบบ computing cloud) 
กำรครอบง ำของท้ังสองมหำอ ำนำจในด้ำนนี้ท้ิงให้
สหภำพยุโรปตกอยู่เบื้องหลัง แม้สหภำพยุโรปเป็น
เบอร์สองในด้ำนเศรษฐกิจโลก 

แต่สหภำพยุโรปก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในสภำพดังกล่ำว 
สหภำพยุโรปได้ด ำเนินกำรและท ำกำรวำงแผนท่ี
จะปิดช่องว่ำงทำงเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง มีกำร
วำงแผนนโยบำยและกำรให้ทุนสนับสนุนกำร

พัฒนำนวัตกรรมเช่น Horizon 2020 แต่อย่ำงไรก็
ตำม ปัญญำประดิษฐ์นั้นมีนัยยะมำกกว่ำกำร เป็น
เทคโนโลยี buzz word ของ Silicon Valley และ
เป็นมำกกว่ำผลิตภัณฑ์เช่น สมำร์ทโฟน 

 
ในมุมมองหนึ่ง เรำสำมำรถมองปัญญำประดิษฐ์ให้
เป็นทรัพยำกร ท่ีสำมำรถสมมุติได้ว่ำมีลักษณะ
คล้ ำยไฟฟ้ ำ ทรัพยำกรดั งกล่ ำวสำมำรถมี
ผลกระทบต่อทุกภำคส่วนของเศรษฐกิจและสังคม 
ผู้คนจ ำนวนมำกมีควำมรู้สึกกังวลและกลัวว่ำหำก
บริษัทหรือประเทศของตนไม่มีกำรวิจัยท่ีทันสมัย 
หรือผู้เชี่ยวชำญด้ำน AI แล้ว ตลำดแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลขนำดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ในประเทศอื่น จะท ำกำร
ดึงดูดก ำไรและงำนออกไป ส่งผลให้สหภำพยุโรป
ยำกจนกว่ำท่ีเป็นอยู่ในอนำคต นอกจำกนี้ยังมี  
กำรคำดว่ำเทคโนโลยี AI จะส่งผลกระทบต่อ           
กำรวำงแผนทำงทหำร หนึ่งในกำรพัฒนำของ            
จี น ท่ี เกี่ ยวกับ AI เป็นกำรพัฒนำด้ ำนอำวุ ธ 
สหรัฐอเมริกำก็มีแนวโน้มท่ีจะเดินตำมเส้นทำง
เดียวกัน และในบริบทปัจจุบันควำมกังขำว่ำ
สหรัฐอเมริกำจะเต็มใจท่ีจะเข้ำมำช่วยป้องกัน
ยุโรปหำกเกิดภัยสงครำมหรือไม่ กำรใช้จ่ำยเงิน
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ลงทุนในด้ำนดังกล่ำวสำมำรถมองได้ว่ำเกี่ยวกับ
ควำมมั่นคงของชำติเลยทีเดียว 

อย่ำงไรก็ตำมกำรด ำเนินกำรท่ีผ่ำนมำของยุโรป
แสดงผลท่ีไม่น่ำพึงพอใจเท่ำท่ีควร สหภำพยุโรป
เองก็มีประวัติ ท่ีน่ำอับอำยในด้ำนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูง ยกตัวอย่ำงเช่น 
Quaero โครงกำรพัฒนำท่ีคำดว่ำจะเป็นคู่แข่ง
ของ  Google หรื อ โครงกำร  Human Brain 
Project ท่ีได้รับงบประมำณกว่ำ 1 พันล้ำนยูโรแต่
ยังไม่ได้ผลตอบแทนท่ีน่ำพึงพอใจ อีกท้ังแนวโน้ม
กำรเกิด AI nationalism ท่ีแต่ละประเทศสมำชิก
เก็บข้อมูลและองค์ควำมรู้ของตัวเองไว ้

บทควำมของ Economist ได้เสนอสองแนวทำง
นโยบำยด้ำน AI ของสหภำพยุโรปแทนกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรเงินทุนให้แต่ละ
โครงกำร สหภำพยุโรปควรจะสร้ำงสภำพแวดล้อม
ท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรม AI 
รวมท้ังเปลี่ยนแนวคิดกำรกีดกันผู้ให้บริกำรจำก
นอกยุโรปเป็นกำรควบคุมกำรด ำเนินกำรของ
บริษัทเหล่ำนี้แทน 

กำรสร้ำงสภำวะท่ีเหมำะสมส ำหรับบริษัทเหล่ำนี้
หมำยถึงกำรเอำชนะควำมแตกแยกและแตกต่ำงท่ี
เกิดขึ้นภำยในยุโรป ยุโรปเป็นตลำดขนำดใหญ่ท่ีมี
ศั ก ย ภ ำ พ ใ น ก ำ ร เ ป็ น เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น 
(homogeneous) เฉกเช่น ตลำดของอเมริกำและ
จีนท่ีท ำให้กำร scale up ของกิจกำรต่ ำง ๆ 
เป็นไปได้อย่ำงรำบรื่น มีกำรประเมินว่ำประเทศ
สัญชำติจีนจะครอบครองข้อมูลกว่ำร้อยละ 30 

ของข้อมูลในโลกนี้ภำคในปีค.ศ. 2030 คำดว่ำ
อเมริกำจะครอบครองสัดส่วนท่ีใกล้ เคียงกัน 
สหภำพยุโรปเองก็มีข้อมูลของตน แต่ต้องมีกำร
แบ่งปันและรวมศูนย์ข้อมูลและทรัพยำกรดังกล่ำว 

ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น ใ น ก ร ณี นี้  
คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้ท ำกำรถกเถียงแนว
ทำงกำรสร้ำงตลำดข้อมูลในช่วงท่ีผ่ำนมำ แต่กำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวยังไม่เพียงพอ ยังต้องมีกำรวำง
กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรแชร์ข้อมูลระหว่ำงบริษัท 
กิจกำรและหน่วยงำนรัฐต่ำง ๆ อีกด้วย 

กำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือในระดับประเทศยัง
เป็นอีกหนึ่งควำมท้ำทำยในกรณีของสหภำพยุโรป 
เยอรมนีได้ท ำกำรปรับลดแผนในกำรร่วมมือกับ
ฝรั่งเศสด้ำนกำรวิจัย AI อีกท้ังกำรด ำเนินกำร
ระบบวิจัยของสหภำพยุโรปมีประสิทธิภำพท่ีต่ ำ 
ท ำให้สูญเสียงบประมำนโดยใช่เหตุ แทนท่ีจะ
น ำเอำงบประมำณดังกล่ำวไปสนับสนุนกำรสร้ำง
โครงข่ำยระดับรำกหญ้ำเช่น CLAIRE และ ELLIS 
ท่ีมุ่งสร้ำงโครงข่ำยระหว่ำงศูนย์วิจัยในสหภำพ
ยุ โ รป ฝรั่ ง เศสได้ ท ำกำรจั ดตั้ ง  JEDI (Joint 
European Disruptive Initiative) ซึ่ งคล้ ำยกั บ 
หน่วยงำนวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลำโหมของ
สหรัฐฯ (DARPA) โอกำสรูปแบบใหม่ ๆ เหล่ำนี้ 
เป็นแรงดึงดูดนักวิจัย AI ท่ีส ำคัญ ท่ีมักจะตัดสินใจ
ไปอเมริกำหรือจีน 

นักวำงนโยบำยในสหภำพยุโรปจะต้องพยำยำม
สร้ำงจุดแข็งของตนในด้ำนนี้ให้เพิ่มขึ้น โดยอำจจะ
มุ่งเน้นไปในส่วนท่ีสหภำพยุโรปมีควำมช ำนำญ
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เช่นกำรสร้ำงมำตรฐำนในด้ำนดังกล่ำว หรือกำร
มุ่งเน้นไปที่ตลำดของสหภำพยุโรปท่ีมีขนำดใหญ่
และมูลค่ำสูงท่ีจะดึงดูดบริษัทต่ำง ๆ ให้มำสู่ยุโรป
และปฎิบัติ ตำมข้อบั งคับ ท่ี เกี่ ยวข้ อง อำทิ  
General Data Protection Regulation ห รื อ 
GDPR ท่ีเป็นข้อบังคับด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลท่ัวไป ข้อบังคับดังกล่ำวได้ถูกใช้เป็นเกณฑ์
มำตรฐำนด้ำนข้อมูลนอกสหภำพยุโรป 

สหภาพยุโรปตรวจสอบห้าผู้ผลิตรถราย
ใหญ ่

ที่มา: Industryeurope 

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่ห้ำรำยแห่งยุโรป 
โฟล์คสวำเก้น BMW เดมเลอร์ ออดี้ และปอร์เช่ 
อยู่ภำยใต้กำรตรวจสอบโดยคณะกรรมำธิกำร
ยุโรปจำกกำรถูกกล่ำวหำว่ำสมรู้ร่วมคิด ในกำร
สกัดกั้นเทคโนโลยีท่ีลดกำรปล่อยก๊ำซ สหภำพ
ยุโรปได้ประกำศว่ำจะมีกำรประเมินว่ำ บริษัท
เหล่ำนี้ได้ท ำกำรหำรือเกี่ยวกับระบบควบคุมกำร
ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (หรือ 
selective catalytic reduction control - 
SCR) ซึ่ งช่ วยลดกำรปล่อยก๊ ำซ ไนโตร เจน
ออกไซด์ในรถดีเซล และตัวกรอง 'otto' ซึ่งช่วย

ลดกำรปล่อยอนุภำคในรถยนต์เบนซินหรือไม่ 
หลังจำกนั้นจะมีกำรตรวจสอบว่ำบริษัทเหล่ำนี้มี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรเพ่ือจ ำกัดและขัดขวำง
กำรพัฒนำเทคโนโลยีดังกล่ำวหรือไม่  เพรำะ
บริษัทผลิตรถยนต์เหล่ำนี้ ต่ำงมีควำมสำมำรถใน
กำรน ำเอำระบบเหล่ำนี้ไปใช้ในรถยนต์ของตน 
แต่กำรน ำเอำระบบดังกล่ำวมำติดตั้งจะส่งผลให้
น้ ำหนักและท ำให้รถยนต์ของบริษัทเหล่ำนี้มี
ประสิทธิภำพน้อยลง 

ข้อกล่ำวหำดังกล่ำวนับว่ำมีควำมร้ำยแรง นำง 
Margrethe Vestager กรรมำธิกำรสหภำพยุโรป
ด้ำนกำรแข่งขันกล่ำวว่ำหำกกำรพิสูจน์ดังกล่ำว
แสดงให้เห็นว่ำบริษัทเหล่ำนี้มีกำรสมรู้ร่วมคิดกัน
จริง อำจขัดขวำงผู้บริโภคไม่ให้มีโอกำสท่ีจะซื้อ
รถยนต์ ท่ีก่อให้ เกิดมลพิษน้อยกว่ำแม้จะมี
เทคโนโลยีดังกล่ำวแล้วก็ตำม 

และหำกกำรสมรู้ร่วมคิดดังกล่ำวได้รับกำรพิสูจน์ 
มีโอกำสสูงท่ีบริษัทท่ีเกี่ยวข้องจะถูกลงโทษผ่ำน
กำรปรับท่ีมูลค่ำสูง ซึ่งบริษัทเหล่ำนี้ได้ถูกปรับ
และลงโทษเป็นมูลค่ำกว่ำหลำยพันล้ำน และ
อำจจะต้องเผชิญกับคดีควำมทำงอำญำและกำร
ฟ้องร้องคดีแพ่งในประเทศเยอรมนีและประเทศ
อื่น ๆ อีกด้วย 

กรณีดังกล่ำวเกิดขึ้นเกือบหนึ่งปี หลังจำกท่ี
เจ้ ำหน้ำ ท่ีของสหภำพยุ โ รปได้ด ำ เนินกำร
ตรวจสอบรถยนต์ของเยอรมันตำมข้อสงสัยท่ี
เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำร anti-
competitive practices และเมื่อไม่นำนมำนี้
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เอกสำรท่ียึดโดยหน่วยงำนต่อต้ำนกำรผูกขำด
ของเยอรมันได้เป็นหลักฐำนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
สมรู้ร่วมคิดในกำรโกงกำรปล่อยมลพิษดีเซล 

ในปัจจุบันกำรตรวจสอบดังกล่ำว จ ำกัดอยู่เพียง
แค่ตรวจสอบกำรสมรู้ร่วมคิดท่ีเป็นไปได้ในกำร
ปิดกั้นเทคโนโลยีกำรปล่อยมลพิษ ท่ีละเมิด
สนธิสัญญำของสหภำพยุโรป แหล่งข่ำวใน          
กรุงบรัสเซลส์กล่ำวว่ำจุดมุ่งหมำยกำรตรวจสอบ
นี้คือกำรเพิ่มแรงกดดันต่อ BMW ท่ียังคงปฏิเสธ
อย่ำงต่อเนื่องว่ำไม่ได้ใช้อุปกรณ์โกงกำรปล่อย
มลพิษในขณะท่ี VW และ Daimler ได้ให้ค ำมั่น
สัญญำว่ำจะร่วมมือกันอย่ำงเต็มท่ีในฐำนะพยำน
เพ่ือลดโทษหำกถูกด ำเนินคดี 

กำรถูกด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นอุปสรรคส ำคัญ
ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ เยอรมัน ท่ียังคง
ถดถอยอย่ำงต่อเนื่อง หลังจำกเกิดเรื่องอื้อฉำวท่ี
รู้จักในนำม Deselgate ดีเซลเกท โดยเกิดขึ้น
หลังจำกเจ้ำหน้ำของสหรัฐได้กล่ำวหำว่ำโฟล์ค
สวำเก้นโกงกำรทดสอบกำรปล่อยก๊ำซโดยได้ท ำ
กำรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมบนรถ ส่งให้ประเทศ
อื่น ๆ อีกหลำยแห่งได้ท ำกำรตรวจสอบบริษัท
ดังกล่ำวด้วย 


