
 

 

 

 

  

 

EU-Industry review 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 

 Tech Trends Report 2019 

 เสวนาบทบาทของภาคอุตสาหกรรมในเมืองหมุนเวียน  

 ผลการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 สถิติด้านอุตสาหกรรมรายปีค.ศ. 2018 แสดงการชะลอ
ตัวของภาคการผลิต 

รายงานพิเศษ 
Sector Focus:  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของ
สหภาพยุโรป 
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Tech Trends Report 2019 

venturebeat.com 

สถาบัน FUTURE TODAY ท าการเผยแพร่รายงาน 
TECH TRENDS REPORT ท่ีรายงานแนวโน้มของ
เทคโนโลยีระดับโลก รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า
ในปีนี้มีเทรนด้านเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจมากกว่า 
315 เทรน มากกว่าปีท่ีแล้ว (225 เทรน) รายงาน
ดังกล่าวกล่าวถึงเทรนระดับชั้นน าในด้านต่าง ๆ 
เช่น พลังงาน หุ่นยนต์ AI คมนาคม และความ
ปลอดภัย รายงานดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทต่าง ๆ ท้ัง Future 500 และ SMEs 
รวมท้ังภาคส่วนการวิจัย รัฐ และ Start up ต่าง ๆ 

ในด้าน AI คาดว่าประเทศจีนจะก้าวหน้าขึ้นและ
สร้างเสถียรภาพในการเป็นผู้น าด้าน AI ของตน 
การคาดการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของ
สถาบันวิจัย Elservier ท่ีแสดงให้เห็นว่าจีนจะขึ้น
เป็นผู้น าด้าน AI ภายในห้าปีจากนี้ การคาดการณ์
ดังกล่าวเริ่มแสดงว่าจะเป็นจริง จากการพัฒนา
ของบริษัทต่าง ๆ ของจีนท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
อาทิ Baidu Alibaba Face++ และ SenseTime 
อีกท้ังการจัดตั้งกระทรวงการวิจัยความมั่นคงของ

จีนท่ีเทียบเท่ากับ Defense Advanced Research 
Projects Agency ของอเมริกา 

การพัฒนาของจีนแสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดด
ไปสู่อนาคต มีการลงทุนในด้าน AI อย่างมหาศาล
ในจีน และในระยะยาวการด าเนินการดังกล่าว
อาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอ านาจโลก         
ในอนาคต 

ด้านการจัดการข้อมูล คาดว่าจะมีการด าเนินการ
ด้าน Data governance และการควบคุมข้อมูลท่ี
รัดกุมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะมีการน าเอา
ข้อมูลมารวมศูนย์หรือ Data Lake โดยองค์กร
ต่าง ๆ มากขึ้น เทรนการพัฒนา AI in the Cloud 
เป็นอีกหนึ่งเทรนท่ีน่าจะมาแรง ปัจจุบันมีบริษัท 
Amazon AW; Microsoft’s Azure และ Google 
Cloud Platform จากอเมริกา และ Alibaba และ 
Baidu จากจีนเป็นสองค่ายท่ีแข่งขันกันอยู่ โดยมี
มูลค่าตลาดท่ีสูงถึงพันล้านเหรียญสหรัฐฯ การ
แข่งขันท่ีรุนแรงดังกล่าวคาดว่าจะน าไปสู่การรวม
ศูนย์ของแรงงานท่ีมีศักยภาพในสองค่ายดังกล่าว 
ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตเมื่อมีผู้เล่นขนาด
ใหญ่เพียงไม่กี่เจ้า 

ในส่วนของจีน เทรนการใช้ข้อมูล Social Media 
มาจัดการสังคมอาจจะเป็นอีกหนึ่งเทรนท่ีใหม่และ
สร้างค าถามให้กับหลายภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง        
จีนได้น าเอาระบบ Social Credit Score มาใช้ใน
การควบคุมการเดินทางของประชาชนท่ีมี
พฤติกรรมทางสังคมท่ีไม่พึงประสงค์ และคาดว่า
จะมีการรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น 



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที ่6 ฉบับที่ 2 –  2562         3 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

Personal Data Record ท่ีประกอบด้วยข้อมูล
การศึกษา การท างาน การเงิน การเดินทาง และ
การจับจ่ายใช้สอย ในปัจจุบัน Personal Data 
Record ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเกิด
ฐานข้อมูลดังกล่าวในอนาคต โดยเทรนดังกล่าวจะ
ได้ รั บก ารผลั กดั น โ ดย  เทค โน โ ลยี Facial 
recognition หรือเทคโนโลยีการจดจ าใบหน้าหรือ
แ ม้ แ ต่ ก า ร จดจ าพฤติ ก ร รม  ( personality 
recognition) ท่ีถูกใช้โดย Cambridge Analytica 
ในการช่วยประธานาธิปดี Trump ให้ชนะการ
เลือกตั้ง 

ในด้าน Smart City โครงการ Smart Building 
และการจัดการของเสีย การสร้าง Wifi-hotspot 
และการด าเนินการโครงข่าย 5-G จะเพิ่มขึ้น เมือง
ท่ีได้รับเลือกเป็น Smart City อันดับท่ีหนึ่งได้แก่ 
Copenhagen ในเดนมาร์ก 

อ่านรายงาน Tech Trends Report ได้ที่นี ่

https://futuretodayinstitute.com/ 

 

 

เสวนาบทบาทของภาคอุตสาหกรรมใน
เมืองหมุนเวียน 

UNIDO 

เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม ท่ีผ่านมา UNIDO ได้เป็น
เจ้าภาพร่วมกับประเทศออสเตรีย เอกวาดอร์ 
ส โ ล วี เ นี ย  มู ล นิ ธิ  Ellen MacArthur แ ล ะ 
UNDESA ในการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ Making 
it Circular: The Role of Industries in Circular 
Cities ณ ส านักงานใหญ่ขององค์กรสหประชาชาติ
ในนครนิวยอร์ก กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของ Circular City Week New York 

ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวมีการโต้วาทีเกี่ยวกับการ
ยกเอาตัวอย่างการด าเนินการด้าน Circular 
Economy จากภาคอุ ตสาหกรรม โดยเน้ น
มาตรการท่ีน ามาผลักดัน นโยบาย เทคโนโลยี 
และรูปแบบธุรกิจ (Business Model)  

การด าเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาค
การผลิตท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการ
สร้างความหลากหลาย (Diversification) และการ
ด าเนินการในท้องถิ่น (Localisation) ในการผลิต

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND 

http://www.sharingame.org/urban-gardens/?lang=en
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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และการด าเนินการท่ีช่วยสนับสนุนให้เมืองต่าง ๆ 
มีความสามารถในการด ารงอยู่ ได้ด้วยตนเอง 
(self-sufficient) และมีความยืดหยุ่นต่อความ
เปลี่ ยนแปลงในตลาดโลกได้  มู ลนิ ธิ  Ellen 
MacArthur ได้ เน้ นถึ งบทบาท ท่ี ส าคั ญของ
เทคโนโลยีดิจิตอลท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญในการ
ผลักดันเศรษฐกิจแบ่งปันและสร้างภาคการผลิต
ในท้องถิ่นของเขตเมือง 

 
ในด้านนโยบาย ผู้ เข้าร่วมเสวนาได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังเอกชนและรัฐบาลในการก้าว
ข้ามการด าเนินการแบบเดิมท่ีไม่มีการบูรณาการ 
รวมท้ังการก้าวไปสู่การมองกระบวนการจัดการ
ของเสียและการหมุนเวียนทรัพยากร รวมท้ังการ
ร่วมใช้สาธารณูปโภคเพื่อลดค่าด าเนินการต่าง ๆ 
การสร้างศักยภาพของกิจการขนาดเล็กและกลาง
จะเป็นตัวแปรท่ีส าคัญในการปลดล็อคการ
ด าเนินการธุรกิจในเศรษฐกิจหมุนเวียน และการ 
upscale กระบวนการผลิตในท้องถิ่นได้ 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม เสวนา ได้ แ ก่  H.E. Luis Gallegos 
Chiriboga ผู้ แ ทนถาวรของ เอกวาด อ ร์ ต่ อ
สหประชาชาติ; Darja Bavdaž Kuret ผู้แทนถาวร
ของสาธารณรัฐสโลวีเนียต่อสหประชาชาติ; Lindsay 
Clinton รองประธานอาวุ โส New York City 
Economic Development Corporation Miranda 
Schnitger หัวหน้าโครงการเมืองของมูลนิธิ Ellen 
MacArthur; Brian Matuszewski Global Head of 
Brand Partnerships ท่ีประกอบด้วย TerraCycle, 
Loop; และ Ditte Lysgaard Vind หุ้นส่วนผู้จัดการ 
Lendager TCW และ Michael Shank ผู้อ านวยการ
ฝ่ายสื่อสาร Carbon Neutral Cities 

 
ผลการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หรือ OECD และองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO ได้
ร่วมท าการวิจัยห่วงโซ่คุณค่าของเอสเอ็มอีใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การศึกษา
ดังกล่าวพบว่าการลงทุนโดยองค์กรต่างชาติหรือ 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 

https://researchleap.com/impact-smes-financing-business-growth-nigeria-study-keffi-mararaba-metropolis/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Foreign Direct Investment (FDI) มีศักยภาพสูง
ในการช่วยบูรณาการบริษัทขนาดเล็กและกลาง 
(SMEs) เข้ าสู่ ห่ วงโซ่มู ลค่ าของโลก (Global 
Value Chain – GVCs) อย่างไรก็ตาม การลงทุน
จะต้องประสานกับนโยบายท่ีเหมาะสม ท่ีจะ
น าไปสู่การเติบโตท่ีมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

รายงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะใน
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ท่ีผ่านมา โดยมี
ตัวแทนของท้ังสององค์กร และประเทศสมาชิก
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผลการศึกษา 

การศึกษาพบว่า บริษัทขนาดเล็กและกลางมี
บทบาทในการบูรณาการท่ีส าคัญในการสร้างงาน
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโอกาส
ด้านการจ้างงานของสตรีและเยาวชน แต่ใน
ขณะเดียวกันยังมีข้อจ ากัดหลายประการที่ยับยั้ง
ไม่ให้บริษัทเหล่านี้สามารถมีส่วนร่วมผลักดันใน
ด้านดังกล่าวได้ อาทิ การด าเนินการท่ีไม่เป็น
ทางการ (informal nature of their activities) 
การจ ากัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ศักยภาพ
ของการด าเนินการท่ีต่ า และการไม่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีระดับสูงและองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น 

รายงาน Integrating Southeast Asian SMEs in 
global value chains: Enabling linkages with 
foreign investors น าเสนอยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ
ในการสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนา SMEs 
ในประเทศก าลังพัฒนา และน าเสนอบทเรียนท่ี
ส าคัญส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศที่
เศรษฐกิจก าลังเติบโต (emerging economies) 

การศึกษาดังกล่าวได้ท าการรวบรวมบทเรียนและ
ประสบการณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และ
สรา้งข้อเสนอแนะในการใช้ FDI เพื่อเป็นมาตรการ
ในการบูรณาการ GVC 

ผลท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการพิจารณามุมมองและการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชน ในกระบวนการร่าง
นโยบาย ท่ี เกี่ ยวข้ องกั บภาคส่ วนดั งกล่ าว 
โดยเฉพาะด้านความเสี่ยงทางการลงทุนโดย
ภาครัฐสามารถมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดึงดูดการ
ลงทุน การเชื่อมต่อกับผู้ลงทุนต่างชาติ จะช่วยให้
บริษัทในประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ความตั้งใจของผู้ลงทุน และศักยภาพของบริษัท 
เช่นกัน นาง Ana Novik หัวหน้ากรมการลงทุน
ขององค์การ OECD กล่าวต่อท่ีประชุม 

นาง Ana ได้เสริมอีกว่า การศึกษาของ OECD-
UNIDO ได้ท าการวิเคราะห์ หัวข้อท่ีมีความส าคัญ
และเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เช่น การรับรอง
คุณภาพ (Quality Certifications) แรงจู ง ใจ 
(Target Incentives) พื้ น ท่ี เ ศ รษ ฐกิ จพิ เ ศษ 
(Special Economic Zone) และการด า เนิ น
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Business Conduct) รายงานดังกล่าวได้เสนอข้อ
ด าเนินการท่ีน่ าสนใจและควรจะได้ รับการ
ด าเนินการต่อ 

ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องว่า FDI สามารถน าไปสู่ 
positive spill-over หรือการพัฒนาในภาพรวม
เช่น การเพิ่มขึ้นของการลงทุนและระดับศักยภาพ 
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ศาสตราจารย์  Aki Kokko แห่ง Copenhagen 
Business School กล่ าวถึ งความส าคั ญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงทุนและภาคส่วนต่าง ๆ 
ว่ าการสนทนาอย่ างต่อเนื่ องเป็นหัวใจของ
ความสั มพั นธ์ ดั งกล่ าว  อี ก ท้ั ง ได้ กล่ าวถึ ง
ความส าคัญท่ีรัฐบาลจะต้องท าความเข้าใจว่า 
ท าไมบริษัทท้องถิ่นของตนไม่สามารถเข้าสู่ GVCs 
ได้  โดยควรจะสามารถระบุคอขวดของการ
ด าเนินการ ความสามารถ และความเขี่ยวชาญได้ 

ท่ีประชุมได้กล่าวถึงและถกในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ
ศักยภาพของ Digital Economy และการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่ส าหรับ GVCs และการมีส่วน
ร่วมของ SMEs ในการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
ตั วแทนจากศู นย์ วิ จั ย  Austrian Institute of 
Technology ดร. Bernhard Dachs ได้กล่าวว่ามี
การเปลี่ยนแปลงการด าเนินการของกิจการต่าง ๆ 
อย่างสังเกตได้ และการรับเอานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยสร้างความเป็นนานาชาติ
และการเป็นส่วนหนึ่งของ GVCs ในอนาคต โดย 
SMEs ท่ีจะได้รับผลพลอยได้ในเบื้องต้นคือ SMEs 
ท่ี ท าการส่ ง ออกผลิ ตภั ณฑ์ ของตน  อา ทิ  
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี Platform 
สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดในรูปแบบใหม่ และ
เพิ่ม visibility ของสินค้าได้มากกว่าเดิม 

รายงานดังกล่าวแสดงผลการศึกษาและสัมภาษณ์
กิจการต่าง ๆ ในประเทศไทย การลงพื้นท่ีใน
ประเทศลาว มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม และ

การท าวิจัยในกรุงเวียนนา ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึง
รายงานดังกล่าวได้ที่นี ่

Integrating Southeast Asian SMEs in global 
value chains: Enabling linkages with foreign 
investors 

 

สถิติด้านอุตสาหกรรมรายปีค.ศ. 2018 
แสดงการชะลอตัวของภาคการผลิต 

อัตราการเติบโตด้านการผลิตของอุตสาหกรรม
โลกชะลอตัวลงในปีค.ศ.2018 สืบเนื่องมาจาก
ก าแพงด้านการค้าและภาษีน าเข้ าระหว่ าง
อเมริกา-จีน และระหว่างอเมริกา-ยุโรป ในช่วง
ดังกล่าวมีการเติบโตเพียงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้านี้ (ร้อยละ 3.8) สงครามด้านการค้า
ระหว่างภูมิภาคดังกล่าวสร้างความไม่แน่นอนใน
ตลาดการค้าโลก ส่งผลให้เกิดการจ ากัดการลงทุน
และการเติบโตของเศรษฐกิจ ภาคการผลิตใน
ภูมิภาคเหล่านี้ (จีน สหภาพยุโรปและอเมริกา) คิด
เป็นกว่าครึ่งหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ของโลก 

การชะลอตัวในภาคการผลิคในปีค.ศ. 2018 
เกิดขึ้นท้ังในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่
ก าลังพัฒนา อัตราการเติบโตของมูลค่าเพิ่มใน

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-02/OECD_UNIDO_Report_Integrating_Southeast_Asian_SMEs_in_GVCs.PDF
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-02/OECD_UNIDO_Report_Integrating_Southeast_Asian_SMEs_in_GVCs.PDF
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-02/OECD_UNIDO_Report_Integrating_Southeast_Asian_SMEs_in_GVCs.PDF
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ภาคอุ ต ส าหก ร รม  ( Manufacturing value 
added – MVA) ในประเทศพัฒนาแล้วเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.3 ในปีท่ีแล้ว (ร้อยละ 2.6 ในปีค.ศ. 
2017) ส่วนในประเทศท่ีก าลั งพัฒนา อัตรา
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 (ร้อยละ 4.1 ในปีค.ศ. 
2017) 

รายงานประจ าปี International Yearbook of 
Industrial Statistics 2019 แ ส ด ง ส ถิ ติ ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอย่างละเอียด มีการ
แยกข้อมูลตามภูมิภาคและภาคส่วนอุตสาหกรรม 
อาทิ ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป
อาหาร พลาสติก และยาง ประเทศอินโดนีเซียเป็น
หนึ่งในผู้น าระดับโลก ในขณะท่ีประเทศอินเดียยัง
เป็นเบอร์หนึ่งในด้านการผลิตสิ่งทอ ยา และ
ผลิตภัณฑ์โลหะ 

นอกจากข้อมูลเชิงสถิติแล้ว รายงานประจ าปี
ดั งกล่ าวยั งกล่ าวถึ งการเปลี่ ยนแปลงของ
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศต่าง ๆ 

ในภาพรวมด้านการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรม 
มีการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิตท่ี ใช้
เทคโนโลยีระดับสูง อาทิ ประเทศสิงคโปร์มีการ
เพิ่มขึ้นของสัดส่วนอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยี
ระดับกลางและสูง (Medium-high and high 
technology sector) เป็นท่ีร้อยละ 75 ประเทศ
ญี่ปุ่นและเกาหลีก็เป็นอีกสองประเทศท่ีก้าวขึ้น
เป็นผู้น าในด้ านการผลิตอุตสาหกรรมท่ี ใช้
เทคโนโลยีระดับสูงของโลก 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหกรรมยังคงเป็น
ความท้าทายของหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในแถบแอฟริกา ท่ียังคงพบว่าการพัฒนา
อุตสาหกรรมของตนให้เทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ 
ในระดับนานาชาติยังคงมีอุปสรรค อัตราค่าเฉลี่ย
ของ GDP ในประเทศแอฟริกาท่ีอยู่ในกลุ่ม Least 
Developed Countries (LDCs) ตกไปอยู่ ท่ีร้อย
ละ 8.3 ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนาและประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ หรือ 
Emerging Industrial Economies group ท่ี มี
อัตรา GDP ท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรมประมาณ
ร้อยละ 19.6 ช่องว่างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความท้าทายในการด าเนินการตามเป้าหมาย 
Sustainable Development Goal โดยเฉพาะ
เป้าหมายท่ี 9 (ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม) ท่ีมุ่ง
เพิ่มค่าสัดส่วน MVA ใน GDP ของประเทศเหล่านี้
อีกสองเท่าตัวภายในปีค.ศ. 2030 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี ดั ง ก ล่ า ว มี ข้ อ มู ล ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ มีการแยกหมวดหมู่
ตามภาคอุตสาหกรรม อาทิ เหมืองแร่ การผลิต 
พลังงาน และการค้าผลิตภัณฑ์การผลิตต่าง ๆ 
ข้ อ มู ล เ ห ล่ า นี้ ส า ม า ร ถ น า ไ ป เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจัดท านโยบายอุตสาหกรรม หรือการ
วิจัยและวิเคราะห์ต่าง ๆ 

รายงานดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ที่นี่  International 
Yearbook of Industrial Statistics 2019  

https://www.e-elgar.com/shop/international-yearbook-of-industrial-statistics-2019
https://www.e-elgar.com/shop/international-yearbook-of-industrial-statistics-2019
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Sector Focus:  อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ของสหภาพยุโรป 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต์ เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น
ภาคอุตสาหกรรมท่ีส าคัญส าหรับสหภาพยุโรป มี
การจ้างงานในภาคส่วนดังกล่าวประมาณ 12 
ล้านต าแหน่งการจ้างงาน ภาคส่วนดังกล่าวมี
ส่วนเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมท้ัง
สิ่งแวดล้อม และสังคม คณะกรรมาธิการยุโรปได้
ด าเนินการหลากหลายด้าน ท่ี เกี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีเป้าหมายหลัก 
ได้แก่  

1. สร้างตลาดยานยนต์ภายในสหภาพยุโรป  
2. สร้างระดับความปลอดภัยและการ

ปกป้องสิ่งแวดล้อมที่สูง  
3. ส่งเสริมการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน  
4. สร้างระดับตลาดท่ี เ ท่าเ ทียมในการ

แข่งขัน (level playing field)  

                                       
1  https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/policy-
strategy_en 

ในเชิงนโยบายสหภาพยุโรปได้ด า เนินการ
มาตรการดังนี1้  

1) สร้างความเชี่ยวชาญให้กับแรงงาน – ผ่านการ
ว า ง พิ ม พ์ เ ขี ย ว  Blueprint for sectoral 
cooperation on skills ท่ีจะผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการสร้างความเชี่ยวชาญ
ให้กับแรงงาน โดยอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่ง
ในภาคส่วนท่ีอยู่ ในพิมพ์ เขียว และโครงการ 
'Development and Research on Innovative 
Vocational Education Skills (DRIVES)' ท่ี มุ่ ง
พัฒนาความสามารถของภาคอาชีวศึกษา 

2) European Battery Alliance เป็นโครงการ
ท่ีมุ่งผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าในยานยนต์ 
และพลังงานท่ีมีความสะอาด โครงการดังกล่าว
เริ่มขึ้นในปีค.ศ. 2017 และมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

3) Connected & Automated Mobility ยาน
ยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติท่ีมีการเชื่อมต่อกัน เป็น
หนึ่งในเทรนการพัฒนายานยนต์ในช่วงปีท่ีผ่าน
มา คณะกรรมาธิ การยุ โ รปได้ท าการวาง
ยุทธศาสตร์ในด้านดังกล่าวเพื่อให้สหภาพยุโรป
เป็นผู้น าอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้ใช้ท้องถนนในรูปแบบใหม่ 
ความร่วมมือดังกล่าวคาดว่าจะสร้างประโยชน์
ให้กับระบบคมนาคมอย่างมีนัยส าคัญ  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7969
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7969
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
https://ec.europa.eu/growth/content/europe-move-commission-completes-its-agenda-safe-clean-and-connected-mobility_en
https://ec.europa.eu/growth/content/europe-move-commission-completes-its-agenda-safe-clean-and-connected-mobility_en
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4) การจัดตั้งกลุ่ม Gear 2030 เพื่อสร้างการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับผู้บริหาร (เริ่ม
ตั้งแต่ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา) กลุ่มดังกล่าวมุ่ง
สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับห่วงโซ่
คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมยาน
ยานต์  โ ดย ท่ี ผ่ านมามี ก า รตี พิ มพ์ ผลการ
ด าเนินการผ่านรายงานต่อไปนี้ Composition 
of the GEAR 2030 High Level Group; Gear 
2030 Meeting documents; High Level 
Group GEAR 2030 final report; และ Final 
report: GEAR 2030 strategy 2015-2017 ท่ี
ท าการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน
ของสหภาพยุโรปด้านยานยนต์ขับเคลื่อนด้วย
ตนเอง และผลกระทบของเทคโนโลยีดังกล่าว  

5) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผ่าน
การจัดตั้ ง Smart regulation เพื่อให้มีสร้ าง
ระดับการแข่งขันท่ีเท่าเทียม การจัดท ามาตรฐาน
ระดับสากล (international harmonisation2) 
ในด้านเทคนิคเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ          
การด าเนินการเชิงธุรการท่ีซ้ าซ้อน การสนทนา
ท วิ ภ า คี ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
อุตสาหกรรมยานยนต์ และการสนับสนุนการ
เข้าถึงแหล่งเงินและกองทุนต่าง ๆ ส าหรับ SME 
ผ่าน COSME และ SME Instrument 

                                       
2  https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/technical-
harmonisation_en 

กรณีศึกษำ -  เยอรมนี  

ประเทศเยอรมนี เป็น
ผู้น าในด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของยุโรปมา

ตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1960 และเป็นท่ี 4 ในระดับโลก 
(รองจากจีน สหรัฐและ ญี่ปุ่น) ในด้านการวิจัย
และการพัฒนาองค์ความรู้ เยอรมนีมีศักยภาพ
ท้ังในเชิงโครงสร้างพื้นฐานในด้านอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ในระดับโลก มีการลงทุนในด้าน
ดังกล่าวกว่า 22 พันล้านยูโรในปีค.ศ. 2017 และ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาของ Ernst 
& Young พบว่าร้อยละ 40 ของบริษัทยานยนต์
ในเยอรมนีต้องการท่ีจะเพิ่มงบประมาณในด้าน
ดั งกล่ า วขึ้ นอี ก  นอกจากนี้ ยั ง มี การสร้ า ง 
Industry Clusters ด้านยานยนต์เพื่อผลักดัน
การร่วมสร้างนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างบริษัทในพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศ 
รวมท้ังการโปรโมตให้บริษัทเหล่านี้ท าการ
ปรับตัวให้เข้ากับเทรนการพัฒนาของโลกท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ย า น ย น ต์ อ า ทิ  Sustainable 
Mobility E-mobility และ  Car connectivity 
อีกด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมันจึงเป็น
หนึ่งในจุดโฟกัสท่ีน่าสนใจของสหภาพยุโรปท่ี
น่าสนใจ3  

 

3https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Do
wnloads/GTAI/Industry-overviews/industry-overview-
automotive-industry-en.pdf?v=15 

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en
https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1 ที่ตั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ในเยอรมนี 

 


