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ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจ ำเดือนมิถุนำยน 2562 

 ยูนิโดเสนอเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทำงจัดกำร            
พลำสติกในทะเลต่อ G20  

 UNIDO ร่วมจัดงำนประชุมนำนำชำตดิำ้น Industrial parks 

 รำยงำน C40 ชี้กำรจัดกำรด้ำนบริโภคมีควำมส ำคัญ           
ต่อกำรลด Emission ของเมือง 

 เมืองยั่งยืน ปัญญำประดิษฐ์และกำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำคอุตสำหกรรมไปสู่ดิจิตัล 

รำยงำนพิเศษ Sector Focus: :  อุตสำหกรรมกำรบนิ      
และโลจิสตกิส์ของสหภำพยุโรป  และอุตสำหกรรม
กำรแพทย์ครบวงจร  

 
 

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    อัครราชทูตทีปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นายพีระพันธ์ จิตราภิรมย์  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 
https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 
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ยูนิโดเสนอเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น
แนวทำงจัดกำรพลำสติกในทะเลต่อ G20 

UNIDO 

กรุงเวียนนา วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 

ภาพเต่าทะเลและแมวน ้าติดอยู่ในพลาสติก หรือ
ปลาวาฟตายแล้วท่ีมีถุงพลาสติกอัดแน่นอยู่ในท้อง
น่าจะเป็นภาพท่ีคุ้นเคย ปัจจุบัน มีปริมาณขยะรวม
กว่าแปดล้านเมตริกตันถกูทิ งสู่ท้องทะเลท่ัวโลก  ใน
แต่ละปี หากเป็นอย่างนี ต่อไป ปัญหาดังกล่าวจะ
ทวีความรุนแรงขึ นไปอีก มีการคาดว่าปริมาณ
พลาสติกที่ถูกผลิตขึ นเป็นครั งแรกจะเพ่ิมขึ นเป็น
สองเท่าในปีค.ศ. 2050  

ขยะพลาสติกในท้องทะเลมีท่ีมาจากขยะบนบก          
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกท่ีใช้เพียงครั งเดียวแล้วทิ ง 
(Single-use plastic) และหีบห่อพลาสติกท่ีไม่มี
การจัดเก็บและจัดการ และทิ งผ่านระบบการ
จัดการของเสีย (waste management system) 

อย่างถูกต้อง การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน          
จึ งเป็นสิ่ ง ท่ีส้ าคัญเพื่ อลดขยะพลาสติกผ่ าน
กระบวนการผลิตและการบริโภค 

ในปีค.ศ. 2017 ท่ีประชุมสุดยอดผู้น้า G20 ถูกจัด
ขึ นท่ีเมืองฮัมบัวก์ประเทศเยอรมนี ท่ีประชุม
ดั งกล่ าวมีการตกลงแผนการจัดการขยะใน           
ท้องทะเล (Action Plan on Marine Litter) และ 
มีการประชุมในด้านดังกล่าวต่อในปีค.ศ. 2018           
ในท่ีประชุมเดียวกัน ณ ประเทศอาเจนตินา ส้าหรับ
ปีนี  ในท่ีประชุม G20 ท่ีประเทศญี่ปุ่น ประเด็นขยะ
ในท้องทะเลได้ถูกยกมาเป็นประเด็นหลักอีกครั ง มี
การมุ่งจัดท้ากรอบด้าเนินการ ( Implementation 
framework) ส้าหรับแนวทางการด้าเนินการท่ี
สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวง
สิ่ งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้ร้องขอให้  UNIDO ให้
ข้อมูลแนวทางการน้าเอาหลักการเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมาช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกในท้อง
ทะเล และน้าเสนอแนวทางท่ีจะผ่านการพิจารณา
โ ดย ท่ี ป ระชุ ม  G20 Ministerial meeting on 
Energy Transition and Global Environment 
for Sustainable Growth ท่ีจัดขึ นระหว่างวันท่ี 
15-16 มิถุนายน โดยเอกสาร working paper ท่ี
จัดท้าโดย UNIDO ถูกน้าเสนอในท่ีประชุมระดับสูง 
ณ เมืองโทยาม่า (วันท่ี 18-19 มิถุนายน 2562)  

เอกสารดั งกล่ าว (“Addressing the challenge of 
Marine Plastic Litter using Circular Economy 
methods”,)  เสนอแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ี
จะช่วยจัดการขยะในท้องทะเล ผ่านกระบวนการ
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ออกแบบสินค้า การผลิต การใช้ end-of-first-life 
การน้ามาใช้ซ ้า และการก้าจัดทิ งของสินค้าและหีบ
ห่อพลาสติก เอกสารดังกล่าวเสนอแนวนโยบาย
ผ่านประสบการณ์ของสมาชิก G20  

 
ผู้ สนใจสามารถอ่ านเอกสารดั งกล่าวได้ ท่ีนี่  
“Addressing the challenge of Marine Plastic 
Litter using Circular Economy methods”, 

 
UNIDO ร่วมจัดงำนประชุมนำนำชำติ            
ด้ำน Industrial parks 

UNIDO 

เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน ท่ีผ่านมา UNIDO ได้
จัดการประชุมเพื่ อโปรโมตการแลกเปลี่ ยน

ประสบการณ์และการสนทนาระหว่างประเทศ 
ต่าง ๆ ในด้านการพัฒนา Industrial park หรือ
นิคมอุตสาหกรรม ขึ นท่ีกรุงลิม่า ประเทศเปรู  โดย
มี  องค์ กรอุ ตสาหกรรมของเปรู  (National 
Association of Industries – SNI) และกระทรวง
การผลิต (Ministry of Production – PRODUCE) 
ร่วมจัดการประชุมดังกล่าว 

การประชุมดังกล่าวจัดขึ นภายใต้หัวข้อ นิคม
อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีมีส่วนร่วมและ
ยั่ งยื น  (  Industrial Parks for Inclusive and 
Sustainable Development) มีผู้ เข้ าร่ วมกว่ า 
700 คนจากกว่า 30 ประเทศท่ัวโลก มีการจัดการ
เสวนาและบรรยายพิเศษโดยผู้เช่ียวชาญกว่า 60 
คน ร่วมทั งตัวแทนระดับสูงจากภาครัฐของ
ประเทศอาเจนติน่ า  เปรู  เอธิ โอเปี ย และ
อินโดนีเซีย ระหว่างงานประชุมดังกล่าวผู้เข้าร่วม
ได้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันแนวทางการ
ด้ า เนิ นการ ท่ี เป็ น เลิ ศ  (Best Practice) และ
บทเรียนท่ีได้รับจากการจัดการและพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม รวมทั งรูปแบบการด้าเนินการท่ีจะ
ประ สบคว ามส้ า เ ร็ จ ใ นน าน าช าติ  นิ ค ม
อุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในมาตรการท่ีผ่านการ
ยอมรับว่ามีศักยภาพในการสร้างการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีมีส่วนร่วมและยั่งยืน ในประเทศที่
ก้าลังพัฒนาและประเทศท่ีมีรายได้ระดับกลาง 
( middle income economies) ห า ก มี ก า ร
วางแผนท่ีดี  นิคมอุตสาหกรรมสามารถเป็น
มาตรการท่ีเปิดโอกาสในการจัดการสามมิติ ท่ี
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เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ความเท่าเทียมในสังคม 
การเติบโตของเศรษฐกิจ และปกป้องสิ่งแวดล้อม) 
ซึ่งเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาเพื่ อความยั่ งยืนของสหประชาชาติ  
(Sustainable Development Goals – SDGs) 
โดยเฉพาะเป้าหมายท่ี 9 (SDG9) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  

การประชุมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
PCP ของเปรู ท่ีด้ าเนินการโดย UNIDO ท่ี เริ่ม
ด้าเนินการมาตั งแต่ต้นปีค.ศ. 2018 เพื่อเร่งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีส่ วนร่วมและยั่ งยืน         
การประชุมดังกล่าวเป็นก้าวท่ีส้าคัญในการโปรโมต
นิคมอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Industrial Week 
2019 จัดโดย SNI เพื่อเป็นการฉลองการครบรอบ 
123 ปีขององค์กร มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั งอยู่ ใน        
กรุ งลิ ม่ าและส่ วนอื่ น ๆ ของประเทศ เช่น 
Arequipa, Huancayo, Chiclayo และ Pucallpa 
ผลการด้าเนินการของนิคมอุตสาหกรรมของเปรู          
ท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกท่ีได้รับ
จากการด้าเนินการ อาทิ การสร้างงาน การเติบโต
ของรายได้ การป้องกันสิ่งแวดล้อม และการสร้าง
โอกาสใหม่ ๆ ให้กับชุมชนชายขอบ และสตรีใน
ประเทศ  

ในระหว่างการประชุมดังกล่าว มีการจัดการ
พบปะระหว่างเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของประเทศและ
รัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ เพื่อสร้างความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ Economic 
Affairs of the Swiss Confederation (SECO) กับ
ภาคส่วนต่าง ๆ  ของประเทศเปรู และมีการจัด Side 
event ภายใต้หัวข้อ Leveraging South-South and 
Triangular Cooperation for the Development of 
Inclusive and Sustainable Industrial Parks             
เพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาส ในสร้างความร่วมมือ
และ Synergies ผ่านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
ภาคใต้กรอบการพัฒนาระหว่างประเทศ south-
south และ Triangular Industrial Cooperation 
(SSTIC)  

ผลการด้าเนินการ PCP ของเปรูน้าไปสู่การ
ด้ า เนิ นการวางแผน National Strategy for 
Industrial Park โดยกระทรวงการผลิตของเปรู 
การร่างแผนดังกล่าวได้รับความสนับสนุนจาก 
UNIDO โดยมุ่ งสร้างกรอบกฏหมายท่ีจะช่วย
อ้ านวยความสะดวกให้กับการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในอนาคต  

https://www.unido.org/news/international-
conference-industrial-parks-peru 
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รำยงำน C40 ชี้กำรจัดกำรด้ำนบริโภค         
มีควำมส ำคัญต่อกำรลด Emission          
ของเมือง 

แม้ ว่ า ก า รด้ า เนิ นก า รด้ า นสภ าพอ าก าศ
เปลี่ยนแปลงในระดับประเทศจะเป็นไปอย่าง
เชื่องช้า แต่ในระดับเมือง มีการด้าเนินการต่าง ๆ 
ในเชิงนโยบายท่ีรวดเร็วกว่าในการลดระดับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ อาทิ กรุงปารีส และเมือง
ซานฟรานซิสโก รวมทั งเมืองอื่น ๆ ท่ีมุ่งเปลี่ยนไป
สู่การใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนอย่าง 100% 
เมืองลอสแอลเจอลิสตั งเป้าหมายลดระดับการ
ปล่อยก๊าซของระบบคมนาคมอย่างสิ นเชิง (zero 
emission transportation) ภายในปีค.ศ. 2050 
นครมิลานเร่งปลูกต้นไม้กว่าสามล้านต้น และ 
นครนิวยอก์คมุ่งปรับปรุงตึกและอาคารเพื่อลด
ปริมาณพลังงานและก๊าซเรือนกระจก 

กิจกรรมและการด้าเนินการดังกล่าวมีความส้าคัญ
ในการผลักดันการด้าเนินการ climate action 
แต่รายงานล่าสุดของ C40 โครงข่ายเมืองขนาด
ใหญ่ของโลกชี ให้ เห็นว่าเมืองต่าง ๆ จะต้อง
ด้าเนินการมากกว่าการจัดการในขอบเขตของ
เมือง หากต้องการท่ีจะลดระดับการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างมีนัยส้าคัญ เพราะแม้ว่าแหล่ง
พลังงานของเมืองจะเป็นพลังงานหมุนเวียน หรือ
ระดับการใช้พลังงานของเมืองจะลดลงเป็น
สัดส่วนท่ีสูง แต่หากสินค้าท่ีประชาชนในเมือง
บริโภค อาทิเสื อผ้า และโทรศัพท์มือถือ ถูกผลิต

ในโรงงานท่ีใช้พลังงานจากถ่านหิน หรือ ถูกน้าส่ง
โดยระบบคมนาคมท่ีใช้เชื อเพลิงท่ีไม่สะอาดแล้ว 
ประชาชนท่ีซื อสินค้าเหล่านี ก็มีความรับผิดชอบ
ต่อระดับก๊าซท่ีถูกปล่อยทั งหมดเช่นกัน  

การวิจัยของ C40 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท 
Arup และมหาวิทยาลัยลีดพบว่าการบริโภคใน
เมืองเหล่านี  คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 10 ของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ัวโลก และหากต้องการ
ท่ีจะลดผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
ท่ีรุนแรงในอนาคต ปริมาณก๊าซท่ีมาจากการ
บริโภคในเมืองเหล่านี  จะต้องลดลงอย่างน้อยสอง
ในสามภายในสิบปีต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ในบาง
มุมมองอาจจะมีความท้าทายกว่าการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่การใช้พลังงานท่ีหมุนเวียนและยั่งยืน เพราะมี
ปัจจัยหลายส่วนท่ีต้องค้านึงถึง แต่ก็มีหลายเมือง
ท่ั ว โลก ท่ี เริ่ มด้ า เนิ นการ เพื่ อน้ า ไปสู่ ก า ร
เปลี่ยนแปลงท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ในกรุงซานเปาโล 
มีการเร่ิมใช้ส่วนประกอบอาหารท่ีมาจากพืชมาก
ขึ นในการท้าอาหารเท่ียงให้นักเรียนกว่า 1.1 ล้าน
คน ในสหภาพยุโรปมีหลายเมืองท่ีร่วมมือกับ
บริษัทสิ่งทอและเสื อผ้าในการน้าเอาหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้เพ่ือจ้ากัดของเสีย หรือ
การสร้างโครงสร้างพื นฐานเช่น เลนจักรยาน เพื่อ
ลดความจ้าเป็นในการใช้และครอบครองรถยนต์ 
รายงานของ C4 มุ่งศึกษา 6 ภาคส่วนท่ีเป็นโอกาส
ส้าหรับเมืองในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะมี
มากกว่าด้านสภาวะอากาศ เช่น การลดการ
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บริโภคเนื อแดงและเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้
สามารถลดการเสียชีวิตกว่า 170,000 กรณีใน
กลุ่มเมือง C40 และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคเสื อผ้าในเมืองเหล่านี สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้กว่า 93 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

แม้จะมีหลายเมืองท่ีเริ่มด้าเนินการไปแล้ว การ
ประเมินผลกระทบเชิงบวกดังกล่าวคาดว่าจะสร้าง
แรงจูงใจในเมืองต่าง ๆ และน้าไปสู่การด้าเนินการ
ท่ีรวดเร็วมากขึ น   

https://www.fastcompany.com/90362649/
cities-need-to-count-consumption-as-part-
of-their-emissions 

 

 

เมืองยั่งยืน ปัญญำประดิษฐ์              
และกำรเปลี่ยนแปลงของภำคอุตสำหกรรม
ไปสู่ดิจิตัล 

UNIDO จัดประชุม Global Manufacturing and 
Industrialization Summit (GMIS) ร่ ว ม กั บ 
United Arab Emirates และมหาวิทยาลัย Cote 
d’Azur ท่ีเมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส กิจกรรม
ดังกล่าวมีผู้ เข้ าร่วมจากนานาประเทศ และ
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม ระหว่างการประชุมมีการเปิดตัว
หนังสือ Implementation Handbook for Eco-
Industrial Parks ท่ีมีบทความต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน SDG 11 (Inclusive, safe, resilient and 
sustainable cities) บทความเหล่านี ชี ให้เห็นถึง
ความส้าคัญของนิคมอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีดีต่อ
ชุมชน การสร้างงาน และการพัฒนาคุณภาพ     
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื นท่ี  

นาง Killmeyer-Oleche ตัวแทนของ UNIDO 
กล่าวต่อท่ีประชุมว่า กิจกรรมของ UNIDO ใน
ด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจะช่วยส่งเสริม
ความยั่งยืนในเมืองต่าง ๆ และความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ส่วนราชการ นัก
สถาปัตยกรรม ผู้ประกอบการ Start-up กลุ่ม
ผู้บริโภค และผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ เป็นตัวแปร

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bike_lane
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://scherlund.blogspot.com/2017/12/why-ai-could-be-entering-golden-age.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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ส้าคัญท่ีจะน้าไปสู่ความส้าเร็จของการด้าเนินการ 
eco-industrial park ท่ีมีความยั่งยนืและมีส่วนร่วม 

https://www.unido.org/news/sustainable
-cities-artificial-intelligence-and-digital-
transformation-industry 

 
Sector Focus:  อุตสำหกรรมกำรบิน
และโลจิสติกส์ของสหภำพยุโรป 

อุตสาหกรรมการบินในสหภาพยุโรปเป็นภาค
ส่วนท่ีมีการจ้างงานมากกว่า 500,000 ต าแหน่ง
และมีมูลค่ากว่า 140 พันล้านยูโร (ปีค.ศ. 2013) 
สหภาพยุโรปเป็นผู้น าของโลกในด้านการผลิต
เครื่องบินพลเรือน ซึ่งรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์ 
เครื่องยนต์ยานบิน และชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยท า
การส่งออกไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวโลก ประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมดังกล่าว ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน โปแลนด์ และ
สวีเดน  

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ด าเนินการ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม            
การบิน อาทิ  

1) ด้านความสามารถในการแข่งขัน – ผลักดันการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable competitiveness) 
โดยเฉพาะในภาคส่วนท่ีก าลังเริ่มเติบโต เช่น โดรน  

2) ด้านการค้า – สนับสนุนการเปิดตลาดใหม่ ๆ 
และการให้ข้อมูลในดา้น EU civil Aviation export 
และท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในการ
เจรจาข้อพิพาททางการค้าในระดับ WTO ท่ีสหรัฐ
ท าการอุดหนุนบริษัท Boeing ทางอ้อมซึ่งท าให้
การแข่งขันไม่โปร่งใส 

3) การวิจัย – ท าการลงทุนและสนับสนุนด้าน
งบประมาณให้กับการพัฒนา การวิจัย และการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อผลักดันความสามารถในการ
แข่งขันของสหภาพยุโรปในอุตสาหกรรมการบิน 
ผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น Strategic Research and 
Innovation Agenda (SRIA) ท่ีได้รับการพัฒนา
โดย สหภาพยุโรปและ Advisory Council for 
Aeronautics Research in Europe (ACARE) 
Horizon 2020 Clean Sky แ ละ  SESAR Join 
Undertaking 

4) ด้ านสิ่ ง แ วดล้ อม  ผ่ านการวางแผนลด
ผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมการบินต่อ
สิ่ งแวดล้อม ท้ังด้านมลภาวะทางเสียงและ
คุณภาพอากาศ 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 

https://www.unido.org/news/sustainable-cities-artificial-intelligence-and-digital-transformation-industry
https://www.unido.org/news/sustainable-cities-artificial-intelligence-and-digital-transformation-industry
https://www.unido.org/news/sustainable-cities-artificial-intelligence-and-digital-transformation-industry
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_production
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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5) การวางนโยบายด้านการบินและอุตสาหกรรม
การบิน เพ่ือให้พ้ืนท่ีทางอากาศของสหภาพยุโรป
มีความปลอดภัยสูงสุด 

 
Focus point: ประเทศฝร่ังเศส 

ฝรั่งเศสมีภาคอุตสาหกรรมการบินท่ีมีขนาดใหญ่
และเป็นหนึ่งในผู้น าของสหภาพยุโรปในด้าน
ดังกล่าว มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว
ในแนวตั้งอย่างครอบคลุม ท้ังในด้านการวิจัย 
การพัฒนา และการประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ 
ส าหรับเครื่องบินพลเรือนและเครื่ องบินรบ 
โดยรวมมูลค่าของภาคส่วนดังกล่าวประมาณกว่า 
15 หมื่นล้านยูโร  

สถาบัน เอกชนและกิจการ ท่ี เกี่ ยวข้ อ งกับ
อุตสาหกรรมการบินจ านวนมากตั้งอยู่ในฝรั่งเศส 
รัฐบาลฝร่ังเศสได้ด าเนินการนโยบายหลากหลาย
ด้านเพื่อดึงดูดและสนับสนุนการท าวิจัยและการ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว 

                                       
1 http://www.investineu.com/content/aerospace-sector-eu 

ส่งผลให้มีการจ้างงานในภาคส่วนนั้ นกว่ า 
100,000 ต าแหน่ง และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนไปอีก
ใ น อ น า ค ต  แ ล ะ จ ะ มี ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมการบินในประเทศสมาชิกอื่น ๆ 
โดยมุ่งเน้นสร้างความเชี่ยวชาญในด้าน Cockpit 
Technology การสร้างเครื่องยนต์ การผลิต
ล าตัวเครื่อง การระดมทุนเพื่อสร้างเครื่องบิน 
การผลิตฮอลิคอปเตอร์และเครื่องบินเฉพาะท่ีมี
ล าตัวกว้าง1 

บริษัทและองค์กรท่ีมีความส าคัญในภาคส่วน
ดังกล่าวได้แก่ French corporation Aerospatiale 
Matra ท่ี ถู กรวมเป็น  European Aeronautical, 
Defense, and Space Company (EADS) ในปี
ค.ศ. 2010 หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ Airbus 

 
Sector Focus:  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  

หนึ่งในเทรนอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะเติบโต
อย่างมีนัยส าคัญในอนาคตคือ Smart Health มี
การคาดการณ์ว่าตลาด Smart Hospital ใน
สหภาพยุโรปจะเติบโตจนมีมูลค่ากว่า 16.7 
พันล้านเหรียญสหรัฐ2ภายในปี  ค.ศ. 2023 ด้วย
การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและอายุขัยโดย
เฉลี่ยของประชากรท่ีมากขึ้น 

2 
https://www.businesswire.com/news/home/20181120005344/
en/Outlook-Smart-Hospitals-European-Market-2018-2023-16.7 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 
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ประเทศในสหภาพยุโรปเช่น เยอรมนี สหราช
อาณาจักร สวีเดนและเนเธอร์แลนด์ มีโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีก้าวหน้ากว่าประเทศอื่น ๆ ในการ
ด าเนินการ next-generation health informatics 
application และท าการสร้าง Smart Hospital             
ท่ี จ ะ น า เ อ า  Artificial Intelligence (AI) และ               
การเชื่ อมต่ อ Internet of Things (IoT) มายก    
ระดับคุณภาพในการให้บริการสาธารณสุข ส่งผ่าน
ข้ อมู ลของคนไข้  และลดความเสี่ ยงในการ
ด าเนินการต่าง ๆ  

การเติบโตของตลาดดังกล่าวคาดว่าจะได้รับ            
ผลพลอยได้จากการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านสาธารณสุขของบางประเทศสมาชิก อาทิ 
สวีเดน ฝรั่งเศส และไอร์แลนด์ รวมท้ังการผ่อน
พันข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้าน
ดังกล่าวโดยภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัทท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ดังกล่าวได้แก่ Medtronics; Philips; Microsoft 
GE Healthcare Qualcomm; SAP; Stanley 
Healthcare; Cerner Corporation; McKesson 
และ Siemens 

 
Focus point: ประเทศเนเธอร์แลนด์  

เนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่ งในผู้น าของด้าน Life 
Sciences & Health sector ของโลก มีบริษัท
กว่า 2,900 บริษัท (การจ้างงานกว่า 34,000 
คน) ในด้านนวัตกรรม life science และ health 
ท่ีตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ อาทิ Janssen, MSD, 
Amgen, Genmab, Lonza, Astellas, Aduro 
Biotech, GlaxoSmithKline และ Medtronic  

นอกจากนี้เนเธอร์แลนด์ยังมีสถาบันวิจัยด้าน
สาธารณสุขและมหาวิทยาลัย กว่า 12 แห่ง 
รวมท้ังโรงพยาบาลกว่า 131 แห่ง (ภายใต้ 85 
ส ถ า บั น )  ร ว ม ท้ั ง เ ป็ น ท่ี ตั้ ง ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
Netherlands Medicinnes Evaluation Board 
(MEB) แ ล ะ  European Medicines Agency 
(EMA) อีกด้วย 

 
 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA 
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