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ข�าวเด�นประจําสัปดาห%จากเบอร%ลิน 

 (Weekly News from Berlin) 
สํานักงานส�งเสริมการค�าในต�างประเทศ กรุงเบอร%ลิน 

12 - 15 สิงหาคม 2559 
 

 
 

 

1. ข�าวภายในประเทศ 

 

รัฐส�งเสริมกองทุนสนับสนุน Start Ups 

 

กระทรวงการคลังรัฐบาลเยอรมนีวางแผนท่ีจะสนับสนุนกองทุนสําหรับส�งเสริมบริษัท Start Ups ต�างๆ 

กว�า 1 หม่ืนล�านยูโร โดยนาย Jens Spahn รมช.คลังกล�าวว�า รัฐบาลจะจัดกองทุนดังกล�าว ไว�ท่ีธนาคาร

ส�งเสริมการลงทุน ธนาคาร KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (สถาบันสินเชื่อเพ่ือการฟYZนฟู

ประเทศ) เพราะในป[จจุบันนี้บริษัท Start Ups ท่ีมีความเก่ียวของกับธุรกิจดิจิตอลมีความต�องการท่ีจะหา

ธนาคารท่ีให�กู�เงินยากมาก และยังกล�าวต�อว�า “กระทรวงฯ ต�องการส�งสัญญาณท่ีชัดเจนให�ตลาดได�รับทราบ 

เพ่ือท่ีตลาดจะได�ร�วมลงทุนกับ Start Ups และขยายการลงทุนในกลุ�มธุรกิจดังกล�าว” ซ่ึงสหภาพยุโรป (EU) 

เองก็มีกองทุนเงินท่ีคล�ายคลึงกัน โดยนาย Jean-Claude Juncker ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป

หวังว�า ในท�ายท่ีสุด แผนนี้จะส�งผลให�มีการลงทุนในภาค Start Ups รวมกันมากถึง 2 หม่ืนล�านยูโร และ

เม่ือมีกรณีท่ีบริษัท Start Ups เกิดเหตุล�มละลายลง และไม�สามารถชําระหนี่สินท่ีเหลือกลับคืนให�กองทุนได�

นั้น นาย Wolfgang Schuäublie รมช.คลังสังกัดพรรค CDU - Christlich Demokratische Union 

Deutschlands (พรรคสหภาพคริสเตียนเพ่ือประชาธิปไตยประเทศเยอรมนี) กล�าวว�า “การออกเงินกู�นั้น ก็

จะมีกําไรจากการออกเงินกู�อยู�แล�ว ซ่ึงกําไรนี้น�าจะเพ่ียงพอกับการทดแทนหนี้ท่ีสูญไป และไม�น�าจะทําให�รัฐ

เสียผลประโยชน%มากกว�า 2 – 4 ร�อยล�านต�อปk” 

จากข�อมูลของนสพ. Welt am Sonntag แสดงให�เห็นว�า จนถึงป[จจุบันนี้ โครงการต�างๆ ท่ีสนับสนุน 

Start Ups นั้น ยังคงดําเนินไปแบบไม�สมบูรณ%อยู� เช�น โครงการ “Invest” ท่ีกระทรวงการคลัง ได�ริเริ่มข้ึน
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ในปk 2013 ท่ีมีวงเกินกว�า 150 ล�านยูโร เหล�า Start Ups ก็ได�มีการทําเรื่อง ขอความช�วยเหลือจากโครงการ

ดังกล�าวไปเพียง 23.59 ล�านยูโรเท�านั้น ซ่ึงตํ่ากว�าท่ีนาย Sigmar Gabriel รัฐมนตรีว�าการกระทรวง

เศรษฐกิจและพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรี สังกัดพรรค SPD - Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (พรรคสังคมนิยมเพ่ือประชาธิปไตยประเทศเยอรมนี) ได�ต้ังไว�มาก โดยป[ญหาหลักก็คือ 

เหล�า Start Ups ไม�ทราบว�ามีโครงการช�วยเหลือนี้ นาย Sigmar Gabriel จึงวางแผนท่ีจะปรับปรุงโครงการ

ดังกล�าวอีกครั้ง และไม�ใช�แค�เพียงการสนับสนุนของภาครัฐเท�านั้นท่ีจะมาเพ่ิมการลงทุนใน Start Ups ของ

ประเทศ แต�หลังจากท่ีสหราชอาณาจักรประสงค%ท่ีจะออกจาก EU (Brexit) เหล�า Start Ups ต�างๆ ใน

เยอรมนี โดยเฉพาะในกรุงเบอร%ลินเองซ่ึงเป�นศูนย%รวม Start Ups มากอันดับต�นในประเทศเยอรมนี ต�างก็

หวังว�าจะมี Start Ups จํานวนมากท่ีมีความเก่ียวของกับธุรกิจการเงิน เข�ามาเปuดบริษัท Start Ups ในกรุง

เบอร%ลินมากข้ึน อย�างไรก็ตามก็มีคนออกมา แสดงความเห็นเชิงลบถึงนโยบายนี้ของรัฐบาลว�า แค�การ

ผลักดันด�านการลงทุนนั้นยังไม�เพียงพอแต�ต�องมีการลดหย�อนภาษีให�แก�กลุ�มธุรกิจดังกล�าวด�วยเช�นกัน ดังท่ี

ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส หรืออิสราเอล ทําด�วย จึงจะเรียกว�าเป�นการสนับสนุนอย�างจริงจัง 

 

 

จาก Handelsblatt 15 สิงหาคม 2559 

 

ข�อสังเกต - เราจะเห็นได�ว�า กลไกการสนับสนุน Start Ups ของรัฐบาลเยอรมันแม�ว�าจะเป�นการให�เงิน

สนับสนุน หรือส�งเสริมโครงการต�างๆก็ไม�มีการให�เงินสนับสนุนแบบตรงตัวจากรัฐเอง จะต�องผ�านธนาคาร

ต�างๆ เป�นส�วนใหญ� เพราะเหล�าธนาคารมีประสบการณ%ในการตัดสินใจว�า โครงการใดท่ีมีโอกาสท่ีจะประสบ

ความสําเร็จหรือไม� และเยอรมนียังเห็น Brexit เป�นโอกาศท่ีจะขยายธุรกิจ Start Ups ด�านการเงินให�เพ่ิม

มากข้ึน  

 การท่ีจะส�งเสริมให�มี Start Ups ให�เกิดข้ึนในไทยได�และประสบความสําเร็จนั้น อาจจะดูแบบอย�างจาก

บางโครงการในประเทศเยอรมันได�เช�นกัน โดยหน�วยงานรัฐต�องเตียมป[จจัยพ้ืนฐานและเปuดโอกาสต�างๆ ให� 

Start Ups เกิดข้ึนได� เช�น สร�างกองทุนต�างๆ เงินกู�ความเสี่ยงสูง หรือนโยบายลดหย�อนภาษี 3 ปkแรก หรือ

การจับคู�บริษัท Start Ups กับบริษัทใหญ�ๆ ท่ีมีรากฐานธุรกิจอยู�แล�ว แต�ต�องการ Know How ใหม�ๆ จาก 

Start Ups เป�นต�น ซ่ึงวิธีการต�างๆ นี้จะส�งเสริมให�วัฒนธรรม Start Ups ในประเทศเพ่ิมข้ึนไปอีกจากเดิมได� 
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2. ข�าวเศรษฐกิจ 

 

 

2.1 บทสัมภาษณ%นาย Matthias Wissmann ประธานสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต%เยอรมัน (ตอนท่ี 1) 

 

นาย Matthias Wissmann ประธานสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต%เยอรมัน (VDA – Verband der 

deutschen Automobilindustrie) วัย 67 ปk ชอบออกกําลังกาย

ด�วยการป[�นจักรยานเพ่ือรักษาสุขภาพ แม�แต�ก�อนท่ีจะ ให�สัมภาษณ% 

เค�าก็ป[�นจักรยานมาให�สัมภาษณ%เช�นกัน โดยนาย Matthias 

Wissmann เห็นว�า รถจักรยานเป�นยานพาหนะ ท่ีเหมาะสมกับ

เมืองหลวง และกรุงเบอร%ลินมาก 

ถาม: คุณ Wissmann ครับ อุตสาหกรรมรถยนต%โลกกําลังยืนอยู�หน�าจุดเปลี่ยนอันยิ่งใหญ� โดย

วิสัยทัศน%แห�งอนาคตนั้น รถยนต%จะเปลี่ยนไปใช�ระบบไฟฟ�า และใช�ระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ แล�ว

ภาคอุตสาหกรรมพร�อมท่ีจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือยังครับ? 

ตอบ: แน�นอนครับ ไม�ว�าจะเป�นผู�ผลิตรถยนต% หรือผู�ผลิตชิ้นส�วนรถยนต%ต�างก็ลงทุนเป�นพันล�าน เพ่ือ

ปรับมาใช�ระบบดิจิตอล และเครื่องยนต%ขับเคลื่อนทางเลือกอ่ืนๆ ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะมาเป�นสิ่งกําหนด การ

ขับเคลื่อน (Mobility) ในอนาคตช�วงหล�ายสิบปkข�างหน�า และเราก็lสามารถเห็นความสําเร็จนั้น เป�นข้ันๆ ไป

ในตอนนี้ แต�ใครท่ีคิดว�า อยู�ๆ ทันทีทันใดพรุ�งนี้ทุกคนจะหันมาขับรถยนต%ไฟฟ�า และขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

คนๆ นั้นก็คงไม�ได�อยู�ในโลกแห�งความจริงแล�วละครับ 

ถาม: แล�วเม่ือไหร�รถยนต% หรือรถบรรทุกจะสามารถขับเคลื่อนได�อัตโนมัติละครับ? 

ตอบ: คงอีกไม�ก่ีปkข�างหน�าแล�วครับ ท่ีรถยนต%จะสามารถขับเคลื่อนอัตโนมัติได� โดยน�าจะเริ่มเป�นการ

ขับเคลื่อนในสภาพการจราจรท่ีไม�ซับซ�อนมากนักอย�างเช�นใน ท่ีจอดรถ หรือจอดในโรงจอดรถ ก�อนนะครับ 

ซ่ึงผู�ขับรถจํานวนมากก็ต�องการการช�วยเหลือในสถานการณ%ดังกล�าว เหมือนกันนะครับ แต�กว�าจะมีการ

ขับเคลื่อนอัตโนมัติในเมืองบนท�องถนนท่ีซับซ�อนได�นั้น คงต�องใช�เวลาอีกสักพักหนึ่งครับ 

ถาม: หัวข�อใหญ�อีกหัวข�อหนึ่งก็คือ การขับเคลื่อนด�วยพลังงานไฟฟ�า แต�ถ�าดูรถยนต%บนถนนในเวลานี้ 

แทบจะหารถไฟฟ�าไม�เจอเลยนะครับ? 
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ตอบ: จริงครับ แม�ว�าผู�ผลิตชาวเยอรมันจะเป�นผู�ผลิตชั้นนําในด�านนี้ก็ตาม แต�ตลาดรถยนต%ดังกล�าว ใน

ประเทศอ่ืนดําเนินไปได�ดีกว�าในเยอรมนี จึงเป�นสิ่งท่ีดีท่ีรัฐบาลเยอรมันเริ่มโครงการส�งเสริมการใช�รถยนต%

ไฟฟ�าข้ึน และให�เงินสนับสนุนกว�า 300 ล�านยูโร ในการสร�างท่ีชาร%จแบตเตอรี่เพ่ิมข้ึน โดยเราหวังว�า เงิน

สนับสนุนก�อนนี้จะสามารถทําให�เราสามารถขยายจํานวนท่ีชาร%จแบตเตอรี่สาธารณะ เพ่ิมข้ึนจาก 5,800 

แห�งเป�น 15,000 แห�ง และก็สามารถเพ่ิมท่ีชาร%จแบตเตอรี่แบบด�วนจาก 150 แห�ง ให�มากกว�า 1,000 แห�ง

ให�ได� โดยท่ีชาร%จแบตเตอรี่แบบด�วนสามารถชาร%จแบตฯ ได�เต็มร�อยละ 80 ภายใน 20 นาทีเลยนะครับ 

ถาม: ควรจะมีชาร%จแบตเตอรี่เยอะกว�านี้ตั้งนานแล�วหรือเปล�าครับ? 

ตอบ: กว�ารถยนต%ไฟฟ�าจะครอบคลุมท�องถนนนั้นต�องใช�เวลานะครับ อาจจะนานกว�าท่ีบางคนหวังไว� 

อย�างไรก็ตามตอนนี้เรามีรถดังกล�าวมากกว�า 30 แบบ และคาดว�า จนถึงช�วงต�นปk 2019 จะมีรถยนต%ไฟฟ�า 

บนท�องถนนเพ่ิมข้ึน 250,000 คัน เพราะในเวลานี้ภาครัฐก็ช�วยผลักดันอย�างหนักครับ 

ถาม: แล�วจะให�รถยนต%ส�วนใหญ�ไปชาร%จแบตฯ ท่ีไหนละครับ? ตอนนี้แทบจะไม�มีท่ีชาร%จเลย 

ตอบ: ลูกค�าส�วนใหญ�ตอนนี้มักจะชาร%จฯท่ีบ�านนะครับ แต�ตอนนี้ท่ีชาร%จแบตเตอรี่สาธารณะ จะมี

ความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ ครับ โดยเราหวังว�าจะมีการลงทุนจากภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึน เช�น ร�านค�า 

Supermarket หรือบริษัทต�างๆ ท่ีมีท่ีจอดรถให�พนักงานนะครับ อีกท้ังการชาร%จแบตฯ ในท่ีจอดรถของ

บริษัทนั้นไม�ต�องชําระภาษีนะครับ 

ถาม: ...นี่ก็เป�นการลดหย�อนภาษีให�กับรถยนต%ไฟฟ�าอีกรูปแบบหนึ่งแล�วนะครับ 

ตอบ: ใช�ครับ และนี้เป�นสิ่งสําคัญ ถ�าต�องการให�มีการใช�รถยนต%ไฟฟ�าในเยอรมนีเพ่ิมมากข้ึนครับ เรา

ต�องการการช�วยเหลือแบบนี้ครับ มันจะดึงดูความสนใจของลูกค�าให�มาใช�รถไฟฟ�ามากข้ึนครับ เพราะผู�ใช�

รถไฟฟ�าต�องการท่ีจะรูสึกว�า การใช�งานรถยนต%ไฟฟ�าไม�ได�มีความยากลําบากในการชาร%จแบตฯ นะครับ 

แล�วจะชาร%จแบตฯ ท่ีไหนได�ง�ายท่ีสุดถ�าไม�ใช�ท่ีบ�าน หรือท่ีทํางาน เพราะช�วงเวลาดังกล�าว เป�นช�วงเวลาท่ี

รถยนต%ไม�ได�ถูกเคลื่อนย�ายไปไหน 

ถาม: แล�วบริษัทผลิตพลังงานยักษ%ใหญ�ต�างๆ กับกลุ�มธุรกิจผลิตน้ํามันละครับ จะเกิดอะไรข้ึนกับพวก

เค�า? 

ตอบ: นี่เป�นการลงทุนท่ีสูงมากนะครับ สําหรับท่ีชาร%จแบตเตอรี่แบบด�วนหนึ่งแห�งมีราคาสูงถึง 35,000 

ยูโรนะครับ จึงยังไม�มีท่ีชาร%จแบตเตอรี่แบบด�วนแบบเด่ียวๆ นะครับ เพราะถ�านําท่ีชาร%จดังกล�าวไปไว�ในท่ี 

อย�างร�าน Supermarket จึงเหมาะมากครับ เพราะ Supermarket ต�างๆ ก็ไม�ได�ต�องเสียค�าใช�จ�ายค�าไฟ 

แต�ก็สามารถใช�ท่ีชาร%จแบตเตอรี่แบบด�วนมาบริการลูกค�า และดึงดูดลูกค�าไปในตัวนะครับ 
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ถาม: แต�คุณก็พอใจกับเงินอุดหนุนจากภาครัฐใช�ม้ัยครับ? 

ตอบ: จากประสบการณ%แสดงให�เห็นว�า แรงกระตุ�นจากภาครัฐช�วยทําให�เทคโนโลยีใหม�ๆ เริ่มสตาร%ต

ตัวได�เร็วข้ึนนะครับ ซ่ึงเราไม�ได�พูดถึงเงินอุดหนุนแบบถาวรนะครับ เม่ือตลาดเริ่มเดินแล�ว เงินอุดหนุนก็ควร

จะสิ้นสุดลงตามเช�นกันครับ 

ถาม: จริงๆ แล�วบริษัทผลิตพลังงานยักษ%ใหญ�ต�างๆ น�าจะมาลงทุนด�วยหรือเปล�าครับ? เพราะหลังจาก

ท่ีเยอรมนีดําเนินนโยบายพลังงานแนวใหม� พวกเค�าก็ต�องหาธุรกิจใหม�ๆ ท่ีสามารถทําเงินได� 

ตอบ: บริษัทผลิตพลังงานควรจะมาเป�นพันธมิตรกับภาครัฐนะครับ ในการช�วยขยายโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ของท่ีชาร%จแบตเตอรี่สาธารณะ แต�ก็อย�างท่ีทราบกันดี ธุรกิจนี้ต�องใช�เวลากว�าจะเริ่มทําเงิน ฉนั้นบริษัทผลิต

พลังงานท่ีมีป[ญหาในขณะนี้คงต�องคิดมากหน�อยว�าจะลงทุนหรือไม�ครับ 

ถาม: แล�วรถยนต%ขับเคลื่อนด�วยไฟฟ�ามันจะดีขนาดไหนครับ ถ�าพลังงานไฟฟ�าส�วนใหญ�ของเรายังผลิต 

จากถ�านหิน? 

ตอบ: เอาอย�างง้ีละกันนะครับ รถไฟฟ�าไม�ว�าจะขับท่ี

ไหนก็ไม�ปล�อยก�าซเรือนกระจกออกมา ซ่ึงนี่เป�นสิ่งสําคัญ

มากในเมืองท่ีมีคนอาศัยอยู�มากๆ ครับ อย�างไรก็ตามเราก็

ต�องต้ังเป�าหมายไว�ว�า การขับเคลื่อนด�วยพลังงานไฟฟ�านั้น 

พลังงานดังกล�าวก็ควรมาจากพลังงานแนวใหม�ด�วยครับ นั้น

หมายความว�า ถ�าประเทศไหนท่ีมีการผลิตพลังงานไฟ�ฟ�าส�วนใหญ�จากถ�านหิน การใช�รถยนต%ดีเซล Euro 6 

อาจจะรักษาสิ่งแวดล�อมมากกว�า การใช�รถยนต%ขับเคลือนด�วยไฟฟ�าก็ได�ครับ  

ถาม: แค�เครื่องยนต%ขับเคลื่อนด�วยพลังงานไฟฟ�าเพียงพอแล�วหรือครับ? 

ตอบ: ไม�เพียงพอแน�นอนครับ ในช�วงหลายปkข�างหน�าจะมีเครื่องยนต%ต�างๆ ออกสู�ตลาดเป�นจํานวนมาก

ครับ อุตสาหกรรมรถยนต%เยอรมันจะทยอยส�งรถยนต%แบบต�างๆ ออกมาแน�นอนครับ ไม�ว�าจะเป�น รถยนต%

เครื่องยนต%ท่ีมีประสิทธิภาพในการเผาไหม�สูง จนถึงรถยนต%ไฟฟ�า แบบใช�แบตเตอรี่ หรือแบบใช�เซลล%

เชื้อเพลิงครับ ผมคาดว�ากว�าจะรู�ว�าเครื่องยนต%แบบไหน จะได�รับการตอบรับมากท่ีสุดในโลกก็คงจะเป�น

ในช�วง 5 ถึง 10 ปkข�างหน�านะครับ และเยอรมนีซ่ึงเป�นประเทศผู�นําด�านอุตสาหกรรมรถยนต% จึงไม�สามารถ

เลือกให�ความสําคัญกับ เทคโนโลยีหนึ่งเป�นพิเศษได�ครับ 

(ต�อฉบับหน�า) 
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ข�อสังเกต - ตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต%กําลังยื่นอยู�ท่ีจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมอีกครั้ง เหมือนครั้งท่ี Ford 

เริ่มใช�การผลิตแบบสายพาน หรือ ระบบ Just-in-time ของ Toyota แต�การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส�งผลต�อ 

อุตสาหกรรมรถยนต% และการขับเคลื่อน (Mobility) ในอีก 100 ปkข�างหน�า ผู�ประกอบการไทย ควรใช�

ประโยชน%จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย�างยิ่ง ควรเป�นส�วนหนึ่งในการสร�างระบบมาตราฐานใหม�ท่ีกําลัง

เกิดข้ึนนี้ด�วย (อุตสาหกรรม 4.0) เพ่ือท่ีจะได�ไม�ต�องเป�นผู�วิ่งตามระบบเท�านั้น อีกท้ังยังต�องคอยติดตามจุด

เปลี่ยนนี้อย�างไกล�ชิด เพราะอาจจะมีโอกาสให�ผู�ประกอบการไทย สามารถเข�าไปแทรงในผ�วงโซ�การผลิต

รูปแบบใหม�ได� และไม�ใช�แต�เพียงอุตสาหกรรมรถยนต%เท�านั้นท่ีจะได�รับผลกระทบจากจุดเปลี่ยนนี้ แต�ธุรกิจท่ี

เก่ียวข�อง เช�น อิเล็กโทรนิค Software และคอมพ้ิวเตอร%เทคนิค จะมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ 
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