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 Smart City Vienna แนวทำงกำรพัฒนำเมืองของกรุง
เวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

 Güssing เมืองพลังงำนยั่งยืน 

 คณะนกัปกครองระดบัสูง (นปส.) รุ่นที่ 64 ศกึษำ           
ดูงำน Smart City Vienna และ เมืองกู๊สชิ่ง (Güssing) 

 ผู้อ ำนวยกำรใหญ ่UNIDO เยือนญีปุ่น่ 

 คณะผูแ้ทนจำกเอธิโอเปียเยือน Industrial Park ใน
เอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้

 เศรษฐกจิของ Eurozone เริ่มฟื้นตัว 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรม
ไทย ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเวบบล็อกของส ำนักงำนที่ปรกึษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวยีนนำ 
ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่
เกี่ยวข้องได้ที่เวบบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนทีป่รึกษำดำ้นอุตสำหกรรมในตำ่งประเทศ ประจ ำกรงุเวยีนนำ ประเทศออสเตรยี 
Royal Thai Embassy 
48 Cottagegasse,  
1180, Vienna Austria 

บรรณำธิกำรท่ีปรึกษำ – นำงสำวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยอุตสำหกรรม) 
กองบรรณำธิกำร – นำยพีระพันธ์ จิตรำภิรมย์  
ส ำนักงำนท่ีปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย
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Smart City Vienna แนวทำงกำรพฒันำ
เมอืงของกรงุเวยีนนำ ประเทศออสเตรยี 

กำรพัฒนำเมือง 

นอกจำกดนตรีคลำสิกและสถำปัตยกรรมท่ี
สวยงำมหรูหรำระดับโลกแล้ว กรุงเวียนนำยังขึ้น
ชื่อในเรื่องของควำมเป็นเมืองน่ำอยู่ กำรเดินทำง
ท่ีสะดวกสบำย สภำพเศรษฐกิจ กำรเมือง และ
กำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ท่ีมีคุณภำพสูง ท ำให้
กรุงเวียนนำได้รับเลือกให้ เป็นเมืองท่ีน่ำอยู่           
ท่ีสุดในโลก (Most Liveable City) โดยบริษัทท่ี
ปรึกษำ Mercer เป็นปีท่ีห้ำติดต่อกัน 

“กำรหยุดก้ำวหน้ำเปรียบเสมือนกำรถอยหลัง[1]” 

แม้ว่ำกรุงเวียนนำจะได้รับเลือกให้เป็นเมืองท่ีมี
ควำมน่ำอยู่ท่ีสุดในโลก แต่หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ี
เกี่ยวข้องก็มิ ได้หยุดยั้ ง ท่ีจะคิดค้นแนวทำง            
กำรพัฒนำและยกระดับด้ำนต่ำงๆ  ของเมือง 
เพรำะต่ำงก็ตระหนักถึงกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ของปัจจัยต่ำงๆ  ท่ีคุกคำมคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนในเมือง เช่น กำรเพ่ิมขึ้นของประชำกร 
หรือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จึงเป็น
ท่ีมำของมำตรกำรกำรพัฒนำเมืองเวียนนำ
ภำยใต้ชื่ อ  Smart City Vienna ซึ่ ง เป็นแนว

ทำงกำรด ำเนินกำร (Initiative) ท่ีมีผลบังคับใช้
ในระยะยำว 

Smart City 

Smart City เป็นแนวคิดกำรพัฒนำเมื อง ท่ี
เกิดขึ้นในปลำยศตวรรษท่ี 20 โดยมำจำก       
ก ำ ร น ำ เ อ ำ เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ ำ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
โทรคมนำคมมำใช้ร่วมกับกำรวำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่อเพิ่มศักยภำพและประสิทธิผลท่ีได้รับ 
แนวคิดดังกล่ำวได้ถูกพัฒนำต่อจนในปัจจุบัน
กลำยเป็นแนวคิดในกำรพัฒนำและวำงแผนเมือง
อย่ำงชำญฉลำด  ในบริบทของโลกท่ีมีกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และทรัพยำกรท่ีมี
อยู่จ ำกัด เพื่อให้ประชำชนของเมืองมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

Smart City Vienna  

นำยก เทศมนตรีประจ ำกรุงเวียนนำได้ประกำศ
แผนงำน “Smart City Wien” อย่ำงเป็นทำงกำร
ในเดือนมีนำคม 2544 แผนงำนดังกล่ำวเป็น          
กำรมุ่ งจัดตั้ ง เป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำร
ออกแบบ กำรพัฒนำ และยกระดับภำพลักษณ์
ในทุกๆ ด้ำนของเมืองท่ีเกี่ยวกับกำรพัฒนำ เช่น 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน พลังงำน และคมนำคม 
นอกจำกนี้  ยังได้พิจำรณำถึงทุกภำคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินชีวิตของประชำกร           
ท้ังกำรท ำงำน และสันทนำกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
มีกำรก ำหนดพันธกิจในกำรด ำเนินกำรโครงกำร
ภำยใต้ Smart City Wien ว่ำ 1) ต้องใช้เทคโนโลยี

https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftn1


EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 – พฤษภำคม 2558  3 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

ท่ีล้ ำสมัยท่ีสุด 2) มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน          
ด้ำนระบบนิเวศท่ีสูง 3) มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม และ 4) เน้นกำรมีส่วนรวมของประชำชน 
ให้มำกท่ีสุด 

องค์ประกอบส ำคัญของ แผนงำน Smart City 
Vienna คือ กำรมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำร ท้ังท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐและจำก
ภำคส่วนอื่นๆ ผู้ ท่ี เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำร่วม           
กำรประชุม ท่ีหำรือในเรื่อง ท่ัวไป (general 
consultation) หรือ เข้ ำร่ วมกำรประชุม ท่ีมี
หัวข้อเฉพำะ ซึ่งหัวข้อกำรหำรือเฉพำะมีท้ังหมด 
6 หัวข้อด้วยกัน คือ ด้ำนกำรพัฒนำประชำกร 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนเศรษฐกิจ 
ด้ำนพลังงำน และด้ำนคมนำคม ซึ่งกำรหำรือ
และสัมมนำท่ีผ่ำนมำได้ท ำกำรสรุปวัตถุประสงค์
ของแผนงำนเป็น 3 ด้ำนด้วยกัน  คือ ด้ ำน
ทรัพยำกร ด้ำนนวัตกรรม และ ด้ำนคุณภำพชีวิต 

โครงกำรต่ำงๆ ของ Smart City Vienna 

โครงกำรแรกของแผนงำน Smart City Vienna 
เป็นโครงกำรสัมมนำหำรือวำงแผนแนวทำง          
กำรพัฒนำเพื่อให้บรรลุผลท่ีตั้งไว้ในระยะสั้น 
ระยะกลำง และระยะยำว โครงกำรดังกล่ำว           
เปิดโอกำสให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ และผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับแผนได้เข้ำร่วมประชุมหำรือ
และแสดงควำมคิด เห็นเพื่ อหำแนวทำงใน           
กำรเสริมสร้ำงและน ำเอำจุดแข็งของกรุงเวียนนำ
มำใช้ประโยชน์ โครงกำรดังกล่ำวท ำกำรจัด
ประชุมสัมมนำในสำมหัวข้อ ได้แก่ “Smart 

Energy Vision 2050″ “Roadmap for 2020 
and Beyond” และ “Action Plan for 2012-
2015″ หลังจำกนั้นภำคส่วนต่ำงๆ ขององค์กรใน
กรุงเวียนนำก็ได้ริ เริ่มโครงกำรภำยใต้แผน 
Smart City Vienna   

 

ข้อสังเกตท่ีน่ำสนใจของแผนงำน Smart City 
Vienna ข้อหนึ่งคือกำรรวมพลังผลักดันแนวคิด
อย่ำงไม่แก่งแย่งควำมดีควำมชอบ ภำยใต้
แ น ว คิ ด เ มื อ ง อั จ ฉ ริ ย ะ  ห รื อ  Smart City           
กรุงเวียนนำสำมำรถกระตุ้นให้ภำคส่วนต่ำงๆ            
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเมืองท้ังจำกภำครัฐ 
ภำควิชำกำรและภำคเอกชน มำร่วมหำรือและ
ผลักดันโครงกำรต่ำงๆ ในด้ำนเฉพำะของตน เช่น 
ในด้ำนคมนำคมมีโครงกำรต่ำงๆ ของ Wiener 
Linien[2], VOR[3] และ City Bike[4] หรือ ในด้ำน
พ ลั ง ง ำ น มี  โ ค ร ง ก ำ ร ข อ ง  AIT[5], Wiener 
Stadtwerke[6] และกรมพลั ง ง ำนของ เมื อ ง
เวียนนำ (MA20)        ในแต่ละโครงกำร อำจจะ
มีควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ หรือไม่ก็
ได้ แต่โครงกำรท้ังหมดล้วนสนับสนุนวิสัยทัศน์
เดียวกัน และมีส่วนร่วม  ในกำรผลักดันให้แผน 
Smart City Vienna ประสบควำมส ำ เร็ จ  ซึ่ ง
รูปแบบของกำรตั้งแนวคิดหรือ ‘ตุ๊กตำ’ ท่ีน ำมำ

https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftn2
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftn3
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftn4
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftn5
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เป็นเป้ำหมำยร่วมกันใน  กำรพัฒนำเมืองของ
กรุ ง เ วี ยนนำ โดย ให้ ค ว ำมส ำคัญ  กั บก ำร
ปรึกษำหำรือและกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
ระยะยำวจำกทุกภำคส่วน        ท่ี เกี่ยวข้องเป็น
สิ่งท่ีน่ำสนใจ 

ข้อน่ำสังเกตอีกประเด็น คือ กำรน ำเสนอแผน
และกำรด ำเนินกำร Smart City Vienna เน้น
ให้เห็นถึงควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน ท่ี เกี่ ยวข้อง  โดยไม่มีภำคส่ วนใด           
ภำคส่วนหนึ่งเป็นผู้ได้รับควำมชอบโดยเฉพำะ 
ท้ัง ท่ี เทศบำลกรุง เวียนนำได้มอบหมำยให้             
กรมวำงแผนและพัฒนำเมือง (MA18) เป็น
เจ้ำภำพท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรแผน 
Smart City Vienna โดยมีบริษัทท่ีปรึกษำ TINA 
เป็นผู้ช่วยในกำรประสำนงำน ด ำเนินกำรและ
ติดต่อสื่อสำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรต่อประชำชน แต่
จำกเอกสำรและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ จะเห็นได้ว่ำมี
ควำมพยำยำมท่ีจะสื่อให้เห็นว่ำควำมก้ำวหน้ำ
ของโครงกำรดังกล่ำวเป็นควำมส ำเร็จของ          
ทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กล่ำวคือ ผู้ด ำเนินกำร
ยอมเสียสละ ‘my achievement (ควำมส ำเร็จ
ของฉัน)’ เพื่อน ำเสนองำนในรูปแบบ ‘our 
achievement (ควำมส ำเร็จของเรำ)’ คำดว่ำ
ผู้ด ำเนินกำรพยำยำมท่ีจะให้ทุกภำคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องมีควำมรู้สึกร่วมเป็นเจ้ำของโครงกำร
เพื่อให้ โครงกำรประสบควำมส ำเร็จและมี           
ควำมต่อเนือ่งในระยะยำว 

[1]  แปลจำกค ำกล่ำว “Not to advance is to regress”ของดร.ไดซะ
กุ อิเกะดะประธำนสมำคมสร้ำงคุณค่ำ 
[2] หน่วยงำนรัฐที่ดูแลระบบคมนำคมของกรุงเวียนนำ 
[3] Verkehrverbund Ost-region (VOR) หน่วยงำนรัฐที่ดูแลโครงข่ำย
คมนำคมของออสเตรียในภูมิภำคตะวันออก (ครอบคลุมบำงส่วนของ
เวียนนำ) 
[4] บริษัทเอกชนให้บริกำรจักรยำนสำธำรณะในเวียนนำ 
[5] Austrian Institute of Technology – สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
ประยุกต์ 
[6] หน่วยงำนของรัฐที่ดูแลด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของกรุงเวียนนำ 

ผู้สนใจสำมำรถอ่ำนรำยงำนฉบับเต็มได้ที่ เว็บบล็อกของ
ส ำนักงำนคลิกได้ ที่น่ี 

 

Güssing เมอืงพลงังำนยัง่ยืน 
Energy 

เมืองกู๊สชิ่ง (Güssing) เป็นเมืองหลวงของเขต
ปกครองในชื่อเดียวกัน มีประชำกรประมำณ 
27,000 ค น  ห ำ ก ย้ อ น ก ลั บ ไ ป ใ น ปี  2531              
เขตดั งกล่ ำวเป็นเขตท่ีมี ควำมยำกจนท่ีสุ ด             
ในออสเตรีย (ตำมข้อมูลสถิติ) เพรำะตั้งอยู่ในพื้นท่ี
ชำยแดนระหว่ำงออสเตรียและฮังกำรีซึ่งแต่เดิม       
อยู่ในควำมปกครองของรัสเซีย (ม่ำนเหล็ก) จึงไม่มี
สิ่งก่อสร้ำงด้ำนอุตสำหกรรมและกำรค้ำ อีกท้ัง          
มีควำมขำดแคลนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน โครงสร้ำง
ด้ำนคมนำคม (ระบบรำงและถนน) เป็นผลให้            

https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftnref1
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftnref2
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftnref3
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftnref4
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftnref5
https://thaiindustrialoffice.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=843&action=edit#_ftnref6
http://wp.me/p4d8DU-dB
https://thaiindustrialoffice.files.wordpress.com/2015/05/3.jpg
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เขตดังกล่ำวขำดแคลนกำรจ้ำงงำน มีกำรย้ำยถิ่น
ของประชำกรไปสู่เขตอื่นท่ีสูง ส่วนประชำกรท่ียัง
พ ำนักอยู่กว่ำร้อยละ 70 ต้องเดินทำงไปท ำงำน            
ในเขตอื่นๆ นอกจำกนี้เขตกู๊สซิ่งยังมีภำระด้ำน
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนท่ีสูงเพรำะต้องน ำเข้ำ
พลังงำน แม้ว่ำจะมีทรัพยำกรด้ำนป่ำไม้ท่ีอุดม
สมบูรณ์ก็ตำม 

ในปี ค.ศ. 1990 ได้มีกำรประชุมผู้น ำของเมืองและ
มีกำรวำงทิศทำงกำรพัฒนำเมือง โดยมุ่งละท้ิง           
กำรใช้น้ ำมันอย่ำงสิ้นเชิง โดยในล ำดับแรกจะมุ่ง
จัดหำพลังงำนทดแทนในด้ำนควำมร้อน เชื้อเพลิง
ส ำหรับเครื่องยนต์ และพลังงำนไฟฟ้ำให้เมือง            
กู๊สชิ่งและต่อมำให้เขตปกครองในชื่อเดียวกัน 

ขั้นแรกในกำรด ำเนินกำรได้แก่กำรด ำเนินกำร
ตั้ งเป้ำหมำยกำรประหยัดพลังงำนของเมือง 
เป้ำหมำยดังกล่ำวลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนได้
มำกกว่ำร้อยละ 50 ขั้นท่ีสองได้มีกำรด ำเนินกำร
โครงกำรโรงไฟฟ้ำและพลังงำนน ำร่องในเมืองและ
ในเขตปกครอง เช่น โรงงำนไบโอดี เซลจำก           
เมล็ดต้นเรฟซีด (คำโนล่ำ หรือ ผักกำดก้ำนขำว) 
โรงพลังงำนไบโอแมสจ ำนวน 2 โรงเพื่ อให้               
ควำมร้อน (ครอบคลุมบำงเขตของเมือง) และ
ระบบให้ควำมร้อนจำกพลังงำนไม้ (ครอบคลุม
เมืองกู๊สซิ่งท้ังเมือง) จนในปี 2544 โรงงำนไบโอแมส
ของกู๊สชิ่งได้เปิดท ำกำร ส่งผลให้เขตปกครอง
สำมำรถผลิตพลังงำนเพื่อตนเองได้ในท่ีสุด โรงงำน
ดั ง ก ล่ ำ ว ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  biomass-steam-
gasification พัฒนำโดยมหำวิทยำลัยเวียนนำ

เทคโนโลยี ปัจจุบันกู๊สซิ่งสำมำรถผลิตพลังงำน
ทดแทน (ควำมร้อน เชื้อเพลิง และ ไฟฟ้ำ) ได้
มำกกว่ำควำมต้องกำรของเมืองในแต่ละปี รำยได้
จำกกำรขำยพลังงำนท่ีเหลือมีมูลค่ำกว่ำ 13 ล้ำน          
ยูโรในแต่ละป ี(ตัวเลขของป ี2548) 

กำรด ำเนินกำรแผนนวัตกรรมพลังงำนได้ผลักดัน
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเขตกู๊สซิ่ง ซึ่งแต่เดิม
เป็นเขตเสื่อมถอย (dying region) ภำยในเวลำ 
15 ปี มีกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกร
ให้สูงขึ้น เมืองกู๊สซิ่งได้รับรำงวัล “Environmentally 
most friendly town” และ “most innovative 
municipality” ในออสเตรีย สร้ำงภำพลักษณ์           
ท่ีดีให้เมือง ดึงดูดธุรกิจและกิจกำรต่ำงๆ มำกกว่ำ 
50 บริษัทมำสู่เมืองและเพิ่มกำรจ้ำงงำนให้สูงขึ้น
กว่ำ 1,000 ต ำแหน่งโดยเฉพำะในภำคพลังงำน 
เมืองกู๊สซิ่งกลำยเป็นเมืองส ำคัญ          ในด้ำน
กำรผลิตพื้นปำเก้ กำรตำกแห้งไม้เนื้อแข็งและ
เทคโนโลยีด้ำนพลังงำนหมุนเวียน 
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คณะนักปกครองระดับสงู (นปส.) รุน่ที ่64 
ศึกษำดงูำน Smart City Vienna และ เมอืง
กู๊สชิ่ง (Güssing) 
Energy 

ดร.ชำติชำย ณ เชียงใหม่ ได้น ำคณะนักปกครอง

ระดับสูง (นปส.) รุ่นท่ี 64 เดินทำงมำเยี่ยมชมและ

ศึกษำดูงำนแนวทำงกำรจัดกำรและพัฒนำเมือง

อัจฉริยะในโครงกำร Smart City Vienna และ           

กำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงยั่งยืนของเมืองกู๊สชิ่ง 

(Güssing) ประเทศออสเตรียเมื่อวันท่ี 27 – 28 

พฤษภำคม 2558 ผ่ำนกำรประสำนงำนโดย

ส ำนั ก ง ำน ท่ี ปรึ กษำด้ ำนอุ ตส ำหกรรม ใน

ต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ 

 

 

ผูอ้ ำนวยกำรใหญ ่UNIDO เยอืนญีปุ่น่ 
UNIDO 
ที่มำของข่ำว: UNIDO 

เมื่อวันท่ี 13 พฤษภำคม 2558 นำย Li Yong 
ผู้อ ำนวยกำรใหญ่  UNIDO ได้ เดินทำงเยื อน
ประเทศญี่ปุ่นอย่ำงเป็นทำงกำร โดยได้พบปะกับ
นำย Yasuhide Nakayama รั ฐมนตรี ว่ ำกำร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และนำย Yoshihiro 
Seki ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกิจ 
กำรค้ำและอุตสำหกรรม (METI) 

นำย Li Yong ได้กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ในกำรเยือน
ญี่ปุ่นครั้ งนี้  ว่ำเพื่ อตอกย้ ำควำมส ำคัญด้ ำน           
ควำมร่วมมือระหว่ำง UNIDO และญี่ปุ่นและ            
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกเจ้ำหน้ำท่ีของญี่ปุ่น
ด้ำนแนวทำงควำมร่วมมือท่ีจะสำมำรถส่งเสริม           
ได้ในอนำคต นอกจำกนี้ ยังได้แสดงควำมขอบคุณ
ต่อกำรสนับสนุนจำกประเทศญี่ปุ่นต่อองค์กรท่ีมี
มำอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน ท่ีผ่ำนมำญี่ปุ่นเป็น
หนึ่งในประเทศท่ีช ำระเงินค่ำสมำชิกตรงก ำหนด
และยั งท ำกำรบริ จำคเงินจ ำนวนมำกผ่ ำน 
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Voluntary contribution เพื่อท ำกำรสนับสนุน
โครงกำรในด้ำนต่ำงๆ ของ UNIDO 

นำย Li Yong ยังได้กล่ำวชื่นชมวิสัยทัศน์ของ
รัฐบำลญี่ปุ่นท่ีได้ท ำกำรประกำศแนวทำงกำร 
พัฒนำของประเทศ (Development Cooperation 
Charter) เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ท่ีผ่ำนมำ แนวทำง
ดังกล่ำวมีจุดประสงค์ท่ีจะก ำจัดควำมยำกจนโดย
ใช้แนวทำงกำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ (Quality 
Growth) ห รื อ  Inclusive, Sustainable and 
Resilient Growth ซึ่งแนวคิดดังกล่ำวนั้นสอดคล้อง
กั บ  Inclusive and Sustainable Industrial 
Development (ISID) ของ UNIDO 

ตัวอย่ำงโครงกำรควำมร่วมมือ ระหว่ำง UNIDO 
และรั ฐบำลญี่ ปุ่ น ในช่ ว ง ท่ี ผ่ ำนมำ  ได้ แก่                    
ด้ ำนควำมมั่ นคงของมนุษย์  (ตั้ งแต่ปี  2546)               
กำรสนับสนุน Tokyo International Conference 
on African Development หรือ TICAD (ตั้งแต่
ปี 2536) กำรจัดตั้งส ำนักงำน ITPO ณ กรุงโตเกียว 
โครงกำร Low Carbon Low Emission Clean 
Energy Transfer Programme (LCET) เป็นต้น 

นำย Nakayama ได้แสดงควำมชื่นชมต่อนำย 
Li Yong ในกำรท ำงำนและควำมพยำยำมในกำร
เพิ่ มประสิทธิภำพกำรท ำ งำนขององค์กร           
นำย  Nakayama ได้ แสดงควำมชื่ นชมต่ อ
แนวคิด ISID ท่ีจะช่วยให้ทุกคนสำมำรถบรรลุ
กำรเติบโต (ด้ำนเศรษฐกิจ) และร่วมส่งผลต่อ
แนวทำง           กำรพัฒนำ Post-2015 นำย 
Nakayama รู้สึกขอบคุณ UNIDO ท่ีเป็นเสมือน

พื้นท่ีในกำรสร้ำงโครงข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ ท้ังส ำหรับประเทศท่ีพัฒนำแล้วและ
ประเทศท่ีก ำลังพัฒนำ และเขำหวังว่ำ เทคโนโลยี
และองค์ควำมรู้ของภำพเอกชนญี่ปุ่นจะถูก
น ำไปใช้ในโครงกำรต่ำงๆ ของ UNIDO และได้
กล่ำวถึงอักษรย่อของ UNIDO ว่ำเสมือนกับ U 'n' 
I Do (ฉันและเธอร่วมมือกัน) 

ส่วนนำย Seki ก็ได้แสดงควำมขอบคุณต่อ UNIDO
ในกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ เขำรู้สึกได้ว่ำองค์กร 
มีควำมกระตือรือร้น และประสบควำมส ำเร็จ          
นำย Seki มีควำมยินดีต่อผลกำรแลกเปลี่ยน
พนักงำนระหว่ำง METI และ UNIDO และมี          
ควำมสนใจในกำรขยำยแนวทำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงท้ังสององค์กรในอนำคต ผ่ำนกำรประชุม
และโครงกำรต่ำงๆ เช่น Vienna Energy Forum 
(2015) และ TICAD VI (2016) 

คณะผูแ้ทนจำกเอธโิอเปยีเยอืน Industrial 

Park ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

UNIDO 
ที่มำของข่ำว: UNIDO 

UNIDO ได้จัดกำรศึกษำดูงำนด้ำน Industrial 
Park ส ำหรับเจ้ ำหน้ำ ท่ีของรัฐบำลประเทศ
เอธิ โ อ เปี ย  น ำ โ ดยนำย  Mebrathu Meles 
รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม มีเจ้ำหน้ำท่ี
ร่ วม เดิ นทำงในคณะจ ำนวน ท้ั ง สิ้ น  11 คน              
โดยได้ท ำกำรเยื อนในประเทศแถบ เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังหมด 3 ประเทศได้แก่  
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มำเลเซีย ไทย และเวียดนำม นำย Mebraji 
Meles ได้แสดงควำมชื่นชมโครงกำร Industrial 
Park ของเวียดนำมโดยได้กล่ำวว่ำ "เวียดนำมเป็น
มำตรฐำนส ำหรับเอธิโอเปีย กำรมำเยือนครั้งนี้           
ได้ท ำให้คณะของเรำได้เห็นถึงโอกำส ในกำรสร้ำง 
Industrial Park ของประเทศเรำ" Industrial 
Park ของเวียดนำมนั้นมีบทบำทท่ีส ำคัญในกำร
เปลี่ ยนแปลงด้ ำน เศรษฐกิ จของประ เทศ           
คณะเอธิ โอเปียได้ท ำกำรเยือน Gian Khan 
Industrial Park ในเขต Ninh Binh และได้ ให้
ควำมสนใจต่ออุตสำหกรรมด้ำนอำหำร (Food-
processing) เป็นพิเศษ นอกจำกนี้คณะดูงำนยัง
ไ ด้ พ บ ป ะ กั บ น ำ ย  Tran Duy Dong จ ำ ก              
กรมกำรบริหำรจัดกำรเขตเศรษฐกิจ จำก
กระทรวงกำรวำงแผนและกำรลงทุน เอธิโอเปีย
ได้ รับเลือกเป็นหนึ่ งในสองประเทศน ำร่ อง 
Programme for Country Partnership (PCP) 
โดย UNIDO 

เศรษฐกจิของ Eurozone เริม่ฟืน้ตวั 
เศรษฐกิจ 
ที่มำของข่ำว The Economist 

คณะกรรมำธิกำรยุโรปประกำศกำรคำดกำรณ์ทำง
เศรษฐกิ จประจ ำฤดู ใบไม้ ผลิ เมื่ อ  วั น ท่ี  5 
พฤษภำคม 2558  แสดงให้ เห็นถึ งแนวโน้ม            
กำรฟื้นตัวของยูโรโซนท่ีจะเกิดขึ้นในปี 2558 และ
2559 ผลกำรส ำรวจกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
ควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่ำมูลค่ำ 
GDP ของไตรมำสแรกที่จะถูกประกำศในวันท่ี 13 

พฤษภำคม นี้มีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นมำกกว่ำ GDP 
ของสำมเดือนสุดท้ำยของปี2557 ในอัตรำส่วน
ร้อยละ 0.3 

รำคำน้ ำมันดิบท่ีลดลงอย่ำงต่อเนื่องและค่ำเงิน          
ยู โรท่ีอ่อนตัวลงจำกนโยบำยและมำตรกำร 
Quantitative Easing ของธนำคำรกลำงยุโรป 
เป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลประโยชน์ให้ผู้บริโภคและ
ภำคธุรกิจ โดยเฉพำะกำรส่งออก 

คำดว่ำในปีนี้มูลค่ำ GDP ของเยอรมนียังจะคง
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมหวังว่ำเศรษฐกิจ
ของอิตำลีจะฟื้นตัวจำกสภำพเศรษฐกิจตกต่ ำ
ระยะยำวเสียที 

 
คำ่ GDP ของ Eurozone เยอรมนแีละอติำล ีค.ศ.2010-2015 
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