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นิทรรศการความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและ
UNIDO 

UNIDO 

เมื่อ 25 มีนาคม 2562 ท่ีผ่านมา องค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับ
รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ท าการจัดนิทรรศการความร่วมมือ
ร ะ หว่ า งญี่ ปุ่ น ใ น ก า รด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมในทวีปแอฟริกา ขึ้น ณ Vienna 
International Centre 

นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงความร่วมมือระหว่าง 
UNIDO และญี่ปุ่น ท่ีเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่าง
การประชุมนานาชาติโตเกียวด้านการพัฒนา
แอฟริกา (TICAD) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นใน
เดือนตุลาคม 2536 

นิทรรศการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ของรัฐบาลญี่ปุ่นในด้านด าเนินการด้าน human 
security ผ่านโครงการต่าง ๆ ของ UNIDO ท่ีมุ่ง
เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มประชาชนท่ีบอบบางด้าน
สังคมท่ีสุด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมท่ี

ส่งเสริม ด้าน human security และการฟื้นฟู
หลั งวิ กฤติ  (post-crisis rehabilitation) และ 
กิจกรรมหลากหลายมิติท่ีด าเนินการโดย UNIDO 
และรัฐบาลญี่ปุ่น อาทิ การด าเนินการไปสู่อนาคต
ท่ีใช้พลังงานท่ียั่งยืนผ่านการด าเนินการด้าน
พลังงานอย่างยั่งยืนรูปแบบต่าง ๆ และการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีมีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ
ในทวีปแอฟริกา 

ในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา ญี่ปุ่นได้ให้เงินสนับสนุน
จ านวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุน 18 
โครงการในประเทศแอฟริกาในด้าน  human 
security และhumanitarian-development และ
ได้ให้เงินสนับสนุนจ านวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ
กับโครงการพลังงานหมุนเวียนท่ีส าคัญสอง
โครงการเมื่อปีท่ีผ่านมา และเพื่อสนับสนุนวาระ
การด า เนิ นการของ UNIDO Secretariat ใน
แ อ ฟ ริ ก า แ ล ะ  IDDA3  ( Third Industrial 
Development Decade for Africa) ญี่ปุ่นได้ให้
เงินสนับสนุนอีกกว่า 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ตัวแทนของ UNIDO ได้กล่าวว่าจุดเด่นของความ
ร่วมมือระหว่าง UNIDO และรัฐบาลญี่ปุ่นคือ
องค์ประกอบการลงทุนโดยตรงจาก การสร้าง
ศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนและบริษัทของญี่ปุ่นและ
แอฟริกา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
ส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี ( ITPO) ใน
โตเกียว 

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

https://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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UNIDO แถลงข่าว WIDC 2019 

UNIDO 

เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2562 ท่ีผ่านมา UNIDO ได้ท า
การแถลงข่าวการจัดการประชุมการออกแบบ
อุ ตสาหกรรม โ ลกประจ า ปี  2019 (World 
Industrial Design Conference) แ ล ะ ก า ร
ออกแบบอุตสาหกรรม World Expo (Industrial 
Design World Expo) ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันท่ี 18 
ตุลาคม 2019 ณ เมืองหยานไท่ มณฑลซานตง 
ประเทศจีน 

การแถลงข่าวเป็นหนึ่ งในกิจกรรมเพื่อสร้าง
แพลตฟอร์มความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมการออกแบบ โครงการดังกล่าว
ได้รับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง China 
Industrial Design Association (CIDA) และรัฐบาล
เมืองหยานไท่  อีกท้ังตัวแทนของอุตสาหกรรมการ
ออกแบบในประเทศต่าง ๆ อาทิ เยอรมนี ออสเตรีย 
เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายการค้าการลงทุนและนวัตกรรมของ 
UNIDO น า ย  Bernardo Calzadilla-Sarmiento 
กล่าวในการกล่าวเปิดการแถลงข่าวว่า“ การ
ออกแบบอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยน าไปสู่การ
บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ว า ร ะ ก า ร พั ฒ น า  2030 
Development Agenda  โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
เป้าหมายท่ี 9 ด้านโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” 

และยั ง ไ ด้ กล่ า ว เสริ มว่ า “  การออกแบบ
อุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญในการยกระดับ
คุณภาพ เพิ่มมูลค่าเพิ่มและปรับปรุงความสามารถ
ในการแข่งขันของการผลิตและบริการ การ
ออกแบบและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมท่ีดีนั้นมี
ศักยภาพในการสร้างตั้งแต่เริ่มแรกการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมในแนวทางท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น” 

การประชุมการออกแบบอุตสาหกรรมโลก (WIDC) 
เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในด้าน
การวิจัยและการสร้างความร่วมมือในด้ าน
อุตสาหกรรมการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพ หาทิศทางท่ี
เหมาะสมในการยกระดับอุตสาหกรรมเพื่ อ
ส่งเสริมการบูรณาการระหว่าง นวัตกรรม การ
ออกแบบ เศรษฐกิจ และสังคมในระดับโลก เพ่ือ
สร้างระบบนิเวศน์ของมนุษย์ท่ีดีและยั่งยืน ท่ีจะ
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ท่ีดี 

การประชุม WIDC 2019 ดังกล่าวคาดว่าจะมี
ตัวแทนกว่า 2,000 คนจากกว่า 30 ประเทศและ
ภูมิภาคเข้าร่วม 
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รายงาน WHIM – MOBILITY AS A 
SERVICE (MAAS) 

หนึ่งในเทรน Urban tech ด้านคมนาคมท่ีก าลัง
ได้รับความสนใจในสหภาพยุโรปและอเมริกาคือ
การให้บริการคมนาคม หรือ Mobility-as-a-
Service (MaaS) การให้บริการคมนาคมเป็นการ
น าเอาระบบดิจิตัลมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการ
ภาคคมนาคม สร้างสรรค์ก่อให้เกิดธุรกิจและการ
ให้บริการในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การให้บริการ 
Ridehailing ของ  Uber การ เช่ า ใช้ รถยนต์  
(Car2Go) สกู๊ตเตอร์ (Bird) และการร่วมใช้ระบบ
คมนาคม (Ridesharing) อีก ท้ั งการรวม เอา
รูปแบบการเดินทางต่าง ๆ มาไว้ภายใต้การ
ให้บริการในชื่ อ เดี ยว อาทิบริษั ท Whim ผู้
ให้บริการ Mobility-as-a-Service ในประเทศ
ฟินแลนด์ท่ีน าเอาจักรยานเช่าใช้ ระบบขนส่ง
มวลชน แท๊กซี่ และการเช่ายืมรถมาไว้รวมกันให้
ผู้ใช้สามารถเลือกรับบริการผ่านแอปบนมือถือได้
ตามสะดวก 

ล่าสุดบริษัท Whim ได้ท าการเผยแพร่รายงานการ
ประเมินผลการด าเนินการในช่วงท่ีผ่านมา ผ่าน
รายงาน Whimpact: Insights from the World’s 
First Mobility as a Service Solution,” รายงาน

ดั ง กล่ า ว ไ ด้ รั บค ว ามสน ใ จจ ากภ า คส่ ว น
อุตสาหกรรม การวิจัย และภาครัฐเป็นอย่างมาก 
เพราะในปัจจุบันจ านวนโครงการ MaaS ท่ี
ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบและครอบคลุมพื้นท่ี
เมืองท้ังหมดเช่น โครงการ Whim ยังมีไม่มากนัก 

 

รายงานดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าระบบขนส่ง
มวลชนมีความส าคัญเป็นอย่างมากกับการ
ให้บริการ MaaS การศึกษาพบว่า 

 ร้อยละ 73 ของผู้ใช้ Whim เดินทางโดย
ขนส่งมวลชน เทียบกับร้อยละ 48 ของ
ประชาชนท่ัวไป 

 ร้อยละ 42 ของผู้ใช้ Whim เดินทางโดย
ใช้รถจักรยานเช่า (city bike) และขนส่ง
มวลชนร่วมกัน 

 ผู้ใช้ Whim มักจะใช้รูปแบบการเตินทาง
ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะจักรยานเช่าหรือ
แท๊กซี่ในการแก้ปัญหา first-last miles 

 ผู้ ใช้  Whim เดินทางโดยใช้ รถแท๊กซี่
ร่วมกับขนส่งมวลชนมากกว่าประชาชน
ท่ัวไปถึง 3 เท่าตัว 

 นอกจาก ใช้ รู ปแบบการ เดิ นท า ง ท่ี
หลากหลายแล้ว ผู้ใช้ Whim ยังมีแนวโน้ม
ท่ีจะใช้รูปแบบการเดินทางท่ีเป็นมิตรต่อ
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สิ่งแวดล้อมและลดการติดขัดของจราจร
มากกว่า 

รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงผลกระทบด้านบวก
ของระบบ Mobility-as-a-Service ต่ อระบบ
คมนาคมของเมือง ผู้สนใจสามารถอ่านรายงาน
ดังกล่าวได้ที่นี่ 

 https://whimapp.com/rambolls-
whimpact-study-reveals-that-public-
transportation-is-the-backbone-of-
mobility-as-a-service/ 

  

 

ผู้อ านวยการใหญ่ UNIDO เยือนโกตดิวัวร์ 
ร่วมผลักดันโครงการ PCP 

กรุงอาบีจัน เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 ท่ีผ่านมา
นาย หลี่หยง ผู้อ านวยการใหญ่ UNIDO ได้เข้าพบ
กับผู้ แทนของรั ฐบาลและภาคเอกชนของ             
โกตดิวัวร์ เพื่อหารือแนวทางการด าเนินงาน
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ 
Programme for Country Partnership (PCP) 

ของ UNIDO รวมท้ังการระดมทุนเพื่อสนับสนุน
โครงการดังกล่าว 

นาย หลี่หยง ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า โครงการ
ความช่วยเหลือทางเทคนิคโครงการใหม่นี้จะรวม
เอามิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเอาไว้ 
โครงการพัฒนา PCP เป็นรูปแบบการให้่การ
สนับสนุนต่อประเทศสมาชิกท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด 
ประกอบด้วยการให้ค าปรึกษา การสร้างความ
ตระหนักถึง การก าหนดโปรแกรมและโครงการท่ี
จ าเป็น และการด าเนินด้านการระดมทุนและ
ความร่วมมือท่ีสอดคล้องกันและกัน 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและ 
SME นาย Diarrassouba ได้ เสริมว่าโครงการ 
PCP เป็นโอกาสท่ีดีส าหรับโกตดิวั วร์ ในการ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม
และยั่งยืน นอกจากนี้ในระหว่างการสัมมนาเพื่อ
สร้ า งความตระหนั กถึ งต่ อ โครงการ  PCP 
นายกรัฐมนตรีของโกตดิวัวร์นาย Amadou Gon 
Coulibaly  ได้กล่าวยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเขา
ต่อโครงการ PCP และเน้นถึงความจ าเป็นในการ
จัดท าแผนด าเนินการขั้นตอนต่างๆ 

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

https://whimapp.com/rambolls-whimpact-study-reveals-that-public-transportation-is-the-backbone-of-mobility-as-a-service/
https://whimapp.com/rambolls-whimpact-study-reveals-that-public-transportation-is-the-backbone-of-mobility-as-a-service/
https://whimapp.com/rambolls-whimpact-study-reveals-that-public-transportation-is-the-backbone-of-mobility-as-a-service/
https://whimapp.com/rambolls-whimpact-study-reveals-that-public-transportation-is-the-backbone-of-mobility-as-a-service/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivory_Coast
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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การสัมมนาคร้ังนี้นับเป็นการรวมตัวของรัฐมนตรี
ของประเทศหลายคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร สิ่ งแวดล้อม 
การศึกษา และการฝึกอบรมสายอาชีพท่ีเกี่ยวกับ
สุขภาพ น้ ามัน และพลังงาน 

ระหว่างการสัมมนาดังกล่าว UNIDO ได้ลงนามใน
แถลงการณ์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและการ
พาณิชย์แห่งโกตดิวัวร์ (CCI-CI) สมาพันธ์ท่ัวไป
ของ  Ivorian Enterprises (CGECI) และสภา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (FIPME) เพ่ือ
สนับสนุ นการออกแบบโครงการและการ
ด าเนินการโครงการ PCP การลงนามดังกล่าว
นับเป็นสัญญาณท่ีดีในการให้ความร่วมมือของ
ภาคเอกชนต่อการด าเนินการดังกล่าว ประธาน 
CGECI นาย  Jean-Marie Ackah ไ ด้ ก ล่ า ว ใ น
ระหว่างการลงชื่อดังกล่าว  

ระหว่างการเยือนของผู้อ านวยการใหญ่ นายหลี่ยง 
ได้เข้าพบปะกับพันธมิตรทางการเงินและตัวแทน
ของทีมด าเนินการสหประชาชาติประจ าประเทศ
โกตดิวัวร์ และได้กล่าวให้ความส าคัญต่อการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ของสหประชาชาติให้การเผชิญความท้าทายด้าน
อุตสาหกรรมในทวีปแอฟริกา รวมท้ังได้กล่าวขอ
ระดมความร่วมมือและการประสานงานในการ
ด าเนินการโครงการ PCP 

คณะผู้แทน UNIDO ยังได้พบกับ ประธานาธิบดี 
Alassane Ouattara เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์
ของการประชุมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นกับรัฐบาลและ

ภาคเอกชน และท าการร่วมเปิดศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพ 11 แห่งท่ีได้รับการฟื้นฟูและติดตั้งใน
กรอบของ PROFORME ซึ่ งเป็นโครงการของ 
UNIDO ท่ีได้รับทุนจากสหภาพยุโรปอีกด้วย 

 

Sector Focus:  อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารของสหภาพยุโรป 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของสหภาพ
ยุโรปเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา
ตลาดดังกล่าวเพิ่มมูลค่ากว่าสองเท่าตัว ปัจจุบัน
ตลาดอาหารและเครื่องดื่มของสหภาพยุโรปมี
มูลค่ารวมกว่า 90 พันล้านยูโร นอกจากนี้ตลาด
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยังของสหภาพ
ยุโรปได้รับการกล่าวถึงในด้านมาตรฐานสูง 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ด าเนินการในด้าน           
ต่าง ๆ ต่อไปนี้  
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1) สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาค
อาหารของสหภาพยุ โ รป 1 ผ่ านการสร้ า ง
มาตรฐานเชิ งคุณภาพ สุขภาพและค วาม
ปลอดภั ย  ผ่ านมาตรการด า เนิ นการ โดย
คณะกรรมาธิการยุโรป  

a) นโยบายความสามารถในการแข่งขัน  

b) การสร้างเวทีสนทนา Forum for a Better 
Functioning Food Supply Chain ระหว่างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและประเทศสมาชิกในห่วงโซ่
ดังกล่าว  

c) ต่อต้านการด าเนินการท่ีไม่เหมาะสมระหว่าง
บริษัท  

d) สร้างเคร่ืองมือติดตามราคาอาหาร  

e) ลดความซับซ้อนของข้อบังคับต่าง ๆ และ  

f) ท าการศึกษาและประเมินความสามารถในการ
แข่งขัน 

2) การจัดการค้าอาหารและสินค้าแปรรูป ( Trade 
in processed agricultural products –  PAPs) 
คณะกรรมาธิการจัดการกรอบการค้าอาหารและ
สินค้าแปรรูป และด าเนินการเพื่อพัฒนากรอบ
ดังกล่าวเพื่อลดการกีดกันทางการค้า และกฎด้าน
ถิ่นฐาน (rule of origin) รวมท้ังการด าเนินการ
มาตรฐานด้านการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและ

                                       
1 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness_e
n#unfair_trade_food 

ประเทศท่ีสาม ผ่านการเจรจาทวิภาคีและพหุ
ภาค ี

Focus point: สเปน 

จากรายงานของ FAO2 สเปนเป็นผู้น าของ
สหภาพยุโรปในด้านการผลิตและบริโภคอาหาร
ทะเลแช่แข็ง จากสถิติของ Eurostat หนึ่งในหก
ของอาหารทะเลในสหภาพยุโรปมาจากสเปน 
โดยกว่าครึ่งหนึ่งของสัดส่วนดังกล่าวถูกน าไป       
แช่แข็ง ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมี
ความส าคัญต่อสเปนเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรม
เหล่ านี้ ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ท่ีต่ า ง  ๆ  เช่น  Galicia, 
Cantabria, และ Basque ซึ่งเป็นแหล่งผลิตท่ี
ส าคัญ สเปนเป็นผู้ผลิตปลากระป๋องและอาหาร
ทะเลกระป๋องอันดับสองของโลก และอันดับหนึ่ง
ของสหภาพยุโรปในด้านปลาแช่แข็ง 

2  http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-
information/resource-detail/en/c/338579/ 

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

https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/studies_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/studies_en
http://pngimg.com/download/14653
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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ภาคส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของ
ส เ ป น 3 จึ ง เ ป็ น ภ า ค ส่ ว น ท่ี น่ า ส น ใ จ  เ ป็ น
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ี มี อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ท่ียาวนาน นอกจากนี้ภาคส่วน
ดังกล่าวได้ผ่านการปรับตัวให้ทันสมัยในช่วงท่ี
ผ่านมา มีการลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีท่ีใช้
ในการด าเนินการ และเพ่ิมการให้ความส าคัญต่อ
การด า เนินการอย่างยั่ งยืน โดยท่ีไม่ละ ท้ิง
มาตรฐานการผลิตท่ีสูงและภาพลักษณ์ของ        
แบรนด์ท่ีมีอยู่ บริษัทแปรรูปอาหารทะเลใน
สเปนยังให้ความส าคัญต่อการน าเอานวัตกรรม 
อาทิ การด าเนินการโดยอัตโนมัติ (automation) 
มาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารแปรรูปอีกด้วย  

ตั วอย่ างบริษัทในภาคส่ วนดั งกล่ าวได้ แก่  
Pescanova Calvo, Frinsa และ Isabel 

 

 
Pescanova, S.A. เป็น บริษัท ประมงสเปนซึ่ง
ตั้งอยู่ท่ี Redondela, Galicia โดยใช้ท่าเรือวิโก
เป็นฐานการด าเนินการ กลุ่ม Pescanova มีการ
ด า เนินการธุ รกิ จและอุตสาหกรรม ใน 24 
ประเทศมีพนักงานรวมท้ังหมดประมาณ 12,400 
คน  

Calvo เป็นบริษัทประมงและแปรรูปอาหาร
ทะเล มีส านักงานใหญ่ที่ Carballo  

ร าย ง าน ท่ี น่ า ส น ใ จ   Food Processing & 
Handling Ripe for disruption?4  

 

 

 

 

                                       
3 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fish
%20and%20Seafood%20Market%20Brief_Madrid_Spain_4-10-
2017.pdf 

4https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Do
wnloads/GTAI/Industry-overviews/industry-overview-
automotive-industry-en.pdf?v=15 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/advanced%20electronics/our%20insights/whats%20ahead%20for%20food%20processing%20and%20handling/mckinsey-on-food-processing-and-handling-ripe-for-disruption.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/advanced%20electronics/our%20insights/whats%20ahead%20for%20food%20processing%20and%20handling/mckinsey-on-food-processing-and-handling-ripe-for-disruption.ashx

