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 UNIDO จัดประชุมด้านการรับรองความปลอดภัย                 
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UNIDO เปิดตัวโครงการ GLOBAL 
QUALITY AND STANDARDS ใน
โคลัมเบีย 

UNIDO 

กรุงโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย เมื่ อวันท่ี  3 
มิถุนายน 2562 ท่ีผ่านมา มีการท าสัญญาความ
ร่วมมือโครงการ Global Quality and Standards 
ท่ีจะด าเนินการโดย UNIDO โครงการดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อมุ่ง
เพิ่มปริมาณสินค้าส่งออกของบริษัทกว่า 470 
บริษัทในอุตสาหกรรมเคมี รวมท้ังการพัฒนา
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการและหน่วยงาน 126 
แห่งท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถาบันมาตรฐานและการ
รับรองทางเทคนิคโคลอมเบีย ( ICONTEC) ) 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (INM) และองค์กร

รับรองคุณภาพแห่งชาติของโคลอมเบีย (ONAC) 
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ 

โครงการดังกล่าวจะด าเนินการโดย UNIDO โดย
ได้รับการบริจาครวมมูลค่า 1.9 ล้านยูโรจาก 
ส านักเลขาธิการเศรษฐกิจแห่งสวิตเซอร์แลนด์ 
(SECO) และได้ รั บ เงิ นสนับสนุนเป็นวงเงิ น 
460,000 ยูโรจากกระทรวงการค้าอุตสาหกรรม
และการท่องเ ท่ียว ผ่ านกลไกการผลักดัน 
Columbia Productiva โครงการดังกล่าวจะช่วย
สนับสนุนกิจการและบริษัทต่าง ๆ ในประเทศ คิด
เป็นสัดส่วนประมาณ 11% ของ บริษัทด้านเคมี
ท้ังหมด (ประมาณ 5,214 กิจการ ท้ังในระดับ 
micro และ SMEs) บริษัทเหล่านี้ช่วยเพิ่มมูลค่า
กว่า 15.5% จากภาคอุตสาหกรรมการผลิต
โดยรวมในปี 2561 กิจกรรมอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับเคมีในโคลัมเบียคิดเป็น 205,620 
ต าแหน่งงาน หรือ 7.6% ของผู้ท างานในภาคการ
ผลิตท้ังหมด 
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ภาคส่วนดังกล่าวมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีศักยภาพสูงในการเพิ่มมูลค่า (กว่า 218 
ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560) และมีผลกระทบ
และเกี่ ยวเนื่ องต่ออุตสาหกรรมอื่ น ๆ เช่น 
อุ ต ส าหกรรมชิ้ น ส่ วน รถยนต์  สิ่ ง ทอ  ยา 
เครื่องส าอางและอุตสาหกรรมเกษตร การ
ยกระดับอุตสาหกรรมเคมีจะน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพของภาคส่วนอื่น ๆ ในทางอ้อม โคลัมเบีย
มีศั กยภาพพิ เศษในด้ านอุตสาหกรรมเคมี              
นาย José Manuel Restrepo รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว 
กล่าวต่อท่ีประชุม การตอบสนองความท้าทายใน
ด้ านคุณภาพช่วยให้ ภาคอุตสาหกรรมเคมี  
สามารถได้ประโยชน์จากการเข้าถึงโอกาสทางการ
ตลาดใหม่ 

ประธานาธิบดีองค์กร Productiva Columbia 
นาย Camilo Fernández de Soto ได้ กล่ า ว
ประเมินว่ าจะมีบริษั ทกว่ า  400 แห่ งและ
ห้องปฏิบัติการเชิงเคมีกว่า 100 แห่งในห่วงโซ่
คุณค่าทางเคมี ท่ีจะได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในแง่ของทักษะและการฝึกอบรม และคาดว่าจะมี
บริษัทกว่า 70 แห่งและห้องปฏิบัติการอีก 26 
แห่งท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สารเคมีพื้นฐานพลาสติก
และเครื่องส าอาง ท่ีจะได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ถาวรในการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพเพ่ือ
เข้าถึงตลาดใหม ่

เป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการลดช่องว่าง
และความแตกต่างทางเทคนิค ผ่านการด าเนินการ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและการวาง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  น า ย  Andean 
Johannes Dobinger ตัวแทน UNIDO ส าหรับ
โคลัมเบียและภูมิภาค ได้กล่าวเสริม ในกรณีของ
โ ค ลั ม เ บี ย  UNIDO จ ะ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
อุตสาหกรรมเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเพื่อให้
สามารถส่งออกได้มากขึ้น รวมท้ังการเพ่ิมตัวเลข
การจ้างงานการผลิต มันเป็นความท้าทายท่ีส าคัญ
ท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของ OECD และ
นโยบายการพัฒนาประเทศ” . 

กุญแจส าคัญอีกประการหนึ่งของความส าเร็จของ
โครงการดังกล่าว คือการปรับปรุงนิสัยการบริโภค
ในประชาชน ซึ่งจะมีประสิทธิผลมากขึ้นหากเสริม
ด้วยกลยุทธ์ ท่ีจะสนับสนุนการการผลิต ท่ีมี
คุณภาพ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมสูง เช่นอุตสาหกรรมเคมี เพิ่ม
สนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว จะมีการเปิดตัว
กลยุทธ์ของโครงการนี้  โดยกระทรวงการค้า
อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว ร่วมกับองค์กร 
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Columbia Productiva และ UNIDO โดยจะมี
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคใน
เดือนมิถุนายนในเมืองโบโกตา (11 มิถุนายน 
2562) เมืองเมเดลลิน (12 มิถุนายน 2562) เมือง
คาลิ (13 มิถุนายน 2562) และเมืองบาร์รันกียา 
(14 มิถุนายน 2562) 

 
UNIDO และ SGS สร้างความร่วมมือ        
ด้านการจัดการขยะ 

UNIDO 

กรุงเวียนนา 27 พฤษภาคม 2562 – ผู้อ านวยการ
ส านักสิ่งแวดล้อมของ UNIDO นาย Stephan 
Sicars และผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดของสถาบัน 
SGS (สถาบันด้านการตรวจสอบ ทดสอบและ          
การให้ใบรับรองมาตรฐาน) นาง Linda Tang ได้
ท าการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันเพ่ือท า
การพัฒนา ความสามารถในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับประเทศ 

ปัญหาด้านของเสียและการจัดการขยะในช่วงท่ี
ผ่ านมา  แสดง ให้ เห็ นว่ าก า รจั ด ก ารขยะ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความส าคัญสูงต่อความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมและความส าเร็ จของ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 2020 นาย Sicars ได้
กล่าวต่อท่ีประชุมว่า“ ภายใต้บริบทของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจ
หมุนเวียน การลงนามข้อตกลงจะเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศต่าง ๆ  การด าเนินการดังกล่าวยังมี
ศักยภาพในการสร้างงานท่ีมีความปลอดภัย มี
รายได้ที่เหมาะสม และปกป้องสิ่งแวดล้อม” 

การด าเนินการร่วมกันระหว่าง UNIDO และ SGS 
จะช่วยส่งเสริมความสะดวกในการบริการจัดเก็บ
ข้อมูลส าหรับผู้รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยู่
นอกระบบ (informal e-waste collectors) ใน
การจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยท าให้ขยะเหล่านี้ไม่ถูกส่งไปสู่หลุม
ฝั งกลบขยะแบบเปิด ท่ีมีความอันตรายต่ อ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะให้
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ในการแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการสอนวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและ
ช่ วยให้ประเทศก าลั งพัฒนาเสริมสร้ างขี ด
ความสามารถของสถาบันในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม 
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ก่อนหน้านี้ SGS ได้ท าการสร้างระบบการจัดการ
ขยะอิ เล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการท่ีมีชื่ อว่ า 
Renovo ระบบดังกล่าวตั้ งอยู่บนพื้นฐานของ
แนวคิด ‘ความรับผิดชอบของผู้ผลิตท่ีเพิ่มขึ้น’ 
และหลักการท่ีผลักดันให้ ‘ผู้ก่อมลพิษจ่ายค่า
ด า เนิ นการ ท่ี จะ เกิ ดขึ้ น ’ SGS ได้ เ ริ่ มการ
ด าเนินการแล้วในประเทศกานาและเพิ่งเปิดตัวใน
ประเทศโกตดิวัวร์ นอกจากนี้รัฐบาลหลายแห่งใน
แอฟริกาได้แสดงความสนใจในการแก้ปัญหานี้
อย่างแท้จริง 

 
UNIDO จัดประชุมด้านการรับรอง            
ความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม 

กรุงเวียนนา วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

UNIDO และ Rostechnadzor องค์กรก ากับดูแล
ของรัสเซียเกี่ยวกับนิเวศวิทยาเทคโนโลยีและ
ปัญหานิวเคลียร์  ได้ท าการจัดการประชุม
นานาชาติภายใต้หั วข้อ ‘การรับรองความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรม: บทบาทของรัฐบาล
กฎระเบียบมาตรฐานและเทคโนโลยี ใหม่ ’              
ณ กรุงเวียนนา 

การประชุมดั งกล่าวมี เจ้ าหน้าท่ีของรั ฐจาก
กระทรวงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สถาบันการวิจัย และ
คณะกรรมการรับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ (อาทิ 
UNECE, UNOOSA, UNDRR, UNODC, IAEA, 
ILO) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 
เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับอนาคตของความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรม และท าการแบ่งปันแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด และผลการวิจัยต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
รวมท้ังการสนทนาโอกาสในการรักษาความ
ปลอดภัยอุตสาหกรรมและการน าเทคโนโลยีใหม่
เข้าสู่ บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ีสี่
หรือ 4IR 

นาย Mikhail Ulyanov เอกอัครราชทูตพิ เศษ 
ของสหพันธรัฐรัสเซีย ประจ าสหประชาชาติ            
ณ กรุงเวียนนา ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า มีความ
จ าเป็นในการจัดตั้งกลไกระดับนานาชาติ ท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาแนวการด าเนินร่วมกัน 
และการด าเนินการเพื่อจัดการกับความท้าทายใน
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และได้
ท าการชูองค์กร UNIDO ว่าเป็นเวทีระดับโลกท่ี
อุทิศตนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบ
ดั งกล่าว ซึ่ งนาย Li Yong ผู้อ านวยการของ 
UNIDO ได้กล่าวต่อและชี้ให้เห็นว่า เครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ทาง
เทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังอาคารต่าง ๆ ควร
จะต้องได้รับการออกแบบเพื่อหลีกเล่ียงอันตราย
ต่อคนงานและสิ่งแวดล้อม อีกท้ังหน่วยงานท่ี
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เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อ
พนักงานและสิ่งแวดล้อม การจัดการกับความ
เสี่ยงและอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นนี้ จ าเป็นต้องมี
การด าเนินการร่วมกันในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งส าคัญ แต่
บ่อยครั้งมักถูกมองข้าม โดยเฉพาะในบริบทของ
การด าเนินการเพ่ือบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน
ในปี 2030 และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การ
มองข้ามความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม จะ
ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุเพิ่ม
สูงขึ้น อีกท้ังผลกระทบด้านลบท่ีตามมาก็จะ
เพิ่มขึ้นอย่างมาก อุบัติ เหตุ เหล่านี้ก่อให้เกิด           
ความสูญเสียอย่างมากต่อสุขภาพของบุคคลและ
ชุมชนสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้กรอบกฎหมายมักจะขาดความสามารถ
ในการบังคับใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมความ
ปลอดภัยของอุตสาหกรรมอย่างเต็มท่ีซึ่งจะเป็น
การเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ 

UNIDO และ Rostechnadzor จะสร้ างความ
ร่วมมือเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ครอบคลุมและยั่งยืน การประชุมระหว่างประเทศ
เป็นกิจกรรมส าคัญครั้งแรกของทั้งสองฝ่ายตั้งแต่
การลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในระดับอุตสาหกรรมในระดับโลก 

 

UNIDO ร่วมจัด ประชุมด้านไอซีที 
สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง            
สภาพภูมิอากาศ 

กรุงเจนีวา, เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ท่ีผ่าน
มา องค์กรต่าง ๆ ของสหประชาชาติรวมท้ัง 
UNIDO ได้จัดการประชุมทางวิชาการด้านไอซีที
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ครั้งท่ี 13 การประชุมดังกล่าวมี ผู้เชี่ยวชาญจาก
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ก าหนดนโยบาย และผู้แทน
จากภาค ICT องค์กรระหว่างประเทศ และ
สถาบันการศึกษา เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับบทบาท
ของเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ 
AI และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
หรือ Circular Economy  การประชุมดังกล่าวมี
องค์ กร International Telecommunications 
Union (ITU) เป็นเจ้าภาพ 

การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีระดับแนวหน้า
เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุน
การมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน นับเป็น
การด าเนินการท่ีส าคัญส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยมี เป้าหมายการพัฒนา SDG โดยเฉพาะ
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เป้าหมายท่ี 9 ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 

นาย Malcolm Johnson รองเลขาธิการ ITU ได้
กล่าวต่อท่ีประชุมถึงความส าคัญของนวัตกรรมใน
การผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และยังได้
กล่าวถึงความส าคัญของ สาม C ได้แก่ – collaboration, 
cooperation and coordination  โดยเฉพาะในด้าน
ความร่วมมือนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
ระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมได้ร่วมเรียนรู้ถึง
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีสามารถช่วยส่งเสริม
การด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่การ
เก็บข้อมูลดาวเทียมไปจนถึ งการสนับสนุน
เกษตรกรในการเก็บเกี่ ยวผลผลิตและการ
คาดการณ์สภาพอากาศ 

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงความส าคัญของผู้น าท่ี
มีความกล้าหาญและ มีวิสัยทัศน์และความกล้าท่ี
จะด าเนินการตามแผนโดย นาย Piyush Verma 
นั ก วิ จั ย อ า วุ โ ส ข อ ง  International Energy 
Research Centre ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้อง
กับความคิดของนาง Pernilla Bergmark นักวิจัย
อาวุโสของบริษัท Ericsson 

ท่ีประชุมยังได้สนทนาถึงบทบาทของข้อมูล ใน
การต่อสู้กับผลกระทบท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการน าไปสู่การบรรลุ
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนวงกลม มีการน าเสนอ
ตัวอย่างการด าเนินการท่ีหลากหลาย รวมท้ัง
กรณีศึกษาท่ีมีการเอาข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยการ
ตัดสินใจด้านพลังงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่

ของประชาชน อาทิ โครงการน าร่องในเมือง 
Ålesund ของนอร์ เวย์  ท่ีมีการน าเอาข้ อมูล
การจราจรเพื่อลดเวลาตอบสนองของบริการ
ฉุกเฉิน และโครงการในดูไบท่ีมีการใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานแบบหมุนเวียนเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ของกิจการต่าง ๆ มากกว่า 50 แห่ง 

ระหว่างการประชุมด้านผลกระทบของขยะ
อิ เล็ กทรอนิกส์ ต่ อการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเข้าสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
ผู้เช่ียวชาญท่ีน าประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
พยายามระดับนานาชาติ ในการปรับปรุงการ
จัดการขยะอิ เล็กทรอนิกส์ และการกล่าวถึง
ภาพรวมของมาตรฐานสากลท่ีพัฒนาโดยองค์กร 
ITU-T กลุ่มศึกษาท่ี 5 ท่ีมุ่งศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ
หมุนเวียน รวมท้ังการปรับปรุงโครงการ UNIDO 
GEF ท่ีช่วย 13 ประเทศในละตินอเมริกาท้ังใน
ด้านเทคนิคและด้านการเงินให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
นโยบายและระเบียบข้อบังคับขยะอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม การเสริมสร้าง
ขีดความสามารถและการสร้างความตระหนักถึง
ผ่ านความร่ วมมื อกั บ  ITU และหน่ วยงาน
สหประชาชาติอื่น ๆ อีกด้วย 
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Sector Focus:  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติของสหภาพยุโรป 

ยุโรปมีความได้เปรียบในด้านหุ่นยนต์ในภาพรวม 
ปัจจุบันสหภาพยุโรปครองสัดส่วนร้อยละ 32 
ของตลาดหุ่นยนต์โลก โดยแยกเป็นภาคหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสาม
ของตลาดโลก ในขณะท่ีตลาดหุ่นยนต์บริการมี
ขนาดร้อยละ 63% ของโลก   

ความได้เปรียบดังกล่าวคาดว่าจะทวีเพิ่มขึ้นด้วย
จุดแข็งของสหภาพยุโรปในด้านการวิจัยแบบ            
สหวิ ทยาการ  ( interdisciplinary research) 
และการท างานในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม 
หนึ่งตัวอย่างท่ีน่าสนใจได้แต่ Bristol Robotics 
Laboratoy ในสหราชอาณาจักรท่ีเป็นหนึ่งใน
ผู้น าระดับโลกในการผลิตหุ่นยนต์ ท่ีมีความ
ทันสมัย ภายในสหภาพยุโรปมีห้องทดลองท่ีท า
การผลิตหุ่นยนต์ดังนี้อย่างต่อเนื่องหลายสิบแห่ง 
และมักจะมีบริษัท Spinoff ท่ีด าเนินการด้าน
การน านวัตกรรมดังกล่าวเข้าสู่ตลาด 

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ท าการผลักดัน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ 
ผลักดันโครงการ SPARC ท่ีเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านหุ่นยนต์ผ่าน
งบประมาณกว่า 700 ล้านยู โร และการจัด
กิจกรรม European Robotics Week ท่ีแสดงผล
งานวิจัย และโครงการหุ่นยนต์ เช่น Cyberlegs 
ท่ีสร้างสรรค์ขาเทียมไบโอนิค เพื่อช่วยให้ผู้พิการ
สามารถเดินได้แบบธรรมชาติ 

Focus point: ประเทศสวีเดน 

ภาคอุตสาหกรรมของสวีเดินเริ่มท าการลงทุนใน
การน าเอาเทคโนโลยี Infrared (IR) มาใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตอัตโนมัติตั้งแต่ช่วง
ปีค.ศ. 1960 และการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีบริษัท Ericsson, ASEA, Volvo, Sandvik, 
Saab-Scania แ ล ะ  Electrolux เ ป็ น บ ริ ษั ท           
แนวหน้าท่ีน าการพัฒนาดังกล่าว มีการจัดตั้ง 
ค ลั ส เ ต อ ร์  Robotdalen เ พื่ อ ผ ลั ก ดั น แ ละ
สนับสนุ นนวั ตกรรมด้ านหุ่ นยนต์ ส าห รั บ
ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังการท าวิจัย โดยเน้น
ความต้องการของตลาดเป็นหลัก  

คลั ส เ ต อ ร์  Robotdalen (Robot Valley) มี
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี จ ะ เ ป็ น ผู้ น า ใ น ก า ร ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการริเร่ิมนวัตกรรม
ภายในปีค.ศ. 2019 คลัสเตอร์ดังกล่าวได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณโดยองค์กร Swedish 
Innovation Agency (VINNOVA) ก อ ง ทุ น 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-619_en.htm
https://www.eu-robotics.net/robotics_week/
http://www.robotdalen.se/?language=en&language=en
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European Regional Development Fund 
และจากภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

กิจกรรมของคลัสเตอร์ Robotdalen สร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหุ่นยนต์ท้ังในด้านอุตสาหกรรม การ
ให้บริการและด้านสุขภาพ โดยยึดเอาความ
ต้องการของตลาดและผู้ใช้เป็นส าคัญ คลัสเตอร์
ดังกล่าวดึงดูดบริษัทขนาดใหญ่และเล็กมาสู่
สวีเดน อาทิ บริษัท Giraff Technologies จาก
ซิลิคอนวาเลย์ สหรัฐอเมริกา ท่ีมุ่งพัฒนาด้าน
การให้บริการสาธารณสุขโดยใช้ เทคโนโลยี
สื่อสารระยะไกล ปัจจุบันมีบริษัทจัดตั้งใหม่ท่ีมา
จากการด าเนินการของคลัสเตอร์ Robotdalen 
กว่า 28 บริษัท และสองบริษัทท่ีพัฒนาไปเป็น
กิจการในระดับนานาชาติ ตั้งแต่ท าการจัดตั้ง  
คลัสเตอร์มา  

นอกจาก Robotdalen แล้วสวี เดนได้จัดตั้ ง 
Swedish Industrial Robot Association 

(SWIRA) ในปี ค.ศ. 2004 เพื่อเป็นสถาบันใน 
ก า ร ร ว ม ตั ว ข อ ง ผู้ ท่ี มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
ภาคอุตสาหกรรมหุ่นยนต์  สถาบันดังกล่าว
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังเป็นตัวแทน
ให้กับภาคอุตสาหรรมในการท างานร่วมกับ
ภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ ในระดับนานาชาติ อีก
ท้ังท าการจัดการประชุมและอบรมให้กับองค์กร
และบริษั ทต่ า ง  ๆ  จั ดการสัมนาและการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  

SWIRA เป็นหนึ่ ง ในสมาชิกขององค์กร IFT 
(International Federation of Robotics) ท่ีมี  
28 ประเทศเป็นสมาชิก อีกท้ังท างานร่วมกับ
องค์กรด้านหุ่นยนต์จากประเทศอื่น ๆ เช่น DIRA 
จากเดนมาร์ค NFEA จากนอร์เวย์และ The 
Robotic Society จากฟินแลนด์ รวมท้ังองค์กร 
SAG (Swedish Automation Group) ใ น
ประเทศสวีเดนเอง 



 

 
จ านวนบริษัทและองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม European Robotics Week 2019 

 
สัดส่วนการใช้หุ่นยนต์ต่อแรงงาน10.000 คน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปีค.ศ. 2016 
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