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EU Industry review 

ปีที่ 6 ฉบับที ่11 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2562 

 UNIDO ร่วมกับ EEC และ TGO จัดสัมมนำว่ำด้วย 
เร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 UNIDO เปิดตัว 2 หลักสูตรอบรมออนไลน์ใหม่ 

 UNIDO Industrial Development Report 
 กำรประชุมสำมัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO  

ณ กรุงอำบูดำบี สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

 UNIDO Industrial Analytics Platform  
 โครงกำรน ำร่องไฮโดรเจน “สีเขียว” (CO2-neutral 

(“green”) Hydrogen) 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำรอุตสำหกรรมไทย 

ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเว็บบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ 

ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำนบทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่

เกี่ยวข้องได้ที่เว็บบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 

Royal Thai Embassy 

48 Cottagegasse,  

1180, Vienna Austria 

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตทีป่รึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นางสาวปาริฉัตร เลขาจารกุล  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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UNIDO ร่วมกับ EEC และ TGO จัดสมัมนำว่ำด้วยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 UNIDO ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EECO) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ได้ร่วมจัดสัมมนาว่าด้วย          
เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การบริหารจัดการของเสีย (waste management) และ   
ความยั่งยืน (sustainability) ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 (ASEAN 
Summit) โดยอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง UNIDO และ EECO เพ่ือต้องการส่งเสริมความร่วมมือ    
ในระดับภูมิภาค ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน 

โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและรูปแบบการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงแสวงหาการขยายความร่วมมือ        
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial town) ในกลุ่มประเทศอาเซียนและ   
การจัดแสดงโมเดลด้านสิ่งแวดล้อมของ EEC  

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี
เปิดงานสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วม (high-level participants) มากกว่า 200 คนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือหารือร่วมกันในด้านการบริหารจัดการของเสียและเศรษฐกิจหมุนเวียน ประเด็นปัญหาความยั่งยืนด้าน
เทคโนโลยีในระดับท้องถิ่นถึงระดับโลก รวมถึงนวัตกรรมและการดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้
ยังมีการหารือในประเด็นความสําคัญของการเป็นพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย    
ยิ่งไปกว่านั้น ในงานยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนเพ่ือส่งเสริมการดําเนินการ   
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วม
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระดับภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ Thailand 4.0 
โดยในช่วงท้ายของการสัมมนา นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
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กระจกได้กล่าวปิดสัมมนาและกล่าวสนับสนุนข้อผูกพันเพ่ิมเติม1 (further commitments) ที่จะนําเข้าสู่การ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ร่วมด้วย    

แหล่งข้อมูล : https://www.unido.org/news/unido-eec-tgo-seminar-promote-circular-economy-
waste-management-and-sustainability 

………………………………………………………………………………………… 

UNIDO เปิดตัว 2 หลักสูตรอบรมออนไลน์ใหม่ 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเวียนนา – เนื่องในวาระการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO “Industry 
2030 - Innovate. Connect. Transform our Future” สํานักงานการค้า การลงทุนและนวัตกรรม (TII) ของ
องค์กรได้เปิดตัวหลักสูตรอบรมออนไลน์จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 
และหลักสูตรด้านพันธมิตรธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Alliances) 

โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรมออนไลน์ด้าน “Industry 4.0” นี้จัดทําขึ้นเพ่ือสร้างรากฐานความมั่นคง
ให้แก่อุตสาหกรรม 4.0 และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต
และการทํางานของมนุษย์เราอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้สามารถสร้าง
ลู่ทางใหม่เพ่ือนําไปสู่ความมั่งคั่งได้ โดยหลักสูตรอบรมออนไลน์ดังกล่าวจะแสดงถึงการนําไปใช้สําหรับประเทศ
กําลังพัฒนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) โดยเนื้อหาจะเก่ียวเนื่องกับความท้าทายที่
พบในบริบทของอุตสาหกรรม 4.0 และการชี้ให้เห็นถึงโอกาสและการนําไปต่อยอดเพ่ือหาประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวจะประกอบด้วย 6 โมดูล ข้อมูลต่างๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบัน ผู้กําหนดนโยบาย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และบุคคลทั่วไป  

                                                           
1 ASEAN Joint Statement on climate Change to the 25th Session of the Conference  of the Parties to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP25) ซึ่งได้รับรองที่กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี  
2 พฤศจิกายน 2562 เป็นที่เรียบรอ้ย 
https://www.asean2019.go.th/en/news/asean-joint-statement-on-climate-change-to-the-25th-session-of-
the-conference-of-the-parties-to-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change-unfccc-
cop25/  

https://www.unido.org/news/unido-eec-tgo-seminar-promote-circular-economy-waste-management-and-sustainability
https://www.unido.org/news/unido-eec-tgo-seminar-promote-circular-economy-waste-management-and-sustainability
https://www.asean2019.go.th/en/news/asean-joint-statement-on-climate-change-to-the-25th-session-of-the-conference-of-the-parties-to-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change-unfccc-cop25/
https://www.asean2019.go.th/en/news/asean-joint-statement-on-climate-change-to-the-25th-session-of-the-conference-of-the-parties-to-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change-unfccc-cop25/
https://www.asean2019.go.th/en/news/asean-joint-statement-on-climate-change-to-the-25th-session-of-the-conference-of-the-parties-to-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change-unfccc-cop25/
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สําหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง “International Business Alliances” จัดทําขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมความเข้าใจด้านกลยุทธ์และพฤติกรรมของบรรษัทข้ามชาติ (Multinational enterprises, MNEs) และ
แสดงถึงวิธีการสําหรับบริษัทในประเทศกําลังพัฒนาในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับจากบรรษัทข้ามชาติ
ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าให้ดีขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะประกอบด้วย 4 โมดูล เริ่มต้นด้วย
ภาพรวมของสถานการณ์การพัฒนาระหว่างประเทศ ความท้าทายและโอกาสของประเทศกําลังพัฒนา ต่อมา
จะเป็นการหารือเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจ (business alliances) และคุณลักษณะโดดเด่น (distinctive 
features) ตามด้วยกระบวนการในการดําเนินการร่วมค้า (joint ventures) และสุดท้ายจะกล่าวถึงการเจรจา
ทางธุรกิจและการทําสัญญาของพันธมิตรทางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะเปิดกว้าง
สําหรับผู้กําหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมการลงทุนและผู้บริหารองค์กรในประเทศกําลังพัฒนา 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ทั้งสองหลักสูตรสร้างข้ึนโดย TII Knowledge Hub เพ่ือเป็นแพลตฟอร์มในการแบ่งปัน
ความรู้และการอบรม โดยนําเสนอในรูปแบบเครื่องมือเว็บแบบอินเตอร์แอคทีฟ ( interactive web tools) 
และการแสดงข่าวล่าสุด (latest news) และกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุนและ
นวัตกรรม 

หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ https://tii.unido.org/training-modules โดยนอกจากหลักสูตรทั้ง 2 
หลักสูตรที่ได้กล่าวไปข้างต้นซึ่งอยู่ในหมวดนวัตกรรม ( INNOVATION) แล้ว ในแพลตฟอร์มดังกล่าวยังมี
หลักสูตรหมวดอ่ืนๆ อีก 2 หมวดคือ การค้า (TRADE) และการลงทุน (INVESTMENT) อีกด้วย 

หมายเหตุ : หลักสูตรดังกล่าวเมื่อเรียนสําเร็จและทําแบบทดสอบได้เกินร้อยละ 70 ของคะแนนรวม ผู้เรียนจะ
ได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ด้วย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งที่มำ : https://www.unido.org/news/unido-launches-two-online-training-courses-industry-
40-and-international-business-alliances  

 

https://tii.unido.org/training-modules%20โดยนอกจาก
https://www.unido.org/news/unido-launches-two-online-training-courses-industry-40-and-international-business-alliances
https://www.unido.org/news/unido-launches-two-online-training-courses-industry-40-and-international-business-alliances
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UNIDO Industrial Development Report (IDR 2020) 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ในงานประชุมคู่ขนานของ
การประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ UNIDO ณ กรุงอาบูดาบี 
สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์  UNIDO ได้ เผยแพร่รายงาน 
Industrial Development Report ( IDR 2020)  ว่ า ด้ ว ย
เรื่องอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยการเกิดขึ้นและการ
แพร่กระจายของการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง 
(advanced digital production, ADP)  ทําให้คลัสเตอร์
ด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
กําลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตไปอย่างสิ้นเชิงและยิ่งทํา
ให้ระบบการผลิตทางกายภาพ (physical production) 
และระบบการผลิตทางดิจิทัล (digital production) มี
ความคลุมเครือมากข้ึน  

การยกระดับในด้านต่างๆ อย่างเช่น หุ่นยนต์ (robotics) 
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) การผลิตแบบเพ่ิมเนื้อวัสดุ (additive manufacturing)2 และการ
วิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) จะก่อให้เกิดโอกาสที่สําคัญในด้านนวัตกรรมและการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเข้าไปใน
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต  

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่สําคัญสําหรับการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (ADP) โดยเฉพาะในด้านของ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลและทรัพยากรมนุษย์ กําลังทําให้ผู้สังเกตการณ์บางคนตั้งคําถามว่าอุตสาหกรรม
ยังคงมีศักยภาพหรือไม่หรือแม้แต่กลยุทธ์เป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ในการช่วยให้บรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

โดยรายงาน IDR 2020 ได้แสดงข้อมูลอ้างอิงที่น่าสนใจทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับอนาคตของ
อุตสาหกรรมในบริบทของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยี (technological paradigm shift) โดยจาก
ผลการวิจัยที่สําคัญชี้ให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นถนนสายหลักสําหรับการพัฒนาให้ประสบ
ความสําเร็จ และในการประชุมมีการหารือกันเพิ่มเติมในเรื่องผลการวิจัยหลักอ่ืนๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย    

ทั้งนี้นาย Li Yong ผู้อํานวยการใหญ่ UNIDO กล่าวว่า “รายงานฉบับนี้นําเสนอมุมมองด้ังเดิม ในการวิเคราะห์
เทคโนโลยีใหม่ๆ และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ และยืนยันถึงบทบาทของภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงเป็น         
ตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา” นอกจากนี้นาย Kuniyoshi รองผู้อํานวยการใหญ่ ได้กล่าวเสริมว่า “ เป็นที่

                                                           
2 การผลิตแบบเพิ่มเนือ้วสัด ุคือ การผลิตแบบเพิ่มเนือ้วสัดเุขา้ไปทีละชัน้หรอืทีละสว่น เพื่อรวมเป็นรูปทรงของชิน้งานสดุทา้ย 
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ประจักษ์ว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวช่วยให้ประเทศสามารถสร้างเสริมความชํานาญและศักยภาพที่จําเป็นต่อ
ความสําเร็จในกระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยี 

นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังพิจารณาถึงการเชื่อมโยงของเครือข่ายที่มีอยู่ระหว่างการนําไปใช้ของการผลิตโดย
เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง (absorption of ADP technologies) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภาคการผลิต 
(transformation of productive structures) และบทบาทของการพัฒนาอุตสาหกรรม (role of industrial 
development) ในการขับเคลื่อนกระบวนการนี้ 

การเปลี่ยนจากภาพกว้างของยุคโลกาภิวัฒน์และเทคโนโลยีใหม่ที่แพร่กระจายอยู่รอบโลกสู่การนําไปใช้และ
การหาประโยชน์จากเทคโนโลยีในระดับประเทศและระดับบริษัท รวมถึงการตอบรับเชิงนโยบายต้องมีการทํา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนกระบวนการนี้  ทั้งนี้นาย Phyllis Wakiaha ประธานกรรมการบริหาร Kenta 
Association of Manufactures กล่าวว่า “การเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ของพลังงานที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้อง
ได้ และการเชื่อมโยงทางอินเตอร์เน็ตจะเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับประเทศกําลังพัฒนา” 

ตามรายงาน ผลที่จะได้รับจากเทคโนโลยีการผลิตโดยเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงที่จะเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา
จะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับการตอบรับเชิงนโยบาย ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าไม่มีนโยบายเชิงกลยุทธ์สําเร็จรูป
ใดที่สามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม ในรายงาน IDR 2020 ได้มีการนําเสนอกรอบทิศทาง
นโยบายเชิงกลยุทธ์บางส่วน เพ่ือให้นําไปปรับใช้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ที่จะเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งในอีก
ไม่ก่ีปีข้างหน้า โดยนําเสนอ 3 ด้านที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ (1) กรอบเงื่อนไขการพัฒนา โดยเฉพาะ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลเพ่ือสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ (2) การเพ่ิมความต้องการและการใช้
ประโยชน์ในแนวคิดริเริ่ม ที่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้ดิจิทัลขั้นสูง  และ (3) การสร้างความแข็งแกร่ง
ทางทักษะที่ต้องการและการเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัย ทั้งนี้รายงานดังกล่าวจะนําเสนอตัวอย่างของนโยบายที่
ถูกนําไปใช้ในประเทศต่างๆ เพ่ือการจัดการในมิติต่างๆ   

ทั้งนี้ การประชุมได้มีการนําเสนอผลวิจัยต่างๆ ซึ่งทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย 
โดยรายงาน Industrial Development Report (IDR 2020) จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงว่าด้วยการ
พัฒนาอุตสาหกรรม จัดทําออกมาทุกๆ 2 ปี อย่างในฉบับก่อนหน้านี้นําเสนอถึงแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา
อุตสาหกรรม และได้อธิบายถึงเหตุผลว่าทําไมอุตสาหกรรมจึงเป็นกลไกหลักที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แหล่งข้อมูล : https://www.unido.org/news/unido-industrial-development-report-presents-fresh-evidence-
future-industrialization-context-technological-paradigm-shift  
รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรม 2020 (Industrial Development Report 2020) :  
https: / / www. unido. org/ resources- publications- flagship- publications- industrial- development- report-
series/idr2020  

………………………………………………………………………………………… 

https://www.unido.org/news/unido-industrial-development-report-presents-fresh-evidence-future-industrialization-context-technological-paradigm-shift
https://www.unido.org/news/unido-industrial-development-report-presents-fresh-evidence-future-industrialization-context-technological-paradigm-shift
https://www.unido.org/resources-publications-flagship-publications-industrial-development-report-series/idr2020
https://www.unido.org/resources-publications-flagship-publications-industrial-development-report-series/idr2020
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กำรประชุมสำมัญ สมยัท่ี 18 ของ UNIDO ณ กรุงอำบูดำบี สหรัฐอำหรับเอมเิรตส ์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงอาบูดาบี 
วันสุดท้ายของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ 
UNIDO ประเทศสมาชิกได้ให้ความเห็นชอบกับ 
ปฏิญญาฉบับใหม่ Abu Dhabi Declaration ที่
กําหนดแนวทางการดําเนินงานขององค์กรในระยะ
ต่อไป เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ครอบคลุมและยั่งยืนเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ 
2030 Agenda โดยการสร้างความแข็งแกร่งทาง
หุ้นส่วนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน การบริหารจัดการกับศักยภาพของ
เทคโนโลยีในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  

โดยนาย Li Yong ผู้อํานวยการใหญ่ กล่าวปิดการ
ประชุมว่า “ในการจัดการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 

ภายใต้กรอบแนวคิด Industry 2030 – Innovate. Connect. Transform our future พวกเราทําตาม
วิสัยทัศน์ที่ว่าโลกที่เราต้องการในปี 2030” โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีความร่วมมือระดับ
นานาชาติที่แข็งแกร่งมากขึ้น ในด้านอุตสาหกรรมให้มีครอบคลุมและยั่งยืน ใช้คาร์บอนในระดับต่ํา เป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบ climate-smart economy สิ่งที่กล่าวมาจะนํามาซึ่งงานที่มีคุณภาพ การเติบโตอย่าง
ครอบคลุม การกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมและการกระจายอํานาจไปสู่ทุกคนในประเทศ 

การประชุมครั้งนี้ UNIDO เป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกว่า 
1,700 คน ในงานนี้มีทั้งการจัดนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ ( interactive exhibition) และกิจกรรม
คู่ขนานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจ ใน 7 ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 1. ความเท่า
เทียมทางเพศ (gender equality) 2. เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) 3. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(youth and entrepreneurship) 4. อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 5. สวนอุตสาหกรรม ( Industrial 
parks) 6. พลังงานยั่งยืน (sustainable energy) และ 7. หุ้นส่วนความร่วมมือ (partnerships)  

ในการประชุมครั้งนี้ มีผลลัพธ์สําคัญๆ เช่น การแต่งตั้ง Elisabetta Illy เป็น UNIDO Goodwill Ambassador 
การลงนามโครงการ Country Programme ของประเทศมาดากัสการ์ การแลกเปลี่ยนหนังสือคํามั่นกับรัฐบาล
โกตดิวัวร์ (ให้คํามั่นเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการเงินเพ่ือสนับสนุนโปรแกรมในโครงการ  PCP)       
การลงนามร่วมกันระหว่าง UNIDO กับ บริษัท Huawei (เสริมสร้างความร่วมมือร่วมกัน) และ UNIDO กับ
บริษัท Nornikel (ความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) และการลงนามเอกสารโครงการ 
ว่าด้วยเขตอุตสาหกรรมยั่งยืน (Sustainable Industrial Zone, SIZ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ PCP ใน

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-11/UNIDO_Abu_Dhabi_Declaration.pdf
https://www.unido.org/news/digitally-unlocking-smes-potentials-sdg-impact-investment-platform-featured-circular-economy-event-gc18
https://www.unido.org/news/innovation-and-connectivity-required-smooth-transition-industry-40
https://www.unido.org/news/cleantech-catalyst-climate-action
https://www.unido.org/news/partnerships-advancing-industry-and-2030-agenda-focus-unidos-seventh-isid-forum
https://www.unido.org/news/appointment-elisabetta-lattanzio-illy-unido-goodwill-ambassador-focusing-creative-industries-and-food-safety
https://www.unido.org/news/government-cote-divoire-committed-mobilizing-its-own-financial-resources-support-programming-its-pcp
https://www.unido.org/news/government-cote-divoire-committed-mobilizing-its-own-financial-resources-support-programming-its-pcp
https://www.unido.org/news/unido-signed-joint-declaration-huawei-strengthen-partnership
https://www.unido.org/news/unido-and-russias-pjsc-norilsk-nickel-collaborate-environmentally-sound-technologies
https://www.unido.org/news/unido-and-russias-pjsc-norilsk-nickel-collaborate-environmentally-sound-technologies
https://www.unido.org/news/unido-implement-gef-funded-project-improve-regulatory-mechanisms-sustainable-industrial-zones-peru
https://www.unido.org/news/unido-implement-gef-funded-project-improve-regulatory-mechanisms-sustainable-industrial-zones-peru
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ประเทศเปรู และการเปิดตัว World Entrepreneurs Investment Forum ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ผ่านผู้ประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่
เศรษฐกิจดิจิทัล และโปรแกรม Industrial Analytics Platform รวมถึงการเปิดตัวรายงาน Industrial 
Development Report 2020 และยุทธศาสตร์ว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศและการสร้างศักยภาพของสตรี 
ปี 2020 - 2023 (Strategy for Gender Equality and the Empowerment of Women 2020-2023) 

นอกจากนี้ ยังมีเอกสารสําคัญหัวข้อต่างๆ ที่ได้รับการรับรองอีกด้วย อย่างเช่น LDC Ministerial Declaration 
รวมถึงข้อมติที่เกี่ยวกับ the Third Industrial Development Decade for Africa (IDDA III) การพัฒนาของ
กลุ่มประเทศ Small Island Developing States (SIDS) และ Middle-income countries 

ทั้งนี้นาย Li Yong ผู้อํานวยการใหญ่กล่าวว่า “การสนับสนุนและการชี้นําของประเทศสมาชิกเป็นการเน้นย้ําว่า
พวกเรากําลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในการเติมเต็มพันธกิจของการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและ
ยั่งยืน การประชุมสามัญในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สําคัญ (milestone) และเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าร่วมระดับ
โลกเพ่ือเรียกร้องให้เกิดการดําเนินการ เนื่องจากกําลังเข้าสู่ทศววรษสุดท้ายเพ่ือมุ่งสู่ Industry 2030” และ 
“ขอให้ทุกคนร่วมกันปรบมือให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ในการเป็นผู้นําร่วมกับ UNIDO ในการขับเคลื่อนเพ่ือ
ยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในระดับโลก”   

นาย Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรสต์ ได้กล่าวเสริมว่า “หวังว่าปฏิญญาอาบูดาบี (Abu Dhabi Declaration) จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีใน
การทํางานร่วมกันของพวกเรา โดยมุ่งเน้นไปที่บทบาทของภาคเอกชนและสถาบันการเงินในการช่วยพัฒนา
ประเทศสมาชิก และในฐานะของประเทศ เราไม่สามารถทําคนเดียวได้ เราต้องการความร่วมมือกันอย่าง
แข็งแกร่ง”   

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่ไม่ได้จัดการประชุมที่สํานักงานใหญ่ขององค์กร ณ กรุงเวียนนา โดยครั้งแรก
จัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี 2530 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ประเทศแคเมอรูน ในปี 2536 และครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ประเทศ
เปรู ในปี 2556   

แหล่งที่มำ : https://www.unido.org/news/unido-industrial-development-report-presents-fresh-
evidence-future-industrialization-context-technological-paradigm-shift  

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

https://www.unido.org/world-entrepreneurs-investment-forum
https://www.unido.org/news/unido-industrial-development-report-presents-fresh-evidence-future-industrialization-context-technological-paradigm-shift
https://www.unido.org/news/unido-industrial-development-report-presents-fresh-evidence-future-industrialization-context-technological-paradigm-shift
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UNIDO Industrial Analytics Platform  

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงอาบูดาบี ในการประชุมคู่ขนานของการประชุมสามัญ สมัยที่ 18 ของ 
UNIDO ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Industrial Analytics Platform (IAP) ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าว
ถือเป็นเครื่องมือทางนวัตกรรมเพ่ือเข้าถึงข้อมูลตัวชี้วัดและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย
ข้อมูลต่างๆ ถูกเลือกสรรจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนํา  

นาย Hiroshi Kuniyoshi รองผู้อํานวยการใหญ่ของ UNIDO ได้กล่าวว่า “UNIDO เห็นถึงบทบาทความสําคัญ
ของเครื่องมือทางนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลจะสามารถช่วยสนับสนุนพันธกิจขององค์กรให้สามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมและยั่งยืนได้” และยังกล่าวเสริมอีกว่า “การใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ อย่างมีนัยสําคัญ รวมทั้งยัง
สนับสนุนการออกแบบนโยบายแบบที่ต้องใช้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานอีกด้วย”   

หลังจากใช้เวลาในการพัฒนากว่า 2 ปี โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลเยอรมนี ในช่วงเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวเบื้องต้น (soft-launched) ที่ประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมนําร่อง 
(pilot workshop) ในกัมพูชา เกาหลีใต้และแอฟริกาใต้ร่วมด้วย นอกจากนี้ UNIDO ยังมีโครงการพัฒนา
ศักยภาพในส่วนของ แพลตฟอร์ม IAP เพ่ิมเติมอีกด้วย   

นาย Michael Krake รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาของเยอรมนี 
กล่าวว่า “แพลตฟอร์มนี้มีความสําคัญมากๆ ต่อพันธกิจของ UNIDO ในการสนับสนุน 2030 Agenda เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งยังกล่าวเสริมอีกว่า “เยอรมนียังคงตั้งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ต่อไปในอนาคต โดยจะเริ่มการสนับสนุนรอบสองในช่วงปลายปีนี้” 

แพลตฟอร์ม IAP นําเสนอหนทางแห่งนวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเผยแพร่และการสนับสนุน 
(advocacy efforts) ไปสู่ประเทศสมาชิก พร้อมทั้งยังสนับสนุนการส่งมอบการฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพอีกด้วย  
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แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวมี 3 องค์ประกอบหลัก  

 กำรค้นหำข้อมูล (Data explorer) เป็นส่วนที่นําเสนอชุดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย

ผู้ใช้สามารถเลือกสรรตัวชี้วัดที่น่าสนใจเองได้ด้วย (tailored indicators) 

 ด้ำนทั่วไป (Featured article) เป็นส่วนที่รวบรวมเอาบทความและข้อความต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ด้าน

เทคนิค เพ่ือให้ข้อมูลที่สั้นและกระชับ เกี่ยวกับปัญหาด้านอุตสาหกรรมและแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศนั้น   
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 ข้อมูลของแต่ละประเทศ (Country Profile) นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละประเทศ     

                        

 

 

 

 

 

 

 

หากท่านใดสนใจในแพลตฟอร์ม IAP สามารถเข้าไปได้ตามลิ้งค์นี้ IAP Platform 
แหล่งที่มำ : https://www.unido.org/news/unidos-industrial-analytics-platform-harness-
power-data-evidence-based-policies  

………………………………………………………………………………………………………… 

โครงกำรน ำร่องไฮโดรเจน “สีเขียว” (CO2-neutral (“green”) Hydrogen) 

 
โครงการนําร่องไฮโดรเจน “สีเขียว” ถูกจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ของบริษัทผู้ผลิตเหล็ก voestalpine ที่เมือง Linz 
ประเทศออสเตรีย โดยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากถึง 6 ล้านเมกะวัตต์และสามารถสร้างไฮโดรเจน         

https://iap.unido.org/?_ga=2.80479248.660153353.1573464951-1118481936.1554212144
https://www.unido.org/news/unidos-industrial-analytics-platform-harness-power-data-evidence-based-policies
https://www.unido.org/news/unidos-industrial-analytics-platform-harness-power-data-evidence-based-policies
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“สีเขียว” ได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่สุดของเทคโนโลยีนี้ใน
ปัจจุบัน (CO2 neutral production of hydrogen หรือการผลิตไฮโดรเจน โดยไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกไซต์ในกระบวนการ) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการศึกษาว่าการใช้เทคโนโลยี (Proton 
exchange membrane, PEM) เพ่ือการผลิตไฮโดรเจน “สีเขียว” มีความเป็นไปได้เชิงอุตสาหกรรมหรือไม่    

โครงการนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจํานวน 18 ล้านยูโร (หรือ 20 ล้าน USD) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
สนับสนุนเงินทุนของสหภาพยุโรปที่ชื่อว่า “H2FUTURE” โดยร่วมกับ บริษัท voestalpine (ผู้ผลิตเหล็ก) 
VERBUND (ผู้ ให้บริการด้านพลังงาน) Siemens (ผู้ผลิตอิเล็กโทรไลเซอร์ประเภท Proton exchange 
membrane, PEM) Austrian Power Grid (ผู้สนับสนุนด้านพลังงานเพื่อเอ้ืออํานวยต่อโครงการ ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของ VERBUND) และพันธมิตรด้านการวิจัย K1-MET (ออสเตรีย) และ Energy Research Centre of 
the Netherlands, ECN (เนเธอร์แลนด์) ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาพลังงานหมุนเวียนเพ่ือมาทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิลในภาคอุตสาหกรรมเหล็กในระยะยาว โดยทดสอบศักยภาพในการให้บริการเชิงเครือข่ายและ
การชดเชยความผันผวนในระบบ Power Grid ซึ่งหมายถึง การช่วยดึงพลังงานส่วนเกินจาก Power grid ได้
ตามความต้องการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญของการผันผวนจากการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงหมุนเวียน   

โดยนาย Wolfgang Hesoun ประธานกรรมการบริหารบริษัท Siemen AG ของออสเตรีย กล่าวว่า “ใน
โครงการได้ใช้พลังงานหมุนเวียนในการแยกน้ําออกเป็นส่วนๆ คือ ไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งกระบวนการนี้มี
ศักยภาพอย่างมากในการลดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากภาคพลังงานและระบบเศรษฐกิจและทําให้มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น” พร้อมกล่าวเสริมอีกว่า “H2FUTURE” ถือเป็นก้าวสําคัญในการสร้างพ้ืนฐานสําหรับอนาคต
ในการประยุกต์ใช้ electrolysis ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะมาเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมในอนาคต เช่น 
อุตสาหกรรมเหล็ก โรงกลั่น การผลิตปุ๋ยและอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไฮโดรเจนเป็นจํานวนมาก”  

จากเป้าหมาย Global climate goals ที่ต้องการกําจัดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์อย่างสมบูรณ์ภายในปี 
2050 ทําให้เกิดความท้าทายขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการพลังงานอย่างมากในการหาหนทางเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งในท่ีนี้ CO2-neutral (“green”) Hydrogen ถือเป็นทางเลือกในอนาคตที่มีแนวโน้ม
มากที่สุดสําหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ (energy transition) 

ในขณะที่นาย Herbert Einbensteiner ประธานกรรมการบริหารของบริษัท voestalpine AG กล่าวว่า 
“พวกเราได้ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตเหล็กในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการดําเนินโครงการนําร่องไฮโดรเจน “สีเขียว” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก           
ในพ้ืนที่โรงงานของเราในเมือง Linz โดยพวกเราถือว่าสําเร็จในก้าวที่สําคัญในการขับเคลื่อนสู่เทคโนโลยีนี้ ใน
ขณะเดียวกันในแง่ของเป้าหมาย global climate targets ปัจจุบันเราได้ทําการค้นคว้าเพ่ือหาเทคโนโลยี
ผสมผสาน (Hybrid technology) เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างเส้นทางระบบเตาหลอมถ่านหิน (coke/coal based 
furnace route) ที่มีอยู่กับเตาอาร์คไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งบางส่วนมาจาก ไฮโดรเจน “สีเขียว” 
ด้วย” และกล่าวเสริมว่า “เงื่อนไขเบื้องต้นที่สําคัญในการวางแผนด้านไฟฟ้าสีเขียวและไฮโดรเจน “สีเขียว”  
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คือการมีพลังงานหมุนเวียนในปริมาณที่เพียงพอในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งนี่จะเป็น
หนทางเดียวที่จะเกิดการหันมาใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการแข่งขันได้”  

จากปัจจัยด้านวัตถุดิบ แหล่งพลังงานและความสามารถในการเก็บสะสมได้ ทําให้ไฮโดรเจน “สีเขียว” สามารถ
สนับสนุนการลดคาร์บอน (decarbonizing) ในพลังงานและกระบวนการที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์จํานวนมาก
ได้อย่างมีนัยสําคัญ โดยศักยภาพดังกล่าวทําให้น่าสนใจต่อการนําไปใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง
โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าและการเดินทางโดยรถไฟ ยิ่งไปกว่านั้น responsive electrolysers ยังช่วย
ตอบสนองต่อการบริหารจัดการ Power grid สําหรับ overloaded transmission networks ที่จะมีเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ได้  กล่าวโดยรวมคือ H2FUTURE ถือเป็นต้นแบบของการร่วมมือ cross-sector cooperation ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

นาย Wolgang Anzengruber ประธานกรรมการบริหารของบริษัท VERBUND ได้อธิบายว่า “การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนให้พลังงานอย่างไม่สม่ําเสมอและมีความผันผวน เช่น ลม แสงอาทิตย์  ในขณะที่ 
เทคโนโลยีไฮโดรเจน “สีเขียว” นี้จะมาช่วยในการจัดเก็บกระแสไฟฟ้าและทําให้สามารถนําไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า
และมีประโยชน์มากขึ้น” 

นาย Bart Biebuyck กรรมการผู้จัดการของ Fuel Cell Hydrogen Joint Undertake (FCH JU) กล่าวว่า 
“โครงการ H2FUTURE เป็นหนึ่งใน Flagship Project ของ FCH JU มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยให้ European 
electrolyser OEMs พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและศักยภาพได้ตามข้อกําหนดของภาคอุตสาหกรรมยุโรปที่
ต้องการให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” โดยสําหรับโครงการนี้ FCH JU ได้จัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุน
ด้านการวิจัยถึง 12 ล้านยูโร (13.2 ล้าน USD) 

หากท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ หนทางนี้จะสามารถลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 1 ใน 3 ภายในระหว่างปี 2030 ถึง 2035 ในขณะที่ บริษัท voestalpine จะยังคง
พยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมการใช้ ไฮโดรเจน “สีเขียว” ในกระบวนการผลิตเหล็กมากข้ึน โดยคาดว่าภายใน
ปี 2050 กลุ่มบริษัทจะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าร้อยละ 80    

หมายเหตุ - (หากสนใจชมวีดีโอเกี่ยวกับโครงการ (ภาษาเยอรมัน) เข้าชมได้ตามลิ้งค์นี้ 
https://www.youtube.com/watch?v=0hzZXH_YdEY  

แหล่งที่มำ : https://www.powerengineeringint.com/2019/11/19/worlds-largest-green-hydrogen-
pilot-begins-operation-in-austria/?topic=73085  

………………………………………………………………………………………………………… 
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