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EU-Industry review 

ปีที่ 6 ฉบับที ่8 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2562 

 รำยงำน UNIDO 'ปลดล็อคศักยภำพของอุตสำหกรรม 4.0 
ส ำหรับ ประเทศก ำลังพัฒนำ' 

 UNIDO-FAO เปิดตัวโครงกำรสร้ำงงำนให้เยำวชนใน
ภำคอุตสำหกรรมเกษตรแอฟรกิำ 

 UNIDO จับมือญี่ปุ่นผลักดันนวัตกรรมในแอฟริกำ  

 UNIDO-NEC ร่วมพัฒนำระบบ ICT เพื่ออุตสำหกรรมยั่งยืน 

 UNIDO- บังคลำเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 4.0 

 แนวทำงร่วมพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสำหกรรม 4.0 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่ เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำร
อุตสำหกรรมไทย ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเวบบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ 
ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำน
บทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่เกี่ยวข้องได้ที่เวบบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 
Royal Thai Embassy 
48 Cottagegasse,  
1180, Vienna Austria 

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตทีป่รึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นายพีระพันธ์ จิตราภิรมย์  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 
https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 
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รำยงำน UNIDO 'ปลดล็อคศักยภำพของ
อุตสำหกรรม 4.0 ส ำหรับ ประเทศก ำลัง
พัฒนำ '   

UNIDO 
กรุงจากาตาร์ , 28 สิงหาคม 2562 - UNIDO 
ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการ
ต่างประเทศของอินโดนีเซีย ได้น าเสนอรายงาน 
'ปลดล็อคศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 ส าหรับ 
ประเทศก าลังพัฒนา ' ต่อท่ีประชุมระดับภูมิภาค
ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมคร้ังท่ีหนึ่ง 

รายงานดังกล่าวครอบคลุมถึงหัวข้อหลักและ
ข้อเสนอแนะของการประชุมระดับภูมิภาคครั้ง
แรกในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ท่ีมุ่งจัดการกับความท้าทายและโอกาส 
ท่ีจะมาจากการพัฒนาดังกล่าว พร้อมเสนอแนะ
นโยบายท่ีเหมาะสมและแนวปฏิบัติ ท่ีดี ท่ีสุด 
(Best practice) เพ่ือผลประโยชน์ท่ีได้รับสูงสุด 

น า ย  Doddy Rahadi ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์  
Resilience, Regional and International 

Industrial Access กระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว
ต่อท่ีประชุม “ อุตสาหกรรม 4.0 จะส่งผล
กระทบต่อสถาบันและการก ากับดูแล เนื่องจาก
อ านาจในการตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงไป และ
ศักยภาพของเทคโนโลยี ใหม่ ๆ จะน ามาซึ่ง
อุปสรรคใหม่  ๆ ในการเข้ าสู่ ตลาด ในทุก
ภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น รัฐบาลอินโดนิเซีย
ได้ เ ต รี ยม ทิศทาง เชิ ง กลยุ ท ธ์ ส าหรั บก าร
ด า เนินการอุตสาหกรรม 4.0 และมีความ
กระตือรือร้นอย่างมากในการร่วมมือกับประเทศ
ผู้ บุ ก เ บิ ก แ ล ะ ศู น ย์ ก ล า ง ร ะ ดั บ โ ล ก เ ช่ น 
Hannover Messe   

น า ง  Olga Memedovic หั ว ห น้ า แ ล ะ ร อ ง
ผู้อ านวยการของ UNIDO ส านักการค้าการลงทุน
และนวัตกรรมกล่าว ต่อท่ีประชุม ว่า “ UNIDO 
ในฐานะหน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติท่ีให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มี
บทบาทส าคัญในการแบ่ งปันความรู้ แ ละ
เทคโนโลยี การเชื่อมต่อภาคส่วนต่าง ๆ และ
เชื่อมต่อข้ามตลาดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  
รวมท้ังการด าเนินการให้การศึกษาและฝึกอบรม 
ความพยายามในการท างานร่วมกันในด้าน
เหล่านี้  จะสามารถสร้างความเข้าใจท่ีดีขึ้น
เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การ
สร้างระบบการก ากับท่ีเข้มแข็ง 

ในระหว่ า งการน า เสนอรายงานดั ง กล่ า ว 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมประชุม
ต่างเสวนาถึงกิจกรรมท่ีด าเนินการตั้งแต่การ
ประชุมระดับภูมิภาคในเดือนพฤศจิกายน 2561 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามวาระบาหลี (Bali Agenda) การประชุม
ดังกล่าวเป็นไปภายใต้ความคิดริเริ่มระดับชาติ
ของประเทศอินโดนิเซียภายใต้โครงการ 'การ
สร้างอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย 4.0' 

 
UNIDO-FAO เปิดตัวโครงกำรสร้ำงงำนให้
เยำวชนในภำคอุตสำหกรรมเกษตร
แอฟริกำ 

UNIDO 

โยโกฮาม่า, ญี่ปุ่น 29 สิงหาคม 2562 – ระหว่าง
การประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาแอฟริกา
ครั้งท่ีเจ็ด (TICAD7) UNIDO องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสหภาพ
แอฟริกา (AU) พร้อมด้วยพันธมิตรจ านวนมาก ได้
เปิดตัว 'โครงการส าคัญเพื่อเร่งการจ้างงาน
เยาวชนในภาคเกษตรและธุรกิจการเกษตรใน
แอฟริกา' 

ทวีปแอฟริกามีประชากรอายุโดยเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
ในโลก โดยมีคนหนุ่มสาวกว่า 600 ล้านคนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน มีศักยภาพท่ีส าคัญส าหรับการจ้าง
งานในภาคเกษตรและการแปรรู ปเกษตร 
ขับเคลื่อนโดยความต้องการการบริโภคท่ีเพิ่มขึ้น

ในภาคอาหารท่ีปลอดภัยและเชื่อถือได้ ส่งผลให้มี
โอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ท่ีถูกสร้างขึ้นส าหรับ
ผู้ผลิต ตามหลักการของความร่วมมือ South – 
South และ Triangular Cooperation โครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศทาง
ธุรกิจ ผ่านการสร้างงานและโอกาสส าหรับ
เยาวชนในแอฟริกัน โดยมีเป้าหมายหลักคือการ
ให้ความช่ วยเหลือด้ านเทคนิคการพัฒนา
ความสามารถและการแลกเปลี่ยนความรู้แก่
ผู้ประกอบการเยาวชน โดยให้ความส าคัญกับห่วง
โซ่คุณค่าทางการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น การ
ลงทุนทางการเกษตรท่ีมีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาพื้นท่ีชนบท และการพัฒนาท่ีจะน าไปสู่การ
ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองกับชนบท ผ่าน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  

“เมื่อเราพูดถึงศักยภาพด้านต้นทุนบุคลากรใน
แอฟริกาแล้ว เราก าลังกล่าวถึงคนหนุ่มสาวเป็น
พิเศษ” ผู้อ านวยการ FAO กล่าวต่อท่ีประชุม           
“ธุรกิจการเกษตรของแอฟริกาคาดว่าจะสร้างตลาด
มูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 และ
การเกษตรและธุรกิจการเกษตรมีศักยภาพท่ีสูงใน
การรับมือกับปัญหาการว่างงานของเยาวชน” 

การเผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ไอซีที) สามารถน าไปสู่การยกระดับขีด
ความสามารถของคนหนุ่มสาวในการคิดค้นและ
เปิดตัวธุรกิจใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้ เชื่อมโยง
เกษตรกรรายย่ อยเข้ ากั บตลาดได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการท าธุรกรรมและลด
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ความเสี่ยง อีกท้ังสร้างโอกาสใหม่ ๆ ส าหรับ
การศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคในพื้นท่ี
ชนบทท่ีห่างไกลจากตัวเมืองได้อีกด้วย 

ผู้อ านวยการใหญ่ UNIDO นายลิ ยง กล่าวต่อท่ี
ประชุม “ตามวาระ Agenda 2063 for Africa  
UNIDO มีความมุ่งมั่นท่ีจะบรรลุความมั่งคั่งท่ีมี
ความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและครอบคลุม ผ่านการผลักดันศักยภาพ
ของผู้หญิงและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘การ 
บูรณาการเยาวชนในด้านการเกษตรและธุรกิจ
การเกษตร เป็นกุญแจส าคัญในการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาการเกษตรท่ียั่ งยืนของ            
แอฟริกา หรือ Sustaining Comprehensive Africa 
Agriculture Development Programme (CAADP)' 

การเปิ ดตั ว โครงการ FAO-UNIDO Flagship 
Initiative สะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาระดับโลก 
ท่ีมีต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
และการเรียกร้องให้มีการด าเนินการระหว่าง
องค์กรพันธมิตรเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือผ่าน
การด าเนินการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเยาวชน 
และการจ้างงานตนเอง 

 

 

 
UNIDO จับมือญี่ปุ่นผลักดันนวัตกรรม             
ในแอฟริกำ 

โยโกฮามา, ญี่ปุ่น, 29 สิงหาคม 2562 - ในระหว่าง
การประชุมนานาชาติครั้งท่ีเจ็ดว่าด้วยการพัฒนา
แอฟริ กา (TICAD7)  UNIDO และกระทรวง
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น 
(METI) ส่งเสริมนวัตกรรมแอฟริกัน 

งานนี้จัดขึ้นโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เ อ ก ช น  อ ง ค์ ก ร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
สถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมหารือในด้านต่าง ๆ 
รวมท้ังระบบพลังงานหมุนเวียนมินิกริด พลังงาน
ไฮโดรเจนจากความร้อนใต้พิภพ และบทบาทของ
ญี่ปุ่นในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นายพอลล่า อิงเบรีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของรวันดา 
ได้กล่าวต่อท่ีประชุม “ ปัจจุบันรัฐบาลรวันดา
มุ่ งเน้นไปท่ีการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีท่ีผลักดันนวัตกรรม
และน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างก้าว
กระโดด”  

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC 
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นายฮิโรชิ คูนิโยชิ รองผู้อ านวยการท่ัวไปของ 
UNIDO กล่าวต่อท่ีประชุม “นวัตกรรมท่ีสร้างใน
ท้องถิ่นของแอฟริกาได้เริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมและ
เศรษฐกิจของแอฟริกาไปแล้วในระดับหนึ่ ง 
UNIDO เชื่ อ ว่ าการส่ ง เสริ มและสนั บสนุ น
นวัตกรรมในด้านพลังงานท่ียั่ งยืนจะยั งคงมี
ความส าคัญในช่วงต่อไป 

ในระหว่างการประชุม UNIDO และ MINICT ได้
ตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
ต่อไป ผ่านโครงการพัฒนาขนาดเล็กในรวันดา ท่ี
จะน าไปสู่โครงการพลังงานสะอาด Low Carbon 
Low Emission Clean Energy Programme 
(LCET) ข อ ง  UNIDO โ ค ร ง ก า ร  Global 
Cleantech Innovation (GCIP) แ ล ะ  Private 
Financing Advisory Network (PFAN) ความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งนี้เป็นตัวอย่างการด าเนินการท่ี
เป็นประโยชน์ ของภาคนวัตกรรมในแอฟริกันท่ีจะ
น าไปสู่การอ านวยความสะดวกในการลงทุนให้กับ
ภาคเอกชน การเรง่ตัวของ SMEs และ การเริ่มต้น
ธุรกิจต่าง ๆ 

UNIDO-NEC ร่วมพัฒนำระบบ ICT เพื่อ
อุตสำหกรรมยั่งยืน 

โยโกฮามา, ญี่ปุ่น, 27 สิงหาคม 2562 – ระหว่าง
การประชุมเพื่อการพัฒนาแอฟริกา ครั้งท่ีเจ็ด 
(TICAD7) UNIDO และ บริษัท NEC Corporation 
(NEC) ได้ตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือระดับ
นานาชาติโลก เพื่อพัฒนาข้อมูลและโซลูชั่น

เทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) ส าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยั่งยืน (ISID) โดยมี 
นายฮิ โรชิ  คุนิ โยะชิ  รองผู้จัดการท่ัวไปของ 
UNIDO และรองประธานบริหาร NEC นายโทชิยะ 
มัทสุกิ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ท่ีจะ
ส่ งเสริมและกระชับความร่วมมือในการใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศ ICT ส าหรับ ISID ตาม 
MOU ดังกล่าว UNIDO และ NEC จะร่วมกันสร้าง
โครงการเพื่อใช้ ICT ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การจัดหาเงินทุนและโครงการพัฒนาระดับ
นานาชาติ 

 

นางสาวอายะ โยชิดะผู้อ านวยการกอง Global 
Issues Cooperation ส านักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
กล่าว “รัฐบาลญี่ปุ่นมีความยินดีต่อการลงนาม
บันทึกความเข้าใจระหว่าง UNIDO และ NEC ใน
โอกาสส าคัญของการประชุม TICAD7 และหวังว่า
โครงการในอนาคตเกี่ยวข้องกับ MOU นี้จะช่วย
ให้ส่งผลให้เป้าหมาย SDGs บรรลุผล รวมท้ังเป็น
ก้าวส าคัญในการท างานร่วมกันและความร่วมมือ
ระหว่างแอฟริกาและญี่ปุ่น”  

นายทาคาชิ คอนโนะ ผู้อ านวยการกองความ
ร่วมมือทางวิชาการส านักความร่วมมือการค้าและ
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เศรษฐกิ จกระทรวงเศรษฐกิ จการค้ าและ
อุตสาหกรรมญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดี ต่อการ
ลงนาม MOU นี้ส าหรับความร่วมมือเพิ่มเติม
ระหว่าง UNIDO และ NEC และกล่าวแสดง
ความหวังว่าการร่วมมือครั้งนี้ จะน าไปสู่การผลิต
และโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีปลอดภัยและชาญฉลาด และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม ท่ีจะส่งให้
สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีสะดวกสบายส าหรับผู้คน
ในแอฟริกา   

ผู้อ านวยการใหญ่ UNIDO เชื่อว่าบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว จะเป็นประตูในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสององค์กรเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาและการด าเนินการตามแผนพัฒนาท่ี
ครอบคลุมและยั่ งยืนและอุตสาหกรรมผ่ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นสูง 

รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารของ NEC และ
สมาชิกคณะกรรมการ นาย โนริฮิโตะ อิชิกูโร่ 
กล่าวแสดงความยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ระดับนานาชาติของ UNIDO โดย NEC มีความ
ยินดี  เทคโนโลยีของบริษัทเป็นเทคโนโลยี
นวั ตกรรมสู ง  เช่ น  Safer City Solution, E-
money Solution, การรับรู้ และเทคโนโลยี ท่ี
เกี่ยวข้องกับ AI และต่างมีศักยภาพในการสร้าง
มูลค่ามหาศาล NEC มุ่งแก้ปัญหาความท้าทาย
ระดับโลกด้วยสโลแกนของ “โซลูชั่นเพื่อสังคม” 
เพื่อให้บรรลุสังคมท่ีให้ความปลอดภัยมั่นคง
ประสิทธิภาพและความเท่าเทียม 

 
UNIDO- บังคลำเทศจัดกิจกรรมส่งเสริม
อุตสำหกรรม 4.0 

UNIDO 

ธากา 4 สิงหาคม 2562 - UNIDO และโครงการ 
Access to Information Programme (a2 i) 
ภายใต้ส านักงานนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เป็น
เจ้าภาพการประชุมระดับชาติด้านอุตสาหกรรม 
4.0 และอนาคตแรงงานของบังกลาเทศ 

นาง René Van Berkel ผู้แทนระดับภูมิภาคของ 
UNIDO กล่าวต่อท่ีประชุมว่า Industry 4.0 เป็น
โอกาสการท างานร่วมกันของเทคโนโลยีดิจิตอล
เ ช่ น  blockchain, virtual reality แ ล ะ
ปัญญาประดิษฐ์  ด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับ
แนวหน้าเช่นการพิมพ์ 3 มิติและนาโนเทคโนโลยี 
Industry 4.0 สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ท่ีก าหนดได้  ภายใต้ต้น ทุนระดับ เดี ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  

ในระหว่ างการประชุ ม  นาย Nurul Majod 
Humayun รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียได้
เปิดตัวรายงานล่าสุดของ a2i  ในชื่อ  ‘Future 
Skills: Finding Emerging Occupations to Tackle 
the Challenges of Automation in Bangladesh’  
ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีภาคส่วนอุตสาหกรรมท่ีจะประสบ
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กับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ การ
ผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปและสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์  
เกษตรแปรรูป หนังและรองเท้า และการ
ท่องเท่ียวและการให้บริการ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจจะท าให้บริษัทขนาดเล็กเสียเปรียบ 
โดยคาดว่าจะมีการสูญเสียงานในภาคส่วน
ดังกล่าวระหว่างร้อยละ 20 และ 60 ภายในปี
ค.ศ. 2041 และอาจมีจ านวนรวมถึง 5.5 ล้าน
ต าแหน่ง 

เจ้าหน้าท่ีประสานงานหลักของ SDG Affairs 
Md. Abul Kalam Azad กล่ า ว ว่ า  เ ร า ค ว ร
ยอมรับระบบอัตโนมัติท่ีมีส่วนเร่งการเติบโตแต่
ในขณะเดียวกันแรงงานจะต้องได้รับการฝึกฝน
เพื่ อสามารถ ได้ ประ โยชน์ จากการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมท่ีก าลังใกล้เข้ามา 

การอภิปรายในหัวข้อความเร่งด่วนเพื่อการ 
reskilling และ upskilling ของแรงงาน และ
ความต้องการทักษะ Soft skills ในการจัดการ
กับความท้าทายส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก นาย 
Van Berkel ได้เน้นย้ าว่าพวกเขาสามารถได้รับ
ประโยชน์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท า ง า น แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร แ บ บ  lean 
management โดยร่วมมือกับสถาบันเทคนิค
และผู้ให้บริการด้านทักษะ สิ่งนี้สามารถอ านวย
ความสะดวกผ่านศูนย์สาธิตเพราะมันจะแสดงถึง
แนวทางการด าเนินการเทคโนโลยีดิจิตอลท่ี
ส าคัญเหล่านี ้

“UNIDO ยินดีที่จะร่วมมือกับพันธมิตรระดับชาติ
เพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Industy 4.0 
จากประสบการณ์ก่อนหน้านี้” ผู้แทน UNIDO  
ประจ าประเทศบังคลาเทศ นายซากิ อุซซามาน
กล่าวว่า UNIDO ได้เริ่มต้นกระบวนการนี้ในช่วง
ท่ีผ่านมาแล้ว และได้ร่วมทบทวนโครงการของ
ประเทศบังคลาเทศเพื่อพร้อมรับการปรับเปลี่ยน
ตามล าดับความส าคัญของรัฐบาลใหม่ท่ีจะมาถึง 

 

 
แนวทำงร่วมพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลและ
อุตสำหกรรม 4.0 

ลอนดอน, 24 กรกฎาคม 2562 - UNIDO เข้าร่วม
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง  Commonwealth 
Telecommunications Organization (CTO) 
เพื่อหารือแนวทางท่ีองค์กรระหว่างประเทศจะ
สามารถส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT 
และเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างความตระหนักถึง
เศรษฐกิจดิจิทัล 

นาย Bernardo Calzadilla-Sarmiento ผู้อ านวยการ
ส านักการค้าการลงทุนและนวัตกรรมของ UNIDO 
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ได้เน้นบทบาทและหน้าท่ีของ UNIDO ในการใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG) ผ่าน
ความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อการพัฒนาบรรทัด
ฐานและมาตรฐานใหม่  และการรวบรวม
ประสบการณ์และองค์ความรู้ ของผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติ ท่ีดี ท่ีสุดคือ
แนวทางในการผลักดันท่ีดี  

“อุตสาหกรรม 4.0 ก าลังน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ท่ีมีนัยส าคัญ และรัฐบาลจะต้องด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเพื่อรับมือกับความท้าทายท่ี
ส าคัญเหล่านี้” 

การประชุมดังกล่าวมีองค์กรระหว่างประเทศ
มากกว่า 12 องค์กรเข้าร่วม รวมถึงสหภาพ
แอฟริกา อาเซียน OECD และ World Economic 
Forum ซึ่งทุกคนเห็นพ้องว่าความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนเป็นกุญแจส าคัญในการลดการ

แบ่งแยกดิจิตอล หรือ Digital divide ท้ังในด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและ เชิ ง เทคนิ ค  (อา ทิ
ความสามารถในการสร้างและการใช้นวัตกรรมใน 
ICT) 

International Telecommunication Union 
เน้นย้ าความจ าเป็นท่ีจะต้องสนับสนุนการพัฒนา
และความกลมกลืนของมาตรฐานสากลซึ่งส ารวจ
ความพร้อมขององค์กรส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 

 

 

 

 

 

 


