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เปิดเรื่องราวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Logistics และ 
Supply Chain ระดับภูมิภาคและระดับโลกของ กนอ.
The opening story of infrastructure development to support the logistics and 
supply chain at the regional and global levels of I-EA-T

ตามรอยวิถี Smart Eco กับ กนอ. ตอนท่ี 2 : Smart Energy ระบบการจัดการพลังงาน
อัจฉริยะ และ Smart Waste ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอัจฉริยะ
Following the Smart Eco way with I-EA-T, Part 2: Smart energy 
management system and Smart Waste or Waste management system

ก้าวสู่ยุค ห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Intelligent Supply Chain)
Stepping into the Era of Intelligent Supply Chain

49 ปี กนอ. TRANSFORM…TO THE SUSTAINABLE FUTURE 
เปล่ียนเพ่ืออนาคต...สู่การเติบโตอย่างย่ังยืน
Celebrating I-EA-T’s 49th Anniversary  “TRANSFORM…TO 
THE SUSTAINABLE FUTURE”

มาร่วม “เปล่ียนเพ่ืออนาคต...สู่การเติบโตอย่างย่ังยืน” สรุปแนวคิดสำ คัญจากปาฐกถาพิเศษ
และวิสัยทัศน์ผู้ว่าการ กนอ.
“Transformation….towards Sustainable Growth” Crucial Concepts from 
Keynote Speeches and Visions of Governor and Former Governor of I-EA-T

ปี 2022 ปีแห่งผลตอบรับท่ีชัดเจนของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน
2022: The Year of Sustainable Supply Chain Management

แวดวงข่าว กนอ. 



ภาคอุตสาหกรรมโลกในปี 2565 ยังคงเต็มไปด้วย

ความท้าทาย โดยเฉพาะการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ในพลวัตทางเศรษฐกิจการลงทุน รวมไปถึงประเด็นทาง

การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 

เช่ือมโยงไปสู่ภาคบริการบางประเภท เช่น พลังงาน โทรคมนาคม 

การขนส่งและโลจิสติกส์ ฯ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนสำ คัญ

ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม

	 ความก้าวหน้าในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์	 รวมถึงการ 

ปรับตัวสู่แนวคิดในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่	 อย่าง	

Intelligent Supply Chain นับว่าเป็นอีกกระแสส�าคัญที ่

ถูกกล่าวถึงในระดับสากล	วารสาร	Eco	Challenge	ฉบับนี้	จึงได้

รวบรวมแนวโน้มใหม่ๆ	 ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานส�าหรับธุรกิจ

อุตสาหกรรมรับปี	 2565	 พร้อมพาทุกท่านไปติดตามเร่ืองราวการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่รองรับ	Logistics	และ	Supply	Chain	

ระดับภูมิภาคและระดับโลกของ	 กนอ.	 ที่มีโครงการท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ	

	 ท่านยังสามารถติดตามเนื้อหาตอนที่	 2	 ของบทความซีร่ีส์	

“ตามรอยวิถี Smart Eco กับ กนอ.” ซึ่งน�าเสนอการด�าเนินงาน

ภายใต้ความ	Smart	 อีก	 2	ด้านที่ส�าคัญไม่แพ้ด้านอื่นๆ	นั่นก็คือ	

Smart	 Energy	 ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ	 และ	 Smart	

Waste	 ระบบการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอัจฉริยะ

นอกจากนี้	 ยังมีเนื้อหาพิเศษสรุปแนวคิดส�าคัญจากเวทีสัมมนา  

ครบรอบ 49 ปี กนอ. เปลีย่นเพ่ืออนาคต...สู่การเติบโตอย่างย่ังยืน 

ที่น�ามาฝากกันในฉบับอีกด้วย	

	 ท้ายสุดนี้	 ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล�้าแค่ไหน	 การให้ความ

ส�าคัญกับการจัดการระบบ	 Logistics	 ต่างๆ	 ให้เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อมยังคงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความส�าคัญ	 เพราะจะน�า

มาซ่ึงความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจให้ท่านสามารถแข่งขันใน 

ตลาดโลกได้อย่างแท้จริง	

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ	

	 Embracing	advancement	in	transportation	and	logistics,	

and	Intelligent	Supply	Chain	is	among	popular	topics	in	

today’s	world.	In	this	issue,	Eco	Challenge	presents	supply 

chain	management	trends	for	industrial	businesses	for	2022,	

and	I-EA-T	development	of	Map Ta Phut Industrial Sea Port 

Phase 3	as	strategic	infrastructure	to	serve	regional	and	

international	logistics	and	supply	chains.	

	 Also,	not	to	be	missed	is	the	Series	2	of	“Smart Eco 

with I-EA-T”,	about	its	smart	operation	based	on	Smart	

Energy	and	Smart	Waste	management.	Moreover,	grasp	

the	 crucial	 concepts	 from	 keynote	 speeches	 in the  

celebration of I-EA-T’s 49
th
 Anniversary: “Transforma-

tion….towards Sustainable Growth”	in	our	Special	Report.		

	 Lastly,	no	matter	how	advanced	our	technology	gets,	

green	 logistics	 management	 is	 an	 important	 factor	 for	

businesses	to	thrive	sustainably	in	today’s	global	market.			

Until	we	meet	again	in	the	next	issue.	

In 2022, the global industrial sector continues to 
face major challenges, especially those caused by 
changing investment landscape, and political 
and environmental crises, which have made 
constant impacts on a global scale.  Service industries 
such as energy, telecommunications, transportation 
and logistics remain contributing factors to 
economic growth as a whole.   

Perspective
สารจากผู้ว่าการ

3มกราคม - มีนาคม 2565



4

I-EA-T
Story

Challengeecomagazine

รวมเรื่องราวดีๆ ที่ กนอ. อยากให้คุณรู้

Logistics และ 

Supply Chain

 ตามรายงานขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ

การพัฒนา (UNCTAD) ได ้เผยข้อมูลที่น ่าสนใจเก่ียวกับ 

การค้าโลกว่า ถึงแม้จะมีการหยุดชะงักเกิดข้ึนในระบบห่วงโซ่

อุปทานโลกอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 กอปรด้วย

ประเด็นปัญหาเร้ือรังอื่นๆ แต่ตัวเลขการค้าโลกก็แตะระดับสูงสุด

เป็นประวัติการณ์ในปี 2564 ที่ผ่านมา เมื่อแนวโน้มการค้าเร่ิม 

ฟื ้นตัว การขนส่งและโลจิสติกส์ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ 

เคลื่อนย้ายสินค้าจึงเป็นอีกภาคส่วนที่ถูกจับตา เพราะที่ผ่านมา 

ภาคการขนส่งของโลกโดยเฉพาะการขนส่งผ่าน “ท่าเรือ” นับเป็น

จุดยุทธศาสตร์ส�าคัญ โดยเฉพาะเมื่อปริมาณการขนส่งสินค้า 

ขาเข้าทีเ่พ่ิมข้ึนจากเอเชีย (จากความต้องการของผูบ้ริโภคทีสู่งเป็น

ประวัติการณ์) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก กลายมาเป็นความท้าทายด้าน 

Logistics และห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ส�าคญัระดบัภมูภิาค

และระดับโลก

เปิดเรื่องราวการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ

ระดับภูมิภาคและระดับโลกของ กนอ. 
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The opening story of 
infrastructure development 
to support the logistics and 
supply chain at the regional 

and global levels of I-EA-T

 According to the United Nations Report on Trade and 

Development (UNCTAD), there are some interesting facts 

about global trade. Despite the disruption in the global 

supply chain due to the COVID-19 situation, along with 

other chronic issues, global trade figures hit a record high in  

2021. When the trade trend begins to recover, transportation 

and logistics will be important factors in the movement of  

goods, so it is another sector that is being watched. In 

the past, the world’s transportation sector, especially 

transport via “ports,” was considered an important  

strategic point. Especially when the volume of inbound 

shipments increased from Asia (from the record of  

consumer demand) has increased dramatical ly.  

It has become an important regional and global challenge 

in Logistics and Supply Chain management.
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โครงการท่าเรือที่แพงที่สุดในปี 2564 
Most Expensive Port Projects in 2021

มูลค่าโครงการ
The project value is 
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รวมเรื่องราวดีๆ ที่ กนอ. อยากให้คุณรู้

“ท่าเรือ” โครงสร้างพื้นฐานที่นานาประเทศเร่งลงทุน
 ในช่วงเวลาทีห่่วงโซ่อปุทานทัว่โลกยงัเผชิญหน้ากับความเส่ียง

และความท้าทาย รวมถึงความต้องการที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน  

การลงทุนในท่าเรือจึงมีความส�าคัญและเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร ์

ที่หลายประเทศเร่งพัฒนา โดยนับตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นมา  

มโีครงการก่อสร้างท่าเรือหลกัทัว่โลกถึง 84 โครงการ มลูค่ารวมกัน 

สูงกว่า 39 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งภายหลังมีหลายแห่ง

ที่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ทว่าโครงการ

ท่าเรือทีแ่พงทีสุ่ด 10 อนัดบัแรกของโลกทีม่ต้ีนทนุรวมกันประมาณ  

22 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ยงัคงเดนิหน้าก่อสร้างตามแผนงาน  

ซึ่งหนึ่งในนั้นมีโครงการก่อสร้าง “ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะที่ 3” ของไทยรวมอยู่ด้วย

 โดยโครงการท่าเรือที่มีมูลค่าสูงที่สุดซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแอลจีเรีย เมื่อแล้ว

เสร็จจะมีท่าเทียบเรือจ�านวน 23 ท่า มีความยาวรวม 6,320 เมตร ครอบคลุม 

พื้นที่ 1,032 เฮกตาร์ และพื้นที่ส�าหรับการขนส่ง 2,600 เฮกตาร์ ปริมาณงาน

ประจ�าปีคิดเป็น 6,300,000 ตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานขนาด 20 ฟุตบวกกับ 

สินค้าเทกอง 27.5 ล้านตัน

 The most valuable port project is located in Algeria. When  

completed, there will be 23 berths with a total length of 6,320 meters, 

covering an area of 1,032 hectares and 2,600 hectares of shipping 

space. The annual throughput amounted to 6,300,000 standard  

20-foot containers plus 27.5 million tons of bulk cargo.

Cherchell El 
Hamdania Port 
Development, 
Algeria: 

Grand Faw Port 
Container Terminal, 
Iraq: 

Sorong Port 
Development, 
Indonesia: 

Map Ta Phut 
Industrial Port 
Development 
Phase III, Thailand: 

Dakhla Atlantique 
Port Complex, 
Morocco:

ท่าเรือ Cherchell El 
Hamdania Port 
Development, 
ประเทศแอลจีเรีย 

ท่าเรือ Grand Faw Port 
Container Terminal, 
ประเทศอิรัก

ท่าเรือ Sorong Port 
Development, 
ประเทศอินโดนีเซีย

ท่าเรืออุตสาหกรรม 
Map Ta Phut Industrial 
Port Development 
Phase III, ประเทศไทย 

ท่าเรือ Dakhla 
Atlantique Port 
Complex, 
ประเทศโมรอคโค 

พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

billion US dollars. billion US dollars. billion US dollars. billion US dollars. billion US dollars.
6 3 1.8 1.7 1.7
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โครงการท่าเรือที่แพงที่สุดในปี 2564 
Most Expensive Port Projects in 2021

มูลค่าโครงการ
The project value is 

มูลค่าโครงการ
The project value is 

มูลค่าโครงการ
The project value is 

มูลค่าโครงการ
The project value is 

มูลค่าโครงการ
The project value is 
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“Ports” infrastructure that many countries 
accelerate to invest
  At a time when global supply chains still face risks 

and challenges, including increasing demand, investment 

in ports is, therefore, an important strategy that many 

countries are using to accelerate development. Since the 

beginning of 2021, there have been 84 major port projects 

around the world, totaling more than US$39.9 billion. Many 

of them later had to be halted due to economic conditions. 

But the world’s 10 most expensive port projects, with a 

combined cost of about US$22 billion, are still on schedule. 

One of them has a construction project, “Map Ta Phut 

Industrial Port Development Phase III” in Thailand, which 

is also included.

“ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3” หนึ่งใน 5 

โครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC

 ส�าหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 

ที่ 3 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ของลิสต์ท่าเรือที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลก

ในปี 2564 ซ่ึงด�าเนินการโดย กนอ. ถือเป็นอีกหนึ่งโครงสร้าง 

พ้ืนฐานหลกัทีส่�าคญั 1 ใน 5 ของโครงการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงรัฐบาลให้ความส�าคญัมาโดยตลอด เนือ่งจาก 

เป็นโครงการทีจ่ะก่อให้เกิดการลงทนุในด้านต่างๆ ครอบคลมุทกุมติิ 

ท�าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ

ประชาชนได้อย่างยั่งยืน

“Map Ta Phut Industrial Port Development Phase III” 

is one of the 5 main infrastructures of the EEC

 The Map Ta Phut Industrial Port Development Phase III,  

ranked 4
th
 on the list of the world’s most valuable ports 

in 2021, is one of the five major infrastructure projects in 

the Eastern Economic Corridor (EEC), which the government 

has always given importance to because it is a project 

that will cause investment in various fields covering all 

dimensions, thereby enhancing the quality of life for the 

people sustainably.

Barra do Dande Port 
Development, 
Angola: 

Ramayapatnam 
Seaport Development, 
Andhra Pradesh: 

Sokhna Port Docks 
and New Berths 
Development, 
Egypt:

Sever Bay Oil 
Terminal, Russia: 

NOLA Oil Terminal, 
United States

(ที่มา/Source: https://www.ship-technology.com/features/the-ten-most-expensive-port-projects-in-the-last-year/)

ท่าเรือ Barra do 
Dande Port 
Development, 
ประเทศแองโกล่า 

ท่าเรือ Ramayapatnam 
Seaport Development, 
รัฐอานธรประเทศ 

ท่าเรือ Sokhna Port 
Docks and New 
Berths Development, 
ประเทศอียิปต์ 

ท่าเรือ Sever Bay 
Oil Terminal, 
ประเทศรัสเซีย

ท่าเรือ NOLA Oil 
Terminal, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ

billion US dollars. billion US dollars. billion US dollars. billion US dollars. million US dollars.

1.5 1.4 1.3 1.2 930

Ship-technology เว็บไซต์ข่าวชั้นนำ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในอุตสาหกรรมการเดินเรือ ได้ทำ การรวบรวมข้อมูล 10 โครงการท่าเรือที่แพงที่สุดแห่งปี 2564  
ซึ่งมีมูลค่ารวมกันประมาณ 22 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ดังต่อไปนี้ 

Ship-technology, the leading procurement news website in the maritime industry, has compiled a list of the top 10 most e 
xpensive port projects of 2021 with a combined estimated value of US$22 billion as follows:
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รวมเรื่องราวดีๆ ที่ กนอ. อยากให้คุณรู้

ที่มาของข้อมูล: 1. UNCTAD 2. Ship-technology 3. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Source of information: 1. UNCTAD 2. Ship-technology 3. Industrial Estate Authority of Thailand

 โดยท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ก่อสร้างบนพื้นที่ 

1,000 ไร่ ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน งาน

ถมทะเลและขุดลอกร่องน�้า ประมาณ 12,900 ล้านบาท และการ

ลงทุนท่าเรือก๊าซ ประมาณ 35,000 ล้านบาท ส่วนช่วงที่ 2 การ

ลงทนุท่าเทยีบเรือสินค้าเหลว ประมาณ 4,300 ล้านบาท และ คลงั

สินค้าหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 3,200 ล้านบาท

 รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) ได้กล่าวสรุปถึงภาพรวมของโครงการพัฒนา

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ว่าจะสามารถ

รองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในอนาคต เพิ่มขีดความ

สามารถในการรองรับและขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลว 

รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ  

ที่มีความต้องการใช้บริการเพ่ิมข้ึนในอนาคตได้อย่างครอบคลุม 

และคาดว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2567 สามารถ

เปิดให้บริการได้ประมาณปี 2569 ก่อให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน เกิด

การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่

 ล่าสุด กนอ. ได้เร่ิมเปิดขายซองประกวดราคาโครงการพฒันา

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2) แปลง A มูลค่า

ลงทนุ 4,500 ล้านบาท เช่น ท่าเรือและศนูย์การขนถ่ายสินค้าเหลว 

แปลง C มูลค่าลงทุน 3,500 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจาก

เอกชนหลายราย 

 ในอนาคต เมื่อโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  

ใน EEC แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เราอาจได้เห็นการลงทุนใน

พ้ืนท่ีท่ีมากข้ึน และท�าให้ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะ 

ที่ 3 ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และเป็นท่าเรืออุตสาหกรรม

ที่มีความส�าคัญระดับโลกก็เป็นได้ 

 The Map Ta Phut Industrial Port Development Phase 

III is constructed on an area of 1,000 rai, comprising Phase I,  

infrastructure investment, sea reclamation, and dredging 

work, approximately 12.9 billion baht, and gas port  

investment of approximately 35 billion baht, while Phase 

II, investment in liquid cargo terminals, approximately 4,300 

million baht, and warehouses or related businesses,  

approximately 3,200 million baht. 

 Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala, Governor of the  

Industrial Estate Authority of Thailand (I-EA-T), has  

summarized the overview of the Map Ta Phut Industrial 

Port Development Phase III (Phase I) that will be able to 

support the growth of petrochemical products in the future, 

increase the capacity to support and unload natural  

gas and liquid goods, and create stability in the country’s 

energy. The demand for services has increased  

comprehensively in the future, and the project is expected 

to be completed around 2024 and be open for service 

around 2026, creating more employment. As a result, there 

is an economic push and investment in the area.

 Recently, I-EA-T has started selling bidding envelopes 

for the Map Ta Phut Industrial Port Development Project 

Phase III (Phase II), Plot A, with an investment value  

of 4,500 million baht, such as a port and a liquid cargo 

handling center, and Plot C, with an investment value 3,500 

million baht. By making investments open to other and 

related businesses. Therefore, It is a good opportunity for 

the private sector who are interested.

 In the future, when the EEC project supports  

investment in various industries as its target, we may 

see Thai industrial port ranked among the largest and 

top-loading ports in the region or the world.
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ตามรอยวิถี 
SMART ECO 

กับ กนอ. ตอนที่ 2 :
SMART ENERGY ระบบ

การจัดการพลังงานอัจฉริยะ และ 
SMART WASTE ระบบการ

จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วอัจฉริยะ

FOLLOWING 
the SMART 
ECO with
I-EA-T, Part 2: 
SMART ENERGY 
management
system and 
SMART WASTE or 
Waste management 
system 

Smart Eco
Industrial Estate Way

เรียนรู้สู่วิถีการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ คำ ตอบในการดำ เนินธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่

9มกราคม - มีนาคม 2565
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การใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเหลือ 449 MWh/year  

คิดเป็นอัตราการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงถึง 35.67% และก�าลังเข้าใกล้ 

เป้าหมายการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในทุกขณะ

 นอกจากนีอ้าคารส�านกังานนคิมอตุสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ได้

รับรางวัล Thailand Energy Award 2018 รางวัลดีเด่น ด้าน

อนรัุกษ์พลงังาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน 

อาคารเขียว (Green building) เมื่อปี 2561 อีกด้วย

ตัวอย่างการด�าเนินงาน สู ่การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย ์
ของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล
 1) มรีะบบควบคมุการใช้พลงังานของอาคารให้มปีระสิทธภิาพ  

   เช่น VSD Chiller, Solar rooftop, LED Lighting ระบบ  

   C-Bus ควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าอาคาร

 2) ติดตั้งระบบ Solar rooftop สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้  

   160,000 kWh/ปี และลดค่าใช้จ่ายลง 600,000 บาท/ปี

 3) เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED Lighting ในปี 2561 สามารถ 

   ลดพลังงานไฟฟ้าได้ 40,000 kWh/ปี และลดค่าใช้จ่ายลง  

   160,000 บาท/ปี

 4) น�าระบบ C-Bus มาใช้ในควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าอาคาร  

   ลดการใช้พลงังานลงได้ 249 MWh/ปี หรือคดิเป็น 35.67%

 5) จัดท�าโครงการ 3C close control change เพื่อส่งเสริม 

   ให้พนักงานมีความตระหนักในการประหยัดพลังงาน

 นับเป็นตอนที่ 2 กับบทความในซีร่ีส์ “ตามรอยวิถี Smart 

Eco กับ กนอ.” ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆ พร้อมตัวอย่างการ

ด�าเนนิงานของนคิมอตุสาหกรรมต่างๆ  สูก่ารเป็น “นิคมอุตสาหกรรม 

เชงินิเวศอัจฉรยิะ หรอื Smart Eco Industrial Estate” ซ่ึงในฉบบันี้ 

เราจะพาท่านไปพบกับความ Smart อีก 2 ด้านที่ส�าคัญไม่แพ้ด้าน

อื่นๆ นั่นก็คือ Smart Energy ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ 

และ Smart Waste ระบบการจดัการส่ิงปฏกูิลหรือวัสดทุีไ่ม่ใช้แล้ว

อัจฉริยะ

Smart Energy ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ
 มีเป้าหมายเพ่ือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

มุง่เน้นให้นคิมอตุสาหกรรมหรือท่าเรืออตุสาหกรรมมกีารวิเคราะห์ 

ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงาน น�าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช ้

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีค่าประสิทธิภาพ 

การใช้พลังงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือ มีการใช้พลังงานทดแทน

มีการวิเคราะห์ ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงาน ซึ่งในปัจจุบันมีนิคม

อุตสาหกรรมจ�านวนมาก ที่น�าหลักเกณฑ์ในด้าน Smart Energy 

มาปรับใช้ และในฉบบันี ้เราจะพาทกุท่านไปตดิตามการด�าเนนิงาน

ของหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้าน Smart Energy ได้แก่ 

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล

นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ยกระดับอาคารสู่การใช้
พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
 นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล นับเป็นนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งแรกๆ ทีต่อบรับหลกัเกณฑ์สู่การเป็นนิคมอตุสาหกรรมเชิงนเิวศ

อจัฉริยะ และได้มกีารจดัท�า “แผนการยกระดับอาคารให้เป็นอาคาร 

ท่ีใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” ซ่ึงเป็นโครงการที่มีความโดดเด่น 

และประสบผลส�าเร็จอย่างเห็นได้ชัด คือนับจากปี 2555 ที่มีการ 

ใช้ไฟฟ้าในอาคารอยู่ที่ 698 MWh/year ในปี 2561 สามารถลด

679 675

2012
เปิดใช้อาคาร 

สำ นักงาน RIL

2014
ศึกษามาตรฐานอาคารเขียว/

วิเคราะห์ GAP/
ลดการใช้ chiller pump

2015
เริ่มมาตรการประหยัดไฟฟ้า 3C

ศึกษาโครงการ Solar

2016
ติดตั้ง 

VSD chiller

MWh/year MWh/year MWh/year MWh/year

698 673
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 This is the second part of articles in the series  

“Following the Smart Eco Way with I-EA-T” that will tell 

good stories, along with examples of various industrial 

estate operations towards becoming “Smart Eco Industrial 

Estates”. In this issue, we will take you to meet with two 

other aspects of Smart Eco ways that are as important as 

other aspects, namely Smart Energy, a Smart energy 

management system, and Smart Waste, a Smart waste or 

Waste management system. 

Smart Energy Management System 
 Aims for energy efficiency by focusing on industrial 

estates or industrial ports for analysis, review, and  

improvement procedures; and applying technology or  

innovation to increase energy efficiency by continuously 

improving energy efficiency values or by using renewable 

energy analysis, review, and improvement procedures, 

where many industrial estates currently apply the Smart 

Energy criteria. And in this issue, we will take you all to 

follow the operation of one of the model industrial estates 

in Smart Energy, namely the R.I.L Industrial Estate.

R.I.L. Industrial Estate upgrades buildings to 
zero net energy consumption
 R.I.L. Industrial Estate is the first that responds to  

the criteria for being a Smart Eco Industrial Estate and has  

been prepared for the “Program to Upgrade the Building 

to a Net Zero Energy Building” is a unique and noticeable 

success, with 698 MWh/year in building electricity usage  

since 2012. The Provincial Electricity Authority’s electricity 

consumption was reduced to 449 MWh/year in 2018, 

representing a 35.67% reduction in electricity consumption, 

and is approaching our net zero energy consumption 

target all the time.

 In addition, the R.I.L. Industrial Estate office building 

received the Thailand Energy Award 2018, an outstanding 

award for energy conservation in the category of creative 

buildings for energy conservation and green building in 

2018 as well. 

Operation example towards zero net energy 
consumption at R.I.L. Industrial Estate
 1)  There is a system to control the energy use of  

    the building to be efficient, such as a VSD Chiller,  

    Solar rooftop, LED Lighting, and a C-Bus system  

    that controls the building’s electricity on-off.

 2)  Installing a solar rooftop system can reduce  

    electrical energy use by 160,000 kWh/year and  

    reduce costs by 600,000 baht/year.

 3)  Change light bulbs to LED lighting in 2018, which  

    can reduce electrical energy by 40,000 kWh/year  

    and reduce costs by 160,000 baht/year. 

 4)  Use the C-Bus system to control the building’s  

    electricity on and off. Reduce energy consumption  

    by 249 MWh/year, or 35.67%.

 5)  Create a 3C close control change project to  

    encourage employees to be aware of energy  

    saving.

0
2017

เริ่มติดตั้ง 
Solar rooftop

2018
รับรางวัล 

Thailand Energy Award
เปลี่ยนหลอดไฟ LED

2019
ติดตั้งระบบ motion sensor

ติดตั้งระบบ lighting control

2020-4
smart micro grid
Net zero energy 

Building

MWh/year MWh/year MWh/year MWh/year

564 499 4xx
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Smart Waste ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วอัจฉริยะ
 เป็นหลักเกณฑ์ที่มีเป้าหมายเพ่ือก�ากับดูแลและบริหารจัดการ

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

วิเคราะห์ ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนงาน โดยการน�าเทคโนโลยหีรือ

นวัตกรรมมาใช้ในการก�ากับการขออนุมัติ-อนุญาตและติดตาม

การน�าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน หรือ 

มีเครือข่ายเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนหรือน�าส่ิงปฏิกูลหรือวัสด ุ

ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ส�าหรับเกณฑ์ในด้าน Smart 

Waste นี ้ มนีคิมอตุสาหกรรมหลายแห่งทีม่กีารด�าเนนิงานทีโ่ดดเด่น 

และสามารถเป ็นต ้นแบบให้แก ่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ได ้  

อาทิ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ระบบทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้
 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้จัดท�าระบบฐานข้อมูลการ

จัดการกากอุตสาหกรรม ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยของนิคมฯ ที่ช่วย

อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

ได้อย่างมาก โดยมีการด�าเนินงานที่โดดเด่น ได้แก่  

 •  จดัท�าระบบฐานข้อมลูการจดัการกากอตุสาหกรรม ส่ิงปฏกูิล 

   และมูลฝอยของนิคมฯ ใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับ 

   โรงงานแจ้งขออนุญาตการขนส่งและการก�าจัดของเสีย 

 •  เปิดให้ผูป้ระกอบการส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์อเิลก็ทรอนกิส์  

   (Electronic Files) แทนการยื่นเอกสารในรูปแบบกระดาษ  

   และเจ้าหน้าที่จะพิจารณาอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทันที  

   ท�าให้ลดเวลาในการเดนิทางมายืน่เอกสารของโรงงาน และ 

   ลดปริมาณการใช้กระดาษ 

 โปรดติดตามอีก 2 ความ Smart ที่จะท�าให้คุณต้องทึ่งใน “ตามรอยวิถี Smart Eco กับ กนอ.” ได้ในฉบับหน้า

Database for 
Industrial Waste 
Management

Electronic Files

Industrial 
Waste

Mobile Application
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 •  จดัท�าระบบสืบค้นข้อมลูย้อนหลงัได้ และสามารถประมวลผล 

   สถิติปริมาณกากอุตสาหกรรม ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยของ 

   โรงงานแต่ละโรง หรือโดยภาพรวมทั้งนิคมฯ ได้

 •  มีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลการจัดการกากอุตสาหกรรม  

   สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในรูปแบบ Mobile Application ซึ่ง 

   ต่อยอดการจากพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการกาก 

   อุตสาหกรรม สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของนิคมฯ ให้ผู้ใช้งาน 

   สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วข้ึน ทั้งในส่วนของการยื่น 

   เอกสารการขออนุญาตน�ากากอุตสาหกรรม มูลฝอย และ 

   ส่ิงปฏกูิลออกนอกนคิมฯ และการตรวจสอบเอกสารและการ 

   อนุญาตของเจ้าหน้าที่ 

 การจัดการพลังงานรวมถึงการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ 

ที่ไม่ใช้แล้วด้วยความใส่ใจและมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงส่งผลดี

อย่างชัดเจนในแง่การลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย ได้ในระยะยาว 

แต่ยังสอดคล้องกับกระแสหลักของโลกท่ีให้ความส�าคัญกับ 

ท้ังสองเร่ืองน้ีอย่างเข้มข้นและจะย่ิงเพ่ิมระดับความส�าคัญข้ึน

ในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัย 

Smart Waste or Waste Management System
 It is a criterion that aims to effectively supervise and 

manage waste or unused materials, including analysis, 

review, and improvement procedures by applying technology 

or innovation to monitor, approve, and follow up on the 

removal of waste or unused materials outside the factory 

or have a network to link, exchange, or recycle waste or 

unused materials. For this Smart Waste criterion, there are 

several industrial estates with outstanding performance 

and can be a model for other industrial estates, such as 

the Northern Industrial Estate.

Northern Industrial Estate, modern system,  
transparent, verifiable
 The Northern Industrial Estate has established a  

database for industrial waste management. Sewage and 

solid waste from the industrial estate greatly facilitate 

operators and auditors. Its outstanding operations are:

 •  Establish a database for industrial waste management.  

   Sewage and solid waste from the Industrial Estate  

   are used to facilitate factories’ requesting permission  

   for transportation and waste disposal.

 •  Allow entrepreneurs to submit documents in  

   electronic form instead of submitting documents in  

   paper form, and the staff will consider authorization  

   via the online system immediately. As a result, it  

   reduces the time spent traveling to submit the  

   factory documents. and reduce the use of paper. 

 •  Set up a retrospective retrieval system and process  

   statistics on the amount of industrial waste. Sewage  

   and solid waste of each plant or in general, including  

   the Industrial Estate.

 •  Establish a database for industrial waste management.  

   Sewage and solid waste in the form of mobile  

   applications, which extends from the development  

   of industrial waste management database systems.  

   Sewage and solid waste of the industrial estate  

   allow users to access information faster both in the  

   process of submitting documents for permission to  

   take industrial waste, solid waste, and sewage out  

   of the industrial estate, including the inspection of  

   documents and authorization of officials.

 Energy management includes sewage or waste 

materials management with care and efficiency. Not only 

does it have a clear benefit in terms of cost reduction 

and long-term cost reduction, but it is also in line with 

the mainstream of the world that focuses on both issues 

intensely and will increase its importance in the future.

 

Please stay tuned for 2 more smart articles that will amaze you in “Following the Smart Eco Way 

with I-EA-T” in the next issue.
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ก้าวสู่ยุค 

ห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ 
(INTELLIGENT SUPPLY CHAIN) 

	 ท่่านเคยได้้ยินคำาว่่า “วิิกฤติิห่่วิงโซ่่อุุปทาน”	หรืือไม่่?	ปััญหา

ในอุตสาหกรืรืม่เด้ินเรืือ	 การืขาด้แคลนคนขับ	 ปััญหาด้้านคว่าม่

สาม่ารืถของผู้้้ให้บริืการืด้้านโลจิิสติกส์	 อัตรืาเงินเฟ้้อ	 คว่าม่ล่าช้้าใน 

การืขนส่ง	ต้นทุ่นการืขนส่งท่่�เพิิ่�ม่ข้�น	รืะดั้บสินค้าคงคลังท่่�ไม่่เพ่ิ่ยงพิ่อ 

ไปัจินถ้งการืขาด้แคลนแรืงงาน	 ฯลฯ	 ปััญหาท่่�กล่าว่ถ้งท่ั�งหม่ด้น่� 

คือปััจิจัิยท่่�อาจิก่อให้เกิด้	“วิิกฤติิห่่วิงโซ่่อุุปทาน”	ทั่�งในรืะดั้บปัรืะเท่ศ

หรืือรืะด้ับโลกได้้ท่ั�งสิ�น	

	 ด้ัช้น่ซััพิ่พิ่ลายเช้นของ	 Statista	 เปัิด้เผู้ยว่่าสหรัืฐอเม่ริืกา 

และสหภาพิ่ยุโรืปัคือสองเขตเศรืษฐกิจิท่่�ม่่คว่าม่เส่�ยงส้งสุด้ต่อ 

การืหยุด้ช้ะงักของห่ว่งโซั่อุปัท่าน	 (Supply	 Chain	 disruptions)	

แต่ก็ใช่้ว่่าภม้่ภิาคอื�นๆ	จิะปัลอด้ภยั	เพิ่รืาะเม่ื�อด้จ้ิากสถิตแิล้ว่พิ่บว่่า

ภายในเด้ือนสิงหาคม่	 2564	 ท่่�ผู้่านม่า	 ค่าคว่าม่เส่�ยงต่อการื 

หยดุ้ช้ะงักในท่กุภม้่ภิาคอย้เ่หนอืเส้นดั้ช้น	่ 100	ท่ั�งหม่ด้	คำาถาม่ก็คอื	 

ภาคธรุืกิจิอตุสาหกรืรืม่ต้องปัรัืบตวั่อย่างไรื	จิง้จิะรืบัมื่อหรือืบรืรืเท่า

คว่าม่เส่�ยงภายใต้ว่ิกฤตห่ว่งโซั่อุปัท่านท่่�อาจิเกิด้ข้�นเม่ื�อไหรื่ก็ได้้
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Stepping into the Era of 
Intelligent Supply Chain

	 Have	you	ever	heard	the	saying, “Supply Chain crisis”?	

Shipping	industry	issues,	driver	shortages,	logistics	service	

provider	capabilities,	inflation,	transportation	delay,	increased 

transportation	 costs,	 insufficient	 inventory	 levels	 due	 to	

labor	shortages,	etc.	All	of	the	issues	mentioned	are	factors	

that	may	cause	a “Supply Chain crisis”	both	nationally	

and	globally.	

	 The	Statista	Supply	Chain	Index	reveals	that	the	United 

States	and	the	European	Union	are	the	two	economies	most 

at	risk	of	supply	chain	disruptions,	but	none	of	the	other	

regions	is	safe	yet.	When	looking	at	statistics,	by	August	

2021,	the	disruption	risk	value	in	all	regions	was	above	

the	total	100	index	line.	The	question	is	how	the	industrial 

sector	will	adapt	so	it	can	cope	with	or	mitigate	the	risks	

associated	with	potential	supply	chain	crises	at	any	time.

EU and US remain exposed to supply chain disruptions
Supply chain index (100 = most disrupted), August 2019-August 2021

EU     China           US           Emerging markets

Source: Statista INVESMENT MONITOR
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ห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Intelligent Supply 
Chain) กู้วิกฤติ
	 ในยคุสม่ยัท่่�การืสร้ืางเครือืข่ายกลายม่าเป็ันสิ�งท่่�ม่ค่ว่าม่สำาคญั

อันด้ับต้นๆ	 องค์กรือุตสาหกรืรืม่จิำาเปั็นต้องม่่เครืือข่ายท่่�เช้ื�อถือได้้	

(ล้กค้า	 ค้่ค้าในห่ว่งโซั่อุปัท่าน	และซััพิ่พิ่ลายเออรื์)	 เพิ่ื�อสนับสนุน

การืด้ำาเนนิธรุืกิจิให้ม่ค่ว่าม่ต่อเนื�อง	ซ้ั�งหม่ายคว่าม่ว่่าองค์กรืจิำาเป็ัน

ต้องม่่รืะบบการืจัิด้การืห่ว่งโซั่อุปัท่านท่่�ซัับซั้อนได้้แบบม่่ได้นามิ่ก	

หรืือม่่คว่าม่ยืด้หยุ่น	 เพิ่ื�อให้สาม่ารืถตอบสนองคว่าม่ต้องการืของ

ล้กค้าและตลาด้ได้้อย่างรืว่ด้เรื็ว่

	 ด้ังนั�น	 ห่่วิงโซ่่อุุปทานอุจัฉริยะ (Intelligent Supply Chain) 

จิ้งกลายม่าเปั็นหน้�งในโซัล้ชั้นสำาคัญท่่�ถ้กพ้ิ่ด้ถ้งกันม่ากในปัี	 2565	

โด้ยปััจิจิุบันหากองค์กรืของท่่านม่่การืนำาปััญญาปัรืะด้ิษฐ์	 (AI)	

แม่ช้ช่้นเลร์ิืนนิ�ง	(ML)	หรือืเท่คโนโลยอ่ื�นๆ	ม่าปัรืะยกุต์ใช้้ในร้ืปัแบบ	

Digital	Supply	Networks	เพิ่ื�อให้ห่ว่งโซ่ัอปุัท่านสาม่ารืถตอบสนอง

อย่างรืว่ด้เรื็ว่ต่อการืเปัล่�ยนแปัลงลำาด้ับคว่าม่สำาคัญของล้กค้า	

สาม่ารืถคาด้การืณ์การืหยุด้ช้ะงักและท่ำาการืแก้ไขปััญหาได้้อย่าง

ท่ันเหตุการืณ์	หรืือพิ่้ด้ง่ายๆ	ก็คือ	ห่ว่งโซั่อุปัท่านของท่่านสาม่ารืถ

ปัรืับการืตัด้สินใจิให้เหม่าะสม่สำาหรืับทุ่กสถานการืณ์ได้้	ก็เท่่ากับว่่า

ท่่านกำาลังก้าว่ส้่การืใช้้งาน	“ห่่วิงโซ่่อุุปทานอุัจฉริยะ”	แล้ว่

ห่วงโซ่อุปทานอจัฉรยิะต่างจากห่วงโซ่อปุทานเดิมอย่างไร?
	 ลกัษณะท่่�สำาคญัของห่ว่งโซ่ัอปุัท่านอจัิฉริืยะคือการื	 “ขับเคลือุ่น 

ด้วิยข้อุมูล”	เรืิ�ม่ตั�งแต่การืเก็บข้อม่้ลอย่างต่อเนื�องจิากแหล่งท่่�ม่า

ต่างๆ	และแอปัพิ่ลเิคชั้นท่างธรุืกิจิ	เช่้น	สินค้าคงคลงั	การืผู้ลติ	การื

จิัด้จิำาหน่าย	 และการืจัิด้ส่ง	 นอกจิากน่�ยังรืว่ม่ตัว่เลขเหล่าน่�กับ 

ปััจิจิยัภายนอก	เช่้น	ข้อม่ล้การืตลาด้แบบเร่ืยลไท่ม์่	ตวั่เลข	ณ	จิดุ้ขาย 

หรืือแม่้แต่ข้อม่้ลสภาพิ่อากาศ	เปั็นต้น

 หลงัจิากรืว่บรืว่ม่ข้อม่ล้ดิ้บท่ั�งหม่ด้น่�แล้ว่	แพิ่ลตฟ้อร์ืม่ซัอฟ้ต์แว่ร์ื 

ท่่�ออกแบบม่าโด้ยเฉพิ่าะภายใต้การืท่ำางานร่ืว่ม่กันของปััญญาปัรืะดิ้ษฐ์	 

(AI)	และแม่ช้ช้่นเลิรื์นนิ�ง	(ML)	กับชุ้ด้ข้อม่้ล	จิะท่ำาการืสรื้างข้อม่้ล

เช้ิงล้กท่่�นำาไปัใช้้ในการืตัด้สินใจิท่่�รืว่ด้เรื็ว่และแม่่นยำา	 ซ้ั�งรืว่ม่ถ้ง 

การืม่องเห็นข้อม่้ลท่่�ด้่ข้�น	 (ข้อม่้ลคงท่่�และเร่ืยลไท่ม่์)	 อันนำาม่าส้่ 

การืวิ่เครืาะห์ขั�นส้งได้้อย่างม่่ปัรืะสิท่ธิภาพิ่ซ้ั�งจุิด้น่�	 นับว่่าม่่คว่าม่

แตกต่างจิากรืะบบห่ว่งโซั่อุปัท่านแบบเด้ิม่ม่าก	 เพิ่รืาะจิะช้่ว่ยให้

ธุรืกิจิ	“เห่็นและจัดการกับปัญห่า”	ได้้รืว่ด้เรื็ว่กว่่าเด้ิม่ม่หาศาล

แนวทางการประยุกต์ใช้ห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ
ในระดับนิคมอุตสาหกรรม 
	 1.	ออกแบบรืะบบคลังสินค้าและศ้นย์กรืะจิายสินค้าเปั็นแบบ 

  	 อตัโนม่ตั	ิม่ก่ารืตดิ้ตั�งโซัลช้้นัฮาร์ืด้แว่ร์ือตัโนมั่ต	ิเช่้น	หุน่ยนต์ 

   เคลื�อนท่่�อัตโนม่ัติ	 (AMR)	 หุ่นยนต์หยิบสินค้า	 โคบอท่	 

	 	 	 หุ่นยนต์หยิบสินค้า	 Cobot	 (อ่านว่่า	 โคบอท่)	 ย่อม่าจิาก	 

	 	 	 Collaborative	Robots	 คือหุ่นยนต์ท่่�ถ้กออกแบบข้�นเพิ่ื�อ 

	 	 	 ท่ำาหน้าท่่�รื่ว่ม่กับม่นุษย์ในภาคอุตสาหกรืรืม่	ตาม่ม่าตรืฐาน	 

	 	 	 ISO	10218-1	หรืือภายใต้ตาม่ม่าตรืฐานคว่าม่ปัลอด้ภยัอื�น		 

	 	 	 และรืะบบสายพิ่านลำาเลย่งอตัโนม่ตั	ิฯลฯ	ในอนาคตสาม่ารืถ 

	 	 	 ขยายไปัยังโปัรืแกรืม่คว่บคุม่การืจิัด้ส่งแบบอัตโนม่ัติ	

	 2.	ลงทุ่นในโซัล้ชั้นและท่รัืพิ่ยากรืด้ิจิิทั่ลทั่�งฮารื์ด้แว่รื์และ 

	 	 	 ซัอฟ้ต์แว่รื์ท่่�รืองรืับการืเปั็นห่ว่งโซั่อุปัท่านอัจิฉรืิยะ	

	 3.	สรื้างเครืือข่ายค้่ค้า	 พัิ่นธมิ่ตรืฯ	 เพิ่ื�อแบ่งปัันข้อม่้ลเชิ้งล้ก 

	 	 	 ท่่�ช้่ว่ยให้ธุรืกิจิต่างๆ	 เข้าใจิทุ่กปัรืะเด็้นในห่ว่งโซั่อุปัท่าน 

	 	 	 ของตน	 ซ้ั�งจิะช้่ว่ยให้เข้าใจิปัรืะเด็้นปััญหาและค่าใช้้จิ่าย 

	 	 	 เฉพิ่าะได้้ด้่ข้�น	 และเปั็นการืส่งเสริืม่คว่าม่สัม่พิ่ันธ์กับค้่ค้า 

	 	 	 ท่่�อย้่ในนิคม่ฯ	เด้่ยว่กันได้้อ่กด้้ว่ย	

  จากค�าถามที่ติั้งไวิ้ติอุนติ้นวิ่า ภาคธุรกิจอุุติสาห่กรรมติ้อุง

ปรับติวัิอุย่างไร จงึจะรบัมอืุห่รอืุบรรเทาควิามเส่ียงภายใต้ิวิกิฤติ

ห่่วิงโซ่่อุปุทานท่ีอุาจเกิดข้ึนเมือุ่ไห่ร่ก็ได้ ซ่ึง่ค�าติอุบท่ีชดัเจนก็คือุ 

ท่านต้ิอุงปรับเข้าสู่ห่่วิงโซ่่อุปุทานสมยัให่ม่ท่ีช่วิยให้่ท่านรูปั้ญห่า

ได้เร็วิท่ีสุด (รู้ก่อุนเกิดย่ิงดี) และช่วิยให่้ท่านแก้ปัญห่าได้เร็วิ

ที่สุด แม่นย�าที่สุด และนี่คือุสาเห่ตุิที่ “ห่่วิงโซ่่อุุปทานอุัจฉริยะ” 

จะเข้ามามีบทบาทและมีควิามส�าคัญติ่อุธุรกิจขอุงท่านอุย่างไม่

ติ้อุงสงสัย

ท่่�ม่าของข้อม่้ล:	1.	https://www.supplychain247.com	2.	KPMG	3.	Statista	

4.	technologyevaluation.com
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Intelligent Supply Chain salvage the crisis
	 In	an	era	where	networking	is	becoming	a	top	priority,	industrial	organizations 

need	a	reliable	network	(customers,	supply	chain	partners,	and	suppliers)	to	

support	business	continuity.	This	means	that	organizations	need	a	complex,	

dynamic,	or	flexible	supply	chain	management	system	to	respond	quickly	to	

customer	and	market	needs.	

	 Therefore,	 the Intelligent Supply Chain	will	 become	one	of	 the	most	 

talked-about	key	solutions	in	2022.	Currently,	if	your	organization	has	applied	

Artificial	Intelligence	(AI),	Machine	Learning	(ML),	or	other	technologies	to	digital	

supply	networks	so	that	the	supply	chain	can	respond	quickly	to	changes	in	

the	priorities	of	the	client.	It	can	anticipate	disruptions	and	take	timely	remedial 

action.	 In	other	words,	your	supply	chain	can	optimize	decisions	for	every	

situation.	It	is	as	if	you	are	stepping	into	a	“Intelligent Supply Chain”.

 

How is the Intelligent Supply Chain different from 
the Traditional Supply Chain?
	 The	key	characteristics	of	the	Intelligent	Supply	Chain	are “Data-driven”.	

This	starts	with	the	continuous	collection	of	data	from	various	sources	and	

business	applications	such	as	inventory,	manufacturing,	distribution,	and	shipping. 

It	also	combines	these	numbers	with	external	factors	such	as	real-time	market	

data,	point-of-sale	numbers,	and	even	weather	data.

	 After	collecting	all	this	raw	data,	an	uniquely	designed	software	platform	that	combines	Artificial	Intelligence	(AI)	

and	machine	learning	(ML)	with	datasets	can	generate	insights	that	can	be	used	to	make	fast	and	accurate	decisions.	

This	includes	better	data	visibility	(Static	and	real-time	data),	which	effectively	leads	to	advanced	analytics	at	this	point.	

It	is	very	different	from	the	traditional	supply	chain	system	because	it	helps	businesses	“See and Deal with issues” 

much	faster	than	before.

Application guidelines for the Intelligent 
Supply Chain at the industrial estate level
	 1.	Design	 automate	 warehouses	 and	 distribution	 

	 	 	 centers	and	install	hardware	automation	solutions	 

	 	 	 such	as	Autonomous	Mobile	Robots	(AMR),	Cobot	 

	 	 	 (pronounced	Co-bot),	which	stands	for	Collaborative	 

	 	 	 Robots,	and	they	are	robots	designed	to	interact	 

	 	 	 with	industrial	humans	under	ISO	10218-1	or	other	 

	 	 	 safety	standards,	automatic	conveyor	systems,	etc.	 

	 	 	 It	can	be	extended	 to	automatic	delivery	control	 

	 	 	 programs	in	the	future.

	 2.	Invest	in	both	hardware	and	software	digital	solutions	 

  	 and	resources	that	supports	an	Intelligent	Supply	Chain.

	 3.	Build	a	network	of	partners	and	alliances	to	share	 

	 	 	 insights	that	help	businesses	understand	every	issue	 

  	 in	their	supply	chain.	This	will	help	to	better	understand  

	 	 	 the	specific	issues	and	costs	and	it	can	also	promote	 

	 	 	 relationships	 with	 trading	 partners	 in	 the	 same 

	 	 	 industrial	estates.

 From the question asked at the beginning, how must 

the industrial business sector adapt? Therefore, it can 

cope with or mitigate risks associated with potential 

supply chain crises at any time. The obvious answer is 

that you need to adapt to a modern supply chain that 

allows you to identify issues as quickly as possible 

(the sooner the better) and helps you solve issues as 

quickly as possible and most accurately. Therefore, 

why an “Intelligent Supply Chain” will undoubtedly play 

a role and be important to your business.

Source	of	information:	1.	https://www.supplychain247.com	2.	KPMG	3.	

Statista	4.	technologyevaluation.com
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49 ปี กนอ. /CELEBRATING I-EA-T’s 
49th ANNIVERSARY 

TRANSFORM …TO THE 
SUSTAINABLE FUTURE 
เปลี่ยนเพื่ออนาคต...สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

	 ตลอดระยะเวลา	 49	 ป ี	 ที่นิคมอุตสาหกรรมมากมาย 

ในประเทศไทยเกิดข้ึนและเตบิโตผ่านพ้นอปุสรรคและความท้าทาย

ต่างๆ	 มาได้อย่างแข็งแกร่งในทุกยุคทุกสมัย	 โดยมี “การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.”	เป็นองค์กรหลักที่ท�า

หน้าที่ก�ากับดูแล	 บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ

อตุสาหกรรมร่วมกับผูพั้ฒนาฯ	ผูป้ระกอบการ	ประชาชนฯ	ในทกุมติ	ิ

จนสามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่า	 กนอ.	 คือหนึ่งในองค์กร 

ที่สร้างและส่งต่อ	 “คุณค่า”	 ให้กับผู้คนทั้งประชาชนชาวไทยและ

ผู้คนทั่วโลกเป็นจ�านวนมากตลอดระยะเวลา	49	ปีที่ผ่านมา

	 เช่นเดยีวกับทกุๆ	ปี	เมือ่ถึงวันที	่13	ธนัวาคม	ซ่ึงเป็นวันครบรอบ 

วันสถาปนาขององค์กร	กนอ.	จะมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวาระ

ดังกล่าว	 และแม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19	แต่คณะผูบ้ริหารและพนกังาน	กนอ.	ก็ยงัคงพร้อมใจ

กันร่วมฉลองภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด	โดยในช่วงเช้า	

ผู้ว่าการ กนอ. รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล	 ได้น�าคณะผู้บริหารและ

พนกังานร่วมท�าบุญตกับาตรพระสงฆ์ทีบ่ริเวณด้านหน้าส�านกังานใหญ่ 

กนอ.	จากนั้นได้ท�าพิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

และสร้างขวัญก�าลงัใจในการปฏบิตังิานให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน	

 Over	the	past	49	years,	more	and	more	industrial	estates 

in	Thailand	have	been	set	up	and	grown	from	strength	 

to	 strength	 under	 the	 supervision	 and	management	 of	 

the Industrial Estate Authority of Thailand (I-EA-T).	Its	

responsibility	is	to	provide	services,	essential	public	utilities	

and	facilities	system	that	accommodate	the	operations	of	

self-operating	industrial	estates	and	joint-operating	industrial 

estates.	It	is	proud	to	be	among	organizations	that	have	

contributed	to	Thai	people	and	people	in	the	global	community.	 

	 Every	 year	 on	 December	 13,	 I-EA-T	 celebrates	 its	

establishment	day.	This	year,	during	COVID-19	pandemic,	

I-EA-T’s	 executives	 and	 staff	 celebrated	 the	day	 under	

strict	precautionary	measures.		In	the	morning	at	the	I-EA-T	

headquarters I-EA-T Governor Assoc. Prof. Dr. Veeris 

Ammarapala,	together	with	executives	and	staff,	offered	alm 

food	to	the	monks	and	payed	homage	at	“San	Phra	Phum”,	

the	shrine	of	the	guardian	spirit	on	this	auspicious	occasion	

in	a	religious	ritual	to	bless	all	executives	and	staff.			
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	 I-EA-T’s	executive	team	led	by	I-EA-T	Governor	Assoc.	

Prof.	Dr.	Veeris	Ammarapala	welcomed	the	guests.	I-EA-T	

Governor	also	delivered	a	speech	and	presented	souvenirs	to 

I-EA-T	staff	who	have	worked	for	the	organization	over	the 

past	25	years.			

	 บรรยากาศในช่วงเช้า	คณะผูบ้ริหาร	กนอ.	น�าโดย	รศ.	ดร.	วีริศ	 

อมัระปาล	ผูว่้าการ	ได้ร่วมกันต้อนรับแขกผูม้าร่วมแสดงความยนิด	ี

และผูว่้าการ	ยงัได้แสดงปาฐกถาพิเศษพร้อมมอบของทีร่ะลกึให้แก่

พนักงาน	กนอ.	ที่ปฏิบัติงาน	ครบ	25	ปี	

 นายนรินทร์ กัลยาณมติร ประธานกรรมการ กนอ. ได้ข้ึนกล่าว

แสดงความยินดี	 พร้อมกล่าวปาฐกถาถึงภาพรวมการท�างานตาม

ภารกิจหลักของ	กนอ. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	และย�้าว่า	กนอ.	

ต้องปรับตัวเพ่ือให้ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน	 โดย

อาศัยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีมาตรฐานจริยธรรม	จรรยาบรรณ

การด�าเนินธุรกิจ	และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน	อย่างไร

	 ต่อมาในช่วงบ่าย	ซ่ึงโดยปกตแิล้วจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพบปะ

อนัอบอุน่ระหว่างชาว	กนอ.	กับเครือข่ายพันธมติรในภาคอตุสาหกรรม

ทัง้องค์กรภาครัฐ	 เอกชน	 ผูพั้ฒนานคิมฯ	 ผูป้ระกอบการ	 ไปจนถึง

ตวัแทนจากส่ือมวลชนแขนงต่างๆ	แต่ในปีนี	้เพือ่ปรับเปลีย่นให้เข้ากับ

สถานการณ์	 กนอ.	 จงึได้น�านวัตกรรมการจดังานในรูปแบบ	 Virtual	

Event	มาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวกและปลอดภยัให้แก่ผูร่้วมงานทกุ

ท่าน	 โดยชูคอนเซ็ปต์	 “49 ปี กนอ. เปลี่ยนเพื่ออนาคต...สู่การ

เติบโตอย่างยั่งยืน : Transform to the Sustainable Future” 

ซ่ึงไม่ว่าใครทีไ่ด้เข้าร่วมชมงาน	 ต่างก็สัมผสัได้ถึงความทนัสมยัและ

บรรยากาศทีรั่งสรรค์มาเพ่ือตอกย�า้ให้เหน็ถึงความพร้อมของ	กนอ.	ใน

การก้าวสู่อนาคตได้อย่างน่าประทบัใจ

	 In	the	afternoon,	which	normally	was	a	gathering	time	

among	 I-EA-T	 staff	 and	members	 of	 alliances	 from	 both	

private	 and	 state	 sectors,	 as	 well	 as	 business	 operators,	 

industrial	developers	and	member	of	the	press.	This	year,	for	

everyone	 to	 stay	 safe	a	 virtual	 event	was	held	under	 the	

concept “49
th
 Anniversary of I-EA-T; Transform to the 

Sustainable Future”.	All	of	the	attendees	were	impressed	

by	I-EA-T’s	preparedness	to	step	into	the	future.

 I-EA-T chairman Mr. Narin Kalayanamit expressed	

a	congratulations	message	and	a	speech	on	the	I-EA-T’s	

operation	 based	 on	 its	 mission.	 He	 also	 stressed	 that	

I-EA-T	needs	to	embrace	changes	by	holding	on	to	good	

governance,	 business	 ethics,	 integrity	 and	 sustainability	

management.		As	a	leading	state	enterprise,	I-EA-T	needs	
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	 รศ.	 ดร.	 สมเจตน์	 ยังได้ให้แง่คิดที่ส�าคัญส�าหรับวิถีใหม่ที่จะ 

ขับเคลื่อน	 กนอ.	 ไปสู่อนาคต	 นอกจากการพัฒนาและประยุกต ์

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ซ่ึงเป็นส่ิงส�าคัญในยุคน้ีและอนาคต

แล้ว	กนอ.	จะต้องยดึมัน่ในเกียรตยิศและศักดิศ์รี	ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง	

ลูกค้าและองค์กร	 (Integrity)	 มุ่งสู่ความส�าเร็จที่เป็นเลิศ	 มีความ

เป็นมืออาชีพ	 การบริการที่เป็นเลิศ	 โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน	

(Excellence	 Achievement)	 และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

โดยรวม	 มีความแบ่งปันเก้ือกูล	 และเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกัน 

อย่างยั่งยืนกับชุมชน	 สังคมและส่ิงแวดล้อม	 (Tributary)	 ตาม 

หลักปรัชญาของ	กนอ.	

	 ในล�าดบัถัดมา	ก็เข้าสู่ช่วงทีท่กุคนรอคอย	นัน่ก็คอืการบรรยาย

พิเศษ	ในหัวข้อ	“กนอ. Future วิถีใหม่ สู่ความยิ่งใหญ่บนโลก

ใบเดียว”	โดย รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ	์อดีตผู้ว่าการ	กนอ.	 

(ปี	 2532-2542)	 ซ่ึงท่านได้ฉายให้เห็นภาพที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่า	 

49	 ปี	 ที่	 กนอ.	 ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานบนฐานของ

พันธกิจ	 ปรัชญาในการด�าเนินงาน	 และหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียว

ภายใต้ระบบคณุค่า	5E’s	ซ่ึง	กนอ.	ได้ยดึถือเป็นกรอบแนวทางการ

ด�าเนนิงานมาโดยตลอด	จนท�าให้	กนอ.	เป็นทีย่อมรับในระดบัสากล	

ที่ส�าคัญปรัชญาและระบบคุณค่า	5E’s	ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี	2532	นี้	

ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 

Development	Goals:	SDGs)	ขององค์การสหประชาชาติ	แสดง

ให้เห็นว่า	 กนอ.	 เข้าใจตัวเองและเข้าใจถึงคุณค่าอันส�าคัญสูงสุด

ซึ่งก็คือ	“คุณค่าคู่สังคม”	ที่จะท�าให้องค์กรเดินหน้าสอดรับไปกับ

การเปลี่ยนแปลง	และวิถีทางที่มนุษยชาติจะก้าวเดินต่อไปได้	

	 To	 move	 forward	 efficiently	 and	 successfully,	 it	 is	

crucial	for	I-EA-T	not	only	to	adapt	to	new	technology	and	

innovations	but	also	to	hold	on	to	corporate	integrity	in	order 

to	reach	excellence	achievement	based	on	result-oriented	

professional	services	for	tributary	or	social	benefits	in	a	

sustainable	co-existence	with	the	community,	society,	and	

the	environment	in	compliance	with	I-EA-T’s	philosophy.		

	 This	speech	was	 followed	by	a	keynote	speech	on	

“I-EA-T’s New Normal towards Great Success in Our 

One and Only Planet”	 by	Assoc. Prof. Dr. Somchet 

Thinaphong, former	I-EA-T	governor	(during	1989-1999).		

He	shed	light	on	the	organization’s	success	for	the	past	

49	years.		I-EA-T	has	been	committed	to	the	5E’s	principle 

as	core	operating	value,	resulting	in	being	internationally	

recognized	for	operational	excellence.	This	5E’s	core	principle 

set	up	since	1989	is	also	in	line	with	the	UN’s	Sustainable	 

Development	Goals	(SDGs).		This	showed	that	I-EA-T	has	

a	clear	understanding	on	the	value	of	“contributing to 

the society”,	which	empower	the	organization	to	embrace	

changes	and	move	forward.	

ก็ตาม	 ภายใต้การด�าเนินงานขององค์กรเพ่ือให้เป็นรัฐวิสาหกิจ 

ช้ันน�าของประเทศ	 จ�าเป็นต้องใช้ศกัยภาพท่ีมอียูอ่ย่างเตม็ที	่ เพ่ือให้ 

ภาคอตุสาหกรรมไทยเดนิหน้าต่อไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ	สอดคล้อง 

กับแนวนโยบาย	BCG	(Bio-Circular-Green	Economy)	เพื่อให้

ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	มีการพัฒนา

ในทิศทางที่สมดุล	และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก

to	utilize	its	full	potential	to	efficiently	move	Thai	industry	

sector	 forward	 and	 in	 line	 with	 the	 Bio-Circular-Green	

Economy	(BCG)	policy	for	dynamic	equilibrium	of	industrial,	

social	and	environment	development.
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	 And	the	highlight	event	in	the	afternoon	was	the	remarkable 

speech	entitled	“I-EA-T Transformation”,	 an	executive	

vision	of I-EA-T Governor Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala. 

He	began	with	the	overview	of	I-EA-T,	saying	that	the	49	

years	of	I-EA-T	journey,	with	close	collaboration	of	alliances 

and	executive	policies	in	different	eras,	has	built	a	strong	

foundation	and	paved	a	path	toward	bright	and	sustainable 

future.	For	almost	half	a	century,	I-EA-T	has	developed	65	

industrial	 estates	 across	 16	 provinces	 comprising	 14	

self-operating	industrial	estate,	51	joint-operation	industrial 

estates,	and	a	Map	Ta	Phut	Industrial	Sea	Port	on	a	total	

178,891	 rai	 of	 land,	 worth	 Bt5.27	 trillion.	 I-EA-T	 has	 a	

total	of	5,019	manufacturing	plants	and	employed	a	total	

of	815,804	staff.	It	is	now	a	major	manufacturing	hub	of	

the	 region,	 which	 continues	 to	 attract	 more	 and	more	

local	and	foreign	investors.

 I-EA-T Governor	added	that	apart	from	its	proactive	

marketing	 strategy	 to	 lure	 investors,	 I-EA-T	 has	 a	 risk	

management	plan	to	create	confidence	among	business	

operators	by	applying	the	Digital	Twin	technology	in	I-EA-T	

Facility	4.0.	 	The	Digital	Twin	 tech	can	map	 the	public	

utility	system,	including	waste	water	management	system	

in	the	industrial	estates.		Moreover,	I-EA-T	will	continue	to	

seek	new	business	opportunities	 to	generate	 long-term	

incomes.				

 This virtual event of the 49
th
 anniversary of I-EA-T 

was warmly celebrated by its alliances, and industrial 

developers, and representatives of different parties as 

guests, who listened to the remarkable speeches.   

 On the occasion of 49 years of I-EA-T, we are ready 

to transform towards sustainable future together. 

  

	 ต่อมาก็เข้าสู่ช่วงไฮไลท์ที่ส�าคัญของงานในช่วงบ่าย	 ได้แก ่

การบรรยายและแสดงวิสัยทัศน์ของ	ผู้ว่าการ กนอ. รศ. ดร. วีริศ 

อัมระปาล	ซึ่งได้กล่าวถึงความส�าเร็จของ	กนอ.	ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบันว่าตั้งอยู่บนรากฐานของความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตร

ทางธุรกิจ	และนโยบายของผูบ้ริหารทีมุ่ง่มัน่พฒันานคิมอตุสาหกรรม 

ในแต่ละช่วงสมัย	 ส่งผลให้	 กนอ.	 เติบโตอย่างต่อเนื่องและมี

ศักยภาพ	 จนกลายเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญในระดับภูมิภาค	 เห็น

ได้จากปัจจบุนัมนีคิมอตุสาหกรรมทีเ่ปิดด�าเนนิการแล้ว	65	แห่ง	16	

จงัหวัด	ประกอบด้วย	นคิมอตุสาหกรรมที	่กนอ.ด�าเนนิงานเอง	14	แห่ง 

และนคิมอตุสาหกรรมร่วมด�าเนนิงาน	51	แห่ง	และท่าเรืออตุสาหกรรม 

1	แห่ง	มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ประมาณ	178,891	ไร่	มูลค่าเงิน

ลงทุนสะสม	5.27	ล้านล้านบาท	มีผู้ใช้ที่ดินสะสม	5,019	โรงงาน	

มีแรงงานสะสม	 815,804	 คน	 โดยมีนักลงทุนทั้งจากในประเทศ	

และต่างประเทศร่วมลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

	 รศ.	ดร.	วีริศ	ยงักล่าวถึงทศิทางการขับเคลือ่น	กนอ.	ในอนาคต	

ที่นอกจากจะให้ความส�าคัญกับการเร่งดึงดูดการลงทุนใน	 นิคม

อุตสาหกรรม	 ผ่านมาตรการทางการตลาดและมาตรการเชิงรุกให้

มากข้ึนแล้ว	กนอ.	ยงัให้ความส�าคญักับการจดัท�าแผนบริหารความ

เส่ียงเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ	 โดยการน�าเอา

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม	

อาท	ิโครงการ	Facility	4.0	ในการน�าเอาเทคโนโลยมีาพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม	 การท�า	 Digital	 Twin	 ระบบ

บ�าบัดน�้าเสีย	 Smart	Meter	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 กนอ.	

โดยเฉพาะด้าน	IT	Digital	รวมถึง	กนอ.จะแสวงหาช่องทางธุรกิจ

ใหม่ๆ	เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	สร้างรายได้ในระยะยาวอีกด้วย

 ถึงแม้การจัดงานสถาปนาครบรอบ 49 ปี กนอ. ในครั้งนี้ จะ

เป็นการจัดงานผ่านระบบออนไลน์ แต่ กนอ. ก็ได้รับเกียรติจาก

พันธมติร บริษัทผูพั้ฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมด�าเนินงาน ให้เกียรติ 

เข้าร่วมรบัฟังการบรรยายในช่วงต่างๆ ท�าให้บรรยากาศภายในงาน 

เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง แสดงถึงมติรภาพและความร่วมมอื 

ระหว่าง กนอ. และผูพั้ฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมด�าเนินงาน รวม

ท้ังผูเ้ข้าร่วมรับชมซึง่เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

49 ปี กนอ. เราพร้อมเปลีย่นเพ่ืออนาคต...สู่การเติบโตอย่างย่ังยืน

ไปกับทุกคน
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มาร่วม 
“เปลี่ยนเพื่ออนาคต...
สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” 

	 ส่ิงหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากสืบเนื่องจากการจัด 

งานวันสถาปนา	กนอ.	ครบรอบ	49	ปีในรูปแบบ	Virtual	 Event	

เมื่อวันที่	 13	 ธันวาคม	 ที่ผ่านมา	 ก็คือเนื้อหาจากปาฐกถาพิเศษ 

“กนอ. FUTURE วิถีใหม่ สู่ความยิ่งใหญ่บนโลกใบเดียว”	โดย	 

รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ อดีตผู้ว่าการ กนอ. (ปี พ.ศ. 2532 

- 2542) และวิสัยทัศน์จาก	 รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ 

กนอ. ในหัวข้อ	“I-EA-T TRANSFORMATION”	ซึ่งหลายท่าน

ทีไ่ด้รับชมรับฟังต่างก็พดูเป็นเสยีงเดยีวกันว่า	มปีระโยชน์และควรค่า

แก่การเผยแพร่ในวงกว้าง	วารสาร	Eco	Challenge	จึงจัดท�าสรุป

สาระส�าคัญจากการบรรยายของทั้งสองท่านมาเผยแพร่ให้ได้

ติดตามกัน	ดังต่อไปนี้
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“Transformation….
towards 

Sustainable 
Growth” 

 
	 Among	 the	most	 talks	of	 the	 town	 from	 the	virtual	

event	held	to	celebrate	the	49
th
	Anniversary	of	I-EA-T	on	

December	13,	2021	are	the	keynote	speech	on	“I-EA-T’s 

New Normal towards Great Success in Our One and 

Only Planet” by	Assoc. Prof. Dr. Somchet Thinaphong,	 

former	I-EA-T	governor	(during	1989-1999)	and “I-EA-T 

Transformation”,	 an	executive	vision	of	 I-EA-T	Governor	

Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala.	Many	people	view	that	

these	two	speeches	are	very	useful	and	worth	publicizing.	

The	key	concepts	from	both	speeches	are	summarized	for	

Eco	Challenge’s	readers,	as	follows:		

Crucial Concepts from Keynote 
Speeches and Visions of Governor 
and Former Governor of I-EA-T
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 รศ. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์	 ได้กล่าวบนเวทีสัมมนาถึงการ 

ก�าหนดวิสัยทศัน์	พันธกิจและปรัชญา	กนอ.	เพ่ือสร้างคณุค่าสู่สังคม

ตลอด	 49	 ปีที่น�าพาองค์กรมาสู่ความส�าเร็จในวันนี้	 ภายใต้การ

ด�าเนินงานหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวตามระบบคุณค่า	 5E’s	 

ที่มีดุลยภาพระหว่างกันประกอบไปด้วย Economy	 :	 มุ่งสร้าง 

ความเจริญทางเศรษฐกิจ	 Equitability	 :	 มุ่งกระจายความเจริญ 

สู่ภูมิภาค	 Education	 :	 มุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ	

ชุมชนและสังคม	Ethics	:	มุ่งสร้างจริยธรรม	คุณธรรม	และความ

รับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาต	ิและ	Environment	:	มุง่รักษา

สิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัย	พลังงานและความปลอดภัย	แนวคิดนี้

สอดคล้องกับภารกิจและหน้าทีข่อง	กนอ.	และสอดคล้องกับเป้าหมาย 

วิถีใหม่ สู่ความยิ่งใหญ่บนโลกใบเดียว
	 ส�าหรับทศิทางการขับเคลือ่นองค์กร	กนอ.	ไปสูอ่นาคตอย่างยัง่ยนื 

ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง	การแข่งขันระดับภูมิภาคและ

ระดับโลกที่รุนแรงมากขึ้น	รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	ได้แสดง

ทรรศนะในเร่ืองนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า	 ภาคอุตสาหกรรมจ�าเป็น 

ต้องอาศัยการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	

(enabling	technology	&	Innovation)	โดยเฉพาะเทคโนโลยล่ีาสดุ

ทีไ่ด้รับความนยิมอย่างสูงในโลกยคุปัจจบุนัอย่าง	 AR	 (Augmented	

Reality	 เทคโนโลยีโลกเสมือนผ่านผสานโลกแห่งความเป็นจริง)	

และ	AI	(Artificial	Intelligence	ปัญญาประดษิฐ์)	ซ่ึง	กนอ.	สามารถ

น�ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด	 อาทิ	 การซ้ือขาย/เช่าที่ดิน	 การตั้ง

โรงงาน	 การใช้ชีวิตในนิคมอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสามารถท�าผ่าน

โลกเสมอืนจริงได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย	นอกจากนี	้กนอ.	

ยังสามารถใช้เทคโนโลยีเปล่ียนมิติของการให้สิทธิประโยชน์เป็น	

Automaticity	 ทุกอย่างส�าเร็จเบ็ดเสร็จด้วยตัวผู้ประกอบการเอง

การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goal	:	SDGs)	

ขององค์การสหประชาชาติ	โดยน�าส่งคุณค่าสู่	5Ps	ประกอบด้วย	

People	(คณุภาพชีวิตของผูค้น)		Planet	(ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม)	 Prosperity	 (ความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

และครอบคลมุ)	Pride	(ความภาคภมูใิจ)	และ	Profit	(ผลตอบแทน)

ภายใต้ดุลยภาพของระบบคุณค่า	5E’s	ในวันนี้	อดีตผู้ว่าการ	กนอ.	

เล่าความเป็นมาของ	 กนอ.	 ที่ได้เร่ิมวางรากฐานมาจากองค์กร

รัฐวิสาหกิจทีย่ดึมัน่ในคณุธรรม	จริยธรรม	ความรับผดิชอบต่อสังคม

และประเทศชาติ	 (Ethics)	 ส่งผลให้ในวันนี้	 กนอ.	 เป็นองค์กร 

ที่สามารถเติบโตมาอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในระดับภูมิภาค 

ได้อย่างภาคภูมิ

	 “Ethics	เปรียบได้กับตัวตั้งต้น	ถือเป็น	1E	ของ	คน	กนอ.	 

เราเตือนและเน้นย�า้กันอยู่เสมอ	คุณธรรม	จรยิธรรม	ความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมและประเทศชาติคือส่ิงท่ีท�าให้	กนอ.	ได้รับความศรัทธา	

ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ประกอบการ

โรงงาน	 ผู้ร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	 ส่งผลให้สามารถขับ

เคลื่อนอย่างมั่นคงมาได้จนถึงวันนี้”

โดยอตัโนมตั	ิอาทิ	การปลดลอ็กกฎระเบยีบเร่ืองการออกใบอนญุาต

ให้ผู้ประกอบการสามารถท�าได้เองโดยการใช้เทคโนโลยี	เป็นต้น	

	 ด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าภายใต้

โมเดลเศรษฐกิจวาระแห่งชาติ	 BCG	 (Bio-Circular-Green	 

Economy	 เศรษฐกิจชีวภาพ	 เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ 

สีเขียว)	อดตีผูว่้าการ	กนอ.	ได้เสนอแนะว่า	พ้ืนทีว่่างแนวชายแดน

ของ	 กนอ.	 สามารถผลักดันให้เกิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ	

BCG	ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน		(Special	Economic	 

Zone)	ส�าหรับเศรษฐกิจชีวภาพนั้นสามารถสร้าง	cluster	ในธุรกิจ

กลุม่เกษตร	อาหาร	โปรตนีและอปุกรณ์การแพทย์	สร้างความร่วมมอื 

กับพันธมิตรต่างๆ	 อย่าง	 กระทรวงพาณิชย์	 กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ด้านเศรษฐกิจสีเขียว	 กนอ.	 

ยังมีโอกาสอีกมากมาย	 อาทิ	 การรวมอุตสาหกรรมหมุนเวียน	 

กลุ่ม	 PVC	 กลุ่มคาร์บอนต�่า	 ที่อยู่กระจัดกระจายมารวมอยู่ใน 

นิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน

“กนอ. FUTURE วิถใีหม่
สูค่วามยิง่ใหญ่บนโลกใบเดียว”
โดย รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์

อดีตผู้ว่าการ กนอ. 

(ปี พ.ศ. 2532 - 2542)
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 Assoc. Prof. Dr. Somchet Thinaphong	touched	on	 

the	setting	of	I-EA-T’s	vision,	mission	and	philosophy	that	

has	 contributed	 to	 the	 society	 and	 the	 organization’s	 

success	for	the	past	49	years.	I-EA-T	has	been	committed	

to	the	5	E’s	core	principle	to	balanced	value	system	in	

dynamic	 equilibrium:	 Economy:	 to	 create	 economic	 

growth;	Equitability:	 to	distribute	growth	 to	all	 regions;	

Education:	 to	 build	 body	 of	 knowledge	 for	 business	 

operators,	 communities	 and	 society;	 Ethics:	 to	 create	 

ethics	and	responsibility	towards	society	and	the	country;	

and	Environment:	to	conserve	the	environment,	occupational 

health,	energy	and	safety.	This	5	E’s	core	principle	is	in	

line	with	I-EA-T’s	mission	and	responsibility	and	the	UN’s	

Sustainable	Development	Goals	(SDGs),	giving	values	to	

5Ps,	which	includes	People	(good	quality	of	life),	Planet	

(natural	 resources	 and	 the	 environment),	 Prosperity	 

(overall	sustainable	economic	growth)	Pride	and	Profits.

	 Former	 I-EA-T	 governor	 said	 that	 under	 the	 5E’s	 

core	 principle,	 I-EA-T	 was	 established	 as	 a	 state	 

enterprise.	With	strong	commitment	to	ethics	and	social	

responsibility,	 I-EA-T	 has	 continued	 to	 prosper	 and	 

remain	highly	competent	in	the	region.	

 “Ethics is the first and most significant element, 

or	1E	of	I-EA-T	staff.	We	have	always	reminded	that	

ethics	and	social	responsibility	have	created	trust	and	 

confidence	among	business	operators	and	co-industrial 

estate	developers,	which	have	moved	I-EA-T	towards	

sustainable	growth.”		

New Normal towards Great Success 
in Our One and Only Planet
 For	the	strategies	that	move	I-EA-T	towards	sustainable 

future	 through	 the	 time	 of	 disruption	 amid	 tougher	 

competition	at	both	regional	and	global	levels,	Assoc. Prof. 

Dr. Somchet Thinaphong’s	 view	 is	 that	 it	 is	 essential	 

for	 industrial	 sector	 to	 embrace	 enabling	 technology	 &	

innovations,	 in	 particular	 Augmented	 Reality	 (AR)	 and	

Artificial	Intelligence	(AI).		I-EA-T	has	been	able	to	embrace	

them	all,	for	example,	in	land	lease/sale,	plant	setting,	and	

in	daily	 lifestyle	at	 the	 I-EA-T.	Thanks	 to	 the	advanced	

technology,	I-EA-T	has	been	able	to	integrate	automaticity 

into	 all	 of	 the	 incentive	 providing	process,	 i.e.	 allowing	

business	operators	to	unlock	the	regulations	on	issuance	

of	operation	permit	by	themselves.					

	 For	 the	 Bio-Circular-Green	 Economy	 (BCG)	 model,	

declared	as	a	national	agenda,	the	former	I-EA-T	governor’s	

idea	is	that	vacant	spaces	of	I-EA-T’s	Special	Economic	

Zone	can	be	transformed	into	smart	BCG	industrial	zone.	

For	instance,	clusters	can	be	formed	among	agricultural	

&	 food	 &	 protein	 products,	 and	 medical	 equipment	 in	

collaboration	with	International	Trade	Promotion	Division,	

Ministry	of	Commerce.				

	 On	 Green	 Economy	 front,	 I-EA-T	 has	 endless	 

opportunities,	including	setting	a	circular	industry	group,	

PVC	manufacturing	group	and	low-carbon	industry	group,	

which	 are	 now	 scattering	 across	 the	 country	 to	 come	

together	and	join	the	industrial	estates.		

I-EA-T’s New Normal 
towards Great Success in 
Our One and Only Planet”
by Assoc. Prof. Dr. Somchet 

Thinaphong, former  

I-EA-T governor (during 

1989-1999)
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 รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล ได้แสดงวิสัยทัศน์ภายใต้หัวข้อ	 

“I-EA-T	 TRANSFORMATION”	 ไว้อย่างน่าสนใจอย่างยิ่ง	 โดย 

เริ่มต้นจากการฉายภาพรวมการด�าเนินการตลอด	49	ปี	ของ	กนอ.	

ซึ่งเป็นการเดินทางมาแล้วเกือบครึ่งศตวรรษ	ภายใต้ความร่วมมือ

ของพันธมิตรทางธุรกิจและนโยบายของผู้บริหารในแต่ละยุคสมัย	 

ท�าให้	 กนอ.	 เติบโตบนความเช่ือมั่นว่าจะสามารถก้าวเดินต่อไป 

สู่ศตวรรษหน้าอย่างเข้มแข็งและมัน่คง	ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา

ของ	กนอ.	ได้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	65	แห่ง	และ	อีก	1	ท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุด	 บนพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม	 178,891	 ไร่	

โรงงานที่มีผู้ประกอบการร่วมด�าเนินงานกับ	 กนอ.จ�านวน	 5,019	

โรง	คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทางเศรษฐกิจ	5.27	ล้านล้านบาท	และ

มีจ�านวนคนงาน	815,804	คน	

	 นอกจากนีใ้นปี	2564	กนอ.	ได้ลงนามเพ่ือด�าเนนิงานโครงการ

ถมทะเลก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุดระยะ	3	 เพื่อรองรับพื้นที่ท่าเรือ

เทยีบก๊าซและปิโตรเคมช้ัีนสงูกว่า	1	พันไร่	มลูค่าการลงทนุ	55,400	

ล้านบาท	ซึ่งสามารถเปิดด�าเนินการได้ในปี	2569	พร้อมทั้งลงนาม

ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม	SMART	PARK	บนพื้นที่กว่า	1,400	ไร่	

เพื่อสนับสนุนการเกิดขึ้นของ	new	s-curve	อุตสาหกรรม	5	รูป

แบบใหม่ของรัฐ	 ซ่ึงจะเปิดด�าเนินการในปี	 2567	 และยัง 

ได้ด�าเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมด�าเนินงาน	 2	 แห่งที่

ฉะเชิงเทรา	ได้แก่	นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทค	ซิตี้	และ

นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน	อิสดัสเตรียล	เอสเตท

การแสดงวสิยัทัศน์ “I-EA-T 
TRANSFORMATION”
โดย รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล 

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย
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กนอ. ก้าวสู่อนาคต
	 ในช่วงท้ายของการปาฐกถา	รศ. ดร. สมเจตน์ ได้กล่าวย�า้เร่ือง

การขับเคลือ่น	กนอ.	ไปสู่อนาคตว่านอกจากการพัฒนาและประยกุต์

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ซ่ึงเป็นส่ิงส�าคัญในยุคน้ีและอนาคต

แล้ว	กนอ.	จะต้องยดึมัน่ในเกียรตยิศและศักดิศ์รี	ซ่ือสัตย์ต่อตนเอง	 

ลูกค้าและองค์กร	 (Integrity)	 มุ่งสู่ความส�าเร็จที่เป็นเลิศ	 มีความ

เป็นมืออาชีพ	 การบริการที่เป็นเลิศ	 โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน	

(Excellence	 Achievement)	 และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

โดยรวม	 มีความแบ่งปันเก้ือกูล	 และเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกัน

อย่างยั่งยืนกับชุมชน	 สังคมและส่ิงแวดล้อม	 (Tributary)	 ตาม 

หลักปรัชญาของ	กนอ.	สืบต่อไป	“โลกวันนี้กับโลกวันนั้นเป็นโลก

ใบเดียว แต่ไม่ใช่โลกใบเดิม ค�าว่าใบเดียว แปลว่าคุณไม่มทีางเลอืก 

คุณต้องดูแลโลกใบน้ี การดูแลส่ิงแวดล้อมจึงเป็นส่ิงส�าคัญ... 

ท�าอะไรก็แล้วแต่ ต้องน�าคุณค่าสู่สังคม ดั่งสายธารจากแม่น�้า

สายหลักไปสู่แม่น�้าสายย่อย”

Transformation into the Future of I-EA-T 
 Towards	the	end	of	his	speech,	Assoc. Prof. Dr. Somchet 

reiterated	 that	 I-EA-T	 transformation	 needs	 not	 only	 

advanced	technology	and	innovations	but	also	corporate	

integrity	in	order	to	reach	excellence	achievement	based	

on	 result-oriented	 professional	 services	 for	 tributary	 or	

social	 benefits	 in	 a	 sustainable	 co-existence	 with	 the	

community,	society,	and	the	environment	 in	compliance	

with	 I-EA-T’s	 philosophy.	 “The planets of yesterday  

and today are the same but different.  We need to take 

care of our planet and the environment. We need to 

add value to whatever we do, like a main river that 

flows into small streams.” 

  Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala	talked	about	

his	executive	vision	entitled “I-EA-T TRANSFORMATION”,	

which	is	truly	remarkable.	He	began	with	the	overview	of	

I-EA-T,	saying	that	the	49	years	of	I-EA-T	journey,	with	

close	collaboration	of	alliances	and	executive	policies	in	

different	eras,	has	built	a	strong	foundation	and	paved	a	

path	toward	bright	and	sustainable	future.		For	almost	half	

a	century,	I-EA-T	has	developed	65	industrial	estates,	and	

a	Map	Ta	Phut	Industrial	Sea	Port	on	a	total	178,891	rai	

of	 land,	 housing	 a	 total	 5,019	 manufacturing	 plants,	 

worth	 Bt5.27	 trillion.	 I-EA-T	 has	 employed	 a	 total	 of 

815,804	staff.			

	 In	2021,	 I-EA-T	signed	an	MOU	for	the	third-phase	

development	project	of	Map	Ta	Phut	Industrial	Port,	worth	

Bt55.4	billion	on	1,000	rai	of	land,	which	is	expected	to	

open	for	operation	by	2026.			I-EA-T	also	signed	an	MOU	

for	SMART	PARK	development	on	1,400	 rai	of	 land	 to	

support	the	new	s-curve	industries,	which	is	scheduled	to	

open	for	operation	in	2024.	There	are	two	more	industrial	

estates	 as	 joint-investment	 projects,	 which	 include	 the	

Bluetech	 City	 and	 the	 Apex	 Green	 Industrial	 Estate	 in	

Chachoengsao.

“I-EA-T 
TRANSFORMATION”
by I-EA-T Governor 

Assoc. Prof. Dr. Veeris 

Ammarapala
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ทิศทางการขับเคลื่อน กนอ. สู่อนาคต
 รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล	ได้กล่าวสรุปถึงทิศทางนโยบายการ 

ขับเคลื่อน	กนอ.	ให้ก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน	ซึ่งจะอยู่ภายใต้

แนวทางการด�าเนินงาน	6	มาตรการ	ดังนี้

	 1.	เร่งดึงดูดการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม	 (Investment	 

	 	 	 Boost	Up)	

	 2.		มองหาช่องทางธรุกิจใหม่ๆ	(Seeking	for	New	Business)	 

	 	 	 อาทิ	 การจัดตั้งบริษัทลูกแบบ	 Holding	 Company	 ซ่ึง 

	 	 	 สามารถร่วมลงทุนกับธุรกิจใหม่ๆ	 เช่น	 ธุรกิจการรักษา 

	 	 	 สิ่งแวดล้อมและการรักษ์โลก	ธุรกิจการท�าคาร์บอนเครดิต	 

	 	 	 การท�าคาร์บอนเทรดดิ้ง	 การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ	 

	 	 	 ภายในนิคมอุตสาหกรรม	 (Energy	 Service	 Company- 

	 	 	 ESCO)

	 3.	แผนบริหารความเสี่ยง	 (Risk	 Management)	 เพื่อสร้าง 

	 	 	 ความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ	

	 4.	พัฒนาบุคลากร	 กนอ.	 (Upskill/Reskill)	 ผ่านระบบการ 

  	 พัฒนาทรัพยากรมนษุย์	(Human	Resource	Development:	 

   HRD)	 และ	 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย	์ 

	 	 	 (Human	Resource	Management:	HRM)	กระจายอ�านาจ 

	 	 	 การตัดสินใจให้บุคลากรไล่ตามระดับช้ันความส�าคัญ	 

	 	 	 (EMPOWER)	 จัดหาพนักงานให้ครบตามต�าแหน่งงาน 

	 	 	 ที่ว่าง	(Recruiting)		

	 5.	สานต่อนโยบายส�าคัญของรัฐ	 (Government’s	 mega	 

	 	 	 projects)	

	 6.	เน้นให้ความส�าคัญด้านส่ิงแวดล้อม	 (Environmental	 

	 	 	 Concern)	

	 ส�าหรับแนวทางธุรกิจนั้น	 กนอ.	 ได้น�าเอาเทคโนโลยี	 Digital	

Twin	มาใช้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	I-EA-T	Facility	

4.0	ในระบบน�า้ประปา	ระบบระบายน�า้ฝนและระบบป้องกันน�า้ท่วม	

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	ระบบถนนและการคมนาคม	ระบบรักษาความ

ปลอดภัย	 ระบบไฟฟ้า	 ระบบตรวจสอบมลพิษและคุณภาพ 

ส่ิงแวดล้อม	 ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอุบัติเหตุ	 อุบัติภัย	 

ด้วยการเก็บข้อมูลพิกัดต่างๆ	 ของพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม 

อย่างละเอียด	ท�าให้ข้อมูลมีการอัพเดทเป็นเรียลไทม์	กรองข้อมูล

โดยระบบ	 AI	 ส่งตรงถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตของ 

ผู้บริหารเพื่อน�าข้อมูลมาใช้ได้อย่างทันท่วงที	

 ในช่วงท้าย ผู้ว่าการ กนอ. ได้กล่าวสรุปไว้อย่างจับใจว่า  

กนอ. คาดหวังความร่วมมือในการด�าเนินงานจากทุกภาคส่วน  

ซึง่เป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลือ่นองค์กรแห่งน้ีให้ก้าวไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
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I-EA-T Transformation into the Future 
 Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala	has	envisioned	 

a	 bright	 and	 sustainable	 future	 of	 I-EA-T	 through	 the	 

following	six	management	approaches:	

 1. Investment Boost Up 

 2. Seeking New Businesses,	 such	 as	 forming	 

	 	 	 holding	companies	in	form	of	joint	investment	with	 

	 	 	 environmentally	friendly	businesses,	carbon	credit	 

	 	 	 businesses,	carbon	trading	companies,	and	energy	 

	 	 	 service	companies	(ESCOs).

	 3. Risk Management	to	build	trust	among	business	 

	 	 	 operators	

 4. Upskill/Reskill	through	Human	Resource	Development  

	 	 	 (HRD)	and	Human	Resource	Management	(HRM),	 

   Empower	by	decentralizing	decision	making	power	 

	 	 	 among	 staff	 in	 order	 of	 levels	 of	 positions,	 and	 

   Recruiting	to	fill	all	vacancies.	

	 5.	Implement	Government’s mega projects

	 6.	Focus	on	Environmental Concern

	 For	business	operation,	I-EA-T	has	applied	the	Digital	

Twin	technology	in	I-EA-T	Facility	4.0,	mapping	the	water	

supply	 system,	 rain	 and	 flood	 draining	 system,	 waste	

water	management,	road	and	transports	system,	security	

system,	 electricity	 system,	 pollution	 monitoring	 and	 

environment	control,	fire	brigade	and	fire	protection	system.	

Detailed	 information	 about	 geographical	 regions	 in	 the	

industrial	 estates	 is	 recorded	 by	 AI	 and	 accessible	 by	

executives	via	mobile	phones	or	tablets	of	executives	for	

real-time	management,	assessment	and	monitoring.	

 Lastly, I-EA-T governor concluded succinctly by  

hoping that I-EA-T can collaborate closely with all parties 

involved, which is the key to move the organization 

towards sustainable growth together.     



 การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาค

อุตสาหกรรมท่ัวโลกในหลากหลายมิติ และกลายเป็นปัจจัยเร่ง 

ที่ท�าให้ธุรกิจต้องเติบโตภายใต้ภูมิทัศน์ด้านโลจิสติกส์ที่ไม่คุ้นเคย 

การระบาดทีรุ่นแรง รวดเร็ว ก่อให้เกิดภาวะชะงกังนัท�าให้ทกุบริษัทฯ 

ต้องปรับตัวอย่างปัจจุบันทันด่วน โดยหลายแห่งได้ถือโอกาสนี้ 

ปรับตวัเข้าสู่การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน (Sustainable  

Supply Chain Management) ที่มุ ่งเน้นลดผลกระทบต่อ 

ส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และมีการก�ากับดูแลกิจการตลอด 

วัฏจักรตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าไปพร้อมกัน ท�าให้ในปี 2022 นี ้ 

กลายเป็นปีที่โลกได้เห็นผลการด�าเนินงานจากธุรกิจที่มีการบริหาร

จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนได้ชัดเจน และต่อไปนี้ คือ 

“ผลลัพธ์” ที่น่าสนใจ ซึ่ง Eco Challenge น�ามาฝาก

 The COVID-19 pandemic has disrupted 

global industry across all dimensions and 

precipitated an unprecedented challenge to 

supply chain management around the world. 

It is undeniable that this year more  

and more companies are pledging to adopt 

Sustainable Supply Chain Management, which 

aims to lessen impacts on the environment, 

focusing on sustainable practices throughout 

the supply chain. And it is the topic Eco Challenge 

will explore in this issue. 

ปี 2022 ปีแห่งผลตอบรับ
ท่ีชัดเจนของการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
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2022: The Year of 
Sustainable Supply 
Chain Management



73% 93%

51%

55%

66%

สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ  / Interesting figures about

Sustainable 
Supply Chain 
Management

คาดหวังว่าจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นขององค์กรที่หันมามุ่งเน้นกลยุทธ์
เศรษฐกิจหมุนเวียนในอีกสองปีข้างหน้า

ยอมรับว่าพวกเขายินดีที่จะใช้จ่ายมากขึ้นในผลิตภัณฑ์และบริการ 
หากบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กล่าวว่าพวกเขาประสบปัญหาในฐานซัพพลายเออร์อันเนื่องมาจาก 
COVID-19

วางแผนที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน 

(Gartner 2020)

(McKinsey 2020) (McKinsey 2020)

(Sendcloud)

(Neilsen)

จากการศึกษาของ Neilsen พบว่า 
ไม่เพียงโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistices) จะทำ ให้ซัพพลายเชน 
ของคุณเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และลดของเสีย 
ให้เหลือน้อยท่ีสุด แต่ยังสามารถเพ่ิมยอดขาย  
ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมผลกำ ไรได้อีกด้วย จาก 
การสำ รวจโดย Sendcloud พบว่า 8 ใน  
10 ของผู้บริโภคในประเทศอังกฤษยินด ี
จ่ายเพิ่มสำาหรับการจัดส่งที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

จากการสำ รวจโดย Seven Senders network ซึ่งทำ การศึกษาปัจจัยที่มีผล 
ต่อการบริโภคสินค้าออนไลน์ของ นักช้อปทั่วโลกพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ร้อยละ  
66 ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเท่ากับ 23,000 คนจาก 21 ประเทศ  
ระบุว่าเมื่อซื้อของออนไลน์พวกเขาต้องการแบรนด์และร้านค้าปลีกที่มีความ 
รับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย ดร.โยฮันเนส เพลห์น ผู้ก่อตั้งและ 
ซีอีโอของ Seven Senders ได้อธิบายสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า “การปกป้อง 
ส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยสำ คัญท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าสำ หรับนักช้อป 
ออนไลน์อย่างไม่ต้องสงสัย”

31มกราคม - มีนาคม 2565

expect that the focus on their circular economy strategies will 

increase over the next two  years  

are willing to pay more for products and services from companies 

that are committed to positive social and environmental impacts.  

said they had encountered problems in their supplier 

base as a result of COVID-19

Green Logistics means not only green supply chains and less waste 

but also an increase in sales/profits and cost reduction.  According 

to a survey by Sendcloud, 8 in 10 UK customers are happy 
to pay more for sustainable delivery.  

This is in line with a study by Seven Senders Networks on factors  

in online shopping experience, which shows 66% of 23,000  
responders from 21 countries prefer brands or shops with  
environmental responsibility. “Environmental protection  
is therefore also a key factor in customer satisfaction 
for online shoppers,” said Dr. Johannes Plehn, Seven Senders  

Networks founder and CEO. 

plan to  increase resilience across the supply chain

ของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านซัพพลายเชน

ของผู้บริโภค

ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ของผู้บริหาร
ซัพพลายเชน

ขององค์กรธุรกิจ

of supply chain professionals

of global consumers 

of the respondents

of supply chain executives
of business organization

31มกราคม - มีนาคม 2565
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ตลาดการลงทุนตอบรับองค์กรที่ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมและ
สังคมอย่างยั่งยืน  
 จากผลส�ารวจในหลายประเทศพบว่านักลงทุนในยุคนี้ให ้

ความส�าคญักับองค์กรต่างๆ ทีจ่ดัตัง้ดชันคีวามยัง่ยนื (Sustainbility  

Index) เพื่อชี้วัดว่าบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิด ESG 

มากแค่ไหน อาท ิดชัน ีDow Jones Sustainability Indices (DJSI),  

FTSE4GOOD Index, MSCI ESG Index หรือตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่มีการจัดตั้งเกณฑ์หุ้นยั่งยืนหรือ THSI 

 ข้อมลูตวัเลขจาก State Street Global Advisors ปี 2560 ที่

ศึกษาผู ้ลงทุนสถาบันทั้งหมด 475 องค์กรในสหรัฐอเมริกา  

ยโุรปและเอเชียแปซิฟิก พบว่า พอร์ตการลงทนุของผูล้งทนุสถาบนั

ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีการจัดสรรเงินลงทุนไปกับองค์กรที่ม ี

การด�าเนินธุรกิจตามหลัก ESG และการศึกษาของ Financial 

Planning Association ปี 2563 ได้ส�ารวจผูใ้ห้ค�าแนะน�าทางการเงิน  

(Financial Advisor) กว่า 242 รายในอเมริกา พบว่า ผู้แนะน�า

ทางการเงนิได้แนะน�าให้นกัลงทนุได้ลงทนุในกองทนุแบบ ESG เพิม่ข้ึน  

ตัวอย่างการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมไทย
 บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งตั้งโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นอีกบริษัทที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

(ธงขาวดาวเขียว) ปี 2563 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ ESG  

100 (ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) 4 ปีซ้อน รวมทั้งได้รับการประเมินผลงานความยั่งยืนจาก  

EcoVadis ผู ้เช่ียวชาญด้านความยั่งยืนของกลุ ่มซัพพลายเออร์ทั่วโลก โดยอยู ่ในระดับทอง 3 ปีซ้อน  

(2561-2563) จากรายงานประจ�าปี 2563 ของบริษัท แสดงให้เห็นผลส�าเร็จจากการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

อย่างยั่งยืนที่ทางบริษัทได้ท�าต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี อาทิ 

 •  บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานลง 18,242 จิกะจูล เมื่อเทียบกับปี 2562 

 •  พนักงานของบริษัทเริ่มโครงการประหยัดพลังงานช่วยลดการใช้พลังงานได้ 127 จิกะจูล 

 •  ประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของรถบรรทุก 200 คันในแต่ละวัน ลดจ�านวนรอบการขนส่งวัตถุดิบ 

   และสินค้าได้ 1,750 เที่ยว

 •  ผลจากการเก็บข้อมูลระหว่างไปเยี่ยมลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในรอบ 2 ปี (ปี 2562-2563) ชี้ให้เห็น 

   ว่าอัตราความพึงพอใจของลูกค้าได้เพ่ิมข้ึนถึง 91% เนื่องจากบริษัท ได้ท�าการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้

   อย่างครบถ้วน

เช่นเดียวกับผลการวิจัยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เปิดเผยว่า การลงทุนที่เน้นความยั่งยืนอาจน�ามาซึ่งผลตอบแทนที่

มากขึ้น โดยในปี 2563 มี 124 บริษัทได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ

หุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มจากปีก่อนถึง 

51 บริษัท แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของนักลงทุนและภาคธุรกิจ 

ที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน 

 จากข้อมูลที่ Eco Challenge น�ามาฝากกันทั้งหมดนี้ คงพอจะท�าให้เห็นภาพได้ชัดเจนแล้วว่า เราก�าลังเข้าสู่ยุคที่ผู้ประกอบการ 

จะได้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อสร้าง “ความยั่งยืน” ทางธุรกิจอย่างแท้จริง ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงไม่มีเหตุผลใดๆ 

ที่จะหยุดยั้งไม่ให้ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนสายนี้ 

ข้อมูลอ้างอิงจาก www. tris.co.th, www.setsustainability.com, www.vinythai.co.th, www.gpscgroup.com



33มกราคม - มีนาคม 2565

A Success Story of Sustainable Supply Chain Management in Thailand’s 
Industrial Estate 
 Vinythai Public Company Limited, a producer and distributor of petrochemical products, located in the Map 

Ta Phut Industrial Estate, Rayong, is among companies with strong commitment to sustainability and social  

responsibility. The company won the I-EA-T’s White Flag Green-Star Awards for two consecutive years  

in 2019 and 2020 for environmental governance and social responsibility and the ESG 100 Awards on  

environment, social and corporate governance for four consecutive years. EcoVadis, the world’s most  

trusted provider of business sustainability ratings, has rated Vinythai’s sustainability performance as  

the gold level for three consecutive years (2018-2020), which highlights the company’s success sustainable 

supply chain management.  

 •  The company’s energy consumption in 2020 was reduced by 18,242 gigajoules in total compared to 2019. 

 •  The company’s staff initiated an energy-saving project, which helps reduce energy consumption by  

   127 gigajoules.  

 •  Over 200 truck journeys are involved in every day of Vinythai’s operations. The Company works to  

   improve the transport and logistics efficiency and can cut off a total of 1,750 journeys in a day.

 •  A survey from both domestic and international customers in 2019-2020 shows customer satisfaction  

   rose by 91% thanks to the company’s comprehensive solutions to every problem.

Sustainability is the Future of Investing
 A survey in many countries shows that investors channel  

their capital in companies with Sustainability Index based 

on environmental, social and corporate governance (ESG) 

factors, such as Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), 

FTSE4GOOD Index, MSCI ESG Index and Thailand  

Sustainability Investment (THSI) Index created by the  

Stock Exchange of Thailand. 

 State Street Global Advisors, a major asset manager, 

recently surveyed senior executives with asset allocation 

responsibilities at 475 institutions in the U.S., Europe, and 

the Asia-Pacific region and found that more than 80% said 

that integrating ESG factors into their investment strategies 

in developed and developing countries had significantly 

improved returns. Additionally, the 2020 survey by Financial 

Planning Association received 242 responses by financial 

advisors who offer clients advices to invest more on  

socially responsible stocks or ESG investing.   

 In the same vein, a survey by the Stock Exchange of 

Thailand shows ESG investing may offer more returns. In 

2020, The Stock Exchange of Thailand (SET) announces 

124 listed companies with outstanding performance on 

Environmental, Social and Governance (ESG) aspects  

on the Thailand Sustainability Investment (THSI) list,  

up from 51 companies since its inauguration in 2019.  

The increasing number reflects Thai listed companies’ 

remarkable progress in embracing more sustainable  

practices into their business operations.

 All in all, it is clear that we are entering the era of direct and indirect investment for “sustainability’.  And thus,  

there is no reason for business operators not to be part of this journey of environmental responsibility and 

sustainability.

Sources : www. tris.co.th, www.setsustainability.com, www.vinythai.co.th, www.gpscgroup.com
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 กนอ. จดัพิธีเปิดโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ระยะท่ี 3 (ช่วงท่ี 1) เมื่อวันจันทร์ท่ี 28 ก.พ. 2565 โดยมี  

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ 

จากห้อง PMOC ตึกไทยคู่ฟ้า ท�าเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยนายสุริยะ  

จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าว 

รายงานผ่านระบบออนไลน์ โดย รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. 

กล่าวต้อนรับ

 ส�าหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  

บนพ้ืนที่ 1,000 ไร่ มีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 55,400 ล้านบาท 

ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน งานถมทะเลและ 

ขุดลอกร่องน�้า ประมาณ 12,900 ล้านบาท และการลงทุนท่าเรือก๊าซ 

ประมาณ 35,000 ล้านบาท ส่วนช่วงที ่2 การลงทนุท่าเทียบเรือสินค้าเหลว  

ประมาณ 4,300 ล้านบาท และคลงัสินค้าหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้อง ประมาณ 

3,200 ล้านบาท  

 ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า หากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม

มาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ จะรองรับการเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในอนาคต เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับและ

ขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลว รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคง

ทางด้านพลังงานของประเทศ ที่มีความต้องการใช้บริการเพ่ิมข้ึน 

ในอนาคต ทั้งนี้ คาดว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2567 

และสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2569 ซ่ึงจะก่อให้เกิดการจ้างงาน 

เพิ่มขึ้น เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่

 The online opening ceremony of the third-phase  

development of Map Ta Phut Industrial Port (Stage 1) 

on 28 February 2022 was presided over by Prime Minister 

Prayut Chan-o-cha and Minister of Defense at the PMOC 

Room, the Thai Khu Fah Building, the Government House.  

Minister of Industry Suriya Juangroongruangkit presented a 

report while I-EA-T Governor Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala 

delivered a welcome speech.  

 The third-phase development project of Map Ta Phut  

Industrial Port, worth Bt55.4 billion on 1,000 rai. The investment 

divided into 2 stage: Stage 1 involving sea reclamation and 

watercourse dredging operations cost of Bt12,900 million and 

natural gas harbor docks of Bt35,000 million; and Period 2 

involving liquid cargo harbor docks of Bt4,300 million and 

warehouse or related business of Bt3,200 million. 

 I-EA-T Governor said when the third-phase development 

project of Map Ta Phut Industrial Port (Stage 1) is complete, it  

will serve the future growth of petrochemical products, enhance 

capacity in transporting and storing natural gas and liquid 

cargo.  The construction is expected to complete by 2024 and 

will be ready for full operation in 2026, which will create more 

jobs, attract investment and boost national economy.

กนอ. เปิดโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการเปิดงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ 

I-EA-T Launches the 3rd Phase Development of 
Map Ta Phut Deep Sea Port (Period 1) in Online 
Opening Ceremony Presided Over by Thai PM 

28 กุมภาพันธ์ 2565 I 28 February 2022
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 I-EA-T Governor Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala  

revealed about his visit to the Sa Kaeo Industrial Estate in  

Sa Kaeo’s Aranyaprathet district between 20 and 21 January 

2022 that I-EA-T is in the process of adjusting the estate’s 

Environmental Impact Assessment (EIA) so that it will be  

able to cover all types of power plants and stack-using  

factories. Also, I-EAT has been monitoring Sa Kaeo’s trade  

and investment situation, industry trends, investment trends, 

estimated investment value, entrepreneurs’ investment needs 

or interest, as well as investors’ needs, problems, and obstacles. 

 Presently, six enterprises have already signed land-lease 

contracts with the Sa Kaeo Industrial Estate. Their contracts 

cover 32.96 rai of land altogether. Five of these lessees have 

operated used-cloth import & export businesses in the estate’s 

free zone. The other lessee has operated in an industrial zone. 

Also, Better World Green Public Company Limited has been  

in the process of requesting a construction permit and  

reserving the right to lease a 140-rai plot of land in the Sa 

Kaeo Industrial Estate for refuse derived fuel (RDF)  

power plant. This industrial estate has thus had just  

259.76 rai of vacant land. 

 รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. เปิดเผยถึงการลงพื้นที ่

ตรวจเย่ียมการด�าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว อ�าเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อช่วงวันที่ 20-21 ม.ค. 2565 ว่า  

ปัจจุบัน กนอ. อยู ่ระหว่างการปรับเปลี่ยนรายงานการวิเคราะห์ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA : Environmental Impact Assessment) 

นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เพ่ือขอเพิ่มเติมประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 

เป้าหมายจากท่ีเคยระบุไว้ใน EIA ปี 2560 ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า 

พลังความร้อน (ประเภท 88) ยกเว้นถ่านหินและชีวมวล เพิ่มโรงงาน 

ที่มีกระบวนการผลิตหรือมีการเผาไหม้เช้ือเพลิงและมีระบบการระบาย

ออกทางปล่อง (Stack) โดยตดักลุม่อตุสาหกรรมโรงไฟฟ้าออกจากบญัชี

กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง พร้อมติดตามสถานการณ์การค้าการลงทุน 

ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว กลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนให้ความสนใจ 

ปริมาณและแนวโน้มการลงทนุ ความต้องการหรือความสนใจลงทนุของ

ผูป้ระกอบการ ตลอดจนปัญหา อปุสรรค หรือความต้องการของนกัลงทนุ

อีกด้วย 

 ปัจจุบันมีผู้ท�าสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ�านวน 

6 ราย รวมพื้นที่ 32.96 ไร่ แบ่งเป็น การประกอบกิจการในเขต 

ฟรีโซน จ�านวน 5 ราย ประกอบกิจการน�าเข้าส่งออกเสื้อผ้ามือสอง  

และประกอบกิจการเขตอุตสาหกรรมทั่วไปจ�านวน 1 ราย ซึ่งอยู่ระหว่าง

การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และจองสิทธ์ิการเช่า จ�านวน 1 ราย คือ  

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบกิจการโรงไฟฟ้า 

RDF จ�านวน 140 ไร่ โดยเหลือพื้นที่ให้เช่า 259.76 ไร่

I-EA-T Governor Visits Sa Kaeo 
Industrial Estate, Plans to Add More 
Business-Operation Types to EIA

ผู้ว่าการ กนอ. ลงพื้นที่นิคมฯ สระแก้ว 
เล็งปรับ EIA เพิ่มประเภทกิจการในนิคมฯ 
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

21 มกราคม 2565 I  21 January 2022
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 กนอ. และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ จ�ากัด (พีเอส : PS) ร่วม 

ส่งเสริมการลงทุน สร้างเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ท่ีมีศักยภาพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไทย-จีน ภายใต้

นโยบาย “One Belt One Road” ปักหมุดลงทุนพ้ืนที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) และนิคม

อุตสาหกรรมที่ กนอ. ด�าเนินการ โดย รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ 

กนอ. และนายหนี่ หนาน (Mr. Ni Nan) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ จ�ากัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมอืการส่งเสริมการลงทนุในนคิมอตุสาหกรรมที ่กนอ.ด�าเนนิการ  

โดยทั้งสองฝ่ายมีเจตจ�านงร่วมกันในการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 

นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ด�าเนินการ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(Special Economic Zone : SEZ) เพ่ือชักจูงให้นักลงทุนมาลงทุน 

ในนิคมอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียว

กับการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 

และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ความร่วมมือคร้ังนี้นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการร่วมกันเชิญชวน 

นักลงทุนจีนให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ด�าเนินการ และ

นิคมอุตสาหกรรมร่วมด�าเนินงาน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ

3

กนอ. จับมือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ จ�ากัด 
หนุนลงทุนร่วม ไทย-จีน ภายใต้ 
“One Belt One Road” เล็งพื้นที่เป้าหมาย “SEZ”

I-EA-T Partners with Property Star in 
Promoting Thai - Chinese Investments 
under “One Belt One Road” Initiative, 
with “SEZs” as Target Areas

7 กุมภาพันธ์ 2565 I  7 February 2022

 I-EA-T and Property Star Company Limited (PS) have 

promoted investments and network-building in industries 

with potential so as to accommodate the industrial growth 

of Thailand and China under “One Belt One Road” initiative. 

The promotion focuses on Special Economic Zones (SEZ) and 

industrial estates operated by I-EA-T as target areas. I-EA-T 

Governor Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala and PS  

chief financial officer Mr. Ni Nan have already signed an  

agreement to promote the target areas as both sides have 

shared the intention to promote both SEZs and industrial  

estates operated by I-EA-T among investors, share knowledge 

and technological know-how with new entrepreneurs, and  

to conduct relevant activities. 

 This collaboration marks the first step in efforts to invite 

Chinese businesses to invest in industrial estates operated  

or jointly operated by I-EA-T. 
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 วันที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 9.00 น. รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล  

ผู้ว่าการ กนอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการส่งเสริม 

การอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและ

พลังงานทดแทน ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) และ กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) 

โดย ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติเป็นผู้ลงนาม ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ 

ประตูน�้า กรุงเทพฯ นอกจากนี้ รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.  

ยังได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน และการส่งเสริมการใช้พลงังานทางเลอืกและพลงังานทดแทน 

ร่วมกับ สถาบันการเงิน 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank :  

SME D Bank) ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย  

(EXIM Bank) และบรรษัทประกันสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

เพือ่เป็นการแสดงความร่วมมอืในการส่งเสริมสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ

ตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานทางเลือกและพลังงาน

ทดแทน โดยมีผู้บริหาร กนอ. และหน่วยงานคู่ความร่วมมือเข้าร่วม  

ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้า กรุงเทพฯ

4

กนอ. จับมือ พพ.- 5 สถาบันการเงิน 
ดันภาคอุตสาหกรรมหันมาใช้พลังงานทดแทน 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

I-EA-T Joins Hands with DEDE, 5 Financial 
Institutes to Encourage Industrial Sector 
to Embrace Alternative Energy, Curb 
Greenhouse-Gas Emissions

23 มีนาคม 2565  I  12 October 2021

 On 23 March 2022, I-EA-T Governor Assoc. Prof. Dr. 

Veeris Ammarapala signed a memorandum of understanding 

(MOU) to promote energy conservation and the use of 

alternative/renewable energy at 9 am with the Department 

of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE),  

which was represented by its director-general, Dr. Prasert 

Sinsukprasert, at The Berkeley Hotel Pratunam. Also, Assoc. 

Prof. Dr. Veeris Ammarapala inked a similar MOU with five  

financial institutes namely Krungthai Bank, Siam Commercial 

Bank, SME Development Bank (SME D Bank), Export Import 

Bank of Thailand (EXIM Bank), and Thai Credit Guarantee 

Corporation to declare cooperation on raising entrepreneurs’ 

awareness of energy conservation and the use of alternative/

renewable energy. Executives of I-EA-T and the financial  

institutes attended the signing ceremony at The Berkeley  

Hotel Pratunam. 
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 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จับมือสมาคม 

สมาพันธ์สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้สูงอายุ และกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนา “สร้าง

ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19” ให้กับบุคลากร กนอ. ผู้พัฒนานิคม

อตุสาหกรรม และผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรม ผ่านระบบออนไลน์ 

(MS Teams) ในวันที่ 24 ม.ค. 2565 โดยมีวิทยากรจากกรม 

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 และระบบบริการ

สุขภาพ ความช่วยเหลือ รวมท้ังช่องทางความร่วมมือต่างๆ” และ

วิทยากรจากสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการ เพ่ือสุขภาพและ 

ผู้สูงอายุ บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการด�าเนินการของสมาพันธ์ฯ  

ท่ีจะร่วมสนับสนุนภารกิจท่ีเก่ียวกับการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 

แก่ผู ้ประกอบการ” โดยมีผู ้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 1,000 คน  

ประกอบด้วย บคุลากรของ กนอ. และผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรม 

ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

 I-EA-T, in collaboration with the Health and Elderly  

Establishment Confederation and the Public Health Ministry’s 

Department of Health Service Support, held the “Boost 

Immunity & Understand COVID” seminar over MS Teams 

online platform for the personnel of I-EA-T, industrial-estate 

developers and enterprises based inside industrial estates on 

24 January 2022. Speakers from the ministry’s Disease Control 

Department delivered lectures on “COVID-19 Situation, Health 

Service System, Support and Channels of Collaborations” 

whi le speakers from the confederat ion addressed  

“Confederation’s Guideline on Support for Entrepreneurs 

during COVID-19 Outbreak”. About 1,000 members of I-EA-T 

and enterprises based in the industrial estates, which were  

the seminar’s target groups, joined the event.  

 วันท่ี 25 ก.พ. 2565 นายนรนิทร์ กัลยาณมติร ประธานกรรมการ 

กนอ. ให ้ เ กียรติเป ็นประธานเป ิดงาน GRC day 2022  

ในหวัข้อ Vaccine GRC สร้างภมูคุ้ิมกันองค์กรด้วย GRC ในรปูแบบ 

Virtual Conference โดย รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. ให้

เกียรตเิป็นผูก้ล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจดังาน และนายก้อง รุ่งสว่าง 

ประธานอนกุรรมการการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละการบริหารความเส่ียง 

ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 

 On 25 February 2022, I-EA-T chairman Mr. Narin  

Kalayanamit started GRC day 2022 with a lecture on GRC 

Vaccine for Organization’s Immunity. The event was held as  

a virtual conference with I-EA-T Governor Assoc. Prof. Dr. 

Veeris Ammarapala declaring the conference’s objectives and 

Mr. Kong Rungsawang, chairman of I-EA-T committee on  

corporate governance and risk management, delivering a special  

5

6

กนอ. จัดสัมมนา “สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโควิด-19” 
ให้บุคลากร กนอ. - ผู้พัฒนานิคมฯ - ผู้ประกอบการ

กนอ. จัดงาน GRC day 2022 ในหัวข้อ Vaccine 
GRC สร้างภูมิคุ้มกันองค์กรด้วย GRC ในรูปแบบ 
Virtual Conference

I-EA-T Organizes “Boost Immunity & 
Understand COVID” Seminar for Staff, 
Industrial-Estate Developers, Entrepreneurs 

I-EA-T Held GRC day 2022 on GRC Vaccine 
for Organization’s Immunity Theme in 
Virtual-Conference Format 

24 มกราคม 2565 I  24 January 2022

25 กุมภาพันธ์ 2565 I  25 February 2022
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 วันที่ 26 ม.ค. 2565 รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. 

นายพรเทพ ภริูพัฒน์ รองผูว่้าการ (ปฏบิติัการ 3) นายฉกาจ พัฒนศร ี

ผูอ้�านวยการส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายอนุชติ สวัสด์ิ 

ผูอ้�านวยการส�านักงานท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ 

เหตุน�้ามันร่ัวไหล บมจ. สตาร์ปิโตรเลียม ท่าเรืออุตสาหกรรม

มาบตาพุด และในวันดังกล่าว ผู้ว่าการ กนอ. แถลงข่าวร่วมกับ  

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พลเรือตรีอาทร  

ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคท่ี 1 และผู้แทนหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังได้มีการประชุมร่วมกับ นายชาญนะ 

เอีย่มแสง ผูว่้าราชการจงัหวัดระยอง และคณะกรรมาธกิารป้องกันและ

บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร 

เพ่ือรับฟังการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น พร้อมก�าชับให้หน่วยงานที่

เก่ียวข้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพ่ือป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะ 

ส่งผลต่อประชาชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่    

 On 26 January 2022, I-EA-T Governor Assoc. Prof.  Dr. 

Veeris Ammarapala, deputy governor (Operation Function 

3) Mr. Porntep Puripatana, Map Ta Phut Industrial Estate’s 

director Mr. Chakart Patanasri, and Mr. Anuchit Sawat, 

director of Office of Map Ta Phut Industrial Port, jointly 

examined the oil leak from Star Petroleum Refining Public 

Company Limited’s facility at Map Ta Phut Industrial Port.  

On the same day, the I-EA-T governor held a press conference 

alongside Disease Control Department’s director-general  

Mr. Athapol Charoenshunsa, First Naval Area Command’s 

deputy commissioner Rear Admiral Arthon Charapinyo and 

representatives from relevant government agencies. Later on, 

the I-EA-T governor also had a meeting with Rayong Governor. 

Mr. Channa Iamsang and the House committee on disaster 

prevention and mitigation. The meeting was held to check 

initial response to oil leak and to order relevant authorities to 

fast solve the problem so as to minimize adverse impacts on 

local people and attractions.    

7

ผู้ว่าการ กนอ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เหตุน�้ามันรั่วไหล บมจ. สตาร์ปิโตรเลียม 
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

I-EA-T Governor Inspected Oil-Leak Site 
Involving Star Petroleum Refining Public 
Company Limited, Map Ta Phut Industrial Port 

26 มกราคม 2565  I  26 January 2022 

คร้ังนีเ้พ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การมส่ีวนร่วม การขับเคลือ่นองค์กร 

ด้วยหลักการ GRC : Governance, Risk management, Compliance 

รวมถึงการประกาศเจตจ�านงของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน กนอ. 

ในการบริหารงานและปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ศกัยภาพ ต่อต้านการทจุริต 

สินบน ตลอดจนของขวัญของก�านัลต่างๆ เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่อย่าง 

ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

lecture. This virtual conference aimed to foster knowledge, 

understanding, and participation in driving I-EA-T based on 

GRC (Governance, Risk management, Compliance) principle 

and in highlighting the intention of I-EA-T board, executives, 

and employees to combat corruption, bribery, and gifts-giving/

receiving to the fullest of their abilities so as to ensure  

legitimate, transparent and fair operations. 



โปรโมชั่นเชาและซื้อขายที่ดิน
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Disruption and
Challenges

Logistics & 
Supply Chain 2022

 I-EA-T Story Industrial Transformation
เปดเรื่องราวการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ Logistics และ 
Supply Chain ระดับภูมิภาคและ ระดับโลกของ กนอ.

The opening story of infrastructure development to support the logistics 
and supply chain at the regional and global levels of I-EA-T

กาวสูยุค หวงโซอุปทานอัจฉริยะ 
(Intelligent Supply Chain)

Stepping into the Era of Intelligent Supply Chain
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