


สารบัญ
Contents

Challengeecomagazine
www.ieat.go.th

4

8

12

15

20

24

30

Scoop

I-EA-T Story

CSR Archives 

Smart Eco Industrial Estate Way

Industrial Transformation

Eco Market 

Business Snapshots

เตรียมความพรอมสู นิคมอุตสาหกรรมคารบอนเปนกลาง Carbon Neutral 
Industrial Estate เมื่อทุกสิ่งตองมุงสูการลดคารบอน 
Carbon Neutral Industrial Estates Set to Achieve Carbon Neutrality

Let’s Zero Together กนอ. กับเปาหมายสูความเปนกลางทางคารบอน  
Let’s Zero Together The I-EA-T and the goal  towards the “Carbon Neutrality”  

“ปลูกเพื่อ (ลด) สูอนาคตที่ยั่งยืน” 
กนอ. กับการปลูกปาตนแบบ จุดเริ่มตนสูการขยายคุณคาไมสิ้นสุด
“Planting for (Reducing) for a Sustainable Future” the I-EA-T with a forest 
planting prototype that serves as the starting point for infinite value expansion

ตามรอยวิถี Smart Eco กับ กนอ. ตอนที่ 4 : 
สองเกณฑความอัจฉริยะ Smart Safety / Emergency และ Smart Logistic 
Following the Smart Eco way with I-EA-T, Part 4: 
Smart Safety/Emergency and Smart Logistic

กาวใหมสู “Carbon Neutral Industrial Port” 
การหลอมรวมเทคโนโลยี และความใสใจ เพื่อโลกในอนาคต
New Step for “Carbon Neutral Industrial Port”: 
A Blend of Technology and Environmental Care

เปดตลาดคารบอนเครดิต เมื่อการซื้อ-ขายไมใชแคเทรนด แตเปนปจจัยขับเคลื่อนธุรกิจที่ไม
ควรมองขาม
Uncovering the Carbon Credit Market while buying and selling is not just 
about being trendy; it is a driving factor in the business that cannot be ignored

แวดวงขาว กนอ. 

คณะที่ปรึกษา
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นายธาดา สุนทรพันธุ
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นายพรเทพ ภูริพัฒน 
รองผูวาการ (สายงานปฏิบัติการ 3)

นางปนัดดา รุงเรืองศรี 
รองผูวาการ (สายงานบริหาร) 

บรรณาธิการ

นางสาวสายจิต พิสุทธิรัตนพันธุ 

ผูชวยบรรณาธิการ

นางสาวจันทรธร ศรีธัญรัตน

กองบรรณาธิการ

นางนาตยา หิรัญเรืองโชค 
นายวันฉัตร กรรณสมบัติ
นายพิชัย จันทรแสงศรี
นายวรพล วรบุตร
นายพสิษฐ ชัยมุงคุณ
นางสาวธีรจุฑา มหาโชคเลิศวัฒนา

ออกแบบและจัดพิมพ

บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จำ กัด
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 รวมภาพบรรยากาศและความประทับใจจากพิธีมอบรางวัล

โครงการประกวดนวัตกรรมองคกร กนอ. ประจําป 2565 ในวันที่ 28 

กันยายน ที่ผานมา โดยในปนี้ไดรับเกียรติจากคณะทํางานพิจารณา

คัดเลือกโครงการผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยมี 

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผูวาการ กนอ. เปนประธานกรรมการตัดสิน 

จนสรุปผลผูชนะทั้ง 5 ทีม ดังตอไปนี้ 

1. รางวัลประเภทโครงการปรับปรุงกระบวนงาน (Process Improvement Category)

2. รางวัลประเภทแนวคิดนวัตกรรม (Idea Seed Category)

 สําหรับโครงการที่เขารวมการประกวดในปนี้มีจํานวน 14 โครงการ

 ซ่ึงลวนแลวแตมคีวามคดิสรางสรรค สามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมเพ�อ

เพ่ิมคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑและบริการของ กนอ. ตอบสนอง

ความตองการและความคาดหวังของลูกคาไดอยางหลากหลาย

 These pictures show impressive atmospheres of the award 

ceremony for the winners of the I-EA-T’s Corporate Innovation 

Contest 2022 on September 28, 2022, which was presided 

over by I-EA-T governor Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala. 

The honorary referees of the contests included experts from 

inside and outside the I-EA-T.  The winners are listed as follows: 

 All of the 14 projects of the entries in this year’s contest 

are shining with creativity and can be scaled up as value-added 

innovations for I-EA-T’s products and services to meet a variety 

of client needs.  

I-EA-T’s Corporate Innovation Contest 2022 
“Innovative Creativity for Added Values”

โครงการประกวดนวัตกรรมองคกร กนอ. ประจำ ป 2565 
“สรางสรรค สงเสริม เพิ่มคุณคา” 

รางวัลที่ 1 /The 1st prize

รางวัลที่ 1 /The 1st prize รางวัลที่ 2 /The 2nd prize

รางวัลที่ 2 /The 2nd prize รางวัลที่ 3 /The 3rd prize

โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในกระบวนการทางพัสดุ
Digital Technology applications 
in supply procedure

Blink

Work 
Management

Qlick to Learn GHGs Hunter

ทีม Make 
a new ways

ทีม กองสิทธิ C
ทีม ซุปเปอรฮาโลวีน / 
Super Halloween

ทีม กองสิทธิ B ทีม Cooling the world



“ความเป็นกลางทางคาร์บอน” นับเป็นวาระระดับโลก 

และเป็นสิ่งที่จำาเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันผลกระทบจาก

วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจาก

สภาวะโลกร้อน ที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีซึ่งประเทศไทย  

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ก็ได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง 

ทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมาย 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ค.ศ. 2065  

ณ ที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์  

สกอตแลนด์  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 

	 ความม่�งม่�นที่่�ย้ำำ�าช่ัดผ่�านเส่ีย้ำงของเหล่�าผ้่�นำาระด่บโล่กในการ

ประช่ัมด่งกล่�าว	 ได�ก�อให�เกิดความตื่่นตื่่วในที่่กระด่บโดย้ำเฉพาะ 

ภาคอ่ตื่สีาหกรรม	 ซ่ึ่�งที่่�ผ่�านมาน่บเป็นภาคสี�วนที่่�ปร่บตื่่วส้ี�ความ

เป็นกล่างที่างคาร์บอนมาตื่่�งแตื่�ตื่�น	 ไม�ว�าจะเป็นการนำาเที่คโนโล่ย้ำ่

แล่ะนว่ตื่กรรมที่่�ม่ประสีิที่ธิิภาพมาประย้ำ่กตื่์ใชั�	 การปร่บเปล่่�ย้ำน

แนวที่างการดำาเนินธิ่รกิจส้ี�ความย่้ำ�งย้ำืนตื่ามแนวที่าง ESG, BCG 

Model	 แล่ะอ่นๆ	 อ่กมากมาย้ำ	 ด่งที่่�วารสีาร Eco Challenge  

ได�นำาเสีนอมาโดย้ำตื่ล่อด	 แล่ะในฉบ่บน่�	 น่บเป็นอ่กวาระพิเศษ 

ที่่�เราได�จ่ดเตื่ร่ย้ำมเนื�อหาล่งล่่กถ่ึงราย้ำล่ะเอ่ย้ำด	 พร�อมอ่ปเดตื่การ

ดำาเนินงานสีำาค่ญของ	 กนอ.	 บนเป้าหมาย้ำการเป็นผ่้�นำาในการ 

ล่ดก๊าซึ่เรือนกระจกเพ่อม่�งส้ี�ความเป็นกล่างที่างคาร์บอน	 ซ่ึ่�งได� 

ม่การประกาศเจตื่นารมณ์์ในการม่�งส้ี�ความเป็นกล่างที่างคาร์บอน 

เม่อว่นที่่�	 16	 สี.ค.	 2565	 ในกิจกรรมปล่้กป่าตื่�นแบบ	 เพ่อพ่ฒนา

พื�นที่่�ดด้ซ่ึ่บกา๊ซึ่คารบ์อนไดออกไซึ่ด์	นิคมอต่ื่สีาหกรรมสีมารท์ี่ปารค์ 

(Smart	Park)	ภาย้ำใตื่�คอนเซึ่็ปตื่์	Let’s Zero Together ปล่้ก	 

เพ่อ	(ล่ด)	สี้�อนาคตื่ที่่�ย้ำ่�งย้ำืน	ที่่�ผ่�านมา

	 ในฉบบ่น่�นอกเหนอืจากเรอ่งราวการดำาเนนิงานของ	กนอ.	แล่�ว

ในฉบ่บย้ำ่งอ่ดแน่นไปด�วย้ำสีาระความร้�	 พร�อมข�อม้ล่ที่่�น่าสีนใจที่่�ง

เร่องของตื่ล่าดคาร์บอนเครดิตื่	 แนวที่าง	 Carbon Neutral  

Industrial Port ในตื่�างประเที่ศรวมถ่ึงตื่อนส่ีดที่�าย้ำของบที่ความซ่ึ่ร่�ส์ี	 

“ตามรอยวิิถีี Smart Eco กัับ กันอ.” ก่บสีองเกณ์ฑ์์ความอ่จฉริย้ำะ 

Smart Safety/Emergency และ Smart Logistic	ซ่ึ่�งน่าติื่ดตื่าม

ไม�แพ�ตื่อนที่่�ผ่�านมาอย้ำ�างแน่นอน

พบก่นใหม�ฉบ่บหน�า	สีว่สีด่คร่บ

	 The	pivotal	pledges	of	the	world	leaders	in	the	COP	26 

have accelerated climate actions across all sectors, in 

particular	in	the	industrial	sector,	toward	carbon	neutrality.			

Business investors are becoming ever more involved in clean 

technologies and innovations to achieve sustainability 

through models such as Environment-Social-Governance 

(ESG) and Bio-Circular-Green Economy (BCG), which have 

been presented in our Eco Challenge newsletters for  

the	past	years.	In	this	issue,	we	offer	insights	and	updates	

on	 the	 I-EA-T’s	 activities	 on	 its	 journey	 as	 a	 leader	 in	

lessening carbon footprints with the launch of carbon 

neutral	projects,the	Smart	Park	under	the	slogan “Let’s 

Zero Together”,	the	reforestation	project	for	sustainable	

future	on	August	17,	2022.			

	 In	this	issue,	in	addition	to	the	I-EA-T’s	activities,	other 

insightful stories await you, including carbon credit markets, 

Carbon	Neutral	Industrial	Ports	in	other	countries,	and	the	two 

SMART	criteria,	Smart Safety/Emergency and Smart Logistic, 

in the “I-EA-T’s Journey towards Smart Eco” series.   

And,	till	we	meet	again	in	the	next	issue.

“Carbon Neutrality” is a global most urgent mission  
in preventing impacts of Climate change due to  
global warming. On the national level, General   
Prime Minister Prayut Chan-o-cha announced  
Thailand’s targets to achieve carbon neutrality by  
2050, and net zero greenhouse gas emissions by  
2065 at the World Leaders Summit, which is part  
of the 26th session of the Conference of the  
Parties (COP 26) to the United Nations Framework  
Convention on Climate Change (UNFCCC) in Glasgow, 
Scotland in November, 2021.    

Perspective
สารจากผู้ว่าการ
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	 ต้ั้�งแต่ั้การประชุุมสม้ชุชุาประเทศภาคีีอนุุส้ญญาสหประชุาชุาติั้ว่่าด้้ว่ยการเปลีี่�ยนุแปลี่ง 

สภาพภูมิอากาศ	 คีร้�งที�	 26	 หรือ	 COP	 26	 เม่อว่้นุที�	 1	 พฤศจิิกายนุ	 2564	ณ	 เมือง 

กลี่าสโกลี่ว์่	 ประเทศสกอตั้แลี่นุด้์	 สหราชุอาณาจิ้กร	 ที�มีผูู้้นุำาระด้้บโลี่ก	 ผูู้้แทนุองคี์กร	 

ผูู้ส้้งเกตั้การณ	์แลี่ะสอ่มว่ลี่ชุนุ	เข้้ารว่่มการประชุุมกว่่า	30,000	คีนุเสรจ็ิสิ�นุลี่ง	บรรยากาศ

แลี่ะคีว่ามเข้้มข้้นุในุการเด้ินุหนุ้าแก้ปัญหาการเปลี่ี�ยนุแปลี่งสภาพภูมิอากาศท้�ว่โลี่ก 

ก็ยิ�งร้อนุแรงแลี่ะคีึกคี้ก	 โด้ยเฉพาะการประกาศแผู้นุ	 Nationally	 Determined	 

Contributions	 หรือ	 NDCs	 ซึ่ึ�งเป็นุแผู้นุปฏิิบ้ติั้การลี่ด้การปล่ี่อยมลี่พิษระด้้บชุาติั้ 

ที�ประเทศตั้่างๆ	จิะตั้้องกลี่้บมาอ้ปเด้ตั้ทุกๆ	5	ปี	ก็มีการกระตัุ้้นุให้แตั้่ลี่ะประเทศร่ว่มก้นุ

ปร้บแผู้นุเพ่อให้สอด้คีลี่้องก้บเป้าหมายการร้กษาอุณหภูมิโลี่กที�	 1.5	 องศาเซึ่ลี่เซีึ่ยส	

เนุ่องจิากผู้ลี่ข้องการด้ำาเนุินุงานุย้งคีงมีชุ่องว่่างแลี่ะห่างไกลี่จิากเป้าหมายอยู่พอสมคีว่ร	

	 	 จิากเป้าระด้้บโลี่กนุำามาสู่คีว่ามพยายามในุการลี่ด้การปล่ี่อยก๊าซึ่เรือนุกระจิก 

ในุระด้้บประเทศ	 ซึ่ึ�งที�ผู่้านุมา	 ประเทศไทยก็ได้้จิ้ด้ทำาแผู้นุ	 NDCs	 พร้อมผู้ลี่้กด้้นุให้ 

เกิด้การด้ำาเนุินุงานุที�สอด้ร้บก้บแผู้นุในุทุกมิตั้ิ	 โด้ยพลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์โอชา  

นายุกรัฐมนตร ีก็ได้้เนุ้นุยำ�าในุถ้้อยแถ้ลี่งถ้ึงการยกระด้้บแผู้นุ	NCDs	ข้ึ�นุเป็นุร้อยลี่ะ	40	

อ้นุจิะส่งผู้ลี่ให้หนุ่ว่ยงานุแลี่ะองค์ีกรทุกระด้้บในุประเทศต้ั้องห้นุมาให้คีว่ามสำาคี้ญแลี่ะ 

ร่ว่มมือก้นุมากข้ึ�นุ	ในุการนุำาพาประเทศไทย	ให้สามารถ้บรรลีุ่เป้าหมายด้้งกลี่่าว่ได้้	

	 ถ้้อยแถ้ลี่งข้องพลี่เอก	ประยุทธ์์	จิ้นุทร์โอชุา	นุายกร้ฐมนุตั้รี	ในุการประชุุม	COP	26	

เมอ่ว้่นุที�	1	พฤศจิกิายนุ	2564	ณ	เมอืงกลี่าสโกลี่ว์่	ประเทศสกอตั้แลี่นุด์้	สหราชุอาณาจิก้ร

ประเทศไทยจะยกระดับการแก้ปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ และด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้ 
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 2065 และ 
ด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงการ 
เสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศ และกลไกภายใต้กรอบ 
อนุสัญญาฯ ผมมั่นใจว่าประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับ NDCs ของเราขึ้นเป็น 
ร้อยละ 40 ได้ ซ่ึงจะทำ ให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของไทยเป็นศูนย์ได้ภายในปี 2050

เตรียมความพร้อมสู่
นิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
Carbon Neutral Industrial Estate 
เมื่อทุกสิ่งต้องมุ่งสู่การลดคาร์บอน 

I-EA-T
Scoop

สกู๊ปสรรสาระจาก กนอ. อ่านได้ที่นี่ที่เดียว
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	 After	the	UN	Climate	Change	Conference	(COP	26)	took	 

place	in	Glasgow,	Scotland,	United	Kingdom	on	November	

1,	2021,	joined	by	over	30,000	participants	including	world’s	

leaders,	representatives	of	organizations,	enthusiasts	and	

members	 of	 the	 press,	 commitments	 and	 collaboration	 

on	 action	 to	 tackle	 climate	 change	 have	 intensified.	 In	

particular,	the	Nationally	Determined	Contributions	(NDCs)	

or	non-binding	national	plans	highlighting	climate	change	

mitigation,	expected	to	be	updated	on	a	5-year	cycle,	has	

inspired	many	countries	to	adapt	their	national	policies	to	

achieve	the	global	targets	in	keeping	a	maximum	of	1.5	oC	

degrees	 of	 warming	 within	 reach	 because	 the	 current	

global	situation	is	still	far	from	this	goal.			

	 Putting	the	global	goal	into	local	actions,	Thailand	has	

planned	the	NDCs	by	integrating	action	plans	across	all	

dimensions. General Prime Minister Prayut Chan-o-cha 

stressed	in	his	remark	during	the	conference	that	Thailand	

can	 increase	 its	NDCs	to	40%,	 resulting	 in	all	 levels	of	

governmental	 organizations	 collaborating	 to	 move	 the	

country	towards	the	goal.	

Thailand will level up our climate action in every way and by all means. This is for the country 
to reach net zero emissions by 2065. And with adequate and equitable support for technology,  
finance, capacity building, as well as cooperation under the convention, I trust that Thailand  
can level up our GHG emissions reduction target to 40%, which would then facilitate us to reach 
the net-zero emissions within 2050,

General Prime Minister Prayut Chan-o-cha declared the country’s new GHG emissions reduction targets as  

reading the statement on the stage at COP26 on November 1, 2021, in Glasgow, Scotland, United Kingdom. 

Carbon 
Neutral 
Industrial 
Estates 
Set to Achieve 
Carbon Neutrality
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 เมื่อทุกสิ่งต้องมุ่งสู่การลดคาร์บอน

 การนิุคีมอุตั้สาหกรรมแห่งประเทศไทย	 หรือ	 กนุอ.	 ในุฐานุะ

หนุ่ว่ยงานุภาคีร้ฐที�มีบทบาทสำาคี้ญในุการบริหารจิ้ด้การพร้อม 

กำาก้บดู้แลี่นุิคีมอุตั้สาหกรรมท้�ว่ประเทศ	 ก็ได้้ข้านุร้บเป้าหมาย 

ในุการยกระด้บ้การแกป้ญัหากา๊ซึ่เรอืนุกระจิกข้องประเทศด้ว้่ยเชุนุ่

ก้นุ	 ที�ผู้่านุมา	 กนุอ.	 ได้้ว่างนุโยบายการพ้ฒนุาเมืองอุตั้สาหกรรม

เชุิงนุิเว่ศ	หรือ	Eco	Industrial	Town	ซึ่ึ�งเป็นุการสร้างสมดุ้ลี่ข้อง

การพ้ฒนุานุิคีมอุตั้สาหกรรม	 เพ่อการอยู่ร่ว่มก้นุข้องภาคี

อุตั้สาหกรรม	ส้งคีม	ชุุมชุนุ	แลี่ะสิ�งแว่ด้ล้ี่อม	อ้นุมีแผู้นุงานุตั้ลี่อด้จินุ	

การด้ำาเนุนิุงานุตั้า่งๆ	ที�สามารถ้สอด้ร้บก้บแผู้นุ	NDCs	ข้องประเทศ

ได้้ในุหลี่ายมิตั้ิ

 A Transition to Net Zero Emission

	 With	 its	 role	 in	 enhancing	 the	 management	 of	 

industrial	 estates	 across	 the	 country	 under	 Thailand’s	

Ministry	 of	 Industry,	 the	 Industrial	 Estate	 Authority	 of	 

Thailand	 (I-EA-T)	 has	 responded	 to	 the	 state	 policy	 in	

leveling	 up	 the	 actions	 for	 greenhouse	 gas	 emission	 

reduction.			The	Eco	Industrial	Towns	have	been	established	

to	ensure	proper	balance	among	economic	growth,	social	

prosperity,	the	quality	of	community	life	and	the	environment 

with	implementation	plans	that	are	in	alignment	with	the	

NDCs	in	various	dimensions.			

แผน Nationally Determined Contributions หรือ NDCs ของประเทศไทย
Nationally Determined Contributions (NDCs) of Thailand
ที่มาของข้อมูล: 1. www.tgo.or.th ,  2. www.ieat.go.th

2018 2021
Thailand’s 
National 
Adaption 
Plan (NAP)

Thailand is resilient with adaptive capacity to climate change 
impacts and moves towards sustainable development.

National 

Adaptation Plan 

(NAP)

Nationally Determined Contribution 
Implementing starts

Improve Energy Efficiency and Promote 
Energy System Transformation through
• Decarbonisation •  Deregulation
• Digitalisation • Electrification
• Decentralisation

Long-term Low Greenhouse Gas 
Emission Development Strategy 
Implementing towards  achieving 
net zero GHG emission and Carbon 
Neutrality within this century

Vision
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LT-LEDS   Submission of

Energ

y 
an

d
 T

ra
n

sp
or

t S
ector Waste M

anagem
e

n
t
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NDC

Target 20-25%

by 2030

CH4

เริ่มแผนลดโดยมีวิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยจะปรับตัวให้อยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
จะก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขับเคลื่อนเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำ หนด (NDC) 

ร้อยละ 20-25 ในสาขาพลังงานและขนส่งกระบวนการทางอุตสาหกรรมฯ และการจัดการของเสีย
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กนอ. ยังได้เตรียมความพร้อมสู่การผลักดัน “นิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน (Carbon Neutral Industrial Estate)” โดยล่าสุดมีแนวทางใน 
การตั้งคณะกรรมการฯ ร่วมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็นกลางทาง Carbon Neutral  
Industrial Estate ผ่านการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และนำ เอาพลังงานไฮโดรเจน 
เข้ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในนิคมฯ พร้อมศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ 
โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Business) และพลังงานหมุนเวียน 
รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค รวมถึงในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก(EEC) 

I-EA-T has planned to carry out a Carbon Neutral Industrial Estate 

project.  Most recently, a committee was set up to conduct a feasibility 
study of the project covering clean energy, use of hydrogen as renewable  
energy, as well as business investment in solar power and other alternative  
energies that are most compatible with Smart Parks and industrial  
estates in the Eastern Economic Corridor (EEC).

2030

2035

2050

2065

2037

Aims to reduce GHG by 40% 
with international support

ยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ร้อยละ 40 หากได้รับการสนับสนุน
ทางการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ

Achievement of CO2 
removals of 120 mtCO2eq
• Increase and Remain Primary Forest
• Regenerate Natural Forest Area
• Increase Economic Forest Area
• Increase and Remain Cropland
• Reduce Biomass Burning

Achievement of 

NET-ZERO GHG Emission

50% share of renewable 
electricity generation  of new 
power generation capacity

Reduction of GHG emissions 
in various sectors :

69% 
share of electric vehicles 
of new vehicles in the market

Energy

Industrial Processes and 
Product Use (IPPU)

Agriculture

Waste

Land Use, Land Use Change, 
and Forestry

CARBON 
NEUTRALITY

บรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยใช้
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสนับสนุนทางด้านการเงิน 
เทคโนโลยี และการฝึกอบรมคน

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) มียอดจำ หน่าย 69% 

ศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกสาขาป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
• ปลูกและฟื้นฟูป่าธรรมชาติ
• ปลูกป่าเศรษฐกิจ
• เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท
• ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและการเผาป่า

• ใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 50 ผลิตไฟฟ้าสำ หรับโรงไฟฟ้าใหม่
• ยอดจำ หน่ายยานยนต์ EV ร้อยละ 69 ในปี ค.ศ. 2035
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคไฟฟ้า
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีผ่านนโยบาย 4D1E
• การดูดกลับก๊าซเรือนกระจกสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

While looking forward to enhanced international 
cooperation and support on finance, technology, 
and capacity-building to achieve this ambition
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Let’s Zero 
Together

	 ตามที่่�	พลเอกประยุุที่ธ์์	จัันที่ร์โอชา	นายุกรัฐมนตร่	 ได้้แสด้ง

เจัตจํัานงต่อภาค่ีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่่าด้้ว่ยุการเปล่�ยุนแปลง

สภาพภูมิอากาศ	 ในการลด้ก๊าซเรือนกระจักของภาคีอุตสาหกรรม	

ให้บรรลุเป้าหมายุคีว่ามเป็นกลางที่างคีาร์บอน	(Carbon	Neutrality)	 

ภายุในปี	พ.ศ.	2593		

 การนิคีมอุตสาหกรรมแห่งประเที่ศไที่ยุ	(กนอ.)	ในฐานะหน่ว่ยุงาน

รัฐว่ิสาหกิจั	 ที่่�ม่ภารกิจัหลักด้้านการจััด้ตั�งนิคีมอุตสาหกรรม	 และ 

จััด้ให้ม่บริการสาธ์ารณููปโภคีและสาธ์ารณููปการที่่�จัําเป็นต่อการ

ประกอบอุตสาหกรรม	 รว่มที่ั�งระบบการจััด้การด้้านสิ�งแว่ด้ล้อม 

และคีว่ามปลอด้ภัยุ	 ได้้ตระหนักถึึงคีว่ามสําคีัญของการม่ส่ว่นร่ว่ม

ในการแก้ไขปัญหาการเปล่�ยุนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 โด้ยุเฉพาะ

การลด้ก๊าซเรือนกระจักในภาคีอุตสาหกรรม	จัึงได้้กําหนด้นโยุบายุ

การลด้การปล่อยุก๊าซเรือนกระจักของ	 กนอ.	 เพ่อแสด้งเจัตจัํานง

ในการมุ่งมั�นสู่การเป็นผูู้้นําในการลด้ก๊าซเรือนกระจัก	 การสร้าง

เคีรือข่ายุคีว่ามร่ว่มมือกับหน่ว่ยุงานภาคีรัฐและเอกชน	 เพ่อมุ่ง 

สู่คีว่ามเป็นกลางที่างคีาร์บอน	 และ	 สนับสนุนส่งเสริมแรงจัูงใจั 

ให้กับผูู้้ประกอบการ	นิคีมอุตสาหกรรม/ที่่าเรืออุตสาหกรรม	ให้ใช้

เที่คีโนโลยุ่และนว่ัตกรรมที่่�ม่ประสิที่ธ์ิภาพคีว่บคีู่กัน	

กนอ. กับเป้าหมาย
สู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน  

 นิคมอุตสาหกรรม Smart Park
 ต้นแบบ Carbon Neutral Industrial Estate
	 หนึ�งในการขับเคีล่อนสําคีัญเพ่อตอบรับการม่ส่ว่นร่ว่มใน 

การลด้ก๊าซเรือนกระจักอยุ่างเป็นรูปธ์รรม	 และตอกยํุ�าถึึงเจัตนารมณ์ู

ของ	 กนอ.	 ในการบรรลุเป้าหมายุคีว่ามเป็นกลางที่างคีาร์บอน 

ในระดั้บนิคีมอุตสาหกรรมคืีอการพัฒนานิคีมอุตสาหกรรม	 

Smart Park	 ให้เป็นต้นแบบ	Carbon Neutral Industrial  

Estate ระดั้บภูมิภาคี	 โด้ยุการดํ้าเนินงานก่อสร้างนิคีมอุตสาหกรรม

Smart Park	 ม่คีว่ามจัําเป็นต้องใช้คีอนกร่ตผู้สมเสร็จัประมาณู	

120,000	 ลูกบาศก์เมตร	 คีิด้เป็นปริมาณูปูนซ่เมนต์ประมาณู	 
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Let’s Zero 
Together

The I-EA-T and the goal  
towards the 

“Carbon Neutrality” 

	 According	to	General	Prayut	Chan-o-cha,	Prime	Minister,	

he	has	expressed	his	intention	to	the	parties	to	the	United	

Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change	to	reduce	

industrial	 greenhouse	 gas	 emissions	 in	 order	 to	 achieve	

“Carbon	Neutrality”	by	2050.	(2593	BE).	As	a	state	enterprise	

with	the	primary	mission	of	establishing	industrial	estates	and	

providing	utilities	and	facilities	required	for	industry	operation,	

including	 environmental	 and	 safety	management	 systems.	 

The	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	(I-EA-T)	recognized	

the	importance	of	participating	in	climate	change	solutions,	

particularly	 the	 reduction	 of	 greenhouse	 gas	 emissions	 in	 

the	industrial	sector.	As	a	result,	the	I-EA-T	has	established	 

a	policy	 to	 reduce	greenhouse	gas	 emissions	 in	 order	 to	

demonstrate	its	intention	to	be	a	leader	in	reducing	greenhouse	

gas	 emissions	 by	 establishing	 a	 network	 of	 collaboration	 

with	government	and	private	agencies	 to	aim	 for	 “carbon	

neutrality”	and	promoting	 incentives	 for	Entrepreneurs	and	

Industrial	 Estate/Industrial	 Port	 to	 use	 efficient	 technology	 

and	innovation	collectively.	

 Smart Park Industrial Estate is a prototype of a Carbon Neutral 
 Industrial Estate.
	 One	of	the	key	driving	forces	in	responding	to	greenhouse	 

gas	reductions	in	a	concrete	way,	and	reinforcing	the	I-EA-T’s	 

intention	to	achieve	“Carbon	neutrality”	at	the	industrial	

estate	level,	is	to	develop	the Smart Park Industrial Estate  

to	be	a	regional	prototype	of	the “Carbon Neutral Industrial  

Estate.”	 It	 is	 necessary	 to	 use	 approximately	 120,000 

cubic	meters	of	ready-mixed	concrete,	or	approximately	

40,000	tons	of	cement,	for	the	construction	of	the	Smart	

Park	Industrial	Estate.	As	a	result,	the	I-EA-T	has	worked	

in	collaboration	with	the	Thai	Cement	Industry	Association	

to	 use	 “Hydraulic	 Cement	 (Global	 Warming	 Reducing	

Cement)”	in	construction	projects,	which	can	reduce	carbon 

dioxide	emissions	by	approximately	2,000,000	kilograms	

during	the	construction	period,	or	the	equivalent	of	planting 

approximately	200,000	trees.
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ในนามของผู้บริหารและพนักงาน กนอ.
เรามีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนและผลักดัน
นิคมอุตสาหกรรม Smart Park สู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นกลไกสำ คัญต่อการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เกิดความมั่นคง

คำ กล่าวในพิธีประกาศเจตนารมณ์นิคมอุตสาหกรรม
Smart Park มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

โดย รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล 
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

40,000	ตัน	กนอ.	จัึงได้้ร่ว่มกับสมาคีมอุตสาหกรรมปูนซ่เมนต์ไที่ยุ

นํา	“ปูนซ่เมนต์ไฮด้รอลิก	(ปูนลด้โลกร้อน)”	มาใช้ในงานก่อสร้าง

ซึ�งจัะสามารถึลด้การปลอ่ยุก๊าซคีารบ์อนได้ออกไซด้ใ์นระยุะกอ่สรา้ง

ได้้ถึึงประมาณู	 2,000,000	 กิโลกรัม	 หรือ	 เที่่ากับปลูกต้นไม้ถึึง

ประมาณู	200,000	ต้น

	 นอกจัากน่�	 กนอ.	 ยัุงเตร่ยุมคีว่ามพร้อมส่งเสริมการนําเที่คีโนโลยุ่ 

ที่่�ที่ันสมัยุมาใช้ในการจััด้การพลังงานภายุในนิคีมอุตสาหกรรม	

Smart	 Park	 ให้ม่ประสิที่ธ์ิภาพสูงสุด้	 ที่ั�งส่งเสริมการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าจัากพลังงานสะอาด้ที่ด้แที่นการพึ�งพาเชื�อเพลิงจัากฟอสซิล	

เชน่	พลงังานแสงอาทิี่ตยุ	์พลงังานไฮโด้รเจัน	และพลังงานช่ว่ภาพ

เปน็ตน้	รว่มถึึงสง่เสริมระบบการขนสง่ภายุในโคีรงการที่่�ขบัเคีลอ่น

ด้้ว่ยุพลังงานสะอาด้และปล่อยุมลพิษเป็นศูนย์ุ	 โด้ยุคีาด้ว่่าจัะ

สามารถึลด้การปล่อยุก๊าซคีาร์บอนได้ออกไซด้์ในระยุะด้ําเนินการ

ได้้ถึึงร้อยุละ	 70	 เม่อเที่่ยุบกับนิคีมอุตสาหกรรมที่่�พัฒนาบน 

พื�นฐานเด้ิม

	 สําหรับการด้ําเนินโคีรงการ	 Carbon	 Symbiosis	 โด้ยุการ 

ปลูกป่าในพื�นที่่�นิคีมอุตสาหกรรม	 Smart	 Park	 จัํานว่น	 238	 ไร่	 

เพ่อปลูกต้นไม้เป็นแนว่กันชนเชิงนิเว่ศ	 รว่มที่ั�งที่ําหน้าที่่�ดู้ด้ซับ

คีาร์บอนได้ออกไซด์้	ภายุใต้	Theme “Let’s Zero Together ปลููก 

เพ่ื่อ (ลูด) สูู่�อนาคตท่ี่�ย่ั่�งยั่นื”	ที่่�ด้ําเนนิการไปเมอ่ว่นัที่่�	16	สิงหาคีม	

2565	 นั�นเป็นกิจักรรมปลูกป่าเฉลิมพระเก่ยุรติ	 เน่องในโอกาส 

มหามงคีลเฉลิมพระชนมพรรษา	90	พรรษา	12	สิงหาคีม	2565	

สมเด้็จัพระนางเจ้ัาสิริกิติ�	 พระบรมราชิน่นาถึ	 พระบรมราชชนน ่

พันปีหลว่ง	 โด้ยุปลูกต้นราชพฤกษ์	 จัํานว่น	 300	 ต้น	 และต้น 

ประดู้่ป่า	 จัํานว่น	 500	 ต้น	ณู	 อ่างเก็บนํ�าของนิคีมอุตสาหกรรม	

Smart	 Park	 ซึ�งคีิด้เป็นศักยุภาพการกักเก็บคีาร์บอนได้ออกไซด์้

เที่่ากับ	 20,000	 kgCO2e	 พร้อมกันน่�	 กนอ.	 ยัุงได้้ว่างแนว่ที่าง 

ในการขยุายุพื�นที่่�สู่นิคีมอุตสาหกรรมอ่นๆ	 อยุ่างต่อเน่อง	 อาที่ิ	 

นิคีมอุตสาหกรรมลาด้กระบัง	 จััด้	 “โครงการนิคมอุตสู่าหกรรม

ร�วมใจปลููกต้นไม้ให้ชุุมชุน ประจำาปี 2565 คร่�งที่่� 2”	ณู	บริเว่ณู

ริมถึนนคีุ้มเกล้า	ชุมชนลําพุที่รา	นิคีมอุตสาหกรรมมาบตาพุด้	จััด้

กิจักรรม	“จิตอาสู่าปลููกป่าชุายั่เลูน”	เป็นต้น

 ท่ี่�งหมดน่� คือก้าวท่ี่�สู่ำาค่ญยิั่�งบนเสู้่นที่างสูู่�เป้าหมายั่ 

ความเป็นกลูางที่างคาร์บอนของ กนอ. ท่ี่�จะต้องเกิดข้�นผ่�าน 

การม่สู่�วนร�วมในทีุ่กระด่บ แลูะเราจะได้เห็นโครงการ กิจกรรม 

รวมถึ้งความเคลู่อนไหวอ่กมากมายั่ ซึ่้�งท่ี่�งหมดน่�ไม�ใชุ�เพ่ื่อใคร 

แต�เพ่ื่อให้พื่วกเราทุี่กคนม่อนาคตท่ี่�สู่ดใสู่ ในโลูกท่ี่�สู่ามารถึ 

คงอยัู่�อยั่�างยั่่�งยั่ืนน่�นเอง
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“On behalf of the I-EA-T’s executives and employees, we committed to drive and push 
the Smart Park Industrial Estate toward becoming a “Carbon neutral industrial estate.” with 
the cooperation of all sectors, both public and private, which is an important mechanism 
for the development of industrial estates for stability.”

Speech at the ceremony to declare the intention of Smart Park Industrial Estate 
to aim to become a “Carbon Neutral Industrial Estate” 

by Assoc. Prof. Dr.Veeris Ammarapala, 
Governor of the Industrial Estate Authority of Thailand.

	 Furthermore,	the	I-EA-T	is	preparing	to	promote	the	

use	of	modern	technology	to	manage	energy	in	the	Smart	

Park	Industrial	Estate	for	maximum	efficiency,	as	well	as	

the	use	of	electricity	generated	from	clean	energy	to	replace	

reliance	on	fossil	fuels,	such	as	solar	energy,	hydrogen	energy, 

and	bio-energy,	etc.	including	promoting	a	transportation	

	 For	 the	 implementation	 of	 the	 Carbon	 Symbiosis	 

project	by	planting	forests	on	238	rai	in	the	Smart	Park	

Industrial	 Estate,	 to	 plant	 trees	 as	 an	 Eco-Buffer	 line, 

including	 serving	 to	 absorb	 carbon	 dioxide.	 Under	 the	

theme	“Let’s Zero Together: Planting for (Reducing) for 

a Sustainable Future”,	which	is	a	forest	planting	activity	

in	honor	of	Her	Majesty	Queen	Sirikit	The	Queen	Mother,	

was	carried	out	on	August	16,	2022	(2565	BE),	on	the	

auspicious	 occasion	 of	 Her	 Majesty	 Queen	 Sirikit	 The	

Queen	Mother’s	90th	Birthday	Anniversary	on	August	12,	

2022.	(2565	BE),	by	planting	300	Golden	Showers	trees	

and	500	Burma	padauk	trees	in	the	reservoir	of	the	Smart	

Park	Industrial	Estate,	which	has	a	capacity	to	store	equal	

of	20,000	kgCO2e	of	carbon	dioxide.	At	the	same	time,	 

the	I-EA-T	has	established	guidelines	for	expanding	the	

system	powered	by	clean	energy	and	emitting	no	emissions	

within	the	industrial	estate	project.	It	is	expected	to	reduce	

carbon	dioxide	emissions	by	up	to	70%	during	operation	

when	 compared	 to	 conventionally	 developed	 industrial	

estates.

activity	 area	 to	 other	 industrial	 estates.	 Lat	 Krabang	 

Industrial	Estate,	for	example,	has	organized	the	“Industrial  

Estate Planting Trees for Community Project 2022 No. 

2”	at	Khum	Klao	Road	“Lam Phutsa Community”	and	

“Map Ta Phut Industrial Estate”	have	organized	activities	

such	as	“volunteer to plant mangrove forests”.

 All of these are key steps toward the I-EA-T’s 

carbon neutrality goals, which must be achieved 

through participation at all levels. And we will see lots 

of projects, activities, and movements. All of this is not 

for  other ones, but is for all of us to have a bright 

future in a world that can maintain its existence in 

sustainable ways.
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รวมเรื่องราวการเติมเต็มชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กนอ.

	 เป็็นที่่�รู้้�กัันดี่ว่่า	 หน่�งในว่ิธ่ีกัารู้ต่่อสู้้�กัับภาว่ะโลกัรู้�อนที่่�สู้ำาคััญ 

และจำำาเป็็นที่่�สูุ้ดีกั็คัือ “การมุ่่�งลดการปลดปล�อยก๊าซเรือนกระจก

พร้อมุ่เพ่�มุ่พื�นท่ี่�ส่ีเข่ียว”	 เพรู้าะ	 “ต้้นไมุ้่”	 จำะที่ำาหน�าที่่�ดี้ดีซัับ 

กั๊าซัคัาร์ู้บอนไดีออกัไซัดี์และยัังมี่สู้่ว่นช่่ว่ยัลดีภาว่ะโลกัรู้�อน 

ที่ั�งที่างต่รู้งและที่างอ�อมี	 ดัีงนั�น	 กัารู้ดีำาเนินกัิจำกัรู้รู้มีต่่างๆ	 ที่่� 

สู้ามีารู้ถเพิ�มีพื�นที่่�สู่้เขี่ยัว่	 เพิ�มีอากัาศบรู้ิสูุ้ที่ธีิ�คัืนสู่้้สู้ังคัมี	 เพ่อมีุ่งสู่้้

คัว่ามีเป็็นกัลางที่างคัารู้์บอน	(Carbon	Neutrality)	และ	Net	Zero	

Emission	 จำ่งเป็็นแนว่ที่างที่่�คัว่รู้ดีำาเนินกัารู้อยั่างจำรู้ิงจำังและ 

ต่่อเน่อง

“ปลูกเพื่อ (ลด) สู่อนาคตที่ยั่งยืน” 
กนอ. กับการปลูกป่าต้นแบบ จุดเริ่มต้น

สู่การขยายคุณค่าไม่สิ้นสุด 

	 กัารู้นิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มีแห่งป็รู้ะเที่ศไที่ยั	 (กันอ.)	 โดียัผู้้�ว่่ากัารู้	

รู้ศ.ดีรู้.	 ว่่รู้ิศ	 อัมีรู้ะป็าล	 ไดี�ป็รู้ะกัาศเจำต่นารู้มีณ์์นิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มี	

Smart	Park	มีุ่งสู้้่คัว่ามีเป็็นกัลางที่างคัารู้์บอน	พรู้�อมีจำัดีกัิจำกัรู้รู้มี

ป็ล้กัป่็าต่�นแบบ	 เพ่อพัฒนาพื�นที่่�ดี้ดีซัับคัารู้์บอนไดีออกัไซัด์ี 

นิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มี	 Smart	 Park Let’s Zero Together ปลูก  

เพ่อ (ลด) สูี�อนาคต้ท่ี่�ย่�งยืน	 ต่ั�งเป็้าลดีกั๊าช่เรู้ือนกัรู้ะจำกัในรู้ะยัะ 

5	ป็	ีให�ไดี�	2.5	ล�านกัโิลกัรัู้มีคัารู้บ์อนไดีออกัไซัดีเ์ที่ย่ับเที่า่	(kgCO2e)	

โดียัมี่ผู้้�เขี�ารู้่ว่มีกัิจำกัรู้รู้มีป็รู้ะมีาณ์	500	คัน	ป็รู้ะกัอบดี�ว่ยั	ผู้้�บรู้ิหารู้	

กันอ.	ผู้้�พัฒนานิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มี	ผู้้�ป็รู้ะกัอบกัารู้ในพื�นที่่�มีาบต่าพุดี

คัอมีเพลก็ัซ์ั	ผู้้�แที่นหน่ว่ยังานรู้าช่กัารู้ที่�องถิ�นในจำงัหวั่ดีรู้ะยัอง	และ

ชุ่มีช่นในพื�นที่่�มีาบต่าพุดีคัอมีเพล็กัซั์	
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“Planting for 
(Reducing) for 
a Sustainable 

Future”
the I-EA-T with a forest 

planting prototype that 
serves as the starting point 
for infinite value expansion

	 It	 is	well	 known	 that	 one	 of	 the	most	 important	 and	

necessary	ways	to	deal	with	global	warming	is	“to aim to 

reduce greenhouse gas emissions and to increase green 

areas,”	because	“trees”	will	serve	to	absorb	carbon	dioxide	

while	 also	 contributing	 to	global	warming	 reductions	both	

directly	and	indirectly.	Therefore,	activities	that	increase	green	

space	 and	 add	 clean	 air	 to	 society	 in	 order	 to	 achieve	 

“Carbon Neutrality”	and	“Net Zero Emission”	are	guidelines	

that	should	be	followed		seriously	and	consistently.

	 The	Governor	of	the	Industrial	Estate	Authority	of	Thailand	

(I-EA-T),	Assoc.	Prof.	Dr.	Veeris	Ammarapala,	has	announced	

the	intention	of	Smart	Park	Industrial	Estate	towards	“Carbon	

Neutrality”,	as	well	as	the	organization	of	a	prototype	forest	

planting	activity	to	develop	industrial	estates’	carbon	dioxide	

absorbing	areas,	as	part	of	 the	Smart	Park’s	“Let’s Zero 

Together: Planting for (Reducing) for a Sustainable Future.” 

The	 goal	 is	 to	 reduce	 greenhouse	 gas	 emissions	 to	 

the	 equivalent	 of	 2.5	million	 kilograms	 of	 carbon	 dioxide	

(kgCO2e)	within	5	years,	with	approximately	500	participants,	

including	 I-EA-T	 Executives,	 Industrial	 estate	 developers,	 

Entrepreneurs	in	the	Map	Ta	Phut	Complex	area,	Representatives 

of	 local	 government	 agencies	 in	 Rayong	 Province,	 and	 

Communities	in	the	Map	Ta	Phut	Complex	area.	
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รวมเรื่องราวการเติมเต็มชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กนอ.

	 ป็ัจำจำุบัน	กันอ.	มี่พื�นที่่�นิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มีภายัใต่�กัารู้กัำากัับดี้แล

ที่ั�งนิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มีที่่�	กันอ.ดีำาเนินกัารู้เอง	และนิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มี

รู้่ว่มีดีำาเนินงาน	จำำานว่นที่ั�งสู้ิ�น	66	แห่ง	ใน	16	จำังหว่ัดี	และที่่าเรู้ือ

อุต่สู้าหกัรู้รู้มี	1	แห่ง	เป็็นนิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มีที่่�	กันอ.	ดีำาเนินกัารู้เอง

	14	แห่ง	และนิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มีรู้่ว่มีดีำาเนินงาน	46	แห่ง	(โดียัเป็็น

นิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มีที่่�ยัังไมี่เป็ิดีดีำาเนินกัารู้	 6	 แห่ง)	 กัารู้ป็รู้ะกัาศ 

เจำต่นารู้มีณ์์ขีอง	กันอ.	ในคัรู้ั�งน่�	จำ่งนับเป็็นกั�าว่สู้ำาคััญที่่�จำะมี่ผู้ลต่่อ

กัารู้ช่่ว่ยัเพิ�มีพื�นที่่� สู่้ เ ข่ียัว่และเพิ�มีป็ริู้มีาณ์กิัจำกัรู้รู้มีกัารู้ลดี 

กั๊าซัคัารู้์บอนไดีออกัไซัด์ีภายัในนิคัมีอุต่สู้าหกัรู้รู้มีที่ั�ว่ป็รู้ะเที่ศ 

ไดี�อยั่างช่ัดีเจำนและเป็็นเอกัภาพ

 ภายใน 5 ปีขี้างหน้า เราจะได้เห็นพื�นที่่�สี่เขี่ยวจำานวนมุ่าก 

เก่ดขี้�นและสี�งต้�อไปสูี�ร่�นลูกร่�นหลานอย�างย่�งยืน ภายในพื�นท่ี่�

น่คมุ่อ่ต้สีาหกรรมุ่ท่ี่�ไมุ่�เพ่ยงแต้�จะท่ี่นสีมุ่ย่และใสี�ใจค่ณภาพชีว่่ต้

แต้�ย่งถึ้งพร้อมุ่ด้วยความุ่ใสี�ใจด้านสี่�งแวดล้อมุ่ขี่�นสี่ดอ่กด้วย 

“I declare my intention that, within the next 
5 years, I will make I-EA-T industrial estates 
to be the most carbon dioxide  reducing 
industrial estate”

The Governor, 
Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala

“ผมขอประกาศเจตนารมณ์์ว่า ภายใน 5 ปี จะทำ ให้นิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ ของ กนอ. เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่
ลดคาร์์บอนไดออกไซด์์ให้ได้มากที่สุด” 

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ 

	 At	the	present,	the	I-EA-T	supervises	66	industrial	estate	

areas	in	16	provinces	and	1	industrial	port,	including	industrial 

estates	operated	by	the	I-EA-T	and	jointly	operated	industri-

al	 estates.	 The	 I-EA-T	operates	14	 industrial	 estates	 and	46	

jointly	operated	industrial	estates	(with	6	industrial	estates	not	

yet	 operational).	 This	 declaration	of	 the	 I-EA-T’s	 intention	 is	

therefore	 an	 important	 step	 that	will	 clearly	 and	 uniformly	

increase	 the	 number	 of	 green	 area	 and	 carbon	 dioxide 

reduction	activities	in	industrial	estates	across	the	country.

 Within the next 5 years, we will see a lot of green 

space being created and passed down to the next generation 

in a sustainable way within industrial estate areas that 

are not only modern and concerned with the quality of 

life, but also with the utmost concern for the environment. 
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ตามรอยวิถี 

SMART ECO
กับ กนอ. ตอนที่ 4 : 

สองเกณฑ์ความอัจฉริยะ 
Smart Safety/Emergency 

และ Smart Logistic

Following 
the Smart Eco way 
with I-EA-T, Part 4: 
Smart Safety/
Emergency and 
Smart Logistic

Smart Eco
Industrial Estate Way

เรียนรู้สู่วิถีการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ คำ ตอบในการดำ เนินธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่



Smart Eco
Industrial Estate Way
เรียนรู้สู่วิถีการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ คำ ตอบในการดำ เนินธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่
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	 พบกัันเป็็นตอนสุุดท้้ายสุำาหรัับบท้ความซีีรีั�สุ์ชุุด	 ตามรอยวิิถีี 

Smart Eco	กัับ	กันอ.	โดยในฉบับนี�เรัาจะไป็ติดตามดูกัารัดำาเนิน

งานท้ี�โดดเด่น	 กัับสุองเกัณฑ์์ความอัจฉริัยะ	 รัะบบป้็องกัันด้าน 

ความป็ลอดภััยอัจฉรัิยะ	(Smart	Safety/Emergency)	และ	รัะบบ

ขนสุ่งอัจฉรัิยะ	(Smart	Logistic)

 SMART Safety/Emergency ระบบป้องกัน 
 ด้้านความปลอด้ภััยอัจฉริยะ
	 มีเป้็าหมายเพ่อกัารัจัดกัารัด้านความป็ลอดภััยที้�อาจสุ่งผลกัรัะท้บ 

ต่อพนักังานและบุคคลท้ี�เกัี�ยวข้องอย่างมีป็รัะสุิท้ธิิภัาพ	ซี่�งนับเป็็น

อีกัหน่�งเกัณฑ์์สุำาคัญที้�จำาเป็็นอย่างยิ�ง	โดยเกัณฑ์์หลักัๆ	ที้�ผู้ป็รัะกัอบกัารั

และผู้พัฒนานิคมอุตสุาหกัรัรัมควรัให้ความใสุ่ใจ	มีดังต่อไป็นี�		

 • 	 มีกัารับูรัณากัารัรัะบบรัักัษาความป็ลอดภััยร่ัวมกัับรัะบบอ่น 

   ภัายในนิคมอุตสุาหกัรัรัม	 หรัือหน่วยงานภัายนอกั	 เชุ่น	 

	 	 	 กัารับรูัณากัารัรัะบบกัล้องวงจรัป็ดิหรัอืกัลอ้งมมุสุงู	(CCTV)	 

	 	 	 ให้ท้ำางานร่ัวมกัับรัะบบติดตามสุภัาพกัารัจรัาจรั	 รัะบบ 

	 	 	 ควบคุมกัารัเดินท้างเข้า-ออกัในพื�นท้ี�สุำาคัญ	รัะบบติดตาม	

	 	 	 สุภัาพแวดล้อมและรัะบบอ่นๆ	 เพ่อเพิ�มป็รัะสิุท้ธิิภัาพใน 

	 	 	 กัารัตรัวจตรัา	 เฝ้้ารัะวัง	 และป็้องกัันด้านความป็ลอดภััย 

	 	 	 ในนิคมอุตสุาหกัรัรัม

 • 	 มีกัารัจัดท้ำารัะบบฐานข้อมูลชุนิดสุารัเคมี	ป็รัะเภัท้	ป็รัิมาณ

		 	 	 และอุป็กัรัณ์/รัะบบในกัารัป็้องกัันอุบัติภััยเบื�องต้นของ 

	 	 	 แต่ละโรังงานในนิคมอุตสุาหกัรัรัม	 สุำาหรัับใชุ้ในรัะบบ 

	 	 	 สุนับสุนุนกัารัรัะงับเหตุ	 (Decision	 Support	 System:	 

	 	 	 DDS)	 ของนิคมอุตสุาหกัรัรัม	 และสุามารัถเชุ่อมโยงกัับ 

	 	 	 รัะบบบรัิหารัจัดกัารัสุิ�งแวดล้อมสุ่วนกัลาง	(EMCC)	ได้

 •		 มีรัะบบเตือนภััยล่วงหน้า	(Early	Warning)	ในกัารัเตือนภััย	

	 	 	 เพ่อเตรีัยมความพร้ัอมในกัารัป้็องกัันและควบคุมเหตุภัายใน	 

   ผ่านรัะบบออนไลน์ได้ตลอด	24	ชุั�วโมง	รัวมไป็ถ่งกัารัแจ้ง	

   เหตุเตือนภััยและรัายงานสุถานกัารัณ์ไป็สูุ่ภัายนอกัผ่าน 

	 	 	 ชุ่องท้างต่าง	ๆ	ท้ี�เข้าถ่งได้ง่ายและรัวดเรั็ว	

 ระบบฐานสนับสนุนการระงับเหตุ ตัวอย่างอันเป็น 
 รูปธรรมของระบบป้องกันด้้านความปลอด้ภััย 
 อัจฉริยะ
	 ศููนย์เฝ้้ารัะวังคุณภัาพสิุ�งแวดล้อมและความป็ลอดภััย	 

กัารันิคมอุตสุาหกัรัรัมแห่งป็รัะเท้ศูไท้ย	(ศูสุป็.กันอ.)		มีกัารัเตรัียม

ความพรั้อมสุำาหรัับสุนับสุนุนกัารัรัะงับเหตุ	 โดยได้มีกัารัพัฒนา

รัะบบฐานข้อมูลสุนับสุนุนกัารัรัะงับเหตุ	 (Decision	 Support	 

System	 :	 DSS)	 ในรัูป็แบบ	 Web-based	 เพ่อจัดเกั็บข้อมูล	

ป็รัะกัอบด้วย	 ข้อมูลพื�นฐานของผู้ป็รัะกัอบกัารั	 ข้อมูลสุารัเคมี/ 

วัตถุอันตรัาย	บุคลากัรัท้ี�ได้รัับกัารัแต่งตั�งในภัาวะฉุกัเฉิน	อุป็กัรัณ์

สุนบัสุนนุกัารัรัะงบัเหต	ุแผนผงัท้มีตอบโตภ้ัาวะฉกุัเฉนิ	และแผนผงั

โรังงาน	 เพ่อใชุ้ในกัารัเตรีัยมความพร้ัอมป็รัะกัอบกัารัพิจารัณา

สุถานกัารัณ์ในกัารัตอบโต้สุถานกัารัณ์ฉุกัเฉิน	 และบริัหารัจัดกัารั

นิคมอุตสุาหกัรัรัมและท้่าเรัืออุตสุาหกัรัรัมได้อย่างท้ันท้่วงท้ี	 ท้ั�งใน

สุ่วนผู้ป็รัะกัอบกัารัและสุำานักังานนิคมอุตสุาหกัรัรัม	ท้ั�งนี�	เพ่อให้ผู้

ท้ี�เกีั�ยวข้อง	 หรัือ	 หน่วยงานให้ความชุ่วยเหลือกัารัรัะงับเหตุจัด

เตรัียมสุิ�งรัะงับเหตุได้ถูกัต้อง	และมีป็รัะสุิท้ธิิภัาพ	

	 โดยในปี็งบป็รัะมาณ	2565	ศูนูยเ์ฝ้า้รัะวังคณุภัาพสุิ�งแวดล้อม

และความป็ลอดภัยั	กันอ.	ไดม้กีัารัจดัฝ้กึัอบรัมกัารัใชุง้านรัะบบฐาน

ขอ้มลูสุนับสุนุนกัารัรัะงับเหตุ	(Decision	Support	System:	DSS)	

สุำาหรัับผู้ป็รัะกัอบกัารั	 รัวมท้ั�งเป็ิดรัับฟัังความคิดเห็นต่อความ

ตอ้งกัารัใชุง้านของรัะบบฐานข้อมลู	DSS	เพ่อให้ผูใ้ชุ้งานมีสุว่นร่ัวม

ในกัารัพัฒนารัะบบฐานข้อมูลสุนับสุนุนกัารัรัะงบัเหตอุย่างตอ่เนอ่ง

และเป็็นป็ัจจุบัน	

 ตัวอย่างการด้ำเนินการตาม Smart Criteria  
 ของผูู้้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
	 บริัษัท้	 สุตาร์ั	 ปิ็โตรัเลียม	 รีัไฟัน์นิ�ง	 จำากััด	 (มหาชุน)	 เป็็น 

อีกัหน่�งผู้ป็รัะกัอบกัารัท้ี�นำาเกัณฑ์์กัารัเป็็นเมืองอุตสุาหกัรัรัม 

เชุิงนิเวศู	4.0	มาใชุ้ควบคู่กัับนโยบายด้านสุิ�งแวดล้อมขององค์กัรั	

โดยมีผลกัารัดำาเนินงานด้านรัะบบเฝ้้ารัะวังและแจ้งเตือนภััย

อัจฉริัยะหลากัหลายโครังกัารั	 อาท้ิ	 โครังกัารัเฝ้้ารัะวังคุณภัาพ

อากัาศูจากัป็ล่องรัะบายและกัารัจัดกัารั	 โครังกัารัป็รัับป็รุังรัะบบ

ป็อ้งกัันกัารัรัั�วซ่ีมของป็ั�มนำ�ามนัท้ี�มคีวามเป็น็อนัตรัายสูุง	เพอ่ป็อ้งกััน

กัารัเกัิดอันตรัายรั้ายแรัง	 และโครังกัารัติดตั�งรัะบบรัะบายนำ�าออกั

จากัถังเก็ับนำ�ามันแบบก่ั�งอัตโนมัติเพ่อป็้องกัันกัารัหกัรัั�วไหลและ

กัลิ�นนำ�ามัน

PI Interface

Automation control

Alarm

APC

DCS

Data Source
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	 The	last	episode	of	“Following the Smart Eco way 

with I-EA-T presents	outstanding	performance	on	Smart	

Safety	 /	Emergency	 and	Smart	 Logistic,	 both	of	which	

being	major	SMART	criteria.	

 SMART Safety/Emergency 
	 Designed	to	address	safety	risks,	this	system	has	crucial 

importance.	Entrepreneurs	and	industrial-estate	developers	

therefore	should	pay	attention	to	the	following	points	when	

developing	SMART	Safety	/	Emergency	system:	

 • 	 Integrating	other	relevant	systems	of	industrial	estates	/	 

   external	organizations	to	security	system:	For	example,	 

   CCTV	system	that	includes	cameras	on	high	spots	 

	 	 	 should	work	with	traffic-monitoring	system,	access- 

   control	system,	and	environmental	monitoring	system	 

   to	enhance	security,	monitoring,	and	patrols	inside	 

	 	 	 industrial	estates:	

 •		 Developing	 a	 chemical	 database	 that	 lists	 the	 

  	 amount	/	type	of	chemicals	and	existing	tools	/	systems	 

	 	 	 to	deal	with	these	chemicals	at	industrial	estates:	 

	 	 	 This	 database	 must	 be	 integrated	 into	 Decision	 

   Support	System	(DDS)	and	Environmental	Monitoring 

		 	 	 and	Control	Center	(EMCC).	

 •		 Preparing	Early	Warning	System	to	boost	internal	 

	 	 	 preparedness	and	incident	control	capabilities:	The	 

	 	 	 system	should	be	active	round-the-clock.	Also,	 it	 

	 	 	 should	be	able	to	quickly	issue	alerts	/	reports	to	 

	 	 	 external	recipients	via	highly-accessible	channels.	

 DSS for Efficient Responses: Examples  
 of SMART Safety/Emergency 
	 The	 Environmental	 Monitoring	 and	 Control	 Center	

(EMCC)	of	I-EA-T	has	developed	its	preparedness	to	deal	

with	 reported	 incidents	 by	 setting	 up	DSS	 or	Decision	

Support	System.	This	web-based	system	has	compiled	

enterprises’	data,	chemical	/	hazardous-substance	data,	

emergency	contacts,	equipment	for	responses,	emergency- 

response	team	chart,	and	factory	plan.	DSS	promises	to	

not	just	support	decision-making	during	emergencies	but	

also	 enable	 timely	 industrial	 estate/port	 management.	

Backed	 by	DSS,	 the	 EMCC	 of	 I-EA-T,	 industrial-estate	

offices	and	other	relevant	authorities	will	be	able	to	handle	

emergencies	with	efficiency.	

	 In	Fiscal	Year	2022,	the	EMCC	of	I-EA-T	in	collaboration 

with	industrial-estate	offices	conducted	DSS	training	both	

onsite	and	online.	Moreover,	it	had	followed	up	with	data	

input	to	ensure	DSS	information	was	up-to-date,	accurate,	

complete,	 and	 reliable.	 DSS	 improvement	 had	 also 

continued	to	prevent	accidents	at	industrial	estates	or	at	

least	curb	their	adverse	impacts.	

 Examples of Industrial Estates’ 
 Smart-Criteria Implementations 
	 Star	Petroleum	Refining	Public	Company	Limited	has	

applied	Eco	Industrial	Town	4.0	criteria	to	its	environmental- 

policy	implementation.	SMART	monitoring	and	early	warning, 

as	a	result,	has	been	a	part	of	its	many	projects	such	as	

the	 Air	 Emissions	 Quality	 Monitoring	 and	 Management	

Project,	the	Service	Station	Anti-Leak	System	Improvement	

Project,	and	Semi-Automatic	Water	Discharge	System	for	

Oil	Storage	Tanks	to	prevent	leaks	and	too	strong	smell	

of	oil.	

Work Flow Diagram of Star Petroleum Refining  Public 

Company Limited’s Air Emissions Quality Monitoring 

and Management Project.

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำ เนินงานภายใต้โครงการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

จากปล่องระบายและการจัดการ ของ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำ กัด  
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ที่ี�มาของข้อมูล: 

คู่มือกัารัตรัวจป็รัะเมิน

เพ่อให้กัารัรัับรัองกัารัเป็็น

นิคมอุตสุาหกัรัรัม/ท้่าเรัือ

อุตสุาหกัรัรัมเชุิงนิเวศู	4.0	และ

โรังงานอุตสุาหกัรัรัม	4.0	(ฉบับท้บท้วน	ป็ี	2564)

 SMART Logistic ระบบขนส่งอัจฉริยะ
	 มีเป็้าหมายเพ่อกัารัจัดกัารัรัะบบขนสุ่งอย่างมีป็รัะสิุท้ธิิภัาพ

ภัายในพื�นที้�นิคมอุตสุาหกัรัรัม	โดยมีเกัณฑ์์ที้�ควรัพิจารัณาดังต่อไป็นี�	

 •		 มีกัารันำารัะบบกัารัติดตามและรัายงานสุภัาพกัารัจรัาจรั	 

   (Real-time	Tracking)	มาป็รัะยุกัต์ใชุ้ในกัารัพัฒนารัะบบ	

   กัารัขนสุ่งให้เหมาะสุมและมีป็รัะสุิท้ธิิภัาพสุูงสุุด	เชุ่น	กัารั	

  	 พัฒนา	 Application	 ในกัารัวิเครัาะห์และแนะนำาเสุ้นท้าง 

   กัารัเดินท้าง

 •  มีรัะบบควบคุมสุัญญาณไฟั	/	ท้ิศูท้างกัารัจรัาจรั	(Traffic	

	 	 	 Flow	 Management)	 ท้ี�สุอดคล้องกัับป็ริัมาณกัารัจรัาจรั 

   ในแต่ละชุ่วงเวลาภัายในนิคมอุตสุาหกัรัรัม  เพ่อลดผลกัรัะท้บ	

   จากัป็ัญหาด้านกัารัจรัาจรั

 • 	 มีกัารันำารัะบบบรัิหารัควบคุมและรัายงานสุถานะ	 และ 

	 	 	 ตำาแหน่งของรัะบบขนสุ่งมวลชุน	 (Mass	 Transit	 

	 	 	 Management	 and	 Status	 Reporting)	 มาใชุ้ภัายใน 

	 	 	 นิคมอุตสุาหกัรัรัม

 •		 มีกัารัลดกัารัใชุ้นำ�ามันในกัารัขนสุ่ง	 โดยเป็ลี�ยนไป็ใชุ้ 

   ก๊ัาซีธิรัรัมชุาติหรืัอกัารัป็รัับรูัป็แบบกัารัขนสุ่งที้�ใชุ้พลังงาน

	 	 	 ลดลง	เชุ่น	กัารัขนสุ่งท้างท่้อ	(Pipeline	Transportation)	 

	 	 	 กัารัขนสุ่งท้างเรืัอ	 กัารัขนสุ่งโดยรัะบบรัาง	 รัถพลังงาน 

	 	 	 ไฟัฟั้า	(Electric	Vehicle:	EV)	เป็็นต้น

 • 	 มีกัารันำาเท้คโนโลยีหรืัอนวัตกัรัรัมมาป็รัะยุกัต์ใชุ้เพ่อ 

	 	 	 วัตถุป็รัะสุงค์ในกัารัขนสุ่งภัายในนิคมอุตสุาหกัรัรัม	 เชุ่น	 

	 	 	 รัูป็แบบกัารันำารัะบบบริัหารัจัดกัารัควบคุมกัารัจรัาจรั 

	 	 	 ท้างนำ�าและนำารั่องสุำาหรัับเรืัอ	(VTMS)	เป็็นต้น	

 สุำาหรัับกัารัดำาเนินงานที้�เป็็นรูัป็ธิรัรัมตามเกัณฑ์์นิคมอุตสุาหกัรัรัม 

เชุิงนิเวศู	 4.0	 ได้แกั่	 นิคมอุตสุาหกัรัรัมอมตะซิีตี�	 ชุลบุรัี	 และ 

นิคมอุตสุาหกัรัรัมดับบลิวเอชุเอ	อีสุเท้ิรั์น	ซีีบอรั์ด	ท้ี�มีกัารัพัฒนา

รัะบบกัล้อง	CCTV	ให้สุามารัถป็รัะมวลผลได้แบบ	Real	time	เพ่อ

เชุ่อมต่อข้อมูลกัารัจรัาจรับริัเวณนิคมอุตสุาหกัรัรัมไป็ยัง	 Mobile	

Application	ของผู้ป็รัะกัอบกัารัและป็รัะชุาชุน	 ให้สุามารัถเข้าถ่ง

ข้อมูลกัารัจรัาจรัได้อย่างต่อเน่องและเป็็นป็ัจจุบัน	เป็็นต้น
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 SMART Logistic 
	 This	system	aims	to	ensure	efficient	logistics	at	industrial 

estates.	Key	components	of	SMART	Logistic	are:

	 •		 Real-time	 Tracking	System	 for	 the	monitoring	 of	 

	 	 	 traffic	conditions,	which	will	support	traffic	planning	 

	 	 	 for	maximum	efficiency.	For	example,	an	app	may	 

  	 be	developed	to	analyze	route	options	and	recommend	 

   best	routes.

 • 	 Traffic	Flow	Management	must	be	in	place	to	properly	 

   handle	 traffic	 volumes	 at	 different	 times	 inside	 

	 	 	 industrial	estates.	

	 •		 Mass	 Transit	Management	 and	 Status	 Reporting	 

	 	 	 must	be	introduced	for	use.	

	 •		 Oil	 usage	 for	 transportation	must	 be	 curbed	 via	 

	 	 	 the	adoption	of	natural	gas,	pipeline	transportation,	 

	 	 	 marine	transportation,	rail	transportation	or	electric	 

	 	 	 vehicles	(EVs).	

	 •		 Technological	&	innovation	adoption,	such	as	the	 

	 	 	 introduction	of	Vehicle	Thermal	Management	System	 

	 	 (VTMS),	to	support	industrial	estates’	transportation.	

	 Tangible	efforts	to	comply	with	Eco	Industrial	Estate	

4.0	criteria	have	now	been	ongoing	at	Amata	City	Chonburi	

Industrial	 Estate	 and	WHA	 Eastern	 Seaboard	 Industrial	

Estate.	 At	 these	 estates,	 CCTV	 systems	 can	 process	 

images	 real-time	 and	 support	 the	 delivery	 of	 real-time	

traffic	conditions	to	people/entrepreneurs	via	a	mobile	app.	

Source:	 Manual	 for	 the	 Evaluation	 of	 Industrial	 Estates	 for	

Industrial	Estates/Ports	4.0	and	Industrial	Plant	4.0	(Revised	in	

2021)
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ก้าวใหม่สู่ 

“Carbon Neutral 
Industrial Port” 
การหลอมรวมเทคโนโลยี 
และความใส่ใจ เพื่อโลกในอนาคต

	 ท่่าเรืืออุตสาหกรืรืมนัับเป็็นัศููนัย์์กลางท่่�สำาคััญในัห่วงโซ่่การืขนัส่ง 

ท่ั�วโลก	และเป็น็ัแหลง่ท่่�มก่จิกรืรืมการืป็ลอ่ย์กา๊ซ่คัารืบ์อนัไดออกไซ่ด์

เป็็นัจำานัวนัมาก	แนัวคิัดในัการืป็รัืบเป็ล่�ย์นัให้ท่่าเรืืออุตสาหกรืรืม

กลาย์เป็็นัศููนัย์์กลางในัการืลด

ก๊าซ่คัาร์ืบอนัไดออกไซ่ด์จึง 

เกิดขึ�นัท่ั�วมุมโลกเช่่นัเด่ย์วกันั	

 หลากหลายโมเดลสู่ “Carbon Neutral  

 Industrial Port” 
	 สำาหรืับโมเดลสู่	 “Carbon Neutral Industrial Port”	หรืือ

ท่า่เรืืออตุสาหกรืรืมท่่�มุง่สู่คัวามเป็น็ักลางท่างคัาร์ืบอนัเกอืบท่กุแหง่

จะม่องคั์ป็รืะกอบหลักท่่�สำาคััญคัล้าย์คัลึงกันั	 นัั�นัคัือ	 “การปรับ

เปลี่่�ยนรูปแบบการใช้้พลี่ังงาน”	ท่ั�งกิจกรืรืมภาย์ในัท่่าเรืือรืวมถึึง

กจิกรืรืมท่่�เก่�ย์วขอ้งต่างๆ	โดย์การืใช่พ้ลังงานัท่ดแท่นัหรืือพลงังานั

ท่างเลือกท่่�ม่การืป็ล่อย์มลพิษนั้อย์	 ม่ศัูกย์ภาพสูงสุดในัการืกำาจัด

ก๊าซ่คัารื์บอนัไดออกไซ่ด์	ย์กตัวอย์่างโคัรืงการื	Nexigen	แผนัการื

ใช้่พลังงานัไฟฟ้าท่่�ท่่าเรืือของท่่าเรือบาร์เซโลี่นา (Port of Barcelona) 
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New Step for “Carbon Neutral 
Industrial Port”: A Blend of 
Technology and Environmental Care
	 While	 industrial	ports	have	played	a	vital	role	 in	global	 logistics	chain,	they	have	

taken	a	big	flak	for	massive	carbon	emissions.	As	a	result,	efforts	to	transform	these	

facilities	into	“carbon neutral industrial ports”	have	emerged	around	the	world.	

 Various Models of “Carbon Neutral Industrial Port” 

	 A	 journey	 towards	 becoming “Carbon Neutral Industrial Port”	 usually	 includes	 

“the use of clean energy”	for	in-port	or	related	activities.	Spain’s Port of Barcelona,	 

for	example,	has	rolled	out	Nexigen	to	pursue	more	sustainable	energy	choices.	Under	

the	 project,	 a	 feasibility	 study	was	 conducted	 on	 the	 production	 of	 green	 hydrogen	 

from	 renewable	 energy,	 the	 use	 of	 wind	 energy	 in	 coastal	 areas,	 and	 clean-energy	 
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ประเท่ศสเปน	ท่่�ม่การืสร้ืางแผนังานัด้านัพลังงานัท่างเลือกท่่�คัรือบคัลุม

และยั์�งยื์นั	 ไม่ว่าจะเป็็นัการืศึูกษาคัวามเป็็นัไป็ได้ในัการืผลิตไฮโดรืเจนั 

ส่เข่ย์วจากพลังงานัหมุนัเว่ย์นั	การืใช้่พลังงานัลมจากพื�นัท่่�ใกล้ช่าย์ฝ่ั่�ง	 

รืวมไป็ถึึงการืออกแบบและศึูกษาพื�นัท่่�จัดเก็บและสำารืองพลังงานั

สะอาดอย์่างย์ั�งย์ืนั	 ท่ั�งหมดนั่�เม่อดำาเนัินัการืได้ตามแผนัจะช่่วย์ 

ลดการืป็ล่อย์ก๊าซ่เรืือนักรืะจกจากกจิกรืรืมในัท่า่เรืือได้มากถึึง	22%

	 นัอกจากด้ านัพลังงานัท่่� เป็็นัสัดส่วนัสำา คััญในัการืลด 

ก๊าซ่คัาร์ืบอนัไดออกไซ่ด์ของท่่าเรืืออุตสาหกรืรืมแล้ว	 อ่กแนัวคัิด 

ท่่�ถึูกรืิเริื�มและเห็นัเป็็นัรืูป็ธรืรืมในัหลาย์ๆ	 แห่งก็คัือ	 การืนัำา

เท่คัโนัโลย์่ดักจับคัารื์บอนัและการืจัดเก็บคัารื์บอนัมาป็รืะย์ุกต์ใช่้ 

ในัแผนังานัสูท่่า่เรืืออตุสาหกรืรืมท่่�มุง่สู่คัวามเป็น็ักลางท่างคัารืบ์อนั

สำาหรืับตัวอย์่างท่่าเรืือท่่�ม่การืดำาเนิันังานัดังกล่าวอย์่างโดดเด่นั	

ได้แก่	 ท่่าเรอืแอนต์์เวิิรป์ (Port of Antwerp) ประเท่ศเบลี่เย่ยม

ซึ่�งป็จ่จบุนััไดเ้ริื�มดำาเนันิัโคัรืงการืดกัจบักา๊ซ่คัาร์ืบอนัไดออกไซ่ดข์อง

ท่่าเรืือคัรึื�งหนัึ�งภาย์ในัป็ี	 2573	 (จากป็รืิมาณการืป็ล่อย์ก๊าซ่เรืือนั

กรืะจก	18.65	ล้านัตันัในัป็ี	2560)	โดย์ก๊าซ่คัารื์บอนัไดออกไซ่ด์ท่่�

ดักจับได้นั่�	 จะถึูกนัำามาหมุนัเว่ย์นัเป็็นัวัตถุึดิบสำาหรืับกรืะบวนัการื

ท่างอุตสาหกรืรืมต่างๆ	หรืือเพ่อส่งออกไป็ย์ังต่างป็รืะเท่ศู

	 อ่กหนัึ�งท่่าเรืือสำาคััญอันัเป็็นัต้นัแบบของท่่าเรืือคัารื์บอนัตำ�า

รืะดับโลก	ได้แก่	“ท่่าเรือเฮลี่ซิงกิ (Port of Helsinki)” ประเท่ศ

ฟิินแลี่นด์์ ท่่�ตั�งเป็้าหมาย์สู่การืเป็็นั	Carbon	Neutral	Port	ภาย์ในั

ป็ี	2035	โดย์ม่แผนังานัหลักท่่�นั่าสนัใจได้แก่	การืสรื้างจุดต่อแหล่ง

จ่าย์ไฟบนับกไป็ยั์งท่่าเท่่ย์บเรืือ	 พรื้อมจัดหาเชื่�อเพลิงท่ดแท่นั 

ในัสว่นัตา่งๆ	ของท่า่เรืือ	เพอ่ลดการืป็ลอ่ย์กา๊ซ่คัารืบ์อนัไดออกไซ่ด์

ในับรืิเวณท่่าเรืือจากกิจกรืรืมการืเท่่ย์บท่่า	 การืจรืาจรืท่างท่ะเล

บรืิเวณท่่าเรืือ	การืท่ำางานัของเคัรื่องจักรื	รืวมไป็ถึึงการืป็ฏิิบัติงานั

ตา่งๆ	ภาย์ในัท่า่เรืือ	นัอกจากนั่�	ท่า่เรืือเฮลซ่งิกยิ์งัท่ำาการืป็รืบัเป็ล่�ย์นั

รืะบบไฟฟ้าเป็็นัไฟ	LED	ท่ั�งหมด	ม่การืป็รืับป็รืุงรืะบบรื่ไซ่เคัิลและ

การืนัำาคัวามร้ือนักลับมาใช้่ใหม่ภาย์ในัท่่าเรืือ	 รืวมถึึงแผนัในัการื

สรื้างรืะบบจัดเก็บพลังงานัแสงอาท่ิตย์์	 การืหมุนัเว่ย์นัใช้่นัำ�าท่ะเล

อย์่างม่ป็รืะสิท่ธิภาพ	เป็็นัต้นั	

 ท่่าเรือเฮย์แช้ม (Port of Heysham) ประเท่ศอังกฤษ  

เป็็นัท่า่เรืือแหง่แรืกท่่�สามารืถึลดการืป็ลอ่ย์กา๊ซ่คัาร์ืบอนัไดออกไซ่ด์

จากโรืงงานั	 อุป็กรืณ์	 และย์านัพาหนัะท่่�อย์ู่ติดพื�นัดินัได้ถึึง	 90%	

โดย์สว่นัหนัึ�งมาจากแผนัการืใช่พ้ลังงานัหมนุัเว่ย์นั	100%	อาทิ่	การื

ผลติพลงังานัไฟฟ้าจากนัำ�ามนััท่่�ใช่น้ัำ�ามนััพืช่ใช่แ้ลว้เป็น็ัสว่นัป็รืะกอบ

หรืือ	 HVO	 (Hydrotreated	 Vegetable	 Oil)	 ป็่จจุบันัท่่าเรืือฯ	 

ม่แผนัท่่�จะเป็ล่�ย์นัย์านัพาหนัะ	 เคัร่ืองจักรื	 และอุป็กรืณ์ท่ั�งหมด 

ให้ท่ำางานัโดย์ใช่้ไฟฟ้าหรืือ	 HVO	 ซึ่�งจะท่ำาให้การืป็ล่อย์ก๊าซ่

คัาร์ืบอนัไดออกไซ่ด์สุท่ธิของท่่าเรืือกลาย์เป็็นัศููนัย์์ได้ภาย์ในั 

ป็ี	 2040	 และจะกลาย์เป็็นัท่่าเรืือแห่งแรืกในัสหรืาช่อาณาจักรืท่่�

ป็ลอดคัารื์บอนั	100%

 กนอ. กับการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมอัจฉริยะ
 ท่ีมุ่งสู่ความเป็็นกลางทางคาร์บอน (Smart  
 and Carbon Neutral Industrial Port)
 ป่็จจุบันั	กนัอ.	ได้จัดท่ำาแผนัแม่บท่การืพัฒนัาท่่าเรืืออุตสาหกรืรืม

อัจฉรืิย์ะท่่�มุ่งสู่คัวามเป็็นักลางท่างคัารื์บอนั	(Smart	and	Carbon	

Neutral	 Industrial	Port)	ตามเป็้าย์ุท่ธศูาสตรื์ป็ี	2566	ท่่�มุ่งเนั้นั

พัฒนัาด้านัสาธารืณูป็โภคั	 (I-EA-T	 4.0)	 และนัิคัมอุตสาหกรืรืม 

เช่ิงนัิเวศู	ให้บรืิการืและสนัับสนัุนัการืลงทุ่นัในัอุตสาหกรืรืมโดย์นัำา

เท่คัโนัโลย์่ดิจิทั่ลเข้ามาป็รืะย์ุกต์ใช้่	 ซึ่�งแผนัแม่บท่นั่�จะนัำาไป็ใช้่ 

ในัพื�นัท่่�นัิคัมอุตสาหกรืรืม/ท่่าเรืืออุตสาหกรืรืมมาบตาพุด	 และ 

นัิคัมอุตสาหกรืรืมสมารื์ท่	 ป็ารื์คั	 (Smart	 Park)	 เป็็นัพื�นัท่่�นัำารื่อง	

รืวมถึึงเป็น็ัต้นัแบบด้านัการืบริืหารืจัดการืนิัคัมอุตสาหกรืรืม/ท่า่เรืือ

อุตสาหกรืรืมโดย์ใช่้ข้อมูล	 (Data	Driven	Management)	 ให้แก่

นัิคัมอุตสาหกรืรืม/ท่่าเรืืออุตสาหกรืรืมอ่นัๆ	 ในัป็รืะเท่ศูไท่ย์	 เพ่อ

ดึงดูดนัักลงทุ่นัท่ั�งช่าวไท่ย์และต่างช่าติให้เข้ามาลงทุ่นัในัภาคั

อุตสาหกรืรืม	

 จะเห็็นได้์วิ่า ท่่าเรืออุต์สาห็กรรมท่่�สำาคััญทั่�วิโลี่กต่์างม่

แนวิท่างในการมุง่สู่คัวิามเปน็กลี่างท่างคัารบ์อน ห็รือการมส่่วิน

ร่วิมลี่ด์การปลี่่อยก๊าซคัาร์บอนได์ออกไซด์์ในทุ่กระด์ับ ซ่�งก็เป็น

ท่่� น่าภููมิใจวิ่า ประเท่ศไท่ยก็กำาลี่ังด์ำาเนินการเพ่อมุ่งไปสู่ 

เป้าห็มายเด์่ยวิกัน โด์ยม่นิคัมอุต์สาห็กรรม/ท่่าเรืออุต์สาห็กรรม

มาบต์าพุด์ แลี่ะนคิัมอตุ์สาห็กรรมสมาร์ท่ ปารค์ั เปน็พื�นท่่�นำารอ่ง

ท่่�จะได์้เห็็นผลี่สัมฤท่ธิ์ิ�เป็นรูปธิ์รรมในอนาคัต์

ท่่�มาของข้อมูลี่: 1.	https://piernext.portdebarcelona.cat/	

2.	https://www.porttechnology.org/	3.	https://www.portofhelsinki.fi/ 

4.	https://energynews.biz/	5.	https://www.weforum.org/

ภาพจาก container-xchange

ท่าเรือแอนต์เวิร์ป็ ป็ระเทศเบลเยียม
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storage	facilities.	If	the	project	is	implemented	successfully, 

the	port	will	be	able	to	curb	greenhouse-gas	emissions	

by	22%.	

	 Carbon	capture	is	another	means	for	industrial	ports	

to	go	carbon	neutral.	Belgium’s Port of Antwerp,	for	instance,	

has	planned	to	capture	half	of	its	carbon	dioxide	emissions	

by	2030	(In	2017,	it	emitted	18.65	million	tons	of	greenhouse 

gases)	and	used	it	as	raw	material	or	exports.	

 Finland’s Port of Helsinki	has	also	set	a	model	of	

carbon-neutral	ports.	Setting	its	sight	on	becoming	carbon	

neutral	by	2035,	this	port	has	procured	alternative	fuel	for	

its	berths	and	connected	them	with	mainland	electricity	

services	 in	hopes	 that	port	activities,	 traffic,	machinery,	

and	operations	will	emit	less	carbon	dioxide.	Port	of	Helsinki, 

moreover,	has	replaced	all	its	light	bulbs	with	LED	lamps.	

Its	recycling	and	heat	reuse	systems	have	also	been	improved. 

Solar-energy	storage	and	seawater	recycling	plans	are	put	

in	place	as	well	to	ensure	carbon	neutrality.	

 Britain’s Port of Heysham	is	the	first	port	to	have	

curbed	carbon-dioxide	emissions	from	factories,	equipment,	

and	ground	vehicles	in	its	compound	by	90%	thanks	to	

its	100%	renewable-energy	plan.	As	parts	of	the	plan,	the	

port	has	embraced	HVO	or	Hydrotreated	Vegetable	Oil.	

Port	of	Heysham	also	intends	to	have	its	vehicles,	machines,	

and	tools	powered	by	electricity	or	HVO	only	in	pursuit	of	

the	goal	to	achieve	zero	carbon	emissions	by	2040.	If	this	

goal	is	fulfilled	by	that	year,	Port	of	Heysham	will	be	the	

first	British	port	to	become	carbon-free.	

 I-EA-T’s Development of Smart and Carbon  

 Neutral Industrial Port

	 Presently,	 I-EA-T	 has	 drawn	 up	Smart	 and	Carbon	

Neutral	Industrial	Port	Master	Plan	in	accordance	with	its	

2023	strategy	that,	together	with	digital	integration,	places	

a	strong	emphasis	on	I-EA-T	4.0	infrastructure	and	Eco	

Industrial	Towns.	The	master	plan	will	apply	to	Map	Ta	

Phut	Industrial	Estate	/	Port	and	Smart	Park	in	its	pilot	

phase.	The	two	pioneers	will	also	embrace	Data	Driven	

Management,	 setting	 examples	 for	 other	 Thai	 industrial	

ports/estates	to	follow.	The	move	look	set	to	spur	Thais’	/ 

foreigners’	investments	in	Thailand’s	industrial	sector.	

 Major industrial ports across the world have now 

been moving towards carbon neutrality or curbing 

carbon emissions at all levels. Map Ta Phut Industrial 

Estate/Port and Smart Park, which are pioneers on the 

front here in Thailand, have proudly headed in the same 

direction and will definitely produce concrete results 

in the future. 

Sources: 1.	https://piernext.portdebarcelona.cat/	

2.	https://www.porttechnology.org/	3.	https://www.portofhelsinki.fi/ 

4.	https://energynews.biz/	5.	https://www.weforum.org/

Image credit: rauanheimo Image credit: placenorthwest
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เปิดตลาดคาร์บอนเครดิต
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	 จากที่่�ม่ีการคาดการณ์กั์นว่่า	ปริมีาณ์การซ้ื้�อขายคาร์บอนเครดติ

ที่ั�ว่โลกจะเพิ่ิ�มีข้�น	100	เที่่าในปี	2050	โดยที่่�ราคาคาร์บอนเครดิต

โลกจะมี่แนว่โน้มีเพิ่ิ�มีสููงข้�นอย่างมี่นัยยะสูำาคัญ	 Eco	 Challenge	 

ฉบับน่�	จ้งขอพิ่าคุณ์ผูู้้อ่านไปที่ำาคว่ามีรู้จักกับตลาดคาร์บอนเครดิต	

และกลไกการซื้้�อขายอัปเดตล่าสูุด	บอกได้คำาเด่ยว่ว่่า	ก้าว่ลำ�าและ

เป็นโอกาสูที่องที่่�น่าสูนใจสูำาหรับผูู้้ประกอบการรว่มีถึ้งผูู้้ที่่�มี่สู่ว่น

เก่�ยว่ข้องอย่างมีาก

 มาทำำความรู้จััก “ตลาดซืื้�อขายคาร์บอน”  
 และ “คาร์บอนเครดิต” ให้้ชััดๆ
	 ตลาดซื้้�อขายคาร์บอน	(Carbon	Market)	

ค้อ	กลไกในการลดการปล่อยก๊าซื้เร้อนกระจก

บนหลักการ	 “ทุุกการปล่่อยก๊าซเรือนกระจก 

มีีต้้นทุุนทีุ�ต้้องจ่าย (Carbon Pricing) แล่ะ

ทุุกการล่ดจะได้รับผล่ต้อบแทุน”	 นำามีา 

สูู่ การสูร้ างตลาดกลางที่่� มี่ ฝั่่� ง  “ผ้้ซื�อ”  

และ	 “ผ้้ขาย”	 โดยองค์กร	 หน่ว่ยงาน	 ธุุรกิจ	 

ผูู้้ประกอบการฯ	ใดก็ตามีที่่�สูามีารถึ	“ล่ดการปล่่อย

ก๊าซเรือนกระจก” ให้ตำ�ากว่่ากรณ์่การปล่อยตามีปกติ	

หร้อ	 “ด้ดซับก๊าซเรือนกระจก” ได้สููงกว่่าปริมีาณ์การ 

ดูดซื้ับปกติ	 จนที่ำาให้มี่อัตราการปล่อยก๊าซื้เร้อนกระจกตำ�า

กว่่าเพิ่ดานที่่�ที่างการ	 (หน่ว่ยงานรับรอง)	กำาหนด	ก็จะได้รับ 

‘Cap’	ที่่�เร่ยกว่่า “คาร์บอนเครดิต้”	แปลเป็นไที่ยค้อ “สิิทุธิิใน

การปล่่อยก๊าซเรือนกระจก”	มีาครอบครอง	ซื้้�งเจ้าคาร์บอนเครดิต

น่�	 สูามีารถึขายให้กับองค์กรหร้อบุคคลที่่�ต้องการซ้ื้�อเพิ่่อนำาไปใช้้  

“ชดเชย” สูถึานะการปล่อยก๊าซื้เร้อนกระจกของตนเองให้ลดลง

แที่นการลดด้ว่ยกิจกรรมีที่่�ที่ำาโดยตรงได้	อธุิบายได้ดังภาพิ่ต่อไปน่�
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Uncovering the Carbon Credit 
Market while buying and selling 

is not just about being trendy; 
it is a driving factor 

in the business 
that cannot be ignored

	 According	to	predictions,	the	amount	of	carbon	credits 

traded	 globally	 on	 the	 market	 would	 increase	 of	 100	 

times	by	2050,	while	the	global	price	of	carbon	credits	is	

increasing	significantly.	This	Eco	Challenge	issue	will	expose	

you	to	the	market	for	carbon	credits	and	the	most	recent	

trading	mechanism	 in	 use	 today.	 This	will	 be	 regarded	 

as	 the	 ultramodern	 and	 golden	 chance	 for	 operators,	 

together	with	the	relevant	section.

 Let’s get to know more clearly about  
 the “Carbon Trading Market” and  
 “Carbon Credits”
	 The	 carbon	 market	 is	 a	 mechanism	 for	 reducing	 

greenhouse	 gas	 emissions	 based	 on	 the	 principle	 that 

“every greenhouse gas emission has a carbon pricing,  

and every reduction has an offset.”	This	resulted	in	the	

establishment	 of	 a	 marketplace	 between “buyer”	 and	

“seller”	 in	which	any	organization,	agency,	business,	or	

operator “can be reduced on greenhouse emission gas” 

below	as	normal	emission	quantity	or “can be absorbed 

of greenhouse gas”	above	normal	absorption	quantity,	

resulting	 greenhouse	 gas	 emission	 quantity	 below	 as	 

described	 standard	 by	 a	 certified	 agency,	 and	 will	 be	

awarded	‘Cap’	which	is	referred	to	as “Carbon Credits,” 

translating	 in	English	as “right to possess of emitting 

greenhouse gas.”	 This	 carbon	 credits	 can	 be	 sold	 to	

organizations	 or	 individuals	 that	 wish	 to “offset”	 their	 

own	greenhouse	gas	emissions	status	instead	of	directly	

reducing	their	emissions	through	the	activities	shown	in	

the	image	below.



	 	 ในป่จจุบันมี่ตลาดซ้ื้�อขายคาร์บอนที่ั�งสิู�น	 2	 ประเภที่	 ได้แก่	

ตลาดคารบ์อนภาคบงัคบั	(Mandatory	Carbon	Market)	กบั	ตลาด

คาร์บอนภาคสูมีัครใจ	(Voluntary	Carbon	Market)	

 สู่ว่นมีากแล้ว่ตลาดคาร์บอนในประเที่ศไที่ยยังดำาเนินการใน 

รูปแบบ “ต้ล่าดคาร์บอนแบบภาคสิมีัครใจ (Voluntary carbon 

market)” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซื้เร้อนกระจก	(องค์กรมีหาช้น)	 
หร้อ	 TGO	 ได้ริเริ�มีการให้การรับรองโครงการลดก๊าซื้เร้อนกระจก

ภาคสูมีัครใจตามีมีาตรฐานของประเที่ศไที่ย	(Thailand	Voluntary	

Emission	Reduction:	T-VER)	ข้�น	ในปี	2557	เพิ่่อสูนับสูนุนให้

ที่กุภาคสูว่่น	โดยเฉพิ่าะผูู้พ้ิ่ฒันาโครงการรายเลก็	มีสู่ว่่นรว่่มีในการ

ลดกา๊ซื้เร้อนกระจกในประเที่ศโดยคว่ามีสูมัีครใจ	ซ้ื้�งคาร์บอนเครดิต

ที่่�ได้รับการรับรองจากโครงการดังกล่าว่จะเร่ยกว่่า	เครดิต	TVERs	

สูามีารถึนำาไปใช้้ประโยช้น์ในการช้ดเช้ยคาร์บอน	(Carbon	Offsetting)	 

ผู้า่นปรมิีาณ์การปลอ่ยกา๊ซื้เร้อนกระจก	(Carbon	Footprint)	ที่ั�งใน

ระดับองค์กร	ผู้ลิตภัณ์ฑ์์	อ่เว่้นที่์	รว่มีถึ้ง	การใช้้ช้่ว่ิตประจำาว่ันได้	

	 สูำาหรับผูู้ท้ี่่�ม่ีคว่ามีต้องการซ้ื้�อหร้อขายคาร์บอนเครดติ	TVERs	

สูามีารถึซ้ื้�อขายได้ในระบบที่วิ่ภาค	 (Over-the-counter:	 OTC)	 

เพิ่่อเล้อกซื้้�อโครงการที่่�มี่ผู้ลประโยช้น์ร่ว่มี	(Co-benefit)	ของการ

ลดก๊าซื้เร้อนกระจก	 เช้่น	 ช่้ว่ยลดมีลพิิ่ษเพิ่ิ�มีคว่ามีร่มีร่นและพ้ิ่�นที่่� 

สู่เข่ยว่	ลดการใช้้พิ่ลังงานและค่าไฟฟ้า	สูนับสูนุนเศรษฐกิจในชุ้มีช้น

และอ่นๆ	 รว่มีถ้ึงสู่งเสูริมีการพิ่ัฒนาอาช่้พิ่ใหมี่ๆ	 ที่่�เป็นมิีตรกับ 

สิู�งแว่ดล้อมี	 เป็นต้น	 ซ้ื้�งผูู้้ซ้ื้�อและผูู้้ขายสูามีารถึดำาเนินการเจรจา 

ต่อรองราคากันได้โดยตรงนับว่่าเป็นมีิติใหมี่ที่่�น่าสูนใจอย่างยิ�ง

 ล่าสุูด	องค์การบริหารจัดการก๊าซื้เร้อนกระจก	(องค์การมีหาช้น)	 

ยังได้ร่ว่มีกับ	 สูภาอุตสูาหกรรมีแห่งประเที่ศไที่ย	 ต่อยอดพิ่ัฒนา	

“Thailand Carbon Credit Exchange Platform”	เพิ่่อใช้้เป็น

ศูนย์ซื้้�อขายคาร์บอนเครดิต	“หลัก”	ของประเที่ศไที่ย	รองรับการ

ซ้ื้�อขายหร้อแลกเปล่�ยนคาร์บอนเครดิตตามีมีาตรฐาน	 T-VER	 ที่่�	

TGO	 เป็นผูู้้ให้คำารับรอง	 และที่ำาหน้าที่่�เป็นผูู้้คุมีระบบที่ะเบ่ยน

คาร์บอนเครดิต	(Registry	System)	ซ้ื้�ง	Thailand	Carbon	Credit 

Exchange	 Platform	 น่�	 สูามีารถึที่ำาการซ้ื้�อขายผู่้านระบบ

อิเล็กที่รอนิกสู์ที่่�ผูู้้ซ้ื้�อและผูู้้ขายสู่งการเสูนอซ้ื้�อและเสูนอขาย 

บนออนไลน์ได้	 โดยที่่�ระบบจะที่ำาการเร่ยงลำาดับและจับคู่สัู�ง 

ซ้ื้�อขายให้โดยอัตโนมัีติ	 เร่ยกว่่าอำานว่ยคว่ามีสูะดว่กให้ซ้ื้�อง่าย 

ขายคล่องสูุดๆ	

 ใครขายคาร์บอนเครดิต TVERs ได้บ้าง?
 สูำาหรับผูู้้ประกอบการที่่�สูนใจขายคาร์บอนเครดิต	TVERs	จะ

ต้องมี่คุณ์สูมีบัติ	ค้อ

	 1.	เป็นผูู้้พิ่ัฒนาโครงการลดก๊าซื้เร้อนกระจกภาคสูมีัครใจ 

	 	 	 ตามีมีาตรฐานของประเที่ศไที่ย	 (Thailand	 Voluntary	 

	 	 	 Emission	Reduction:	T-VER)

ภาพแสดงการเกิด “คาร์บอนเครดิต” ทำั�งกรณีการลดก๊าซื้เรือนกระจัก และการดูดซื้ับก๊าซื้เรือนกระจัก 

Baseline emission

Project emission

Baseline โครงการลดก๊าซื้เรือนกระจัก 
Greenhouse Gas Emission Reduction Project

ปริมาณก๊าซื้เรือนกระจัก
ทำี่ลดลง = คาร์บอนเครดิต
Quantity of greenhouse gas 
emission that has been 
reduced = Carbon credits
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	 Nowadays,	 there	 are	 two	 types	 of	 carbon	markets:	

Mandatory	Carbon	Markets	and	Voluntary	Carbon	Markets.

	 The	most	of	Thailand’s	carbon	market	continues	 to	

operate	as	a	Voluntary	carbon	market,	with	the	Thailand	

Greenhouse	 Gas	 Management	 Organization	 (Public	 

Organization)	 (TGO)	 who	 initiates	 the	 certification	 on	 

Project	 of	 voluntary	 carbon	 market	 as	 per	 Thailand	 

Voluntary	Emission	Reduction	(T-VER)	standard	 in	2014	 

to	 support	 all	 sections,	 especially	 small	 developers’	 

projects,	and	to	allow	them	to	participate	in	the	voluntary	

reducing	 carbon	 market.	 The	 carbon	 credit	 verified	 by	 

the	aforementioned	projects	 is	known	as	TVERs	carbon	

credits,	and	it	can	be	used	for	carbon	offsetting	by	reducing 

the	amount	of	carbon	footprint	in	an	organization,	product,	

event,	or	daily	life.

	 For	the	individual	who	wants	to	trade	TVERs	carbon	

credits,	the	Over-the-counter	(OTC)	system	can	be	used	

to	 seek	 out	 reducing	 greenhouse	 gas	 in	 each	 project	 

with	 Co-benefits	 such	 as	 reducing	 pollution,	 increasing	

green	spaces,	reducing	power	consumption	and	electricity,	 

supporting	community	and	other	economics,	and	promoting	 

the	development	of	new	careers	that	are	environmentally	

friendly	etc.	The	buyer	and	seller	must	be	able	to	negotiate 

prices	directly,	which	is	considered	a	new	and	interesting	

dimension.

	 Latest,	The	Greenhouse	Gas	Management	Organization	

(Public	Organization)	has	collaborated	with	the	Federation	

of	Thai	Industries	to	develop	the	“Thailand Carbon Credit  

Exchange Platform”	to	serve	as	the	“main”	carbon	credits	 

exchange	 center	 of	 Thailand	 for	 trading	 or	 exchanging	

carbon	 credits	 in	 accordance	with	 the	 T-VER	 standard	 

for	which	TGO	is	accountable	as	a	certified	agency	and	

controls	the	carbon	credit	Registry	System.	The	Thailand	

Carbon	 Credit	 Exchange	 Platform	 allows	 for	 electronic	

trading,	with	buyers	and	sellers	submitting	online	bids	and	

proposals	by	sorting	and	matching	orders	automatically	

which	 It’s	 called	 facilitating	 super	 easy	 for	 buying	 and	

selling.

Image of “Carbon Credits” showing the reduction and absorption of greenhouse gas case

Baselineโครงการลดก๊าซื้เรือนกระจัก 
Greenhouse Gas Emission Reduction Project

โครงการปลูกป่า
Planting Forest Project

Quantity of greenhouse gas that has 
been absorbed = Carbon credits

ปริมาณก๊าซื้เรือนกระจัก
ทำี่ดูดซื้ับ = คาร์บอนเครดิต

CO2 ทำี่ดูดซื้ับ / that has been absorbed CO2 ทำี่ดูดซื้ับ / that has been absorbed

Year Year

ทำี่มา: อบก.
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	 2.	กรณ่์ท่ี่�ไม่ีได้เป็นผูู้้พัิ่ฒนาโครงการ	จะต้องเข้าร่ว่มีเป็นสูมีาชิ้ก	

	 	 	 ของตลาด	Exchange	Platform	ก่อน	ในฐานะของนายหน้า	

   /	ผูู้้ค้า	ค้อผูู้้ที่่�สูามีารถึรับซื้้�อคาร์บอนเครดิตจากตลาดแรก	 

  	 (Primary	 Market)	 เพ่ิ่อนำาไปขายต่อให้กับผูู้้ซ้ื้�อท่ี่�เปิดบัญช่้ 

   ในตลาดรอง	(Secondary	Market)	

 

 มีกลไกอีกมากท่ีำจัะช่ัวยดันราคาคาร์บอนเครดิต
 ในปัจัจุับันและอนาคต
	 ป่จจุบัน	 การซ้ื้�อขายคาร์บอนเครดิตในประเที่ศไที่ยม่ีการดำาเนินการ

ผู้่านโครงการช้ดเช้ยคาร์บอน	หร้อ	Thailand	Carbon	Offsetting	

Programme	 (T-COP)	ซื้้�งพิ่ัฒนาโดย	TGO	 โดยมี่ว่ัตถึุประสูงค์

เพิ่่อสู่งเสูริมีให้ภาครัฐ	 ภาคเอกช้น	 และภาคอุตสูาหกรรมี	 ที่ำา 

กิจกรรมีช้ดเช้ยการปล่อยก๊าซื้เร้อนกระจก	 เพิ่่อเป็นการแสูดง 

คว่ามีรับผู้ิดช้อบต่อสูังคมี	 เพิ่่อสูร้างอุปสูงค์คาร์บอนเครดิตจาก

โครงการลดก๊าซื้เร้อนกระจกภาคสูมัีครใจตามีมีาตรฐานของ 

ประเที่ศไที่ย	 (Thailand	 Voluntary	 Emission	 Reduction	 :	 

T-VER)	 ซ้ื้�งจะช้่ว่ยสูนับสูนุนและขับเคล่อนตลาดคาร์บอนภาค

	 จากการสูำารว่จคว่ามีต้องการคาร์บอนเครดิตภายในประเที่ศไที่ยพิ่บว่่า	 ม่ีองค์กรจำานว่น	 81	 องค์กร	 ม่ีปริมีาณ์การปล่อยก๊าซื้เร้อนกระจก 

รว่มี	162,793,317	tCO2e/y	หากองค์กรต้องการที่่�จะเป็น	Carbon	Neutral	Organization	จะมี่คว่ามีต้องการซื้้�อคาร์บอนเครดิตช้ดเช้ย

รว่มี	1,562,815,839	 tCO2e	และ	3,150,050,676	 tCO2e	 ในช้่ว่งปี	 2020-2030	และ	2020-2050	ตามีลำาดับ	ซื้้�งตัว่เลขที่ั�งหมีดน่� 

ยังสูามีารถึเพิ่ิ�มีสููงข้�นได้	หากมี่กลไกอ่นๆ	 เข้ามีาสูนับสูนุนให้ภาคธุุรกิจต้องเร่งเคร่องลดปริมีาณ์ก๊าซื้เร้อนกระจก	ดังนั�น	ผูู้้ประกอบการ

ที่่านใดที่่�มี่คาร์บอนเครดิตเป็นผู้ลพิ่ลอยได้อยู่ในมี้อ	ต้องร่บเข้าสูู่ตลาดเพิ่่อรับโอกาสูที่องแต่เนิ�นๆ

สูมีัครใจภายในประเที่ศ	เพิ่่อสูร้างคว่ามีรู้คว่ามีเข้าใจเร่องกิจกรรมี

ช้ดเช้ยคาร์บอน	ของบุคคล	องค์กร	สูินค้าและบริการ	การจัดงาน

อ่เว่้นที่์	ให้แก่ทีุ่กภาคสู่ว่นที่่�เก่�ยว่ข้อง

	 ก า ร ซ้ื้� อ ข ายคา ร์บอน เครดิ ต เพิ่่ อช้ด เช้ยกา รป ล่อย 

ก๊าซื้เร้อนกระจกภายใต้โครงการ	 T-COP	 มี่มีูลค่าการซ้ื้�อขาย 

เพิ่ิ�มีข้�นทุี่กปี	 จากกระแสูคว่ามีต่นตัว่และคว่ามีมีุ่งมีั�นที่ั�งในระดับ

ประเที่ศและระดับองค์กรท่ี่�ม่ีการตั�งเป้าหมีายที่่�จะเป็น	 Carbon	

Neutrality	และ	Net	Zero	Emissions	อาที่ิเช้่น	คว่ามีต้องการ

คาร์บอนเครดิตเพิ่่อช้ดเช้ยการปล่อยก๊าซื้เร้อนกระจกในภาค 

การบิน	 (Carbon	 Offsetting	 and	 Reduction	 Scheme	 for 

International	 Aviation	 (CORSIA))	 ซ้ื้�งจะกระตุ้นให้เกิดคว่ามี

ต้องการคาร์บอนเครดิต	500	–	800	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซื้ด์

เที่่ยบเท่ี่า	 ในช้่ว่งปี	 2020	 –	 2040	 และมี่การคาดการณ์์ว่่าในปี	

2030	จะมี่เงินทีุ่นจากภาคการบินราว่	12.4	พิ่ันล้านเหร่ยญสูหรัฐ	

สูำาหรับการซ้ื้�อคาร์บอนเครดิตเพิ่่อช้ดเช้ยภายใต้กลไก	 CORSIA	

เป็นต้น

Eco
รู้ทันเทรนด์ตลาดสินค้าที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตมั่งคั่ง โลกยั่งยืน

Market
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ทุี�มีาของข้อมี้ล่ :	1.	องค์การบริหารจัดการก๊าซื้เร้อนกระจก	(องค์กรมีหาช้น)	หร้อ	TGO	2.	https://krungthai.com	3.	https://climatefocus.com



	 Based	on	inspection	of	the	demand	for	carbon	credits	in	Thailand,	81	organizations	with	a	total	greenhouse	gas	

emission	of	162,793,317	tCO2e/y	have	been	identified.	If	an	organization	needs	to	be	a	Carbon	Neutral	Organization,	

it	will	be	 required	 to	purchase	1,562,815,839	tCO2e	and	3,150,050,676	tCO2e	of	carbon	credits	during	2020-2030	 

and	 2020-2050,	 respectively.	 These	 figures	 may	 increase	 if	 there	 are	 other	 mechanisms	 to	 assist	 the	 business	 

sector	in	accelerating	greenhouse	gas	reductions.	Therefore,	if	there	are	operators	holding	carbon	credits	that	will	be	

profitable	for	them,	it	shall	be	that	they	must	enter	the	market	as	soon	as	possible	to	grab	those	golden	opportunities.

 Who can sell the TVERs carbon credits?
	 Here	 are	 the	 required	 qualifications	 of	 operators	 

interesting	in	selling	TVERs	carbon	credits.

	 1.	 It	is	required	to	be	a	developer	of	Thailand	Voluntary	 

   Emission	Reduction:	T-VER

	 2.	In	 the	 event	 that	 are	 not	 the	 developer	 of	 the	 

	 	 	 projects,	 it	 is	 required	 to	 be	 a	 member	 of	 the	 

	 	 	 Exchange	Platform	as	a	broker/	merchant,	which	 

	 	 	 means	it	must	have	an	account	in	the	Secondary	 

	 	 	 Market	 and	 be	 able	 to	 purchase	 carbon	 credits	 

	 	 	 from	 the	 Primary	 Market	 for	 development	 and	 

	 	 	 sale	to	buyers.

 There are several mechanisms that  
 drive up the cost of existing and   
 future carbon credits.
	 Currently,	 carbon	 credits	 are	 traded	 in	 Thailand	 

through	the	Thailand	Carbon	Offsetting	Program	(T-COP),	

which	is	developed	by	the	Thailand	Green	Organization	

(TGO)	with	the	objective	of	promoting	the	carbon	offset	

reducing	activities	to	the	public	sector,	private	sector,	and	

industry	 sector	 to	 represent	 their	 responsibility	 to	 the	

society,	 and	 to	 create	demand	 for	 carbon	credits	 from	

Thailand	Voluntary	Emission	Reduction	(T-VER),	which	will	

be	supported	and	driven	into	Voluntary	Emission	Reduction	

(VER).

 The	value	of	trading	carbon	credits	to	offset	greenhouse	

gas	emissions	under	the	T-COP	program	has	increased	

annually.	From	the	national	and	organization	awareness	

and	 commitment	 to	 Carbon	 Neutrality	 and	 Net	 Zero	 

Emissions,	 such	 as	 the	 requirements	 for	 the	 Carbon 

Offsetting	 and	 Reduction	 Scheme	 for	 International	 

Aviation	(CORSIA),	will	stimulate	the	demand	for	carbon	

credits	 equivalent	 to	 500	 –	 800	million	 tons	 of	 carbon	

dioxide	during	2020	–	2040,	and	by	2030,	it	is	estimated	

that	 international	 aviation	 will	 fund	 approximately	 12.4	

billion	dollars	for	the	purchase	of	carbon	credits	to	offset	

under	CORSIA.

29กรกฏาคม - กันยายน 2565

Information reference:	1.	Thailand	Greenhouse	Gas	Management	Organization	or	TGO		2.	https://krungthai.com	3.	https://climatefocus.com
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	 รศ.ดร.	วีีริศ	อััมระปาล	ผู้้�วี่าการ	กนอั.	พร�อัมด�วีย	ดร.	ณััฐพล	

รังสิิตพล	อัธิิบดีกรมสิ่งเสิริมอัุตสิาหกรรม	จััดกิจักรรม	Roadshow	

กรุงโตเกียวี	 ประเทศญี่ี�ปุ�นระหวี่างวีันที�	 13-17	 กรกฎาคม	 2565	 

เพื่่อแสดงความพื่ร้้อมของปร้ะเทศไทย ท้�งในด้านโคร้งสร้้างพื่้�นฐานท่�ม่

ความพื่ร้้อมสน้บสนุนการ้ลงทุนในพ้ื่�นท่�เขตเศร้ษฐกิจพิื่เศษภาคตะว้นออก  

(Eastern Economic Corridor : EEC) และความพื่ร้้อมของ 

นิคมอุตสาหกร้ร้มในพื่้�นท่� EEC และพื่้�นท่�เขตพ้ื่ฒนาเศร้ษฐกิจพื่ิเศษ

ชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) โดยปร้ะกอบดว้ยกจิกร้ร้ม

สำาค้ญ อาทิ กิจกร้ร้ม Japan-Thailand Industrial Corporation  

Round Table Meeting ณ หอปร้ะชุม สถานเอกอ้คร้ร้าชทูตไทย  

ณ กรุ้งโตเก่ยว โดยม่ นายสิงห์ทอง ลาภพื่ิเศษพื่้นธุ์ุ์ เอกอ้คร้ร้าชทูต ณ

กรุ้งโตเก่ยว และนายกิตติพ้ื่นธุ์ุ์ บางย่�ข้น อ้คร้ร้าชทูตท่�ปร้ึกษาด้าน

อุตสาหกร้ร้ม ร้่วมบร้ร้ยายและให้ข้อมูลก้บผูู้้ปร้ะกอบการ้ญ่�ปุ�น โดยม ่

ผูู้ป้ร้ะกอบการ้กลุม่อตุสาหกร้ร้ม New S-Curve กลุม่อตุสาหกร้ร้ม BCG 

ร้วมท้�งผูู้้แทนหน่วยงานร้าชการ้ญ่�ปุ�น ปร้ะมาณ 40 ร้าย ใน 26 บร้ิษ้ท 

และม่จำานวน 12 ร้าย ท่�ม่บริ้ษ้ทฯ ในเคร้้อลงทุนในนิคมอุตสาหกร้ร้ม 

เข้าร้่วม

 นอกจากน่�คณะฯ ย้งได้เข้าพื่บ Mr. Takehiko Matsuo อธุ์ิบด่ 

กร้มนโยบายการ้ค้า กร้ะทร้วงเศร้ษฐกิจ การ้ค้า และอุตสาหกร้ร้ม  

(Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ณ กร้ะทร้วง

เศร้ษฐกิจ การ้ค้าและอุตสาหกร้ร้ม โดยได้ขอความร่้วมม้อจาก METI 

ในการ้เชิญชวนน้กลงทุนญ่�ปุ�นมาลงทุนท่�ปร้ะเทศไทย

 I-EA-T	 Governor	 Veeris	 Ammarapala,	 together	 with	

Nattapon	Rangsitpon,	Director-General	of	the	Department	

of	Industrial	Promotion,	organized	the	Tokyo,	Japan	Roadshow 

between	July	13	–	17,	2022, to display readiness of Thailand’s 

infrastructure and supports for investment in the Eastern  

Economic Corridor (EEC), including preparedness of the industrial  

estates in the EEC and the Special Economic Zone (SEZ).  

Among highlighted activities of the roadshow was the  

“Japan-Thailand Industrial Corporation Round Table Meeting” at 

the Auditorium, the Thai Embassy in Tokyo with His Excellency 

Ambassador Singtong Lapisatepun and Minister-Counsellor at 

Office of Industrial Affairs Kittiphan Bangyikhan as speakers 

providing information for participants, which included  

New S-Curve industry and BCG industry operators, as well as 

representatives of state organizations. There were 40 participants 

in total from 26 companies, 12 of which were affiliates of the 

investors in Industrial Estates.  

 The Thai organizer team also talked with Takehiko  

Matsuo, Director-General of the Trade Police Bureau at the 

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), requesting 

collaboration of METI in inviting the Japanese to invest in 

Thailand. 

กนอ. Roadshow กรุุงโตเกียว ปรุะเทศญีี่�ปุ�น
รุะหว่าง 13-17 กรุกฎาคม 2565

I-EA-T Stages Roadshow in Tokyo, Japan 
between 13 and 17 July, 2022

15 กรกฎาคม 2565 I July 15, 2022
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	 I-EA-T	Governor	Veeris	Ammarapala,	Deputy	Governor	

(Administration)	 Panudda	 Rungraungsri	 and	 Assistant	 to	 

Governor	 (Administration)	 Nalinee	 Kanchanarmai	met	 with	

Narongsak	Puttapornmongkol,	president	of	the	Thai-Chinese	

Chamber	of	Commerce	and	executive	team	to	invite	investors	

from	China	to	invest	in	the	industrial	estates.	A presentation 

on the overview of Smart Park Industrial Estate and investment 

incentives was given to over 15 participants at the office of 

the Thai-Chinese Chamber of Commerce, the 9th floor, Thai 

CC Tower, Sathorn, Bangkok. 

 รศ.ดร.	 วีีริศ	 อััมระปาล	 ผู้้�ว่ีาการ	 กนอั.	 นางปนัดดา	 รุ่งเรือังศรี	 

รอังผู้้�ว่ีาการ	 (สิายงานบริหาร)	 และนางสิาวีนลินี	 กาญี่จันามัย	 ผู้้�ช่่วีย 

ผู้้�ว่ีาการ	 (สิายงานบริหาร)	 เข้�าพบนายณัรงค์ศักดิ�	 พุทธิพรมงคล	 

ประธิานกรรมการหอัการค�าไทย-จีัน	 และคณัะผู้้�บริหาร	 เพ่อัชั่กจ้ัง 

นักลงทุนจัากสิาธิารณัรัฐประช่าช่นจีัน พื่ร้้อมแลกเปล่�ยนความคิดเห็น

ด้านการ้ลงทุนในนิคมอุตสาหกร้ร้ม โดย กนอ. ได้นำาเสนอภาพื่ร้วมพื่้�นท่�

นิคมอุตสาหกร้ร้ม Smart Park และสิทธุ์ิปร้ะโยชน์ต่างๆ เพ่ื่อจูงใจ 

ให้เกิดการ้ลงทุนในนิคมอุตสาหกร้ร้ม ท้�งน่�ม่สมาชิกหอการ้ค้าไทย-จ่น 

เข้าร้่วมร้้บฟัังปร้ะมาณ 15 คน ณ สำาน้กงานหอการ้ค้าไทย-จ่น ช้�น 9 

อาคาร้ไทย ซี่ซี่ ทาวเวอร้์ เขตสาธุ์ร้ กรุ้งเทพื่ฯ

I-EA-T Governor Discusses with President 
of Thai-Chinese Chamber of Commerce 
on Investment in Industrial Estates 

ผู้้�ว่าการุ กนอ. ปรุะธานกรุรุมการุหอการุค�าไทย-จีีน 
และคณะผู้้�บริุหารุ ร่วมหารือและแลกเปล่�ยนความคิดเห็น
ด้านการลงทุุนในนิคมอุตสาหกรรม

27 กรกฎาคม 2565 I  July 27, 2022

	 รศ.ดร.	วีีริศ	อััมระปาล	ผู้้�วี่าการ	กนอั.	พร�อัมด�วียนายกอับช่ัย	 

สิังสิิทธิิสิวีัสิดิ�	ปลัดกระทรวีงอัุตสิาหกรรม	นายนรินทร์	กัลยาณัมิตร

ประธิานกรรมการ	 กนอั.	 และคณัะกรรมการ	 กนอั.	 ได�เดินทาง 

ไปศึกษาด้งานการผู้ลตินำ�าจัดืจัากทะเล	และการบรหิารจัดัการทา่เรอืั

ณั	 ประเทศสิเปน โดยม่ภาร้กิจใน 3 ปร้ะเด็นหล้ก ค้อ การ้เย่�ยมชม

ท่าเร้้อบาเลนเซ่ีย เย่�ยมชมร้ะบบการ้แยกเกล้อออกจากนำ�าทะเล (Desalination) 

3

กนอ. เผยแผนแม่บทุปี 2566 ลุยป้�น 
“ท่าเรืุอบก (Dry Port)” รุองรัุบการุเป็น
ฮัับ โลจิีสติกส์ในภู้มิภูาค

I-EAT Reveals 2023 Master Plan to Develop 
Dry Ports Aiming at Becoming Regional 
Logistics Hub  

20 กันยายน 2565 I September 20, 2022

	 I-EA-T	 Governor	 Veeris	 Ammarapala,	 together	 

with	 Industry	 Ministry	 Permanent	 Secretary	 Kobchai	 

Sungsitthisawad,	 I-EA-T	 Chairman	 Narin	 Kalayanamit	 

and	 I-EA-T	 Board	members,	 paid	 a	 visit	 to	 a	 seawater	

desalination	plant	and	port	management	office	 in	Spain.  

The visit included various activities: visiting the Valencia Port 
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	 รศ.ดร.	วีีริศ	อััมระปาล	ผู้้�วี่าการ	กนอั.	ให�เกียรติเป็นประธิานใน

กิจักรรมปล้กป�าต�นแบบ	 เพ่อัพัฒนาพื�นที�ด้ดซัับก๊าซัคาร์บอันไดอัอักไซัด์	 

นิคมอุัตสิาหกรรมสิมาร์ทปาร์ค	 (Smart	 Park)	 ภายใต�คอันเซั็ปต์	

“Let’s	 Zero	 Together	 ปล้ก	 เพ่อั	 (ลด)	 สิ้่อันาคตที�ยั�งยืน” โดย 

ม่ว้ตถุปร้ะสงค์เพื่่อให้บร้ร้ลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์้บอน ผู้่าน

การ้ข้บเคล่อนของทุกภาคส่วนในการ้จ้ดการ้การ้ปล่อยก๊าซีเร้้อนกร้ะจก

4

กิจีกรุรุมปล้กป�าต�นแบบ เพืื่�อพัื่ฒนาพืื่�นที�ดู้ดูซัับ
ก๊าซัคาร์ุบอนไดูออกไซัด์ู นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทุ ปาร์ค
(Smart Park)

Smart Park as 
Forestation Model to Capture CO2   

16 สิงหาคม 2565  I  August 16, 2022

	 	 I-EA-T	Governor	 Veeris	 Ammarapala	 presided	 over	 

a	 forestation	 activity	 using	Smart	 Park	 as	model	 under	 

the	concept	“Let’s	Zero	Together:	Plant	 to	Reduce	CO2  

for	Sustainable	Future”.	 With an aim to achieve net zero 

ปร้ะชุมแลกเปล่�ยนความคิดเห็นการ้บร้ิหาร้จ้ดการ้ท่าเร้้อบก และร้ะบบ

การ้ขนส่งแบบ Multimodal สอดคล้องก้บภาร้กิจของ กนอ. ซึี�งอยู่

ร้ะหว่างการ้ขยายท่าเร้้ออุตสาหกร้ร้มมาบตาพืุ่ด เฟัส 3 เพื่่อร้องร้้บ 

การ้ขนส่งก๊าซี NGV และสินค้าเหลว ท้�งน่� กนอ. จะนำาสิ�งท่�ได้เร้่ยนรู้้

จากท่าเร้้อบาเลนเซี่ย มาปร้ะกอบการ้พื่ิจาร้ณาจ้ดทำาแผู้นแม่บทการ้

พ้ื่ฒนาท่าเร้้ออุตสาหกร้ร้มอ้จฉริ้ยะท่�มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์้บอน 

(Smart and Carbon Neutral Industrial Port) ซีึ�งแผู้นแม่บทน่�จะนำา

ไปใช้ในพื่้�นท่�นิคมอุตสาหกร้ร้ม/ท่าเร้้ออุตสาหกร้ร้มมาบตาพืุ่ด และ 

นิคมอุตสาหกร้ร้มสมาร้์ท ปาร้์ค (Smart Park) เป็นพื่้�นท่�นำาร้่อง ร้วมถึง

เปน็ตน้แบบด้านการ้บริ้หาร้จด้การ้นิคมอตุสาหกร้ร้ม/ท่าเร้้ออุตสาหกร้ร้ม

โดยใช้ข้อมูล (Data Driven Management) ให้แก่นิคมอุตสาหกร้ร้ม/

ท่าเร้้ออุตสาหกร้ร้มอ่น ๆ เพ่ื่อดึงดูดน้กลงทุนท้�งชาวไทยและต่างชาติ 

ให้เข้ามาลงทุน

to view desalination process and joining a discussion on dry 

port management and multimodal transportations, which are 

in line with I-EA-T’s responsibilities in developing the third 

phase of the Map Ta Phut Port to facilitate shipment of natural  

gas and liquid cargoes for petrochemical industry. I-EA-T 

wishes to apply knowledge acquired from the trip into designing 

the master plan for the Smart and Carbon Neutral Industrial 

Port to be put into practice in the industrial estates/Map Ta Phut 

Port and Smart Parks piloted areas, as well as the master plan 

for Data Driven Management in other industrial estates/industrial 

ports in order to attract both national and international 

investors.   
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สู่ช้�นบร้ร้ยากาศให้เท่าก้บศูนย์ ส่งต่ออากาศบร้ิสุทธิุ์�และพื่้ฒนาพื่้�นท่� 

ส่เข่ยวให้คงอยู่อย่างย้�งย้น น้บเป็นก้าวสำาค้ญสู่การ้เป็นกลางทาง

คาร้์บอน (Carbon Neutrality) และ Net Zero Emission ตามท่� กนอ.  

ได้ปร้ะกาศเจตนาร้มณ์ไว้ และเพ่ื่อเป็นการ้เฉลิมพื่ร้ะเก่ยร้ติ เน่อง 

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพื่ร้ะชนมพื่ร้ร้ษา 90 พื่ร้ร้ษา 12 สิงหาคม  

2565 สมเด็จพื่ร้ะนางเจ้าสิร้ิกิติ� พื่ร้ะบร้มร้าชิน่นาถ พื่ร้ะบร้มร้าชชนน่

พ้ื่นปีหลวง ณ บริ้เวณอ่างเก็บนำ�า B นิคมอุตสาหกร้ร้มสมาร์้ทปาร้์ค 

(Smart Park) โดยกิจกร้ร้มคร้้�งน่�ม่การ้ปลูกต้นปร้ะดู่ 500 ต้น 

ต้นร้าชพื่ฤกษ์ 300 ต้น ร้วมท้�งหมด 800 ต้น

emission through collaborations among all parties for clean  

air and green areas, the activity is considered one of  

I-EA-T’s significant steps towards carbon neutrality and net 

zero emission as announced in its mission.  Also, the activity 

aimed to celebrate the 90th birthday anniversary of HM Queen 

Sirikit the Queen Mother on August 12, 2022, which took  

place at the Reservoir B, Smart Park Industrial Estate, with  

500 saplings of Burma padauk and 300 saplings of Golden 

Showers planted, totaling 800 saplings.     

	 รศ.ดร.	 วีีริศ	 อััมระปาล	 ผู้้�ว่ีาการ	 กนอั.	 เป็นประธิานในการ 

ประชุ่มพันธิมิตรร่วีมมุ่งสิ้่การเติบโตอัย่างยั�งยืน	ระหวี่าง	กนอั.	กับ

สิมาคมนิคมอัุตสิาหกรรมไทย	 พร�อัมด�วียผู้้�บริหารระดับส้ิง	 กนอั.	

นายกสิมาคมนิคมอุัตสิาหกรรมไทยและพันธิมิตร	 และผู้้�พัฒนา 

นิคมอุัตสิาหกรรม	 เข้�าร่วีมการประชุ่มครั�งนี� โดยม่ว้ตถุปร้ะสงค์ 

เพ่ื่อร้้บทร้าบผู้ลงานปัจจุบ้น แผู้นงานโคร้งการ้ในอนาคต ตลอดจน 

แลกเปล่�ยนปัญหา อุปสร้ร้ค โอกาส และความเส่�ยงในการ้พื่้ฒนาและ

บริ้หาร้นิคมอุตสาหกร้ร้ม ท้�งน่� นางนิภา ร้กุขมธุุ์ร์้ ผูู้้ช่วยผูู้้ว่าการ้สายงาน

ยุทธุ์ศาสตร้์ ร้้กษาการ้ ร้องผูู้้ว่าการ้ (ยุทธุ์ศาสตร้์) กนอ. ได้นำาเสนอ

แนวคิดการ้พื่้ฒนานิคมอุตสาหกร้ร้มแนวดิ�ง ตลอดจนร้้บฟัังข้อแนะนำา

ของผูู้้พ้ื่ฒนา เพ่ื่อนำามาปร้้บปรุ้งต่อไป ณ ห้องอิเทอร์้นิต่� บอลรู้ม 

โร้งแร้มพืู่ลแมน คิงเพื่าเวอร้์ กรุ้งเทพื่ฯ

	 At	the	Eternity	Ballroom,	Pullman	King	Power	Hotel,	

Bangkok,	 I-EA-T	 Governor	 Veeris	 Ammarapala	 presided	

over	an	alliance	meeting	for	sustainable	growth,	co-hosted	

by	I-EA-T	and	the	Thai	Industrial	Estate	Association. The 

participations included the president of the Thai Industrial 

Estate and Strategic Partners Association, I-EA-T’s senior 

executives, and industrial estate developers. The meeting  

was held to report past performances, future plans and to 

discuss challenges, opportunities and risks in industrial estate 

development and management. The Assistant to Governor 

(Corporate Strategy) and acting Deputy Governor (Corporate 

Strategy) Nipa Rukamatu presented an idea on development 

of vertical industrial areas and encouraged comments and 

suggestions for further improvement.   

5

ปรุะชุุมพัื่นธมิตรุรุ่วมมุ่งส่้การุเติบโตอย่างยั�งยืน An alliance meeting for sustainable growth
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	 กนอั.	ร่วีมลงนามบันทึกควีามเข้�าใจั	โครงการศึกษาและพัฒนา

ด�านนวัีตกรรม	 กับสิถาบันเทคโนโลยีนานาช่าติสิิรินธิร	 (SIIT)	

มหาวีิทยาลัยธิรรมศาสิตร์	 โดยม่ว้ตถุปร้ะสงค์เพื่่อนำาผู้ลการ้ศึกษา 

มาปร้ะกอบการ้พิื่จาร้ณาในการ้พ้ื่ฒนานว้ตกร้ร้มในอนาคต ซึี�งกร้อบ

ความร้่วมม้อท่�ท้�ง 2 หน่วยงานจะทำาร้่วมก้นในอนาคต ได้แก่ การ้ศึกษา

และพ้ื่ฒนาด้านนว้ตกร้ร้มพื่ล้งงาน ด้านการ้พ้ื่ฒนาร้ะบบดิจิท้ล และ 

ดา้นอน่ๆ ท่�เก่�ยวขอ้ง เพื่อ่ร้องร้้บการ้ใหบ้ร้กิาร้ลูกคา้ และคร้อบคลุมกลุม่

ผูู้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย (Stakeholder) โดยการ้ลงนามบ้นทึกความเข้าใจ 

ในคร้้�งน่�จะเปน็ส่วนหนึ�งในการ้ยกร้ะดบ้องคก์ร้ ตามแผู้นการ้ดำาเนนิงาน

ปี 2566-2570 ภายใต้วิส้ยท้ศน์ “นำานิคมอัุตสิาหกรรมส่้ิมาตรฐาน

สิากลด�วียนวัีตกรรมอัย่างยั�งยนื”	มเ่ปา้หมายในการ้ยกร้ะดบ้การ้บร้หิาร้

พ้ื่ฒนาองค์กร้ด้วยเทคโนโลย่นว้ตกร้ร้ม และถ้อเป็นจุดเริ้�มต้นท่�สำาค้ญ

ในการ้พ้ื่ฒนานว้ตกร้ร้มร้่วมก้น โดยเป็นการ้พ้ื่ฒนานว้ตกร้ร้มแบบเปิด 

(Open Innovation) มุ่งเน้นให้ กนอ. ก้าวสู่ความเป็นองค์กร้ช้�นนำา 

สอดคล้องก้บวิส้ยท้ศน์ใหม่ เพ่ื่อตอบสนองและสน้บสนุนการ้ให้บร้ิการ้

ก้บกลุ่มผูู้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย ท้�งในและต่างปร้ะเทศของ กนอ.

	 A	Memorandum	of	Understanding	(MOU)	was	signed	

between	 I-EA-T	 and	 Sirindhorn	 International	 Institute	 of	

Technology	 (SIIT),	 Thammasat	University, for a feasibility 

study of innovations development on energy, digital technology  

system and other relevant fields to meet demands of customers 

and stakeholders. As part of the organizational development 

strategy for 2023-2027 with the I-EA-T’s vision “to	internationalize	 

standard	of	industrial	estates	with	sustainable	innovations”, 

and the aim to upgrade organizational administration through 

technology and innovations, this MOU is a vital step for  

collaboration of open innovations development towards a 

leading organization that provides services to its stakeholders, 

both national and international. 

6

กนอ. ผู้นึกกำลัง SIIT มธ. ลงนาม MOU
ศึกษาและพัื่ฒนาดู�านนวัตกรุรุม ต่อยอดูส่้การุพัื่ฒนา
เชิุงพื่าณิชุย์

I-EA-T Signs MOU with SIIT for Feasibility 
Study of Innovations Development 
for Commercial Purposes

22 สิงหาคม 2565 I  August 22, 2022
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	 รศ.ดร.	วีีริศ	อััมระปาล	ผู้้�วี่าการ	กนอั.	ลงนามบันทึกข้�อัตกลง

ควีามร่วีมมือัโครงการฝึึกอับรมเช่ิงปฏิิบัติการหลักส้ิตรผู้้�บริหาร

อังค์กร	:	นวีัตกรรมควีามยั�งยืนในการจััดการควีามปลอัดภัย	สิุข้ภาพ

	สิิ�งแวีดล�อัม	และพลงังาน	กบัคณัะสิาธิารณัสุิข้ศาสิตร	์มหาวีทิยาลัย

ธิรรมศาสิตร	์โดย ร้ศ.ดร้. สสธิุ์ร้ เทพื่ตร้ะการ้พื่ร้ คณบดค่ณะสาธุ์าร้ณสขุ

ศาสตร้์ โดยม่ นางปน้ดดา รุ้่งเร้้องศร้่ ร้องผูู้้ว่าการ้ (สายงานบร้ิหาร้) 

เป็นผูู้้กล่าวร้ายงานว้ตถุปร้ะสงค์ของการ้ลงนามคร้้�งน่� พื่ร้้อมด้วย 

ผูู้้บริ้หาร้ร้ะด้บสูง กนอ. เข้าร่้วม ปร้ะกอบด้วย นายปร้ะท่ป เอ่งฉ้วน  

ร้องผูู้้ว่าการ้ (สายงานปฏิิบ้ติการ้ 1) นายธุ์าดา สุนทร้พื่้นธุ์ุ์ ร้องผูู้้ว่าการ้

(สายงานปฏิิบ้ติการ้ 2) นายคณพื่ศ ขุนทอง ผูู้้ช่วยผูู้้ว่าการ้ (สายงาน

ปฏิิบ้ติการ้ 3) และผูู้้บร้ิหาร้ร้ะด้บสูงของคณะสาธุ์าร้ณสุขศาสตร้์ 

มหาวิทยาล้ยธุ์ร้ร้มศาสตร์้ โดยม่ว้ตถุปร้ะสงค์เพื่่อเตร่้ยมบุคลากร้ให้ม่

ท้กษะร้อบด้านท้นต่อกร้ะแสการ้เปล่�ยนแปลง เพื่่อยกร้ะด้บมาตร้ฐาน

อุตสาหกร้ร้มในนิคมอุตสาหกร้ร้มของ กนอ. และเป็นแนวทางใน 

การ้สน้บสนุนการ้ปฏิิบ้ติงานด้านการ้จ้ดการ้ความปลอดภ้ย สุขภาพื่  

สิ�งแวดล้อม และพื่ล้งงาน ณ ห้องอิเทอร้์นิต่� บอลรู้ม โร้งแร้มพืู่ลแมน 

คิงเพื่าเวอร้์ กรุ้งเทพื่ฯ

	 I-EA-T	Governor	Veeris	Ammarapala	signed	an	MOU	

with	the	Faculty	of	Public	Health,	Thammasat	University,	

represented	by	Assoc.	Prof.	Dr.	Sasithorn	Theptrakarnporn,	

Dean	 of	 the	 Faculty	 of	 Public	 Health,	 on	 organizing	 a	

workshop	 for	 administrators:	 innovations	on	 sustainable	

management	 of	 safety,	 health,	 environment	 and	 energy,	

Eternity	 Ballroom,	 Pullman	 King	 Power	 Hotel,	 Bangkok. 

I-EA-T Deputy Governor (Administration) Panadda Rungraungsri 

announced the aim of the MOU, witnessed by I-EA-T senior 

executives, including Deputy Governor (Operation Function 1) 

Pratheep Aengchuan, Deputy Governor (Operation Function 2) 

Tada Soontonphan,  Assistant to Governor (Operation Function 3) 

Kanapot Khunthong, as well as senior executives of Thammasat 

University’s Faculty of Public Health. The aims of the MOU are 

to enhance personnel’s skills to build resilience during times 

of change for higher industrial standard of I-EA-T’s industrial 

estates and to set guidelines for operational supports on  

safety, health, environment, and energy management.   

7

กนอ. ลงนามบันทึุกข้้อตกลงความร่วมมือ โครุงการุฝึึกอบรุม
เชิุงปฏิิบัติการุหลักส้ตรุผู้้�บริุหารุองค์กรุ : นวัตกรุรุมความยั�งยืน
ในการุจัีดูการุความปลอดูภัูย สุขภูาพื่ สิ�งแวดูล�อม และพื่ลังงาน

I-EA-T signed an MOU with 
the Faculty of Public Health, 
Thammasat University

22 สิงหาคม 2565   I  August 22, 2022
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 รศ.ดร.	วีีริศ	อััมระปาล	ผู้้�วี่าการ	กนอั.	นำาสิ่อัมวีลช่น	พร�อัมด�วีย

ผู้้�บริหารและพนักงาน	 กนอั.	 เดินทางศึกษาด้งานการพัฒนาเมือัง

อััจัฉริยะ	 Haneda	 Innovation	 City	 หรือั	 HI	 City	 ที�มีการใช่�

เทคโนโลยีข้ั�นสิ้งและนวีัตกรรมสิมัยใหม่	 ณั	 Haneda	 Innovation	

(HI)	City	เข้ตโอัตะ	กรุงโตเกียวี	ประเทศญี่ี�ปุ�น	หนึ�งในโคร้งการ้เม้อง

อ้จฉร้ิยะ (Smart City) ตามนโยบายยุทธุ์ศาสตร้์แห่งชาติเขตเศร้ษฐกิจ

พื่ิเศษ (The National Strategic Special Zones) ของญ่�ปุ�น ซีึ�งจะเป็น

ปร้ะโยชน์และสามาร้ถนำามาต่อยอดโคร้งการ้พ้ื่ฒนานิคมอุตสาหกร้ร้ม

อ้จฉร้ิยะ (Smart Industrial Estate) ของ กนอ. โดยเฉพื่าะในส่วนของ

นคิมอตุสาหกร้ร้ม Smart Park ตน้แบบของนคิมอตุสาหกร้ร้มเชงินเิวศ

อจ้ฉร้ยิะ ท่�มก่าร้ปลดปลอ่ยกา๊ซีคาร้บ์อนไดออกไซีดเ์ทา่ก้บศนูย ์ดว้ยการ้

ใช้นว้ตกร้ร้มสม้ยใหม่ อาทิ ร้ถยนต์ไร้้คนข้บ ร้้านอาหาร้ท่�ใช้หุ่นยนต์

เตร่้ยมและเสิร้์ฟัอาหาร้แทนพื่น้กงาน เป็นต้น เพื่่อต่อยอดการ้บร้ิหาร้

จ้ดการ้นิคมอุตสาหกร้ร้มในอนาคต

8

กนอ. เดิูนทางศึกษาดู้งานการุพัื่ฒนาเมืองอัจีฉริุยะ 
Haneda Innovation City

I-EA-T executives and staff on a study visit 
to Haneda Innovation City

25 สิงหาคม 2565 I August 25, 2022         

I-EA-T	Governor	Veeris	Ammarapala	led	members	of	the	

press	and	I-EA-T	executives	and	staff	on	a	study	visit	to	

Haneda	Innovation	City	(HI	City),	Tokyo,	Japan. HI City is 

part of Japan’s Smart Cities Initiative in the National Strategic 

Special Zones. The study visit aimed at upgrading I-EA-T’s 

Smart Industrial Estate, in particular the Smart Parks targeting 

zero emission through latest innovations such as self-driving 

cars, and food-serving robots, in order to advance industrial 

estate management.   
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	 รศ.ดร.	วีีริศ	อััมระปาล	ผู้้�วี่าการ	กนอั.	นายช่นินทร์	ข้าวีจัันทร์	

รอังเลข้าธิิการ	 สิำานักงานคณัะกรรมการสิ่งเสิริมการลงทุน	 (BOI)  

ผูู้้บริ้หาร้ร้ะด้บสูง กนอ. และ BOI โตเก่ยว ร้่วมก้นดำาเนินกิจกร้ร้ม 

สง่เสริ้มการ้ลงทุนช้กจงูนก้ลงทนุส้ญชาตญิ่�ปุ�น โดยสามาร้ถสรุ้ปได ้ดง้น่�

 1) การ้เข้าเย่�ยมลูกค้าท่�ปร้ะกอบกิจการ้ในนิคมอุตสาหกร้ร้ม  

   WHA ชลบุร้่ 1 โดยม่ว้ตถุปร้ะสงค์หล้กค้อการ้เข้าเย่�ยมลูกค้า  

   (Customer Visit) และการ้สอบถามแผู้นการ้ลงทุนในอนาคต 

 2) การ้เข้าเย่�ยมชม iSPACE บร้ิษ้ทปร้ะกอบกิจการ้ธุ์ุร้กิจเก่�ยวก้บ  

   Lunar Delivery และ Lunar Data ร้วมถึงผู้ลิต Lunar Loader  

   และ Lunar Rover ซึี�งเป็นอุปกร้ณ์ท่�ใช้ในการ้ขนส่งอุปกร้ณ์ต่างๆ  

   เพ่ื่อไปทดสอบและเก็บข้อมูลบนดวงจ้นทร้์ ปัจจุบ้นบริ้ษ้ทย้ง 

   ไมม่แ่ผู้นการ้ลงทนุในอาเซีย่น เพ่ื่อดำาเนนิการ้เชิงร้กุ กนอ. และ

    BOI จึงได้เข้าพื่บเพ่ื่อสอบถามถึงแผู้นการ้ลงทุน และการ้หา 

   ช่องทางเช่อมโยงทางธุ์ุร้กิจ เพ่ื่อช้กจูงให้เกิดการ้ลงทุน 

 3) ผูู้้ว่าการ้ กนอ. และผูู้้ช่วยผูู้้ว่าการ้ (สายงานบร้ิหาร้) บร้ร้ยาย 

   ให้ข้อมูลโอกาสการ้ลงทุนในปร้ะเทศไทย เจาะกลุ่มลูกค้าสมาชิก

   สมาคม Japan Food Machinery Manufacturers’ Association  

   (FOOMA) ซึี�งเป็นสมาคมเคร้่องจ้กร้ผู้ลิตอาหาร้ของญ่�ปุ�น  

   โดยได้ให้ข้อมูลเร้่องสิทธุ์ิปร้ะโยชน์ของ กนอ. Supply Chain  

   ในกลุ่มอุตสาหกร้ร้มอาหาร้และเคร้่องจ้กร้ผู้ลิตอาหาร้ ร้วมถึง 

   เร้่อง Future Food ท้�งน่� ได้กล่าวเชิญชวนน้กลงทุนญ่�ปุ�น 

   ท่�ม่ศ้กยภาพื่ความพื่ร้้อมของนว้ตกร้ร้มและเทคโนโลย่ เข้ามา 

   ลงทุนในปร้ะเทศไทย

9

กนอ. และ BOI โตเกียว รุ่วมกันดูำเนินกิจีกรุรุม
ส่งเสริุมการุลงทุนชัุกจ้ีงนักลงทุนสัญี่ชุาติญีี่�ปุ�น

I-EA-T and BOI Tokyo co-organized a variety 
of investment promotion activities to attract 
Japanese investors.

26 สิงหาคม 2565 I August 26, 2022

To	 attract	 Japanese	 investors,	 a	 variety	 of	 investment	

promotion	activities	were	co-organized	by	I-EA-T	Governor	

Veeris	Ammarapala,	Deputy	Secretary	General	of	the	Board	

of	Investment	(BOI)	Chanin	Khaochan, I-EA-T senior executives, 

and BOI Tokyo. The investment promotion activities include 

the followings:   

 1) A customer visit to business operators in WHA Chonburi  

   Industrial Estate 1, to be in alignment with the main  

   aims : customer visit and future plan survey 

 

 2) A visit to iSPACE, a private lunar robotic exploration  

   company, providing lunar delivery and lunar data and  

   manufacturer of lunar loaders and lunar rovers, designed  

   to provide high-frequency transportation of customer  

   payloads to the Moon.  Presently, the company has no  

   plans to invest in ASEAN and therefore, I-EA-T and BOI  

   paid a visit to iSPACE to discuss the company’s  

   tentative investment in Thailand.

 3) I-EA-T Governor and Deputy Governor (Administration)  

   gave presentations on investment opportunities in  

   Thailand, targeting the investors in the Japan Food  

   Machinery Manufacturers’ Association (FOOMA),  

   providing information on incentives for Supply Chain  

   in food and food machinery industries, as well as updates  

   on Future Food.  Potential Japanese investors with  

   innovations and advanced technology were invited to  

   invest in the kingdom of Thailand. 



รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมทางธุรกิจของ กนอ. ในรอบ 3 เดือน

Business
SNAPSHOTS
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	 รศ.ดร.	วีีริศ	อััมระปาล	ผู้้�วี่าการ	กนอั.	ให�เกียรติเป็นประธิาน

คณัะกรรมการ	 ในการตัดสิินโครงการประกวีดนวัีตกรรมอังค์กร	 กนอั.	

ประจัำาปี	2565	ร่วีมกับผู้้�ทรงคุณัวุีฒิจัากหน่วียงานภายนอัก ปร้ะกอบด้วย  

ดร้. พื่ณชิต กิตติปัญญางาม ปร้ะธุ์านกร้ร้มการ้ผูู้้จ้ดการ้ใหญ่ บจก. แอ็ค

โคเมท ผู้ศ.ดร้. สุวร้ร้ณ จ้นทิวาสาร้กิจ ผูู้้อำานวยการ้หล้กสูตร้ปริ้ญญาโท 

MDX วทิยาลย้นว้ตกร้ร้ม มหาวทิยาลย้ธุ์ร้ร้มศาสตร้ ์และวา่ท่�สบิโท เอก

โอฐน้อย ผูู้้อำานวยการ้กลุ่มดิจิท้ล ร้้กษาการ้ผูู้้อำานวยการ้กลุ่มส่อสาร้

องค์กร้ สถาบ้นการ้แพื่ทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยม่ผูู้้บริ้หาร้ร้ะด้บสูง กนอ.  

เข้าร้่วมงานฯ ณ ห้องปร้ะชุมอุท้ย ช้�น 6 กนอ. สำาน้กงานใหญ่ 

 ท้�งน่� โคร้งการ้ท่�เข้าร้อบม่ท้�งหมด 8 ท่ม เม่อคณะกร้ร้มการ้ฯ 

พื่ิจาร้ณาร้วบร้วมคะแนนและจ้ดลำาด้บผูู้้ท่�ได้คะแนนเร่้ยบร้้อยแล้ว  

กองการ้จ้ดการ้ความรู้้และนว้ตกร้ร้มจะม่บ้นทึกแจ้งผู้ลแก่ผูู้้ชนะ และ

ปร้ะชาส้มพ้ื่นธุ์์ผู้่านช่องทางส่อต่างๆ ของ กนอ. และม่การ้จ้ดพื่ิธุ์่ 

มอบร้างว้ลโคร้งการ้ปร้ะกวดนว้ตกร้ร้มองค์กร้ปร้ะจำาปี 2565 ในว้นท่� 

28 ก้นยายน 2565 ในงาน KICK DAY 2022 ณ โร้งแร้ม โกลเด้น  

ทิวลิป ซีอฟัเฟัอร้ิน

10

การุตัดูสินโครุงการุปรุะกวดูนวัตกรุรุมองค์กรุ กนอ. 
ปรุะจีำปี 2565

I-EA-T Innovation Challenge 2022

31 สิงหาคม 2565 I  August 31, 2022

	 Together	 with	 I-EA-T	 senior	 executives	 and	 

honorary	guests	from	other	organizations such as Panachit 

Kittipanya-ngam, CEO of Accomate Co., Ltd; Asst. Prof.  

Dr. Suwan Juntiwasarakij, Director of MDX Graduate Program 

of College of Innovation, Thammasat University; and Acting 

Corporal Ake Oatnoi, Digital Group Director and acting director 

of Corporate Communications Group, the National Institute of 

Emergency Medicine, I-EA-T Governor Veeris Ammarapala 

acted as Chairman of the Board for the “I-EA-T	Innovation	

Challenge	2022”, at the Uthai Meeting Room, the 6th floor, 

I-EA-T Headquarters.   

 There were 8 finalists in the Innovation Challenge 2022.  

After the committee reviewed the applications, announced and 

publicized the news of the winners through diverse media 

channels, an award ceremony was held for the winners of the 

“I-EA-T	Innovation	Challenge	2022” on September 28, 2022 

as part of the KICK DAY 2022 at the Golden Tulip Sovereign 

Hotel.    
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เตรียมความพรอมสู นิคมอุตสาหกรรมคารบอนเปนกลาง Carbon Neutral 
Industrial Estate เมื่อทุกสิ่งตองมุงสูการลดคารบอน 
Carbon Neutral Industrial Estates Set to Achieve Carbon Neutrality

Let’s Zero Together กนอ. กับเปาหมายสูความเปนกลางทางคารบอน  
Let’s Zero Together The I-EA-T and the goal  towards the “Carbon Neutrality”  

“ปลูกเพื่อ (ลด) สูอนาคตที่ยั่งยืน” 
กนอ. กับการปลูกปาตนแบบ จุดเริ่มตนสูการขยายคุณคาไมสิ้นสุด
“Planting for (Reducing) for a Sustainable Future” the I-EA-T with a forest 
planting prototype that serves as the starting point for infinite value expansion

ตามรอยวิถี Smart Eco กับ กนอ. ตอนที่ 4 : 
สองเกณฑความอัจฉริยะ Smart Safety / Emergency และ Smart Logistic 
Following the Smart Eco way with I-EA-T, Part 4: 
Smart Safety/Emergency and Smart Logistic

กาวใหมสู “Carbon Neutral Industrial Port” 
การหลอมรวมเทคโนโลยี และความใสใจ เพื่อโลกในอนาคต
New Step for “Carbon Neutral Industrial Port”: 
A Blend of Technology and Environmental Care

เปดตลาดคารบอนเครดิต เมื่อการซื้อ-ขายไมใชแคเทรนด แตเปนปจจัยขับเคลื่อนธุรกิจที่ไม
ควรมองขาม
Uncovering the Carbon Credit Market while buying and selling is not just 
about being trendy; it is a driving factor in the business that cannot be ignored

แวดวงขาว กนอ. 

คณะที่ปรึกษา

รศ. ดร. วีริศ อัมระปาล 
ผูวาการ กนอ.

นายอัฐพล จิรวัฒนจรรยา 
รองผูวาการ (ประจำ สำ นักผูวาการ)

นายประทีป เองฉวน
รองผูวาการ (สายงานปฏิบัติการ 1)

นายธาดา สุนทรพันธุ
รองผูวาการ (สายงานปฏิบัติการ 2)

นายพรเทพ ภูริพัฒน 
รองผูวาการ (สายงานปฏิบัติการ 3)

นางปนัดดา รุงเรืองศรี 
รองผูวาการ (สายงานบริหาร) 

บรรณาธิการ

นางสาวสายจิต พิสุทธิรัตนพันธุ 

ผูชวยบรรณาธิการ

นางสาวจันทรธร ศรีธัญรัตน

กองบรรณาธิการ

นางนาตยา หิรัญเรืองโชค 
นายวันฉัตร กรรณสมบัติ
นายพิชัย จันทรแสงศรี
นายวรพล วรบุตร
นายพสิษฐ ชัยมุงคุณ
นางสาวธีรจุฑา มหาโชคเลิศวัฒนา

ออกแบบและจัดพิมพ

บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จำ กัด

39กรกฏาคม - กันยายน 2565

 รวมภาพบรรยากาศและความประทับใจจากพิธีมอบรางวัล

โครงการประกวดนวัตกรรมองคกร กนอ. ประจําป 2565 ในวันที่ 28 

กันยายน ที่ผานมา โดยในปนี้ไดรับเกียรติจากคณะทํางานพิจารณา

คัดเลือกโครงการผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยมี 

รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผูวาการ กนอ. เปนประธานกรรมการตัดสิน 

จนสรุปผลผูชนะทั้ง 5 ทีม ดังตอไปนี้ 

1. รางวัลประเภทโครงการปรับปรุงกระบวนงาน (Process Improvement Category)

2. รางวัลประเภทแนวคิดนวัตกรรม (Idea Seed Category)

 สําหรับโครงการที่เขารวมการประกวดในปนี้มีจํานวน 14 โครงการ

 ซ่ึงลวนแลวแตมคีวามคดิสรางสรรค สามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมเพ�อ

เพ่ิมคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑและบริการของ กนอ. ตอบสนอง

ความตองการและความคาดหวังของลูกคาไดอยางหลากหลาย

 These pictures show impressive atmospheres of the award 

ceremony for the winners of the I-EA-T’s Corporate Innovation 

Contest 2022 on September 28, 2022, which was presided 

over by I-EA-T governor Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala. 

The honorary referees of the contests included experts from 

inside and outside the I-EA-T.  The winners are listed as follows: 

 All of the 14 projects of the entries in this year’s contest 

are shining with creativity and can be scaled up as value-added 

innovations for I-EA-T’s products and services to meet a variety 

of client needs.  

I-EA-T’s Corporate Innovation Contest 2022 
“Innovative Creativity for Added Values”

โครงการประกวดนวัตกรรมองคกร กนอ. ประจำ ป 2565 
“สรางสรรค สงเสริม เพิ่มคุณคา” 

รางวัลที่ 1 /The 1st prize

รางวัลที่ 1 /The 1st prize รางวัลที่ 2 /The 2nd prize

รางวัลที่ 2 /The 2nd prize รางวัลที่ 3 /The 3rd prize

โครงการการประยุกตใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในกระบวนการทางพัสดุ
Digital Technology applications 
in supply procedure

Blink

Work 
Management

Qlick to Learn GHGs Hunter

ทีม Make 
a new ways

ทีม กองสิทธิ C
ทีม ซุปเปอรฮาโลวีน / 
Super Halloween

ทีม กองสิทธิ B ทีม Cooling the world
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