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Metaverse กับภาคอุตสาหกรรมไทย รู้ รับ ปรับตัวอย่างไร จึงสร้างความได้เปรียบ!
Metaverse and Thailand’s Industrial Sector: What to Learn, 
Adopt and Adjust for Competitive Edge!

กนอ. ยุคใหม่ เก่งคิด เก่งใช้ “นวัตกรรม” 
I-EA-T, New era, Smart thinking, Good at using “Innovation”

ตามรอยวิถี Smart Eco กับ กนอ. ตอนท่ี 3 : Smart IT ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัจฉริยะ และ Smart Building อาคารอัจฉริยะ 
Following the Smart Eco way with I-EA-T, Part 3: 
Smart It and Smart Building 

Metaverse for manufacturing
โอกาสของภาคการผลิตกับการปรับตัวรับ Metaverse
Manufacturing Opportunities and Metaverse receiver adaptation

เตรียมตัวให้พร้อม! Metaverse 
อาจทำ ให้ต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อมของธุรกิจคุณพุ่งกระฉูด
Be Prepared! The Metaverse 
could increase environmental investment cost

นวัตกรรมน้ีดีต่อใจ..ติดตาม “กากของเสียแบบ Real Time” 
ได้ท่ีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
Real-Time Waste Transport Monitoring in the Northern Region Industrial Estate 
is a Feel-Good Innovation 

แวดวงข่าว กนอ. 



สวัสดีท่านผู้อ่าน Eco Challenge 

ทุกท่าน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส Covid-19 ในช่วงที่ผ่านมา 

ทำ ให้หลายท่านได้สัมผัสกับโลก “Virtual” 

เร็วและใกล้ตัวกว่าที่คิด โดยเฉพาะการเชื่อมโยง 

“ประสบการณ์” Virtual เข้ากับการ

ทำ ธุรกิจในโลกจริง รวมถึงการเข้าสู่โลก 

Metaverse ซึ่งมีความก้าวล้ำ และ

สามารถสร้างสรรค์พื้นที่ใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ 

ให้เกิดข้ึนได้อย่างน่าสนใจ วารสาร Eco Challenge 

ฉบับนี้จึงรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ

ในภาคอุตสาหกรรมของไทย เข้าใจและมีไอเดีย

ในการปรับตัวสู่โลก Metaverse 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

	 ภายในฉบัับั	 ท่่านจะได้้พบักัับัเน้�อหาพร้้อมกัร้ณีีตััวอย่างของ 

ผู้้้ปร้ะกัอบักัาร้ร้ะด้ับัโลกัท่ี�ปร้ับัตััวร้ับักัับักัร้ะแส	Metaverse	 ไม่ว่า

จะเป็นกัาร้จำาลองเคร่้องม้อเคร่้องจักัร้	 กัาร้จำาลองห่วงโซ่่อุปท่าน

กัาร้ผู้ลิตัตัั�งแตั่ตั้นนำ�าจร้ด้ปลายนำ�า	กัาร้จำาลองโร้งงานเสม้อน	กัาร้ใช้ ้

ร้่วมกัับัเท่คโนโลยีฝาแฝด้เสม้อน	 (Digital	 Twin)	 ซ่่�งเป็นอีกั

เท่คโนโลยีท่ี�	 กันอ.	 ให้ความสำาคัญ	 โด้ยเร้าได้้นำาร้่องกัาร้พัฒนา	

Digital	 Twin	 เพ่อกัาร้บัริ้หาร้จัด้กัาร้สาธาร้ณี้ปโภคและสินท่รั้พย์

ในนิคมอตุัสาหกัร้ร้มสมทุ่ร้สาคร้	เปน็แหง่แร้กัเมอ่ช้ว่งตัน้ปที่ี�ผู้า่นมา	

	 และเพอ่ส่งมอบับัริ้กัาร้และกัาร้บัริ้หาร้จัด้กัาร้นิคมอุตัสาหกัร้ร้ม

ท่ี�ดี้	มีปร้ะโยช้น์สง้สุด้แกัผู่้้ป้ร้ะกัอบักัาร้ในนิคมอตุัสาหกัร้ร้มร้วมถ่ึง

นักัลงทุ่น	 กันอ.	 ก็ัได้้นำานวัตักัร้ร้ม	 Virtual	 Reality	 (VR)	 

Map	 มาใช้้บันเว็บัไซ่ตั์ของ	 กันอ.	 โด้ยนำาเสนอ	 3	 ท่ำาเลท่องค้อ	 

นิคมอุตัสาหกัร้ร้มสร้ะแก้ัว	 นิคมอุตัสาหกัร้ร้มสงขลา	 และ	 

นคิมอตุัสาหกัร้ร้มยางพาร้า	ใหส้ามาร้ถึเขา้ร้บััช้มได้แ้บับั	360	องศา

จากัทุ่กัมุมโลกั	นอกัจากันี�	ยังมีเร้่องร้าวด้ีๆ	ของนวัตักัร้ร้มตัิด้ตัาม

กัากัของเสียแบับั	Real	Time	ท่ี�ใช้้งานจร้ิง	ณี	นิคมอุตัสาหกัร้ร้ม

ภาคเหนอ้	จ.ลำาพ้น	ร้วมถ่ึงแนวท่างกัาร้ปร้ะยกุัต์ัใช้้	Smart	IT	ร้ะบับั

เท่คโนโลยีสาร้สนเท่ศอัจฉร้ิยะ	 และ	 Smart	 Building	 อาคาร้

อัจฉร้ิยะ	 ซ่่�งเป็นอีกั	 2	 ความ	 Smart	 ภายใตั้วิถึี	 Smart	 Eco	 

ท่ี�น่าสนใจไม่แพ้ด้้านอ่นๆ	ให้ได้้ตัิด้ตัามกัันในฉบัับันี�อีกัด้้วย

	 ขอให้ท่่านมีความสุขกัับักัาร้อ่าน	 Eco	 Challenge	 ฉบัับันี�	 

แล้วพบักัันใหม่ฉบัับัหน้า	สวัสด้ีคร้ับั

	 Contents	in	this	issue	include	stories	of	world	major	

players	who	embraced	the	Metaverse,	using	virtual	machines,	 

virtual	supply	chains	from	upstream	to	downstream,	virtual	 

factories	and	the	Digital	Twin,	which	the	I-EA-T	has	been	

applied	in	a	pilot	project	for	public	utility	management	in	

the	Samut	Sakhon	Industrial	Estate	early	this	year.	I	believe	

that	the	arrival	of	Metaverse	offers	not	only	virtual	experiences	

but	also	unlimited	opportunities	for	operators	in	the	industrial 

sector	in	diverse	dimensions.	

	 To	deliver	best	industrial	estate	services	and	management 

to	operators	and	 investors,	 the	 I-EA-T	has	 installed	the	

360
o
	Virtual	Reality	Maps	on	its	website,	for	three	prime	

locations	-	the	Sa	Kaeo	Industrial	Estate,	Songkhla	Industrial 

Estate	and	the	Rubber	City	Industrial	Estate,	which	can	

be	accessed	from	all	corners	of	the	world.	Additionally,	

there	are	many	inspiring	news	about	innovations	awaiting	

you,	including	the	Real-Time	Waste	Transport	Monitoring	

System,	which	is	now	being	installed	for	operation	at	the	

Northern	Region	 Industrial	Estate	 in	Lamphun	Province;	

the	Smart	IT	and	Smart	Building	under	the	I-EA-T	journey	

towards	Smart	Eco.	

	 Hope	you	enjoy	reading	Eco	Challenge.	And	till	we	

meet	again.

Dear all Eco Challenge readers, due to the situation 
of COVID-19 outbreak, many of us have embraced 
the virtual reality faster than we imagined. We have 
virtual experiences in doing businesses, including 
expansion into the Metaverse, the advanced 
technology that opens up new creative spaces and 
unlimited opportunities. This issue of Eco Challenge  
presents news and updates for operators in the  
industrial sector to be able to embrace the Metaverse.  
Be inspired and stay ahead of the curve.  

Perspective
สารจากผู้ว่าการ

3เมษายน - มิถุนายร 2565



4

I-EA-T
Scoop

Challengeecomagazine

สกู๊ปสรรสาระจาก กนอ. อ่านได้ที่นี่ที่เดียว

Metaverse กับภาคอุตสาหกรรมไทย รู้ รับ 
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5เมษายน - มิถุนายน 2565

	 เมื่่อโลกกำ�ลังเข้้�สู่่�ยุุค	 Web	 3.0	 หรืือที่่�บ�งคนเร่ืยุกว่��เป็็น 

ยุุคข้อง	 “อินเที่อร์ืเน็ตแบบ	 3	 มิื่ติ”	 ที่่�จะที่ำ�ให้ผู้่้ใช้้ง�นทีุ่กคน 

ที่ั�งที่่�เป็็นบุคคลธรืรืมื่ด�	นิติบุคคล	ห้�งรื้�น	องค์กรืธุรืกิจฯ	สู่�มื่�รืถ

เป็็นเจ้�ข้อง	 “ตัว่ตนดิจิที่ัล”	 และข้้อมื่่ลที่่�เก่�ยุว่ข้้องได้โดยุสู่มื่บ่รืณ์	์ 

ยุกตัว่อยุ��ง	 ในอน�คตเรื�จะสู่�มื่�รืถสัู่�งก�รืผู้��นอินเที่อรื์เน็ต 

ไดว้่��อยุ�กใหป้็กป็อ้งข้้อมื่ล่สู่�ว่นไหน	และที่ำ�ไดโ้ดยุไมื่�ตอ้งข้ออนุญ�ต 

ใครื	รืว่มื่ถึงสู่�มื่�รืถล็อกอินทีุ่กเว่็บไซต์ได้โดยุใช้้ไอด่และพ�สู่เว่ิรื์ด

เด่ยุว่ที่่�มื่่คว่�มื่ป็ลอดภััยุสู่่ง	

	 สิู่�งเหล��น่�จะก�อใหเ้กดิก�รื	“เป็ล่�ยุนโฉมื่ป็รืะสู่บก�รืณ์”์	ข้องก�รื

สู่อ่สู่�รืบนโลกออนไลนอ์ยุ��งที่่�เรื�อ�จจนิตน�ก�รืไป็ไมื่�ถงึเลยุที่เ่ดยุ่ว่	

อ�ที่ิ	 ก�รืที่�องเว่็บไซต์ในยุุค	Web	 3.0	 เที่คโนโลยุ่	 AI	 จะที่ำ�ก�รื

ป็รืะมื่ว่ลผู้ลจ�กพฤติกรืรืมื่ก�รืใช้้อินเที่อรื์เน็ตข้องเรื�ที่่�ผู้��นมื่� 

และนำ�เสู่นอเว่็บไซต์ที่่�มื่่หน้�ต�	 หรืือมื่่โฆษณ์�ที่่�ป็รืับให้ตรืงต�มื่ใจ

ข้องเรื�ทีุ่กอยุ��ง	 แมื่้จะเข้้�หน้�เว่็บไซต์เด่ยุว่กันแต�เรื�จะได้เห็น

เว่็บไซต์หน้�ต�ที่่�ไมื่�เหมืื่อนกัน	 เป็็นต้น	 ซึ�งที่่�กล��ว่มื่�ที่ั�งหมื่ดน่�	 ก็ 

เพ่อจะบอกกับคุณ์ผู้่้อ��นว่��	 เรื�กำ�ลังจะเข้้�สู่่�ยุุคที่่�ป็รืะสู่บก�รืณ์์ 

ในโลกเสู่มื่ือนจะเป็็นตัว่ตัดสู่ินคว่�มื่สู่ำ�เรื็จที่�งธุรืกิจในโลกจรืิงได้	

และก�รืเป็ล่�ยุนสู่่�	Web	3.0	จะยุิ�งที่ำ�ให้โลกเสู่มื่ือนใน	Metaverse	

เป็็นจรืิงยุิ�งกว่��ที่่�เรื�จินตน�ก�รืไว่้

	 The	world	has	moved	into	Web	3.0	or	“3D	Internet”.	

All	users,	individuals,	legal	entities	or	businesses,	will	have	

“digital	ID”	and	own	relevant	data.	In	the	future,	we	will	

be	able	to	identify	which	parts	of	data	we	want	to	protect	

via	internet	and	use	single	password	/	user	ID	for	every	

website	while	enjoying	solid	security.	

	 Web	3.0	promises	to	“revolutionize”	online	experiences	 

in	a	big	way.	In	Web	3.0	era,	websites	can	customize	their	

display	to	suit	users’	interest	based	on	their	behavior	data	

that	 is	processed	by	artificial	 intelligence	 (AI).	So,	even	

though	people	 access	 the	 same	website,	 they	will	 see	

different	 things.	 In	 such	 era,	 virtual	 experiences	 can	 

determine	 business	 success.	 As	Web	 3.0	 materializes,	

Metaverse	will	be	more	realistic	than	we	could	ever	imagine.	

3 Core Components of Web 3.0
1. AI-driven services: These services are  
 designed to give personalized experiences 
 to internet users. 
2. Decentralized data architecture: When  
 backed by blockchain technology, data 
 can be kept without central system yet 
 in a very secure way. 
3. Edge computing: Data is transmitted 
 to the nearest devices for processing. 
 For example, a machine can communicate  
 with the nearest computer to speed up  
 communications between them. 

3 องค์์ประกอบหลัักของ Web 3.03 องค์์ประกอบหลัักของ Web 3.0
1. AI-driven services บริการทั้ั�งหลัายจะถููกขับเค์ลั่�อน บริการทั้ั�งหลัายจะถููกขับเค์ลั่�อน 
 ด้้วย AI ด้้วย AI  มีีวัตถูุประสงค์์เพื่่�อทั้าให้ผูู้้ใช้้งานอินเทั้อร์เน็ต
 ได้้รับประสบการณ์์แบบเฉพื่าะเจาะจงตามีค์วามีต้องการ
 ของแต่ลัะบุค์ค์ลั
2. Decentralized data architecture การจัด้เก็บ การจัด้เก็บ 
 ข้อมีูลัไร้ตัวกลัาง ข้อมีูลัไร้ตัวกลัาง ค์่อการเก็บข้อมีูลัผู้่านระบบ Block chain  
 ซึ่่�งยากต่อการโจรกรรมีข้อมีูลั มีีค์วามีปลัอด้ภััยสูง
3. Edge computing การประมีวลัผู้ลัใกลั้แหลั่งข้อมีูลัการประมีวลัผู้ลัใกลั้แหลั่งข้อมีูลั 
 ใช้้การส่งข้อมีูลัไปหาอุปกรณ์์ค์อมีพื่ิวเตอร์ทั้ี�อยู่ในระยะใกลั้ 
 เพื่่�อลัด้การเด้นิทั้างของข้อมีูลั ยกตัวอย่างเช้่น เค์ร่�องจักรผู้ลัติ 
 ได้้ส่งข้อมีูลัไปยังค์อมีพื่ิวเตอร์ทั้ี�อยู่ใกลั้ๆ กัน ทั้าให้การส่�อสาร 
 ระหว่างเค์ร่�องจักรกับค์อมีพื่ิวเตอร์ทั้าได้้เร็วข่�น เป็นต้น

MetaverseMetaverse ค์่อ พื่่�นทั้�ีด้ิจิทั้ัลัทั้�ีมีีการเช้่�อมีต่อค์อนเทั้้นต์ การ
ส่�อสารระหว่างค์นเป็นการพื่บปะพืู่ด้ค์ุยกันแบบ Real Time ใน
โลักเสมี่อนจริง โด้ยมีี Avatar ในรูปแบบกราฟิิก 3 มีิติแทั้นตัว
เราเวลัาทั้ากิจกรรมีใน Metaverse เช้่น ประชุ้มี เรียน ช้้อปปิ�ง

Metaverse is a digital space featuring content 
and human’s real-time communications. In 
Metaverse, people are represented by 3D  
Avatars as they conduct various activities such 
as meetings, learning and shopping. 

(Source: Accenture)

(Source: National Electronics and Computer 
Technology Center or NECTEC)

(ทั้ี�มีา: Accenture)

 (ทั้ี�มีา: ศููนย์เทั้ค์โนโลัยีอิเลั็กทั้รอนิกส์แลัะค์อมีพื่ิวเตอร์แห่งช้าติ หร่อ NECTEC)
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 Metaverse กับภาคอุตสาหกรรมไทย
	 ในอน�คตอันใกล้	 ‘Metaverse’	 จะก�อให้เกิดแนว่ที่�งก�รื

ที่ำ�ง�นและแนว่ที่�งก�รืดำ�เนินธุรืกิจใหมื่�ๆ	ก�รืนำ�เสู่นอผู้ลิตภััณ์ฑ์์

และบรืิก�รืใหมื่�สู่่�ที่้องตล�ด	 ไป็จนถึงก�รืมื่่ป็ฏิิสู่ัมื่พันธ์กับล่กค้� 

ในโลกเสู่มื่ือน	 ยุกตัว่อยุ��ง	 Accenture	 บรืิษัที่ที่่�ป็รึืกษ�ด้�น

เที่คโนโลยุ่และธุรืกิจชั้�นนำ�ได้พ�ตัว่เองเข้้�สู่่�	 Metaverse	 เพ่อ

เตร่ืยุมื่คว่�มื่พร้ือมื่ในก�รืสู่ร้ื�งโอก�สู่ใหมื่�ๆ	 ให้แก�ธุรืกิจตั�งแต� 

ป็ี	2021	โดยุพนักง�นกว่��	150,000	คนข้อง	Accenture	ได้เข้้�ไป็

อยุ่�ใน	 Metaverse	 เป็็นที่่�เร่ืยุบรื้อยุ	 และห�กมื่่ก�รืป็รืะชุ้มื่ก็จะ 

จัดป็รืะชุ้มื่กันใน	 Metaverse	 เลยุ	 ที่ำ�ให้ไมื่�ต้องเดินที่�งอ่กต�อไป็	

บรืิษัที่	 BMW	 สู่รื้�ง	 Virtual	 Factories	 ให้ล่กค้�เข้้�ไป็เยุ่�ยุมื่ช้มื่

โรืงง�นเพ่อสัู่มื่ผู้ัสู่ก�รืผู้ลิตรืถยุนต์ข้อง	 BMW	 ได้ในทุี่กขั้�นตอน	 

ซึ�งนับเป็็นมื่ิติใหมื่�ในก�รืนำ�เสู่นอสู่ินค้�อุตสู่�หกรืรืมื่ที่่�เคยุเป็็น	

“คว่�มื่ลับ”	 สู่ำ�หรืับผู้่้บรืิโภัค	 มื่�ในว่ันน่�ทีุ่กอยุ��งสู่�มื่�รืถเข้้�ถึงได้	

สู่ัมื่ผู้ัสู่ได้	อยุ��งไรื้ข้่ดจำ�กัด	

 Metaverse and Thailand’s Industrial Sector 
	 In	 the	 near	 future,	 ‘Metaverse’	 will	 bring	 forth	 

unprecedented	work	approach	as	well	as	new	ways	of	

doing	business.	Businesses	will	present	products	/	services	 

and	interact	with	customers	in	virtual	world.	For	example,	

leading	 tech	and	consulting	 firm	Accenture	has	already	

stepped	 into	 Metaverse	 in	 hopes	 of	 grasping	 new	 

opportunities.	Since	2021,	more	than	150,000	Accenture’s	

employees	are	active	in	Metaverse	and	attend	meetings	

there.	BMW,	meanwhile,	has	created	Virtual	Factories	for	

customers	to	see	production	process	step-by-step.	Today,	

consumers	can	access	such	information	-	once	treated	as	

“secrets	-	in	a	boundless	way.	

	 Another	 interesting	 Metaverse	 development	 comes	 

out	of	the	collaboration	between	Siemens,	the	leader	of	

automation	and	software	system	for	industrial	operators,	

and	NVIDIA	that	has	pioneered	accelerated	graphics	and	

AI	technologies.	Through	the	collaboration,	Metaverse	will	

be	created	for	the	industrial	sector.	AI-driven	Digital	Twin	

will	materialize	 for	 the	 sector	 to	 soar	 to	 a	 new	height.	 

It	will	be	possible	to	see	the	whole	production	process	

before	actual	production.	With	such	technology,	it	will	be	

easier	 to	 conduct	 quality	 control.	 Information	 can	 be 

processed	 and	 analyzed	 for	 greater	 efficiency	 on	 a	 

continued	 basis.	 Siemens	 Energy	 has	 already	 used	 

Omniverse	-	which	is	created	virtually	through	its	collaboration	 

with	NVDIA	to	blend	work	in	virtual	and	physical	realms	

together	based	on	“Metaverse for engineers”	concept	at	 

Digital	Twins	in	Siemensstadt	Square.	Following	the	usage,	

 อก่ตวั่อยุ��งข้องก�รืป็รืะยุกุต์ใช้้	Metaverse	 ในภั�คอตุสู่�หกรืรืมื่ 

ที่่�น่�สู่นใจคือ	 คว่�มื่รื�ว่มื่มื่ือรืะหว่��งบรืิษัที่	 ซ่เมื่นสู่์	 (Siemens)	 

ผู้่้นำ�รืะบบอัตโนมื่ัติและซอฟต์แว่รื์สู่ำ�หรืับอุตสู่�หกรืรืมื่	 กับบรืิษัที่	

เอ็นว่ิเด่ยุ	 (NVIDIA)	 ผู้่้บุกเบิกเที่คโนโลยุ่กรื�ฟิกเรื�งคว่�มื่เรื็ว่และ

ป็ัญญ�ป็รืะดิษฐ์์	 (AI)	 ที่่�ออกมื่�ป็รืะก�ศข้ยุ�ยุคว่�มื่รื�ว่มื่มืื่อเพ่อ

รืองรืับ	Metaverse	สู่ำ�หรืับภั�คอุตสู่�หกรืรืมื่	และเพิ�มื่ก�รืใช้้ง�น

เที่คโนโลยุ่	Digital	Twin	ที่่�ข้ับเคล่อนด้ว่ยุ	AI	ซึ�งจะช้�ว่ยุยุกรืะดับ

รืะบบอัตโนมื่ัติภั�คอุตสู่�หกรืรืมื่ไป็สู่่�มื่�ตรืฐ์�นใหมื่�	 ตั�งแต�ก�รื 

ช้�ว่ยุให้เรื�เห็นกรืะบว่นก�รืผู้ลิตที่ั�งหมื่ดก�อนที่่�จะเริื�มื่ต้นผู้ลิตจรืิง	 

ไป็จนถงึก�รืคว่บคมุื่คณุ์ภั�พข้องผู้ลติภัณั์ฑ์ใ์หเ้ป็น็ไป็ต�มื่คณุ์สู่มื่บตัิ

ที่่�กำ�หนดไว่	้และยุงัก�อใหเ้กดิก�รืนำ�ข้้อมื่ล่มื่�ว่เิครื�ะหเ์พอ่ป็รืบัป็รืงุ

และเพิ�มื่ป็รืะสิู่ที่ธิภั�พได้อยุ��งต�อเน่อง	 นอกจ�กน่�	 Siemens	 

Energy	 ยัุงได้นำ�แพล็ตฟอร์ืมื่	 Omniverse	 ซึ�งเป็็นแพลตฟอร์ืมื่ 

ก�รืจำ�ลอง	และก�รืที่ำ�ง�นรื�ว่มื่กันรืะหว่��งโลกจรืิงและโลกเสู่มื่ือน

ที่่�พัฒน�ขึ้�นโดยุ	 NVIDIA	 ภั�ยุใต้แนว่คิด	 “Metaverse for  

engineers”	หรืือ	โลกเสู่มื่ือนสู่ำ�หรืับว่ิศว่กรืรืมื่	มื่�ป็รืับใช้้ในเมื่ือง

https://www.youtube.com/watch?v=F0huXhFfgw0

https://www.siemensstadt.siemens.com/en
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 How to Adjust to Metaverse  

	 Thailand’s	industrial	sector	will	need	to	acknowledge	

and	adjust	to	emerging	tech	trends.	As	new	waves	keep	

rushing	in,	some	entrepreneurs	may	want	to	wait	and	see	

while	several	entrepreneurs	have	in	fact	already	jumped	

forward	as	they	seek	to	become	leaders.	No	matter	what	

path	you	will	choose,	challenges	await.	Every	option	has	

pros	and	cons.	However,	you	should	keep	in	mind	that	

Metaverse	will	definitely	affect	your	business	-	directly	or	

indirectly.	Industrial	operators	can	ride	on	Metaverse	with	

competitive	edge	if	they	do	the	followings:

 1. Always Online:	 Even	 if	 your	 business	 does	 not	 

	 	 	 enable	full-scale	Metaverse,	you	should	still	ensure	 

	 	 	 there	is	unlimited	online	access	to	your	products	/	 

	 	 	 services	in	preparations	for	Web	3.0.

 2. 3D Business Model Development:	Manufacturers	 

	 	 	 must	 start	 developing	 “virtual products”	 in	 3D	 

	 	 	 so	 that	 prospective	 customers	 can	 view	 and	 

	 	 	 experiment	with	them	to	an	extent.	It	should	also	 

	 	 	 be	 possible	 to	modify	 these	 virtual	 products	 on	 

	 	 	 the	bases	of	 colors	 and	shapes.	When	a	cursor	 

	 	 	 touches	 the	 virtual	 product,	 highlight	 information	 

	 	 	 should	appear.	Presently,	many	organizations	have	 

	 	 	 already	started	developing	their	virtual	facilities	in	 

	 	 	 response	to	Metaverse	trends.	

 3. Understanding of Cryptocurrency:	 Because	 

	 	 	 Metaverse	is	a	virtual	realm,	digital	payments	are	 

	 	 	 a	 norm.	 Cryptocurrency	 is	 thus	 an	 alternative	 

	 	 	 payment	 method.	 Entrepreneurs	 should	 study	 

	 	 	 cryptocurrency	 to	 design	 the	 most	 appropriate	 

	 	 	 business	model.	You	may	even	create	your	own	 

  	 Cryptocurrency	for	the	purchases	of	your	products	/	 

   services	or	for	special	discounts.

 ปรับตัวอย่างไรให้ไปกับ Metaverse ได้้ 
	 สู่ำ�หรืับภั�คอุตสู่�หกรืรืมื่ไที่ยุ	 ที่่�ต้องร้่ืรืับ	 ป็รืับตัว่เข้้�กับก�รื

เป็ล่�ยุนแป็ลงบนกรืะแสู่เที่คโนโลยุ่ข้องโลก	 เป็ร่ืยุบเหมืื่อนก�รืโต้ 

คล่นลก่แล้ว่ลก่เล��	คลน่ลก่เก��ยัุงไมื่�ทัี่นห�ยุก็มื่ค่ล่นลก่ใหมื่�ๆ 	ถ�โถมื่	

ภั�ยุใตภ้ั�ว่ะเช้�นน่�	บ�งที่��นอ�จตอ้งก�รืตั�งรืบัและดท่ี่ศิที่�งไป็ก�อน	

ในข้ณ์ะที่่�หล�ยุๆ	 ที่��นมื่องเห็นโอก�สู่และร่ืบข้ยัุบตัว่ก�อนเพ่อ 

ก้�ว่ขึ้�นเป็็นผู้่้นำ�	 ซึ�งไมื่�ว่��จะเลือกแบบไหนก็ล้ว่นมื่่คว่�มื่ที่้�ที่�ยุ

เพรื�ะมื่่ที่ั�งข้้อด่และข้้อเสู่่ยุให้ต้องพิจ�รืณ์�	แต�ไมื่�ว่��อยุ��งไรืก็ต�มื่	

คล่นเที่คโนโลยุ่ที่่�เร่ืยุกว่��	 Metaverse	 น่�	 จะสู่�งผู้ลกรืะที่บต�อก�รื

ดำ�เนินธุรืกิจข้องที่��นไมื่�ที่�งตรืงก็ที่�งอ้อมื่อยุ��งแนน่อน	ซึ�งที่ม่ื่ง�น

ได้รืว่บรืว่มื่ข้้อพิจ�รืณ์�หลักๆ	 สู่ำ�หรืับก�รืป็รัืบตัว่ให้ไป็กับกรืะแสู่

ข้อง	Metaverse	อยุ��งมื่แ่ตม้ื่ต�อสู่ำ�หรัืบผู้่ป้็รืะกอบก�รือุตสู่�หกรืรืมื่	

ดังต�อไป็น่�

	 1.	คุุณต้้องออนไลน์ต้ลอดเวลา	 แมื่้จะไมื่�ใช้�ก�รืเข้้�สู่่�โลก	 

	 	 	 Metaverse	 แบบเต็มื่ตัว่	 แต�ธุรืกิจข้องคุณ์ต้องมื่่ช้�องที่�ง 

	 	 	 ให้ผู้่้บรืิโภัคสู่�มื่�รืถเข้้�ถึงผู้ลิตภััณ์ฑ์์และบริืก�รืได้อยุ��ง 

	 	 	 ไรื้ข้่ดจำ�กัด	เพ่อเตรื่ยุมื่คว่�มื่พรื้อมื่ในก�รืรืองรืับ	Web	3.0	 

	 	 	 ต�อไป็

	 2.	เต้รีียมพััฒนาธุุรีกิิจสู่่�โมเดล	3D	 โดยุเฉพ�ะผู้่้ผู้ลิตสู่ินค้� 

	 	 	 อ�จต้องเรืิ�มื่พัฒน�	“สู่ินคุ้าเสู่มือน”	ในรื่ป็แบบโมื่เดล	3D	 

	 	 	 ให้ล่กค้�ได้เห็น	 ได้ที่ดลองใช้้	 หรืือได้มื่่ป็รืะสู่บก�รืณ์์รื�ว่มื่ 

   เช้�น	 ป็รืบัสู่	่ ป็รืบัแต�งร่ืป็ลกัษณ์์บ�งอยุ��ง	 ผู้��นที่�งออนไลน์ 

	 	 	 ได้	หรืือที่ำ�ก�รืสู่ร้ื�งภั�พเสู่มื่อืนจรืงิข้องผู้ลิตภัณั์ฑ์แ์บบ	3D	 

   เม่ื่อลก่ค้�ยุ่นมื่อืไป็แตะที่่�ตวั่สู่นิค้�กจ็ะมื่จ่ดุเด�นข้องผู้ลติภัณั์ฑ์์ 

   แสู่ดงข้ึ�นมื่�ให้เห็น	 เป็็นต้น	 ป็ัจจุบัน	 องค์กรืหล�ยุแห�งได้ 

   เริื�มื่สู่ร้ื�งอ�ค�รืเสู่มื่อืนเพ่อเตร่ืยุมื่พร้ือมื่เข้้�สู่่�โลก	Metaverse	 

   กันอยุ��งคึกคัก

	 3.	ศึึกิษาทำำาคุวามเข้้าใจกัิบ	Cryptocurrency ทีำ�จะใช้ใ้นโลกิ	 

   Metaverse	เน่องจ�ก	Metaverse	คือโลกเสู่มื่ือนจรืิงบน 

	 	 	 รืะบบดิจิที่ัล	 ที่ำ�ให้ก�รืใช้้จ��ยุต��งๆ	 ต้องผู้��นรืะบบดิจิที่ัล 

	 	 	 ด้ว่ยุเช้�นกัน	 เงิน	 Cryptocurrency	 จึงเป็็นที่�งเลือกหนึ�ง 

	 	 	 ในก�รืใช้้จ��ยุสิู่นค้�และผู้ลิตภััณ์ฑ์์ใน	 Metaverse	 อยุ��ง 

	 	 	 หล่กเล่�ยุงไมื่�ได้	 ผู้่้ป็รืะกอบก�รืจึงคว่รืศึกษ�ที่ำ�คว่�มื่เข้้�ใจ 

	 	 	 ในเร่ืองน่�เอ�ไว้่ให้มื่�ก	 เพ่อนำ�มื่�ป็รืะยุุกต์ใช้้ให้เข้้�กับ 

  	 แผู้นธุรืกจิในอน�คต	เช้�นคณุ์อ�จสู่ร้ื�งเงิน	Cryptocurrency	 

   เพ่อใช้้ซื�อข้�ยุเฉพ�ะผู้ลิตภััณ์ฑ์์ข้องคุณ์เอง	 หรืืออ�จใช้้ 

	 	 	 เป็็นค่ป็องสู่�ว่นลดหรืือแลกผู้ลิตภััณ์ฑ์์อ่นๆ	เป็็นต้น

ต้นแบบ	Digital	Twins	ที่่�	Siemensstadt	Square	จนช้�ว่ยุให้ลด

เว่ล�ในก�รืหยุุดเครื่องจักรืได้ถึง	70%	คิดเป็็นต้นทีุ่นที่่�ป็รืะหยุัดได้

กว่��	1.7	พันล้�นดอลล�รื์สู่หรืัฐ์เลยุที่่เด่ยุว่	(ที่่�มื่�:	cmswire.com) 

machine	downtime	drops	by	70	per	cent.	Such	success	

rate	helps	save	more	than	1.7	billion	US	dollar	(Source:	

cmswire.com)

ที่่�มื่�ข้องข้้อมื่่ล/	Sources:	1.	Accenture	2.	NECTEC	3.	NVIDIA 

4.	Siemensstadt	5.	https://www.extremeit.com
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	 สำำ�หรัับคอลัมัน์	์I-EA-T	Story	ฉบบัน์้�	จะพ�คุณไปติดิติ�มเร่ัอง

ที่้�ไม่ว่่�ใครัใน์	 กน์อ.	 ก็ให้คว่�มสำำ�คัญ	 นั์�น์คือ	 เร่ัองรั�ว่ของก�รั 

บม่เพ�ะกรัอบคว่�มคิดแลัะคว่�มสำ�ม�รัถด�้น์	“น์วั่ติกรัรัม”	อนั์เปน็์

โจที่ย์์ใน์ก�รัที่ำ�ง�น์เพ่อให้เกิดก�รัพัฒน์�น์วั่ติกรัรัมที่้�สำรั้�งมูลัค่� 

เพิ�มแลัะสำรั้�งก�รัเติิบโติอย์่�งย์ั�งย์ืน์ให้กับ	กน์อ.	ใน์อน์�คติ

 Mindset นวััตกรรม ไม่ใช่่เร่�องของคนเก่ง 
 แต่เป็็นเร่�องของทุุกคน!
	 เรั�กำ�ลัังก้�ว่เข้�สำู่โลักที่้�เรั้ย์กว่่�	“Disruptive World”	ที่้�เติ็ม

ไปด้ว่ย์คว่�มท้ี่�ที่�ย์จ�กก�รัเปล้ั�ย์น์แปลังอย่์�งรัว่ดเรัว็่ของเที่คโน์โลัย์้	 

สำงัคม	สำภ�พแว่ดลัอ้มที่�งธุรุักิจ	แลัะปจัจัย์อก้ม�กม�ย์	ที่ำ�ใหอ้งคก์รั

ติ้องปรัับตัิว่เพ่อคว่�มอย์ู่รัอด	 โดย์เฉพ�ะก�รัหลั้กเล้ั�ย์งผลักรัะที่บ 

ที่้�เกิดจ�กก�รัเปลั้�ย์น์แปลังน์วั่ติกรัรัมอย่์�งพลิักผัน์	หรัอื	Disruptive	

innovation	 ซ่ึ่�งอ�จสำ่งผลัถ่งขั�น์สูำญเส้ำย์คว่�มสำ�ม�รัถที่�งก�รั

แข่งขัน์หรัือสูำญเส้ำย์ธุุรักิจได้	 ดังน์ั�น์	 องค์กรัจำ�น์ว่น์ม�กที่้�ติรัะหนั์ก

ถ่งคว่�มสำำ�คัญของสำภ�ว่ก�รัณ์ดังกลั่�ว่	 จ่งหัน์ม�บ่มเพ�ะให้เกิด 

ก�รัคิดเชิิงน์วั่ติกรัรัมภ�ย์ใน์องค์กรั	 เพ่อให้ธุุรักิจสำ�ม�รัถรัับมือ 

กับสำภ�ว่ะก�รัเปลั้�ย์น์แปลังแลัะย์ังเป็น์ท้ี่�ติ้องก�รัของลัูกค้�ได ้

อย์่�งย์ั�งย์ืน์

	 หลั�ย์คน์อ�จม้คว่�มเชิ่อฝัังหัว่ว่่�	“นวััตกรรมเป็็นเร่องยาก” 

โดย์เฉพ�ะก�รัคิดคน้์สำร้ั�งสำรัรัค์น์วั่ติกรัรัมใหม่ๆ	ใหเ้กิดข่�น์ได้จำ�เป็น์

ติ้องอ�ศััย์น์ักวิ่จัย์แลัะพัฒน์�	 หรัือติ้องม้	 “คนเก่งๆ”	 ม�เป็น์ผู้ช้ิ� 

แน์ะแน์ว่ที่�ง	 แติ่แท้ี่ที่้�จรัิงแลั้ว่	 ก�รัเปลั้�ย์น์แปลังหรัือก�รัพัฒน์�

อย์่�งติ่อเน์่องสำมำ��เสำมอที่ั�งคน์	 กรัะบว่น์ก�รั	 ผลัิติภัณฑ์์	 บรัิก�รัฯ	 

ก็ที่ำ�ให้เกิด “นวััตกรรม”	 ได้	 ซึ่่�งกรัะบว่น์ก�รัพัฒน์�อย่์�งต่ิอเน่์อง 

น์้�	 กน์อ.	 ได้น์ำ�ม�เป็น์หลัักใน์ก�รับ่มเพ�ะเพ่อสำร้ั�งน์ว่ัติกรัรัมจ�ก

ภ�ย์ใน์ด้ว่ย์เชิ่น์กัน์	

I-EA-T
Story

รวัมเร่�องราวัดีๆ ที่ กนอ. อยากให้คุณรู้
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	 It	will	take	you	to	follow	the	story	in	this	issue’s	I-EA-T	

Story	column,	regardless	of	who	cares	about	the	I-EA-T.	

That	is	the	story	of	cultivating	the	conceptual	framework	

and	ability	in	“innovation,”	which	is	the	problem	of	working 

to	develop	innovations	that	create	added	value	and	create	

sustainable	growth	for	I-EA-T	in	the	future.

 The innovation mindset is not about smart  
 people, but it’s all about everyone!
	 We	are	entering	a	so-called	“Disruptive World”	that	

is	full	of	challenges	due	to	the	rapidly	changing	technology, 

social	and	business	environment,	and	many	other	factors	

that	cause	the	organization	to	adapt	to	survive.	In	particular, 

avoiding	the	impact	of	disruptive	innovation	can	result	in	

loss	of	competitiveness	or	loss	of	business.	Consequently, 

many	organizations	that	recognize	the	importance	of	this	

situation	 are	 instilling	 innovative	 thinking	 within	 their	 

organizations	so	that	businesses	can	sustainably	cope	with	

the	changing	environment	and	remain	in	demand	among	

customers.	

	 Many	people	may	believe	that	“Innovation is difficult.” 

In	 particular,	 the	 creation	 of	 new	 innovations	 requires	 

research	and	development,	or	the	need	for “smart people” 

to	guide	 the	way.	But	actually,	 the	constant	change	or	

development	of	people,	processes,	products,	and	services	

can	also	lead	to	“innovation.”	This	continuous	development	

process	has	been	used	by	the	I-EA-T	as	the	main	incubator 

to	create	innovation	from	within	as	well.
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 การป็ระกวัดนวััตกรรมองค์กรป็ระจำำป็ี เวัทุีคนรุ่นใหม่ 
 สายเลื่อด กนอ.
	 ใน์ปี	2565	กน์อ.	 ได้จัดก�รัปรัะกว่ดน์ว่ัติกรัรัมภ�ย์ใน์องค์กรั

อย์่�งติ่อเน์่องเป็น์ปีที่้�	 6	 ซ่ึ่�งที่้�ผ่�น์ม�โครังก�รัน์้�น์ับเป็น์หน์่�งใน์

โครังก�รัท้ี่�ได้รัับคว่�มรั่ว่มมือแลัะคว่�มสำน์ใจจ�กพนั์กง�น์	 กน์อ.	

เป็น์จำ�น์ว่น์ม�ก	 ดูได้จ�กก�รัสำ่งโครังก�รัเข้�ปรัะกว่ดซ่ึ่�งม้ที่ั�ง 

ปรัิม�ณแลัะคุณภ�พเร้ัย์กว่่�กว่่�จะติัดสำิน์ผู้ชิน์ะได้	 ติ้องผ่�น์ก�รั 

กลัั�น์กรัองพจิ�รัณ�จ�กคณะกรัรัมก�รัอย่์�งเขม้ขน้์เลัย์ที่เ้ดย้์ว่	แลัะ

ใน์ปีน์้�น์อกจ�กจะเป็น์เว่ที่้ท้ี่�กลุ่ัมพนั์กง�น์รุ่ัน์ใหม่ของ	 กน์อ.	 ได้โชิว์่

ศักัย์ภ�พที่�งคว่�มคดิผ่�น์เว่ที่ป้รัะกว่ดอย่์�งเติม็ที่้�แล้ัว่	 คณะผูบ้รัหิ�รั 

ย์งัเสำรัมิคว่�มแกรัง่ดว้่ย์ก�รัจดัใหม้ก้�รัสัำมมน์�ใน์หวั่ขอ้ “Inspiring 

Innovation : จุุดป็ระกายควัามคิดสร้างสรรค์เชิิงนวััตกรรม” 

เพ่อเป็น์ก�รัติอกย์ำ��คว่�มมุ่งมั�น์ใน์ก�รั	 “สร้างและใชิ้นวััตกรรม

จุากภายใน”	ภ�ย์ใติ้แน์ว่คิด	7	ปรัะก�รั	คือ

	 สำำ�หรัับไฮไลัที่์สำำ�คัญของโครังก�รัด้�น์น์ว่ัติกรัรัมของ	 กน์อ.	 

ก็คือ	 ก�รัได้รัับโอก�สำพัฒน์�แน์ว่คิดไปสู่ำก�รัเป็น์ผลัิติภัณฑ์์ท้ี่�

สำ�ม�รัถออกสูำ่ติลั�ดได้จริัง	 ย์กติัว่อย์่�ง	 แน์ว่คิดก�รัพัฒน์�พื�น์ที่้�

อุติสำ�หกรัรัมแน์ว่ดิ�ง	โครังก�รั	Vertical	Industrial	Area	เพ่อเป็น์ 

ที่�งเลัอืกให้กบัผูป้รัะกอบก�รัแลัะติอบโจที่ย์์ว่ถ้ิช้ิว่ติิของผูป้รัะกอบก�รั 

ย์ุคใหม่	 ที่้�ไม่เพ้ย์งน่์�สำน์ใจแติ่ย์ังสำอดคลั้องกับแน์ว่ที่�งใน์ก�รั

พัฒน์�ธุุรักิจของ	กน์อ.	อย์่�งด้ย์ิ�ง	เป็น์ติ้น์

สร้างบุคลืากร
ให้มีควัามพร้อม

ตั้งแต่วัิธีคิดแลืะการป็ฏิบัติจำริง  
สร้างบรรยากาศการทุำ งาน
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ของบุคลืากร

ส่งเสริม
กระบวันการสร้าง

นวััตกรรมในองค์กร 
ซึ�งต้องอาศัยการสนับสนุน
จำากหลืายๆ ฝ่ายในองค์กร 
เพ่�อให้ควัามคิดพัฒนาไป็สู่

การเป็็นผลืงาน

กำ หนดให้
นวััตกรรม

อยู่ในยุทุธศาสตร์ขององค์กร 
แลืะดำ เนินงานตามเป็้าหมาย 

การสร้าง
นวััตกรรมองค์กร

การขยายผลืงาน
ด้านนวััตกรรมสู่กลืุ่มลืูกค้า

การพัฒนา
นวััตกรรม

ให้นำ ไป็สู่ผลืลืัพธ์ทุี�จำับต้องได้
แลืะตอบสนองการใช่้งาน

ในเช่ิงพาณิช่ย์

สร้างองค์ควัามรู้
ในการพัฒนานวััตกรรม 

สนับสนุนให้เกิดการร่วัมม่อกัน
ของบุคลืากรในองค์กร
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 Annual Corporate Innovation Contest, 
 New Generation Stage, I-EA-T bloodline
	 In	2022,	I-EA-T	will	hold	an	innovation	contest	within	the 

organization	for	the	6th	consecutive	year.	In	the	past,	this	

project	was	considered	one	of	the	ones	that	received	a	lot	of	

cooperation	and	interest	from	I-EA-T	employees.	It	can	be	

seen	by	submitting	a	project	to	a	contest	that	has	both	

quantity	and	quality	requirements	before	it	can	decide	the	

winner.	It	must	have	been	scrutinized	and	considered	by	

the	committee	quite	intensely.	And	this	year,	in	addition	to	

being	a	stage	where	the	new	generation	of	employees	of	

I-EA-T	have	fully	demonstrated	their	thinking	potential	through 

the	contest	stage,	the	management	team	has	also	been	

strengthened	through	the	holding	of	a	seminar	on	the	topic 

“Inspiring Innovation: Spark the Innovative Creativity” 

to	reinforce	its	commitment	to	“Create and use innovation 

from within”	under	seven	concepts:	

	 The	key	highlight	of	I-EA-T	’s	innovation	projects	is	

the	opportunity	 to	develop	concepts	 into	products	 that	

can	actually	be	marketed.	For	example,	 the	concept	of	

Vertical	Industrial	area	development,	the	Vertical	Industrial 

Area	project,	 to	be	an	alternative	for	entrepreneurs	and	

respond	to	the	lifestyle	of	entrepreneurs	in	the	new	era,	

which	is	not	only	interesting	but	also	perfectly	aligns	with	

the	business	development	guidelines	of	the	I-EA-T,	etc.

Build personnel to be 
ready from conception 

and practice. 
Create a working 

atmosphere to encourage 

the development 

of personnel.

Promote the process 
of creating innovation 

in the organization, 
which requires support from 

many parties in the 

organization in order for ideas 

to develop into results.

Put innovation 
in the organization’s 

strategy and operate 

according to the goals.

Creation of corporate 
innovation.

Expansion of 
innovation portfolio 

to customers.

Developing 
innovation leads to 

tangible results and 

fulfilling commercial 

applications.

Create a body of 
knowledge in innovation 

development and support 

the collaboration of 

personnel in 

the organization.
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ใช่้นวััตกรรม เพ่�อสร้างสรรค์บริการทุี�ดีขึ้นในทุุกๆ วััน
	 กน์อ.	เป็น์องค์กรัที่้�ถือกำ�เน์ิดแลัะเติิบโติข้�มผ่�น์ก�ลัเว่ลั�ม�

จน์ครับรัอบ	50	ปี	ใน์ปี	2565	น์้�	แลัะด้ว่ย์ภ�พลัักษณ์ขององค์กรั

ที่้�แสำดงให้เห็น์ถ่งก�รัเปลั้�ย์น์ผ่�น์สำู่คว่�มเป็น์องค์กรัรุ่ัน์ใหม่ใน์ยุ์ค

ดิจิที่ัลัม�กข่�น์เรั่อย์ๆ	 ที่ำ�ให้ลัูกค้�หรัือผู้ปรัะกอบก�รัที่้�ได้สำัมผัสำ 

กับ	 กน์อ.	 ใน์ปัจจุบัน์	 จะได้เห็น์เที่คโน์โลัย์้หรัือรัูปแบบก�รัที่ำ�ง�น์

ใหม่ๆ	ไม่ว่่�จะเป็น์	ก�รัใชิ้เที่คโน์โลัย์้ดิจิที่ัลัภ�ย์ใติ้	I-EA-T	Digital	

Platform	 ก�รัย์กรัะดับก�รัให้บริัก�รัของศูัน์ย์์บริัก�รัธุุรักิจ	 Total	

Solution	Center	 :	TSC	ก�รัปรัับปรัุงรัะบบอน์ุมัติิ	อน์ุญ�ติที่�ง

อิเลั็กที่รัอนิ์กส์ำ	 หรัือ	 e-PP	 (e-Permission	 Privilege)	 ที่้�จะ

ย์ิ�งอำ�น์ว่ย์คว่�มสำะดว่กให้กับน์ักลังทีุ่น์	ผู้ปรัะกอบก�รั	ให้สำ�ม�รัถ

รัับสำิที่ธุิปรัะโย์ชิน์์	 ข่�ว่สำ�รั	 ก�รัเชิ่อมโย์งแลักเปลั้�ย์น์	 ก�รัรัับก�รั 

ฝัึกอบรัมแลัะให้คำ�ปร่ักษ�อย่์�งครับถ้ว่น์	 แลัะลั่�สุำดกับก�รัน์ำ�

เที่คโน์โลัย์้แฝัดเสำมือน์	 Digital	 Twin	 ม�ปรัะยุ์กติ์ใช้ิกับรัะบบ

สำ�ธุ�รัณูปโภคของนิ์คมอุติสำ�หกรัรัม	 ซ่ึ่�งจะช่ิว่ย์ให้ผู้บริัห�รันิ์คม

อุติสำ�หกรัรัมสำ�ม�รัถสำังเกติก�รัณ์	ว่ิเครั�ะห์	พย์�กรัณ์เหติุก�รัณ์

ลั่ว่งหน์้�	 รัว่มที่ั�งปรัะเมิน์คว่�มเส้ำ�ย์งติ่�งๆ	 ได้อย์่�งรัว่ดเรั็ว่แลัะ 

ที่ัน์ที่่ว่งที่้	 จ่งเป็น์ปรัะโย์ชิน์์อย่์�งม�กใน์ก�รัว่�งแผน์แลัะพัฒน์�

ปรัะสิำที่ธุภิ�พก�รับริัห�รัจัดก�รัรัะบบสำ�ธุ�รัณูปโภค	ก�รับำ�รังุรัักษ�

ที่ั�งเชิิงป้องกัน์	แลัะก�รัซึ่่อมแซึ่ม	เชิ่น์	รัะบบปรัะป�	รัะบบบำ�บัด

น์ำ��เส้ำย์	รัะบบ	CCTV	รัะบบไฟฟ้�ส่ำองสำว่่�ง	รัะบบรัะบ�ย์น์ำ��ฝัน์แลัะ

ป้องกัน์น์ำ��ท่ี่ว่ม	 ฯลัฯ	 น์อกจ�กน์้�	 น์ิคมอุติสำ�หกรัรัมย์ังสำ�ม�รัถ

ปรัะย์ุกติ์ใชิ้เที่คโน์โลัย์้	 Digital	 Twin	 ใน์ก�รับริัห�รัจัดก�รัเหตุิ

ฉุกเฉิน์ของโรังง�น์อุติสำ�หกรัรัม	 เพ่อลัดก�รัสำูญเส้ำย์ช้ิว่ิติแลัะ

ที่รััพย์์สำิน์ได้อย์่�งม้ปรัะสำิที่ธุิภ�พอ้กด้ว่ย์	

 กนอ. ยุคใหม่บนเส้นทุางสายนวััตกรรม
	 ด้ว่ย์ก�รัสำน์ับสำน์ุน์จ�กผู้บรัิห�รั	 ก�รัเปิดโอก�สำให้พน์ักง�น์ได้

ออกไอเด้ย์	สำรั้�งสำรัรัค์ว่ิธุ้ก�รัที่ำ�ง�น์ไปจน์ถ่งโครังก�รัใหม่ๆ	ที่ำ�ให้

ว่ัน์น์้�	กน์อ.	เป็น์อ้กหน์่�งองค์กรัที่้�สำ�ม�รัถบ่มเพ�ะบุคลั�กรัให้เข้�ใจ

แลัะมค้ว่�มคดิเชิิงน์ว่ตัิกรัรัม	กลั�้คดิอย์�่งสำรั�้งสำรัรัคก์ลั�้ที่ำ�อย์�่ง

ม้เหตุิแลัะผลั	 บน์พื�น์ฐ�น์คว่�มรู้ั	 คว่�มเช้ิ�ย์ว่ชิ�ญ	 ที่้�สำ�ม�รัถ

ปรัะย์กุติใ์ชิใ้น์ก�รัพฒัน์�กรัะบว่น์ก�รัที่ำ�ง�น์ใหด้ข่้�น์เรัอ่ย์ๆ	ไดอ้ย่์�ง

ติ่อเน์่อง

 วัันน้�ค่านยิมของ กนอ. บนวิัถีแ้ห่่ง Smart Eco ได้ก่อให้่เกิด 

พลวััตรในการจุัดการนวััตกรรมภายในองค์กร ที่้�ให่้ควัามสำาคัญ

กับการที่ำางานพร้อมต่อยอดองค์ควัามร้้ไป็ส้่การสร้างนวััตกรรม

เพ่อใช้ิในการแก้ปั็ญห่า เพิ�มป็ระสิที่ธิิภาพและป็รบัป็รุงการที่ำางาน 

เพ่อให้่ลก้ค้ามค้วัามป็ระทัี่บใจุในการใช้ิบรกิารมากยิ�งข้�น และน้�คอื 

ห่น้�งในเคร่องยืนยันควัามพร้อมของ กนอ. ยุคให่ม่ ท้ี่�ทีุ่กท่ี่าน

สามารถีสัมผััสได้นับตั�งแต่วัันน้�!

“การพััฒนาด้า้นนวััตกรรมของ กนอ. เนน้ยกระด้บัองค์ก์ร 

สร้างทางเลืือกให้้กับกล่ื�มลูืกค้์า แลืะตอบโจทย์ไลืฟ์์สไตลื์

ของนกัลืงทน่ยค่์ให้ม� โด้ยมกีารจดั้ประกวัด้นวััตกรรมอย�าง

ต�อเน่อง ซ่ึ่�งแบ�งออกเป็น 3 ประเภท ได้้แก� การสร้าง

แนวัค์ิด้ในการพััฒนานวััตกรรม (Idea Seed) การพััฒนา

ต�อยอด้นวััตกรรมที�ได้้ด้ำาเนินการแลื้วั (Innovation in 

Action) แลืะรางวััลืที� เพิั�มข่�นในปีนี� เป็นปีแรก ค์ือ  

การปรับปร่งพััฒนา แลืะต�อยอด้นวััตกรรม (Process  

Improvement)”

คำ�กลั่�ว่ของ	รัศั.	ดรั.	ว่้รัิศั	อัมรัะป�ลั	

ผู้ว่่�ก�รัก�รัน์ิคมอุติสำ�หกรัรัมแห่งปรัะเที่ศัไที่ย์	(กน์อ.)	
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“I-EA-T’s innovation development emphasizes  

upgrading the organization, creating alternatives 

for customers, and meeting the lifestyle of new 

investors with continuous innovation contests,  

which are divided into three categories: Idea seed, 

Innovation in Action, and the additional awards this 

year for the first time is Process Improvement”

Speech	by	Assoc.	Prof.	Dr.	Veeris	Ammarapala,	

Governor	of	the	Industrial	Estate	Authority	

of	Thailand	(I-EA-T)

 Use innovation to create better 
 services every day  
	 I-EA-T	 is	an	organization	 that	was	born	and	grows	

through	time	until	its	50
th
	anniversary	in	2022,	and	with	

the	 image	of	 the	organization	 that	shows	 the	 transition	 

to	a	new	organization	in	the	digital	age	more	and	more.	

This	allows	customers	or	entrepreneurs	who	have	been	 

in	 contact	 with	 I-EA-T	 today	 to	 see	 new	 technologies	 

or	work	patterns,	such	as	the	use	of	digital	 technology	

under	 the	 I-EA-T	Digital	 Platform,	 upgrading	 service	 of	

Total	Solution	Center:	TSC,	approval	system	improvements	

for	electronic	permission	or	e-PP	(e-Permission	Privilege),	

that	will	 further	 facilitate	 investors	and	entrepreneurs	to	

receive	benefits,	news,	exchange	links,	and	get	complete	

training	and	consulting.	And	the	latest,	with	the	introduction	

of	the	Digital	Twin	technology,	applied	to	the	utilities	of	

the	 industrial	 estate.	 This	 will	 enable	 industrial	 estate	

managers	 to	 observe,	 analyze,	 and	 forecast	 events	 in	

advance,	 including	 assessing	 various	 risks	 quickly	 and	

timely.	It	is	therefore	very	useful	in	planning	and	improving	

the	 efficiency	 of	 utility	 system	management,	 preventive	

maintenance	and	repairs	such	as	water	supply	systems,	

wastewater	 treatment	 systems,	 CCTV	 systems,	 lighting	

systems,	 rainwater	 drainage	 and	 flood	 protection,	 etc.	 

In	addition,	industrial	estates	can	also	apply	Digital	Twin	

technology	 to	 manage	 industrial	 plant	 emergencies	 to	

effectively	reduce	the	loss	of	life	and	property.

 I-EA-T, a new era on the innovation path 
	 With	support	from	management,	providing	opportunities 

for	employees	to	come	up	with	ideas,	and	the	creation	of	

work	methods	through	new	projects,	makes	I-EA-T	another 

organization	that	can	nurture	personnel	to	understand	and	

have	innovative	ideas,	dare	to	think	creatively,	and	dare	

to	act	with	reason	and	effect	based	on	knowledge	and	

expertise	that	can	be	applied	in	the	development	of	work	

processes	to	be	better	continuously.

 Today, I-EA-T’s values on the way of Smart Eco 

have created a dynamic in innovation management 

within the organization that focuses on working and 

extending knowledge to create innovations to solve 

problems, increase efficiency, and improve work to 

make customers have a better impression of using the 

service, and this is one of the confirmations of the 

readiness of I-EA-T in the new era that everyone can 

experience today!
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ตามรอยวิถี 

SMART ECO
กับ กนอ. ตอนที่ 3 : 
Smart IT ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอัจฉริยะ และ 
Smart Building อาคารอัจฉริยะ

	 ก้้าวสำำาคััญส่ำ�ก้ารเป็็นนิคัมอุุตสำาหก้รรมเชิิงนิเวศ	 4.0	 คัือุ 

ก้ารนำาเทคัโนโลยีีอุันทันสำมัยีมาป็ระยีุก้ต์ใชิ้เพ่ื่อุเพื่ิ�มป็ระสำิทธิิภาพื่ 

ในด้้านต�างๆ	ซึ่่�งแน่นอุนว�าจะต้อุงมี	“เทคโนโลยีีสารสนเทศ หรือ 

IT” เป็็นอุงคั์ป็ระก้อุบ	โด้ยีก้ารนิคัมอุุตสำาหก้รรมแห�งป็ระเทศไทยี	

หรือุ	ก้นอุ.	ได้้วางเก้ณฑ์์	Smart	IT	(ระบบเทคัโนโลยีีสำารสำนเทศ

อุัจฉริยีะ)	 เป็็นหน่�งใน	 8	 เก้ณฑ์์คัวามอุัจฉริยีะ	บนเป็้าหมายีหลัก้ 

เพ่ื่อุให้เก้ดิ้ก้ารพื่ฒันาระบบฐานข้้อุมล่และระบบเทคัโนโลยีสีำารสำนเทศ 

ภายีในนิคัมอุุตสำาหก้รรมอุยี�างเป็็นระบบ	 โด้ยีมีหัวใจสำำาคััญคืัอุ	

“นิคมอุตสาหกรรมมีการวิิเคราะห์ ทบทวิน/ปรับปรุงกระบวิน 

งาน โดยีการนำาเทคโนโลยีีหรือนวิัตกรรมมาใช้้ในการพััฒนา 

ระบบฐานข้้อมูลและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพ่ัออำานวิยี

ควิามสะดวิกในการดำาเนินงานข้องผูู้้ประกอบกิจการหรือผูู้้ที�

เกี�ยีวิข้้องไดอ้ยีา่งทั�วิถึึง รวิดเรว็ิ ปลอดภัยัี และมปีระสทิธิิภัาพั” 

นั�นเอุง

Following 
the Smart Eco way 
with I-EA-T, Part 3: 
Smart IT & Smart 
Building

 Smart IT ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ 
 กับการเปลี่ยนผ่่านส่่ยุค 5G ในนิคมอุตสาหกรรม
	 ป็ัจจุบัน	ทุก้ท�านคังจะเคัยีได้้ยีินหรือุร่้จัก้คัำาว�า	Big	Data	ก้ัน

เป็็นอุยี�างด้ี	 โด้ยีเฉพื่าะผู้่้ป็ระก้อุบก้ารในภาคัก้ารผู้ลิตที�มีข้้อุม่ล

ข้นาด้ใหญ�มหาศาลจาก้ก้ารหันมาใช้ิเคัร่อุงจัก้รที�สำามารถเช่ิอุมต�อุ

และสำ�งข้้อุมล่เข้้าสำ่�ระบบสำ�วนก้ลางข้อุงอุงค์ัก้รได้้	 หรอืุผู้่ป้็ระก้อุบก้าร 

ที�ใชิ้	 Big	 Data	 ในก้ารเก้็บข้้อุม่ลในห�วงโซึ่�อุุป็ทานเพ่ื่อุป็ระโยีชิน์ 

ในก้ารบรหิารจัด้ก้ารและลด้คัวามเสีำ�ยีงด้า้นก้ารผู้ลติ	จนก้ล�าวได้ว้�า

สำำาหรับโรงงานใด้ที�ยีังไม�มีระบบข้้อุม่ลที�เช่ิอุมโยีงกั้นหรือุไม�มี 

ก้ารเก้็บข้้อุม่ล	 ถือุเป็็นคัวามเสีำ�ยีงในก้ารด้ำาเนินก้ารอุยี�างมาก้	 

เพื่ราะในยุีคันี�ก้ารมี	 Big	 Data	 และ	 Data	 Model	 ก้ลายีเป็็น

มาตรฐานที�สำำาคััญอุยี�างไม�อุาจหลีก้เลี�ยีง	

	 To	 become	 a	 smart	 eco	 industrial	 estate	 4.0,	 it	 is	

necessary	to	integrate	modern	technologies	for	efficiency.	

“Smart IT”	 therefore	 is	 a	 crucial	 element.	 I-EA-T	 has	

identified	Smart	IT	as	one	of	the	eight	Smart	Eco	criteria	

with	an	aim	 to	systematically	develop	database	and	 IT	

system	at	industrial	estates.	At	the	heart	of	the	development	

must	 be	 “analytics and reviews for work-process  

improvement”,	which	will	facilitate	enterprises’	operations	

for	faster	work	speed,	higher	security,	and	greater	efficiency.	

 Smart IT for Industrial Estates’ Transition 
 into 5G Era
	 Today,	 everyone	must	 have	 heard	 about	 Big	 Data.	

Entrepreneurs	 in	 manufacturing	 sector	 usually	 have	 

Big	 Data	 in	 hand	 especially	 after	 they	 have	 embraced	

Internet-of-Things	 (IOT)	 devices.	 Big	 Data	 are	 also	 

compiled	 and	 stored	 by	 various	 other	 enterprises	 for	 

their	efficient	supply	chain	and	production-risk	reduction.	

Entrepreneurs	 that	have	not	yet	 integrated	or	compiled	

data	have	big	operational	 risks,	 because	Big	Data	 and	

Data	Model	already	become	important	standard	practices.	

	 During	the	past	year,	I-EA-T	has	piloted	5G	system	at	 

14	 industrial	 estates	 under	 its	 supervision	 and	 has	 

encouraged	both	the	government	and	the	private	sectors	

to	 store	 Cloud-based	 Big	 Data	 for	 seamless	 business	

development.	Moreover,	I-EA-T	has	accorded	importance	to 

equipping	people	with	tech	skills	needed	by	the	private	sector. 
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Thanks	 to	 such	 moves,	 the	 aforementioned	 industrial	 

estates	 have	 successfully	 deployed	 high-speed	 internet	

and	telecom	system.	They	thus	qualify	for	Smart	IT	criterion	 

to	become	Smart	Eco	Industrial	Estates	4.0.		

	 Smart	 IT	 qualification	 set	 by	 I-EA-T	 also	 requires	 

industrial	estates	to	offer	e-services	via	various	channels	

such	as	websites	and	mobile	applications	so	that	users	

can	enjoy	faster	and	more	convenient	services.	I-EA-T,	on	

its	 part,	 has	 already	 improved	 its	 website	 making	 it	 a	

source	 of	 up-to-date	 information	 that	 comprehensively	

responds	 to	 the	 needs	 of	 stakeholders.	Now,	 investors	 

can	even	explore	vacant	plots	at	three	industrial	estates	

via	Virtual	Reality	(VR)	Map	on	I-EA-T	website.	Located	

on	 golden	 locations,	 these	 industrial	 estates	 are	 the	 

Sa	Kaeo	Industrial	Estate,	the	Songkhla	Industrial	Estate,	

and	the	Rubber	City.	No	matter	where	investors	are,	they	

can	view	these	estates	as	if	they	are	right	on	the	spot.	

Such	 online	 services	 go	 really	 well	 with	 the	 emerging	

Metaverse	trend.

	 ในป็ีที�ผู้�านมา	 ก้นอุ.	 ได้้นำาร�อุงพื่ัฒนาระบบ	5G	ภายีในพื่ื�นที�

นคิัมอุตุสำาหก้รรมที�อุยี่�ภายีใตก้้ารก้ำาก้บัด้แ่ลข้อุง	ก้นอุ.	ทั�ง	14	แห�ง

พื่ร้อุมผู้ลกั้ดั้นให้ภาคัเอุก้ชินและภาคัรฐัจดั้เก้บ็ข้้อุมล่บนระบบคัลาวด์้ 

ในระบบ	Big	Data	เพื่่อุให้ภาคัธุิรก้ิจ	และก้ลุ�มผู่้้ป็ระก้อุบก้าร 

โรงงานในพืื่�นที�นิคัมอุุตสำาหก้รรมสำามารถนำาข้้อุม่ลดั้งก้ล�าว 

ไป็ต�อุยีอุด้พื่ัฒนาธิุรก้ิจได้้อุยี�างไร้รอุยีต�อุ	 นอุก้จาก้นี�	 ก้นอุ.	 ยีังให้

คัวามสำำาคัญักั้บก้ารสำ�งเสำริมด้้านก้ารผู้ลิตบุคัลาก้รที�มทีกั้ษะตามคัวาม 

ต้อุงก้ารข้อุงเอุก้ชิน	 เพ่ื่อุรอุงรับก้ับเทคัโนโลยีีที�เกี้�ยีวข้้อุงอุีก้ด้้วยี	 

ซ่ึ่�งก้ารด้ำาเนินก้ารด้ังก้ล�าวนี�	 ทำาให้นิคัมอุุตสำาหก้รรมมีระบบ 

โคัรงข้�ายีโทรคัมนาคัมและอิุนเทอุร์เน็ตคัวามเร็วส่ำง	 ซ่ึ่�งตรง 

ตามเก้ณฑ์์ก้ารเป็็น	Smart	IT	ข้อุงนิคัมอุุตสำาหก้รรมเชิิงนิเวศ	4.0	

	 นอุก้จาก้ก้ารมีระบบฐานข้้อุม่ล	Big	Data	และมีระบบบริก้าร

โคัรงข้�ายีโทรคัมนาคัมและอิุนเทอุร์เน็ตคัวามเร็วสำ่งแล้วอีุก้สำิ�ง 

ที�เป็็นตัวชีิ�วัด้สำำาคััญที�ทำาให้นิคัมอุุตสำาหก้รรมสำามารถได้้รับเก้ณฑ์	์

Smart	IT	คัอืุ	ก้ารพื่ฒันาระบบก้ารใหบ้รกิ้ารผู้�านทางอุเิลก็้ทรอุนกิ้สำ์

หรือุระบบอุอุนไลน์	 รวมทั�งก้ารเพิื่�มชิ�อุงทางอุ่นๆ	 ในก้ารเข้้าถ่งให้

สำะด้วก้และรวด้เร็วยีิ�งข้่�น	 เชิ�น	 เว็บไซึ่ต์	 (Website)	 แอุป็พื่ลิเคัชิั�

นบนโทรศัพื่ท์มือุถือุ	(Mobile	Application)	เป็็นต้น	ซึ่่�ง	ก้นอุ.	เอุง

ก้็ได้้นำาร�อุงป็รับป็รุงก้ารให้บริก้ารผู้�านชิ�อุงทางเว็บไซึ่ต์หลัก้ข้อุง

หน่วยีงานให้เป็็นแหล�งข้้อุม่ลที�ทันสำมัยี	 พื่ร้อุมตอุบโจทยี์คัวาม

ตอุ้งก้ารข้อุงก้ลุ�มผู้่ม้สีำ�วนได้ส้ำ�วนเสีำยีอุยี�างคัรอุบคัลุม	โด้ยีล�าสุำด้	นัก้

ลงทุนหรือุผู้่้ป็ระก้อุบก้ารสำามารถเข้้าไป็เยีี�ยีมชิมและเลือุก้สำรร 

ทำาเลทอุงในนิคัมอุุตสำาหก้รรมแบบลำ�าๆ	 กั้บนวัตก้รรม	 Virtual	 

Reality	 (VR)	 Map	 บนเว็บไซึ่ต์ข้อุง	 ก้นอุ.	 ใน	 3	 ทำาเลทอุงคัือุ	 

นิคัมอุุตสำาหก้รรมสำระแก้้ว	 นิคัมอุุตสำาหก้รรมสำงข้ลา	 และ	 

นิคัมอุุตสำาหก้รรมยีางพื่ารา	เรียีก้ว�าอุยี่�มุมไหนข้อุงโลก้ก้็เหมือุนได้ ้

ไป็เยีี�ยีมชิมพื่ื�นที�จริง	รับเทรนด้์	Metaverse	สำุด้ๆ	

ภาพื่ตัวอุยี�างมุมมอุงแบบ	Virtual	Reality	(VR)	บนเว็บไซึ่ต์	ก้นอุ.	/.	To	see	more,	please	browse	to	https://www.ieat.go.th/th/sa-kaeo-industrial-es-

tate,	https://www.ieat.go.th/th/songkhla-industrial-estate,	https://www.ieat.go.th/th/rubber-city
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 Smart Building for Environmental 
 Friendliness, Trustworthy Standard
	 To	upgrade	themselves	into	Smart	Eco	4.0,	industrial	

estates	and	enterprises	must	have	Smart	Building	because	

such	facility	integrates	innovations	for	energy	conservation,	

efficient	 communications,	 proper	 response	 to	 all	 kinds	 

of	 situations,	 quality	 of	 life,	 resource	 efficiency,	 and	 

environmental	friendliness.	At	industrial	estates,	the	four	

following	technologies	are	popular	at	smart	buildings:	

 1. HVAC Air Scrubber for Smart Building 

	 This	 innovation	 improves	 air	 quality	 inside	 a	 

smart	 building.	 By	 capturing	 more	 than	 30	 types	 of	 

pollutants	 including	 carbon	 dioxide,	 carbon	 monoxide	 

and	formaldehyde,	it	also	eases	the	burden	and	energy	

consumption	 of	 air-conditioning	 system.	 As	 outdoor	 air	 

is	not	taken	in	more	than	necessary*,	air	conditioners’	use	

life	 becomes	 longer	 too.	On	 the	 overall,	 after	 installing	

HVAC	Air	Scrubber,	air	conditioners	consume	between	20	

and	 30%	 less	 of	 energy.	 To	 building	 users,	 HVAC	 Air	

Scrubber	also	delivers	quality	of	life	and	wellness.	

 2. IoT Sensing Thermostat for Smart Building

	 This	 wireless	 device	 enables	 smart	 air-conditioning	

control.	Building	owner	or	manager	can	choose	the	desired	

temperature	for	each	planned	activity.	Backed	by	Cloud	

and	 AI	 technologies,	 it	 ensures	 the	 building	 is	 always	

comfortably	cool	even	though	no	one	manually	operates	

air-conditioning	round-the-clock.	Better	still,	IoT	Sensing	 

Thermostat	curbs	energy	consumption	of	the	smart	building.	 

Expenses	can	fall	by	between	15	and	60%	(depending	on	

building-usage	type).	

 Smart Building อาคารอัจฉริยะ เป็นมิตรกับ
 สิ่ง แวดล้อมขั้ั�นสุด ด้วยมาตรฐานที่ทุกคนวางใจ
	 อุีก้หน่�งคัวามอุัจฉริยีะที�ได้้รับคัวามนิยีมอุยี�างมาก้	 ทั�งใน 

ระดั้บโรงงานและระดั้บนิคัมอุุตสำาหก้รรมที�ต้อุงก้ารยีก้ระดั้บ 

สำ่�นิคัมอุุตสำาหก้รรมเชิิงนิเวศ	 4.0	 ได้้แก้�	 Smart	 Building	 หรือุ	 

อุาคัารอุัจฉริยีะ	 ซ่ึ่�งในป็ัจจุบันก้้าวสำ่�ก้ารเป็็นเทคัโนโลยีีที�เชิ่อุมโยีง

นวัตก้รรมหลาก้หลายี	 ไม�ใชิ�แคั�ในมิติอุนุรัก้ษ์พื่ลังงาน	 แต�ยัีงม ี

คัวามสำามารถในก้ารส่ำอุสำารก้บัผู้่้ใช้ิงาน	 โต้ตอุบ	 เรยีีนร้่	 และป็รับตัว 

เข้้าก้ับสำภาพื่แวด้ล้อุมที�เป็ลี�ยีนแป็ลงได้้อุยี�างแม�นยีำา	 จนสำร้าง

คัุณภาพื่ชีิวิตที�ด้ีให้ก้ับผู้่้ใชิ้งานและบริหารทรัพื่ยีาก้รได้้อุยี�าง 

ชิาญฉลาด้	 พื่ร้อุมเป็็นมิตรก้ับสำิ�งแวด้ล้อุมอุีก้ด้้วยี	 โด้ยีเทคัโนโลยี ี

ที�เหมาะสำมเพ่ื่อุพื่ัฒนาอุาคัารอุัจฉริยีะสำำาหรับนิคัมอุุตสำาหก้รรมมี	 

4	เทคัโนโลยีีที�ได้้รับคัวามนิยีม	ได้้แก้�

 1. HVAC Air Scrubber สำาหรับอาคารอัจฉริยีะ

	 คัือุนวัตก้รรมป็รับป็รุงคุัณภาพื่อุาก้าศภายีในอุาคัารพื่ร้อุม 

ชิ�วยีลด้ก้ารใชิ้พื่ลังงานข้อุงระบบป็รับอุาก้าศ	 บำาบัด้อุาก้าศเสำียี

ภายีในอุาคัารด้ว้ยีก้ารด้ด่้ซัึ่บมลพื่ษิที�เป็น็ก๊้าซึ่ทุก้ชินิด้	มรีะบบดั้ก้จบั

ก๊้าซึ่เสีำยีมาก้ก้ว�า	30	ชินิด้	อุาทิ	คัาร์บอุนได้อุอุก้ไซึ่ด์้	คัาร์บอุนมอุนอุก้ไซึ่ด์้	 

ฟอุร์มาลด้ีไฮด้์	เรด้อุน	เป็็นต้น	ชิ�วยีลด้ภาระก้ารทำาคัวามเยี็นข้อุง

ระบบป็รบัอุาก้าศ	 โด้ยีสำามารถลด้ป็รมิาณก้ารเติมอุาก้าศจาก้ภายีนอุก้ 

เข้้ามาเก้นิคัวามจำาเป็็น*	 ป็ก้ป้็อุงระบบป็รบัอุาก้าศไม�ให้ชิำารดุ้เสีำยีหายี	 

ทำาให้สำามารถป็ระหยีัด้พื่ลังงานลงได้้	 20-30%	 เป็็นนวัตก้รรม 

ที�ทำาให้คัุณภาพื่ชิีวิตและสำุข้ภาวะข้อุงผู้่้ที�ใชิ้ชิีวิตภายีในอุาคัารนั�นๆ	

ด้ีข้่�นอุีก้ด้้วยี

 

 2. IoT Sensing Thermostat สำาหรับอาคารอัจฉริยีะ

	 คัือุระบบคัวบคัุมเคัร่อุงป็รับอุาก้าศไร้สำายีอุัจฉริยีะ	 ชิ�วยีให้

เจ้าข้อุงอุาคัาร	และเจ้าหน้าที�บรหิารจดั้ก้ารอุาคัาร	 สำามารถป็รับแต�ง 

ร่ป็แบบก้ารคัวบคัุมอุัตโนมัติให้เหมาะสำมก้ับเง่อุนไข้ต�างๆ	 เชิ�น	

ก้ิจก้รรมในอุาคัาร	หรือุสำภาพื่อุาก้าศภายีนอุก้	ได้้เหมือุนก้ารสำั�งงาน 

ด้้วยีตนเอุง	ผู้�านระบบ	Cloud	และ	AI	โด้ยีที�ผู้่ใ้ช้ิงานภายีในอุาคัาร 

ยีังร้่ส่ำก้ถ่งคัวามเย็ีนสำบายีอุย่ี�ตลอุด้เวลา	 ไม�ต้อุงมีผู้่้คัวบคุัมตลอุด้ 

เวลา	ระบบสำามารถวิเคัราะห์และป็ระเมินผู้ลให้เคัร่อุงป็รับอุาก้าศ

ทำางานโด้ยีส่ำญเสำียีพื่ลังงานน้อุยีที�สำุด้	 ลด้พื่ลังงานในชิ�วงเวลาที� 

ไม�จำาเป็็น	สำามารถป็ระหยัีด้คั�าใช้ิจ�ายีลงได้้ตั�งแต�	15-60%	(ข่้�นอุยี่�ก้บั 

ร่ป็แบบและป็ระเภทก้ารใชิ้งานข้อุงอุาคัาร)	
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 3. Wide Coverage Wireless Monitoring System 

   สำาหรับอาคารอัจฉริยีะ

	 คัือุระบบตรวจจับ	ตรวจวัด้	และสำ�งข้้อุม่ลไร้สำายี	ป็ระสำิทธิิภาพื่ 

ส่ำง	 ชิ�วยีติด้ตามสำถานะข้อุงอุุป็ก้รณ์และเคัร่อุงจัก้รในอุาคัาร	 

ป็ระเมินคัวามผิู้ด้ป็ก้ติต�างๆ	ที�อุาจจะเกิ้ด้ข่้�น	เชิ�น	ตรวจจับสำญัญาณ

แรงสำั�นสำะเทือุน	 และเก้็บข้้อุม่ลบนระบบ	 Cloud	 โด้ยีก้ารทำางาน 

จะสำ�งสัำญญาณคัวามผิู้ด้ป็ก้ติที�เก้ิด้ข่้�น	 พื่ร้อุมนำามาป็ระมวลผู้ลกั้บ

ข้้อุม่ลตั�งต้น	 เพ่ื่อุแสำด้งข้้อุม่ลให้ก้ับเจ้าหน้าที�บริหารอุาคัารทราบ 

ได้้ทุก้ที�ตลอุด้	 24	 ชัิ�วโมง	 สำามารถใชิ้เพ่ื่อุตรวจตราก้ับงานระบบ

อุาคัารได้้หลาก้หลายี	 เชิ�น	 ระบบนำ�ารั�วซ่ึ่ม	 ระบบระบายีอุาก้าศ	 

ระบบลิฟต	์ชิ�วยีให้คัวามสำญ่เสีำยีที�เกิ้ด้ข่้�นถ่ก้แก้้ไข้ได้อุ้ยี�างทันท�วงที	

ลด้ตัวเลข้คัวามเสำียีหายีที�จะเก้ิด้ข้่�นก้ับอุาคัารได้้

 4. Bi-Ionization Air Purifier สำาหรับอาคารอัจฉริยีะ

	 คัือุระบบไอุอุอุนก้ำาจัด้เชืิ�อุโรคัและฝุุ่�นในอุาก้าศตลอุด้เวลา 

ในพืื่�นที�ที�มีคันอุยี่�	 โด้ยีก้ารสำร้างอุนุภาคัอุอุก้ซิึ่เจนป็ระจุบวก้และ 

ลบจาก้อุาก้าศที�ไหลผู้�านอุปุ็ก้รณ	์มีป็ระสำทิธิิภาพื่ในก้ารฆ่�าเชืิ�อุไวรสัำ	

แบคัทีเรียีในอุาก้าศ	 ได้้ส่ำงสำุด้ถ่ง	 99%	 ชิ�วยีลด้ฝุุ่�นละอุอุงไม�เก้ิน	 

10	 ไมคัรอุนถ่ง	 2.5	 ไมคัรอุน	 (PM	 10-PM	 2.5)และก้ลิ�น 

ไม�พื่่งป็ระสำงคั์ต�างๆ	ทั�งยีังป็ลอุด้ภัยีต�อุคันและสำัตว์เลี�ยีง	สำามารถ

ทำางานได้้ต�อุเน่อุง	24	ชัิ�วโมง	(ข้ณะเปิ็ด้เคัร่อุงป็รบัอุาก้าศ)	ชิ�วยีสำร้าง 

คัวามมั�นใจให้กั้บผู้่้มาใชิ้บริก้าร	 และผู้่้ใชิ้ชีิวิตในอุาคัาร	 ในสำภาวะ 

ที�อุาก้าศภายีนอุก้เต็มไป็ด้้วยีมลพื่ิษและเชิื�อุโรคัต�างๆ	มาก้มายี	

 นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ว่าที่นิคมฯ อุดมอาคาร 
 อัจฉริยะระดับมาตรฐานอาคารเขั้ียวไทย (TREES)
	 โคัรงก้ารก้�อุสำร้างนิคัมอุุตสำาหก้รรม	 Smart	 Park	 นับเป็็น

โคัรงก้ารแรก้ข้อุง	ก้นอุ.	ที�จะข้อุรับก้ารรับรอุงมาตรฐานอุาคัารเขี้ยีว

ไทยี	(TREES)	คัอืุ	จะเป็น็อุาคัารที�สำรา้งข่้�นโด้ยีใชิท้รพัื่ยีาก้รธิรรมชิาติ

อุยี�างมปี็ระสำทิธิภิาพื่	คัุม้คั�า	มคีัวามรับผู้ดิ้ชิอุบต�อุสิำ�งแวด้ล้อุม	และ

สำังคัม	ตลอุด้วัฏจัก้รชิีวิต	(Life	cycle)	ข้อุงตัวอุาคัาร	ไม�ว�าจะเป็็น 

ขั้�นตอุนก้ารเลอืุก้พืื่�นที�ทำาเลก้ารอุอุก้แบบ	ก้ารก้�อุสำร้าง	ก้ารด้ำาเนินก้าร	 

ก้ารด้แ่ล	ก้ารซึ่�อุมแซึ่มป็รับป็รุง	รวมไป็ถ่งก้ารทำาลายีตัวอุาคัารด้ว้ยี	

เพื่ราะเป็้าหมายีหลัก้	 คืัอุก้ารลด้ผู้ลก้ระทบจาก้อุาคัารก้�อุสำร้าง	 

หรือุสิำ�งแวด้ล้อุมสำรรคั์สำร้างต�างๆ	 (Built	 Environment)	 ที�จะมี 

ผู้ลต�อุสุำข้ภาพื่ข้อุงผู้่้คัน	 (Human	 Health)	 และสิำ�งแวด้ล้อุม 

ตามธิรรมชิาติ	(Natural	Environment)

 3. Wide Coverage Wireless Monitoring System 

   for Smart Building

	 This	 wireless	 system	monitors	 target	 systems	 and	

transmits	 data	 at	 high	 efficiency.	 It	 can	 detect	 an	 

irregularity	when	machines	or	devices	develop	a	problem.	

Vibration	 force,	 for	 example,	 can	 reveal	 if	 something	 

has	gone	wrong.	The	system	issues	timely	alerts	 if	any	

incident	happens.	Also,	it	submits	relevant	data	to	Cloud	

for	users	 to	check	and	 review.	The	system	can	handle	 

24	hours	monitoring.	 It	 is	good	at	covering	waterworks	

system,	ventilation	system	and	lifts	to	minimize	losses	and	

enable	timely	solutions.

 4. Bi-Ionization Air Purifier for Smart Buildings

	 This	device	gets	rid	of	pathogens	and	germs	inside	

buildings	by	releasing	positive	and	negative	oxygen	ions.	

It	has	99%	anti-viral	/	anti-bacterial	efficiency.	Moreover,	

i t 	 r emoves	 dus t 	 pa r t i c l es 	 i nc lud ing	 PM	 10	 

and	PM	2.5	matters,	as	well	as	unpleasant	odors.	This	

innovation	 can	 work	 continuously	 for	 up	 to	 24	 hours	 

(when	air	conditioners	are	on).	Safe	to	both	humans	and	

pets,	it	gives	confidence	to	building	users	and	visitors.		

 Smart Park is Set to Get TREES-Standard  
 Smart Buildings
	 Smart	 Park	 is	 I-EA-T	 first	 project	 to	 seek	 Thai’s	 

Rating	 of	 Energy	 and	 Environmental	 Sustainability	 or	 

TREES	 certification	 for	 its	 buildings.	 TREES-certified	 

buildings	 are	 resource-efficient,	 environmentally-friendly	

and	 socially-responsible,	 as	 they	 pay	 attention	 to	 its	 

used	 resources	 throughout	 its	 life	 cycle.	Considered	 in	 

the	certification	process	are	location	selection,	constructions, 

operations,	maintenance,	and	demolition.	The	main	goal	

of	 TREES	 is	 to	 reduce	Built	 Environment’s	 impacts	 on	 

both	human	health	and	natural	environment.
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	 The	I-EA-T	office	at	Smart	Park	will	also	be	equipped	

with	fire	systems	that	are	even	better	than	what	Buildings	

Control	Act	B.E.	2522	has	required,	because	 it	aims	to	 

set	 an	 example	 for	 other	 state	 buildings	 to	 follow.	 

Moreover,	this	office	building	at	Smart	Park	is	designed	

so	well	that	it	will	definitely	qualify	to	get	Outstandingly	

Safe	 Building	 Award,	 which	 is	 jointly	 conferred	 by	 the	

Building	 Inspectors	 Association	 and	 the	 Department	 of	

Public	Works	and	Town	&	Country	Planning,	as	well	as	

Asian	 Building	 Award,	 which	 is	 jointly	 granted	 by	 the	 

Engineering	 Institute	 of	 Thailand	 and	 CAFEO-ASEAN	 

Federation	of	Engineering	Organizations.	

	 Regarding	its	facilities,	the	I-EA-T	office	at	Smart	Park	

will	integrate	IOT	(Internet	of	Things)	and	so	will	the	parks’	

infrastructure	 to	 suit	 highly-advanced	and	sophisticated	

technologies.	IOT	will	be	parts	of	not	just	the	fire	system	

but	also	wastewater	treatment,	traffic-light	management,	

and	 building	 safety.	 Smart	 Park	 is	 designed	 to	 meet	 

TREES	 standards	 for	 new	 constructions	 and	 project	 

improvement.	The	standards	cover:	1)	Building	Management; 

2)	Site	and	Landscape;	3)	Water	Conservation;	4)	Energy	

and	Atmosphere;	5)	Materials	and	Resources;	6)	Indoor	

Environmental	Quality;	 7)	Environmental	Protection;	 and	 

8)	Green	 Innovation.	 I-EA-T	expects	Smart	Park	 to	win	

TREES	certification-Silver	level	at	the	very	least.	

	 Stay	 tuned	 as	 two	more	 Smart	 articles	 on I-EA-T 

Journey towards Smart Eco theme	will	soon	follow.	

	 นอุก้จาก้นี�	 อุาคัารสำำานัก้งานนิคัมอุุตสำาหก้รรม	 Smart	 Park	

ได้้อุอุก้แบบระบบป็้อุงก้ันและระงับอุัคัคัีภัยีและระบบบรรเทา

สำาธิารณภยัีที�ส่ำงก้ว�า	พื่.ร.บ.	คัวบคุัมอุาคัาร	พื่.ศ.2522	ก้ำาหนด้	อัุนจะ 

เป็็นตัวอุยี�างให้กั้บอุาคัารภาคัรัฐอุ่น	 และได้้อุอุก้แบบเพ่ื่อุสำามารถ

ข้อุรับรางวัลอุาคัารโด้ด้เด้�นด้้านคัวามป็ลอุด้ภัยีข้อุงป็ระเทศไทยี	 

ที�จดั้โด้ยีสำมาคัมผู้่้ตรวจสำอุบอุาคัารและก้รมโยีธิาธิกิ้ารและผัู้งเมอืุง	

และสำามารถข้อุรางวัล	Asian	Building	Award	ในระด้ับอุาเซึ่ียีน	

ที�จัด้โด้ยีวิศวก้รรมสำถานแห�งป็ระเทศไทยีและสำมาคัมวิศวก้รรม 

ในก้ลุ�มอุาเซึ่ยีีน	หรือุ	CAFEO-ASEAN	Federation	of	Engineering	 

Organisations	อุีก้ด้้วยี

	 ด้้านอุุป็ก้รณ์ป็ระก้อุบอุาคัารสำำานัก้งานนิคัมอุุตสำาหก้รรม	

Smart	 Park	 และระบบสำาธิารณ่ป็โภคัหลายีสำ�วนข้อุงโคัรงก้ารฯ	 

ได้้อุอุก้แบบเพื่่อุรอุงรับระบบ	IOT	(Internet	of	Things)	มีอุุป็ก้รณ์

ป็ระก้อุบในโคัรงก้ารเป็็นเทคัโนโลยีีใหม�และมีคัวามซัึ่บซึ่้อุน	 เชิ�น	

ระบบบำาบัด้นำ�าเสำียีข้ั�นสำ่ง	 ไฟจราจรอุัจฉริยีะ	 ระบบคัวามป็ลอุด้ภัยี

ในอุาคัาร	 ระบบดั้บเพื่ลิงพิื่เศษ	 เป็็นต้นทั�งนี�	 โคัรงก้ารก้�อุสำร้าง 

นิคัมอุุตสำาหก้รรม	 Smart	 Park	 ได้้มีก้ารอุอุก้แบบให้สำอุด้คัล้อุง 

และคัรอุบคัลุมกั้บก้ารป็ระเมินคัวามยีั�งยืีนทางพื่ลังงานทาง 

สิำ�งแวด้ล้อุมไทยี	 สำำาหรับก้ารก้�อุสำร้างและป็รับป็รุงโคัรงก้ารใหม�	 

ซ่ึ่�งแบ�งเป็็นหมวด้หลัก้	8	หมวด้หลัก้	ได้้แก้�	1)	ก้ารบริหารจดั้ก้ารอุาคัาร	 

2)	 ผัู้งบริเวณและภ่มิทัศน์	 3)	 ก้ารป็ระหยัีด้นำ�า	 4)	 พื่ลังงานและ

บรรยีาก้าศ	 5)	 วัสำดุ้และทรัพื่ยีาก้รในก้ารก้�อุสำร้าง	 6)	 คัุณภาพื่ 

ข้อุงสำภาวะแวด้ล้อุมภายีในอุาคัาร	 7)	 ก้ารป็้อุงก้ันผู้ลก้ระทบต�อุ 

สิำ�งแวด้ล้อุม	 และ	 8)	 นวัตก้รรม	 โด้ยี	 ก้นอุ.	 ตั�งเป็้าหมายีให้ 

นิคัมอุุตสำาหก้รรม	Smart	Park	ได้้ระด้ับรางวัลระด้ับ	Silver	เป็็น

อุยี�างน้อุยี

	 โป็รด้ติด้ตามสำอุงคัวาม	 Smart	 สุำด้ท้ายี	 ในบทคัวามซีึ่�รี�สำ์	 

“ตามรอยีวิิถึี Smart Eco กับ กนอ.”	ได้้ในฉบับหน้า	
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Metaverse for Manufacturing 
โอกาสของภาคการผลิตกับการปรับตัวรับ 

Metaverse

	 เมื่่อโลกก้าวเข้้าสู่่�ยุุคแห่�งประสู่บการณ์์	 ห่รือที่่�เร่ยุกว�าเป็นยุุค	

Age of Experience	 ไมื่�ว�าใครจะข้ยุับตััวที่ำาอะไรที่่�ไห่นอยุ�างไร 

กจ็ำาเปน็ที่่�จะตัอ้งแบ�งปนัข้้อมื่ล่ให่อ้ยุ่�ในร่ปแบบข้อง	“ประสบการณ์์” 

ที่่�เปิดให่้สู่าธารณ์ชนสู่ามื่ารถเข้้าถึงได้ในวงกว้าง	 ยุกตััวอยุ�างการ

เปิดโรงงานให่มื่�ขึ้�นมื่าสัู่กแห่�ง	 ในอด่ตัเราอาจจะเน้นจัดงานแถลง

ข้�าวสู่ร้างการรับร้่ในวงกว้างเพี่ยุงอยุ�างเด่ยุว	 แตั�ในโลกยุุคให่มื่� 

การจะช�วงชิงพืี�นที่่�ความื่สู่นใจเพี่อตั�อยุอดไปให่้ถึงการสู่ร้าง  

“เครือข่่าย” ข้องผู้่้ตัิดตัามื่แบรนด์ได้นั�น	 เราอาจจำาเป็นตั้อง 

นำาเสู่นอการเปิดโรงงานให่้อยุ่�ในร่ปแบบข้อง	 “ประสบการณ์์”	 ที่่�

เข้้าถึงได้ง�ายุและทัี่นสู่มัื่ยุมื่ากขึ้�น	 เช�น	 การเปิดโรงงานแบบ	 

Virtual Event	ห่รือ	Metaverse Event	ที่่�ให่้อวตัาร์	 (Avatar)	

ข้องผู้่้สู่นใจสู่ามื่ารถเข้้ามื่าที่�องโลกเสู่มื่ือนจริงในบรรยุากาศข้อง

โรงงานได้	 ทุี่กคนสู่ามื่ารถเห่็นมืุ่มื่มื่องภาพีตั�างๆ	 และสู่ามื่ารถ

เคล่อนที่่�ได้ตัามื่ความื่ต้ัองการเพ่ีอเยุ่�ยุมื่ชมื่พืี�นท่ี่�การจัดกิจกรรมื่ 
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Manufacturing 
Opportunities 
and Metaverse 
receiver 
adaptation

	 When	the	world	enters	the	Age	of	Experience,	also	

known	as	the	Age	of	Experience,	no	matter	who	moves,	

what	 they	 do,	 where	 they	 are,	 and	 how	 they	 do	 it.	 

It	 is	 necessary	 to	 share	 information	 in	 the	 form	 of	 an	

“Experience”	 that	 is	 open	 to	 the	 public	 at	 large.	 For	 

example,	opening	a	new	factory	somewhere.	In	the	past,	

we	 might	 have	 focused	 solely	 on	 organizing	 press	 

conferences	 to	 create	 wider	 awareness.	 But	 in	 the	 

modern	 world,	 it	 is	 possible	 to	 scramble	 for	 areas	 of	 

interest	to	build	on	a “network”	of	brand	followers.	We	

may	need	to	present	the	opening	of	the	factory	in	a	more	

accessible	 and	 modern	 form	 of	 “experience,”	 such	 

as	 a	 Virtual	 Event	 or	 Metaverse	 Event	 that	 allows	 

interested	parties’	Avatars	to	enter	the	virtual	world	in	the	

atmosphere	of	the	factory.	Everyone	can	see	the	different	

viewpoints	and	can	move	as	needed	 to	 freely	visit	 the	

event	space.	This	will	give	you	a	deeper	experience	than	

reading	the	news	or	looking	at	news	images,	for	example.	

In	addition,	entrepreneurs	can	organize	activities	to	collect	

real-time	data,	feelings,	and	opinions	from	the	attendees	

of	the	factory	opening.			

	 The	 arrival	 of	 the	 Metaverse	 is	 not	 only	 useful	 in	 

terms	of	creating	different	experiences.	Entrepreneurs	in	

the	manufacturing	 industry	 can	 take	 advantage	 of	 this	

technology	in	many	ways.	Especially	in	conjunction	with	

the	technology	of	Digital	Twin.	
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โดยุอิสู่ระ	 ซึ่ึ�งจะที่ำาให่้ได้รับประสู่บการณ์์ที่่�ลึกซึึ่�งมื่ากกว�าการอ�าน

จากข้�าวห่รือด่ภาพีข้�าว	 เป็นต้ัน	 นอกจากน่�	 ผู้่้ประกอบการยุัง 

สู่ามื่ารถจัดกิจกรรมื่เพี่อเก็บข้้อมื่่ล	 ความื่ร้่สึู่ก	 ความื่คิดเห่็น	 ข้อง 

ผู้่้เข้้าร�วมื่ชมื่การเปิดโรงงานได้แบบเร่ยุลไที่มื่์อ่กด้วยุ		

	 การมื่าถึงข้อง	Metaverse	 ไมื่�เพี่ยุงมื่่ประโยุชน์ในแง�ข้อง 

การสู่ร้างสู่รรค์ประสู่บการณ์์ที่่�แตักตั�างเที่�านั�น	 สู่ำาห่รบัผู้่้ประกอบการ 

ในภาคอุตัสู่าห่กรรมื่การผู้ลิตัก็สู่ามื่ารถใช้ประโยุชน์จากเที่คโนโลยุ่

น่�ได้ในห่ลากห่ลายุมื่ิตัิ	โดยุเฉพีาะการใช้ร�วมื่กับเที่คโนโลยุ่ฝาแฝด

เสู่มื่ือน	(Digital	Twin)	

 เทคโนโลยีฝีาแฝดเสมือืน กับักัารต่่อยีอดบนโลกั   
 Metaverse สำหรบัอตุ่สาหกัรรมืกัารผลติ่
	 เที่คโนโลยุแ่ฝดเสู่มื่อืน	(Digital	Twin)	เริ�มื่เข้้ามื่ามื่บ่ที่บาที่สู่ำาคญั 

ในการจำาลองเคร่องมื่อืห่รอืกระบวนการผู้ลติัในภาคอตุัสู่าห่กรรมื่โลก 

รวมื่ถึงประเที่ศไที่ยุ	 ห่ลายุแห่�งมื่่การใช้เที่คโนโลยุ่แฝดเสู่มื่ือน 

เพี่อจำาลองห่�วงโซึ่�อุปที่านข้องการผู้ลิตัตัั�งแตั�ต้ันนำ�าจรดปลายุนำ�า	

ที่ำาให่สู้่ามื่ารถตัรวจสู่อบและแกไ้ข้ข้้อบกพีร�องที่่�พีบไดแ้บบเร่ยุลไที่มื่์	

ไมื่�เพ่ียุงเที่�านั�น	 เที่คโนโลยุ่แฝดเสู่มื่ือนยัุงช�วยุสู่ร้างความื่ยืุดห่ยุุ�น

และที่ำาให่เ้กดิไอเดยุ่ในการพีฒันากระบวนการที่ำางาน	ไปจนถงึการ

สู่ร้างสู่รรค์ผู้ลิตัภัณ์ฑ์์ให่มื่�ๆ	 ตัั�งแตั�การออกแบบสู่ินค้า	 การจัดซืึ่�อ

จัดห่า	การผู้ลิตั	ไปจนถึงการบริห่ารคลังสู่ินค้า	ผู้�านการจำาลองวัตัถุ

ตั�างๆ	ในโลกจริง	เช�น	การที่ำาโมื่เดล	3D	ข้องผู้ลิตัภัณ์ฑ์์	โรงงาน	

และเคร่องจักร	 ฯลฯ	 ให้่ปรากฎบนโลกเสู่มื่ือนในลักษณ์ะวัตัถ ุ

ค่�ข้นานที่่�มื่คุ่ณ์สู่มื่บัติัแบบเดยุ่วกัน	และผู้่ใ้ช้งานสู่ามื่ารถมื่ป่ฏิสัิู่มื่พีนัธ์	 

3	มื่ิตัิบนวัตัถุจำาลองดังกล�าวในลักษณ์ะเด่ยุวกันกับบนโลกจริงได้	

	 ในข้ณ์ะที่่�การใช้งานเที่คโนโลยุแ่ฝดเสู่มืื่อนเริ�มื่แพีร�ห่ลายุมื่ากขึ้�น	 

ผู้่้ประกอบการรายุให่ญ�ในห่ลายุอุตัสู่าห่กรรมื่ข้องโลกก็ได้เริ�มื่

ที่ดลองนำาเที่คโนโลยุ่	Metaverse	 มื่าใช้ควบค่�กัน	 ยุกตััวอยุ�าง

โรงงานในเกาห่ล่ใตั้	 เปิดให่้ผู้่้เยุ่�ยุมื่ชมื่สู่ามื่ารถเข้้าไปด่การผู้ลิตั 

สู่กร่พีลาสู่ตัิกใน Metaverse	ข้องโรงงานผู้�านที่างแว�น	VR	และ

ยุังเปิดให่้ผู้่้เข้้าชมื่มื่่ประสู่บการณ์์ร�วมื่ในการปรับเปล่�ยุนการตัั�งค�า

จากโรงงานได้	เช�น	ความื่เร็วข้องสู่ายุการผู้ลิตั	เป็นตั้น

	 ดา้นการนำา	Metaverse	มื่าประยุกุต์ัใช้เพ่ีอการออกแบบสิู่นคา้	

กน็บัเปน็อก่ห่นึ�งมื่ติัทิี่่�นา่สู่นใจ	และมื่ผู่้่ป้ระกอบการรเิริ�มื่ที่ำาจริงแลว้

เช�นเด่ยุวกัน	 โดยุเริ�มื่ตั้นจากการสู่ร้างผู้ลิตัภัณ์ฑ์์ต้ันแบบ	 3	 มื่ิตั ิ

ในลักษณ์ะ Digital Twin	 ที่่�มื่่คุณ์สู่มื่บัตัิเห่มื่ือนข้องที่่�สู่ร้างข้ึ�นใน

โลกจริง	 โดยุผู้่้ออกแบบสู่ามื่ารถปรับเปล่�ยุนร่ปที่รง	 และที่ดลอง

เลือกวัสู่ดุห่รือชิ�นสู่�วนที่่�ใช้ประกอบได้แบบเร่ยุลไที่ม์ื่ในโลกเสู่มืื่อน	

ซึ่ึ�งเป็นโลกที่่�สู่ามื่ารถเข้้าถึงได้พีร้อมื่กันห่ลายุคนจากทีุ่กมืุ่มื่โลก	

ที่ำาให่้ผู้่้ร�วมื่ออกแบบที่่�มื่่ความื่เช่�ยุวชาญแตักตั�างกัน	 เช�น	นักวัสู่ดุ

ศาสู่ตัร์	วิศวกรไฟฟ้า	นักออกแบบฯ	สู่ามื่ารถประชมุื่และปรับเปล่�ยุน

ตั้นแบบ	 3	 มิื่ตัิเพี่อด่ผู้ลลัพีธ์ไปพีร้อมื่กัน	 ช�วยุลดเวลาในขั้�นตัอน

การออกแบบลงได้อยุ�างมื่่นัยุสู่ำาคัญ

	 นอกจากน่�	 ตั้นแบบ	 3	 มื่ิตัิที่่�พัีฒนาขึ้�น	 ยุังสู่ามื่ารถนำามื่า 

ที่ดสู่อบการใช้งานในโลก	Metaverse ซึ่ึ�งจำาลองสู่ภาพีแวดล้อมื่

ในลักษณ์ะ	 Digital Twin	 ข้องโลกจริงได้	 เช�น	 การที่ดสู่อบ

สู่มื่รรถนะข้องรถยุนตั์ตั้นแบบบนถนนในโลกเสู่มื่ือนที่่�เป็น Digital 

Twin	 ข้องโลกจริง	 โดยุมื่่การจำาลองสู่ภาพีข้องท้ี่องถนนทัี่�งความื่

คดเค่�ยุว	 ความื่ข้รุข้ระ	 รวมื่ไปถึงระดับความื่แรงลมื่ให่้เห่มื่ือนกับ

เง่อนไข้ในโลกจริง	 เป็นต้ัน	และอก่สิู่�งที่่�น่าสู่นใจอยุ�างยุิ�งกค็อื	การใช้ 

ต้ันแบบเสู่มื่อืนดังกล�าวเพ่ีอเกบ็ข้้อมื่ล่จากผู้่บ้รโิภคผู้�าน	Metaverse 

โดยุตัรงเพีอ่ปรบัปรงุแบบให่เ้ปน็ที่่�ตัอบรบัข้องที่อ้งตัลาดก�อนเข้้าสู่่�

ข้ั�นตัอนการผู้ลิตัสู่ินค้าจริงตั�อไป

 

 ยีกัระดับกัารบริหารสายีพานด้วยีโรงงานในโลกัเสมือืน
	 วนัน่�การสู่ร้างโรงงานเสู่มืื่อนในโลก	Metaverse	เพีอ่ยุกระดับ

ประสู่ทิี่ธิภาพีการบริห่ารสู่ายุพีานการผู้ลติัไมื่�ใช�เร่องเพ้ีอฝันอก่ตั�อไป 

ห่ากแตั�เป็นจริงได้ดว้ยุเที่คโนโลยุ	่Digital Twin	โดยุโรงงานเสู่มืื่อน

ดังกล�าวจะมื่่ลักษณ์ะเป็น	Digital Twin	 ข้องโรงงานจริง	 และ 

ผู้่ป้ระกอบการสู่ามื่ารถที่ดลองวางเลย์ุเอาท์ี่สู่ายุพีานการผู้ลิตั	พีร้อมื่

จำาลองการผู้ลติัโดยุมื่ม่ื่นษุยุแ์ละเครอ่งจกัรร�วมื่ในกระบวนการผู้ลติั

ในโลกเสู่มื่ือน	 เพี่อปรับแตั�งการใช้พืี�นที่่�และการวางเคร่องจักรจน

ได้ร่ปแบบที่่�มื่่ประสู่ิที่ธิภาพีสู่่งสูุ่ด	 เป็นตั้น	 ห่รือผู้่้ประกอบการอาจ

ใช้ประโยุชน์ตั�อยุอดเพี่อการฝึกสู่อนพีนักงานให่มื่�ให้่ที่ดลองลงมืื่อ
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 Digital Twin with the extension 
 of the Metaverse world for 
 the manufacturing industry 
	 Digital	 Twin	 technology	 has	 started	 to	 play	 an	 

important	 role	 in	 the	 simulation	 of	 tools	 or	 production	

processes	in	the	global	industrial	sector,	including	Thailand.	

Many	 places	 use	 Digital	 Twin	 technology	 to	 simulate 

the	 upstream-to-downstream	 production	 supply	 chain,	

enabling	 real-time	 detection	 and	 debugging.	 Not	 only	 

that,	but	the	Digital	Twin	technology	allows	for	flexibility	

and	idea	generation	from	workflow	development	to	new	

product	 creation;	 from	 product	 design	 to	 procurement,	

production,	and	warehouse	management;	and	through	the	

simulation	 of	 real-world	 objects,	 such	 as	 3D	modeling	 

of	products,	factories,	and	machines,	etc.,	which	appear	

in	 the	 virtual	 world	 as	 parallel	 objects	 with	 the	 same	 

properties,	and	users	can	interact	in	3D	with	the	simulated 

object	in	the	same	way	as	in	the	real	world.

	 As	 the	 use	 of	 Digital	 Twin	 technology	 becomes	 

more	widespread,	major	entrepreneurs	in	many	industries	

around	 the	 world	 have	 begun	 to	 experiment	 with	 the	

Metaverse	 technology.	 For	 example,	 a	 factory	 in	South	

Korea	allows	visitors	to	see	the	plastic	screw	production	

in	 the	 factory	Metaverse	 via	VR	glasses.	 It	 also	 allows	

visitors	to	have	a	shared	experience	in	modifying	factory	

settings,	such	as	the	speed	of	the	production	line.	

	 Applying	 Metaverse	 to	 product	 design	 is	 another	 

interesting	dimension,	 and	 there	are	entrepreneurs	who	

have	actually	started	doing	it	as	well.	It	started	with	the	

creation	of	a	3D	prototype	product	in	the	form	of	a	digital	

twin	that	has	the	same	properties	as	those	created	in	the	

real	world.	The	designer	can	modify	 the	shape	and	 try	 

to	choose	materials	or	parts	that	can	be	assembled	in	real	

time	 in	 a	 virtual	 world,	 which	 is	 a	 world	 that	 can	 be	 

accessed	 simultaneously	 by	 many	 people	 from	 every	 

corner	of	the	world.	It	allows	co-designers	with	different	

expertise,	such	as	material	scientists,	electrical	engineers,	

designers,	etc.,	to	meet	and	modify	3D	prototypes	to	see	

the	results	at	the	same	time,	which	significantly	reduces	

the	time	in	the	design	process.

	 In	addition,	the	developed	3D	prototype	can	also	be	

used	for	testing	in	the	Metaverse	world,	which	simulates	

a	 real-world	 Digital	 Twin	 environment,	 such	 as	 testing	 

the	 performance	 of	 a	 prototype	 on	 a	 road	 in	 a	 virtual	 

world	with	a	 real-world	Digital	Twin	by	simulating	 road	

conditions,	including	zigzag	roads,	uneven	roads,	as	well	

as	the	level	of	wind	strength	as	in	real-world	conditions,	

etc.	 And	 what	 is	 particularly	 interesting	 is	 the	 use	 of	 

such	a	virtual	prototype	to	collect	data	from	consumers	

directly	 through	 the	Metaverse	 in	order	 to	 improve	 the	

model	to	meet	the	market	before	it	goes	into	the	production 

process	of	the	actual	product.	

 

 Improve conveyor belt management 
 with a virtual factory
	 Today,	 building	 a	 virtual	 factory	 in	 the	 Metaverse	 

world	 to	 improve	conveyor	belt	production	efficiency	 is	 

no	longer	a	dream.	But	it	can	be	realized	with	Digital	Twin	

technology.	The	virtual	factory	will	look	like	the	Digital	Twin	

of	the	real	factory,	and	entrepreneurs	can	experiment	with	

the	layout	of	the	conveyor	belt	production	and	simulate	

the	production	with	humans	and	machines	involved	in	the	

production	process	in	the	virtual	world	in	order	to	adjust	

the	use	of	space	and	machine	placement	until	the	most	
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รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยข้อมูลเพื่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล

สรุปการประยุกต์์ใช้้ Metaverse และ Digital Twin เพิ่่�มโอกาสการแข่่งข่ันในอุต์สาหกรรมการผล่ต์

	 •		 ใช้้วางแผน	ทดสอบ	และสร้้างผลิตภััณฑ์์เช้ิงกลยุุทธ์์พร้้อมทั�งขจััดความเส่�ยุงจัากความผิดพลาดท่�ม่ค่าใช้้จั่ายุสูง

	 •		 ใช้้ร้ะบุปััญหาท่�อาจัเกิดข้�นจัากการ้ผลิตก่อนท่�จัะเกิดข้�นจัร้ิง	ลดความสูญเส่ยุ

	 •		 ใช้้สร้้างสร้ร้ค์ผลิตภััณฑ์์ร้่วมกันร้ะหว่างผู้เช้่�ยุวช้าญ	ลดช้่องว่างในการ้เดินทาง	ลดเวลาและค่าใช้้จั่ายุ

	 	 	 ในการ้พัฒนาผลิตภััณฑ์์

	 •		 ใช้้ฝึึกอบร้มพนักงานฝึ่ายุผลิตก่อนเข้าปัฏิิบัติงานในสถานท่�จัร้ิง	

	 •		 ใช้้เพ่อซ่่อมแซ่มในจุัดท่�มค่วามซั่บซ้่อนและแก้ไขปัญัหาการ้บำารุ้งรั้กษาในจุัดท่�ยุากต่อการ้แก้ไข	ช่้วยุให้ช้า่งเทคนิค

	 	 	 เช้่อมต่อกับวิศวกร้และผู้เช้่�ยุวช้าญคนอ่นๆ	เพ่อแก้ไขปััญหาร้่วมกันได้

	 การเชอ่มื่โลกจรงิเข้้ากบัโลกเสู่มื่อืนกำาลงัก�อให่เ้กดิโอกาสู่ให่มื่�ๆ 	ความื่เปน็ไปไดใ้ห่มื่�ๆ 	รวมื่ถงึ “ประสบการณ์์ใหม่ๆ ” 

ให่้กับที่ั�งผู้่้ประกอบการและผู้่้บริโภค	 เราอาจมื่องว�าเที่คโนโลยุ่น่�มื่่ต้ันทุี่นสู่่งเกินไปสู่ำาห่รับผู้่้ประกอบการรายุยุ�อยุ	 และ	

“ใหม่”	เกินไปที่่�จะเร่ยุนร่้เพี่อปรับตััว	ที่ว�า	ภายุใตั้คล่นเที่คโนโลยุ่ที่่�ถาโถมื่ใสู่�ผู้่้ประกอบการในที่ศวรรษที่่�ผู้�านมื่า	คงที่ำาให่้

ที่�านตัระห่นักได้ว�า	การอยุ่�นิ�งเฉยุในโลกที่่�ทุี่กสิู่�งวิ�งไปข้้างห่น้าอยุ�างรวดเร็ว	ก็เที่�ากับ	“ถอยุห่ลัง”	และสู่่ญเสู่ยุ่ความื่สู่ามื่ารถ

ในการแข้�งข้ันไปทีุ่กข้ณ์ะ

 การต์อบรับความท้้าท้ายน้� จึึงเป็นโจึท้ย์สำาคัญท้้�อยากให้ผ้้ประกอบการในภาคการผล่ต์นำาไปพิ่่จึารณ์า!

Digital Twin ในน่คมอุต์สาหกรรมไท้ย โลกอุต์สาหกรรมใบใหม่ส้่การบร่หารอย่างอัจึฉร่ยะ

การนิิคมอุุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนิอุ.)	ใหค้วามสำาคัญกบัการ้จัดัทำาแผนบร้หิาร้ความเส่�ยุงเพอ่สร้้างความมั�นใจั

ให้กบัผูป้ัร้ะกอบการ้	โดยุการ้นำาเทคโนโลยุด่จิัทิลัท่�ทนัสมยัุ	เขา้มาใช้้ในการ้บร้หิาร้จัดัการ้นคิมอตุสาหกร้ร้ม	ซ้่�งหน้�งในนั�น

คือ	การ้ร้ิเร้ิ�มโครงการ Digital Twin	ซ่้�งเปั็นการ้สร้้างโลกนิคมอุตสาหกร้ร้มเสมือนจัร้ิงท่�จัะนำาร้ะบบ	5G	IOT	(Internet	

of	Things)	หร้ือการ้เช้่อมโยุงข้อมูลผ่านร้ะบบอินเทอร้์เน็ต	และ	AI	มาช้่วยุวิเคร้าะห์ข้อมูลสำาคัญในการ้ส่งผ่านข้อมูล 

ให้กับผู้บร้ิหาร้	 โดยุล่าสุดได้นำาร่้องการ้พัฒนา	 Digital	 Twin	 เพ่อการ้บร้ิหาร้จััดการ้สาธ์าร้ณูปัโภัคและสินทรั้พยุ์ใน 

นิคมสมุทร้สาคร้	เปั็นแห่งแร้ก	

ท้้�มาข่องข่้อม้ล :	1.	https://bernardmarr.com/	2.	https://www.onshape.com/	3.	https://www.salika.co/2021/12/25/metaverse-factory/

ปฏิบัิตังิานในสู่ายุพีานการผู้ลิตัในโลกเสู่มื่อืนเพีอ่ให้่มื่ป่ระสู่บการณ์์

ก�อนที่ำางานในโรงงานจริงก็สู่ามื่ารถที่ำาได้

	 อ่กสิู่�งที่่�มื่่ความื่สู่ำาคัญในอุตัสู่าห่กรรมื่การผู้ลิตันั�นคือ “การ

บร่หารคลังส่นค้า”	ก็สู่ามื่ารถใช้	Metaverse	และ	Digital Twin 

เข้้ามื่าพีัฒนาได้เช�นกัน	 ที่ั�งในมืุ่มื่การออกแบบจัดวางเลยุ์เอาที่ ์

ข้องคลังสู่ินค้าก�อนใช้งานจริง	 ไปจนถึงการเพิี�มื่ประสิู่ที่ธิภาพี 

ในการเข้้าถึงสู่ินค้าในคลังสู่ินค้าจริง	 ด้วยุวิธ่การการผู้สู่านข้้อมื่่ล 

ในคลังสู่ินค้าเสู่มื่ือนเข้้ากับคลังสู่ินค้าในโลกจริง	 ที่ำาให่้พีนักงาน

สู่ามื่ารถสู่ืบค้นข้้อมื่่ลสู่ินค้า	 ตัำาแห่น่งจัดเก็บ	 ปริมื่าณ์สู่ตั็อค	 และ

จำานวนที่่�ไดรั้บคำาสู่ั�งซืึ่�อแบบเร่ยุลไที่มื่ผ์ู้�านอุปกรณ์ต์ั�างๆ	อาที่แิว�น	3	

มื่ิตัิที่่�เช่อมื่โยุงกับคลังสู่ินค้าเสู่มื่ือน	 โดยุปัจจุบันมื่่ผู้่้ประกอบการใน

ห่ลายุอุตัสู่าห่กรรมื่ที่่�เริ�มื่ที่ดลองใช้งานคลังสู่ินค้าเสู่มื่ือนดังกล�าว	

และพีบว�า	 มื่่สู่�วนช�วยุให่้เกิดความื่คล�องตััว	 ลดความื่ผู้ิดพีลาดใน

การห่ยุิบสิู่นค้า	 ที่ำาให่้สู่ามื่ารถข้ับเคล่อนงานได้อยุ�างรวดเร็วและ

แมื่�นยุำามื่ากยุิ�งข้ึ�น
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Resources: 	1.	https://bernardmarr.com/	2.	https://www.onshape.com/	3.	https://www.salika.co/2021/12/25/metaverse-factory/

efficient	form,	etc.,	or	entrepreneurs	may	take	advantage	

of	the	training	to	train	new	employees	to	try	to	work	in	

the	production	line	in	a	virtual	world	to	gain	experience	

before	working	in	a	real	factory.

	 Another	important	thing	in	the	manufacturing	industry	

is	 “warehouse management,”	 which	 can	 also	 use	

Metaverse	and	Digital	Twin	to	develop	as	well,	both	from	

the	perspective	of	designing	the	layout	of	the	warehouse	

and	 using	 it	 to	 increase	 the	 efficiency	 of	 accessing	 

products	in	the	actual	warehouse.	By	integrating	data	in	

virtual	warehouses	with	real-world	warehouses,	it	enables	

employees	 to	 search	 for	 product	 information,	 store	 

locations,	stock	quantities,	and	order	quantities	in	real	time	

through	 devices	 such	 as	 3D	 glasses	 linked	 to	 virtual	

warehouses.	Today,	entrepreneurs	in	a	number	of	industries	

are	starting	to	experiment	with	such	virtual	warehouses	

and	 have	 found	 that	 it	 increases	 their	 flexibility	 and	 

reduces	picking	errors,	which	makes	it	possible	to	drive	

work	faster	and	more	accurately.	

 Summary of the application of Metaverse and Digital Twin for increasing competitiveness in the 

manufacturing industry

 •		 Use	to	plan,	test,	and	build	strategic	products	while	eliminating	the	risk	of	costly	mistakes.

	 •		 Use	to	identify	potential	production	problems	before	they	occur.	Reduce	loss.

	 •		 Use	to	create	products	together	between	experts.	Reduce	travel	gaps,	time,	and	product	

	 	 	 development	costs.

	 •		 Use	to	train	production	staff	before	going	to	work	in	the	actual	place.

	 •		 Use	to	repair	complex	areas	and	troubleshoot	maintenance	problems	where	it	is	difficult	to	fix.	

	 	 	 It	allows	technicians	to	connect	with	engineers	and	other	experts	to	solve	problems	together.

	 Connecting	the	real	world	to	the	virtual	world	is	creating	new	opportunities.	New	possibilities	include	

“New experiences”	for	both	entrepreneurs	and	consumers.	We	may	view	the	technology	as	too	costly	for	

small	 entrepreneurs	 and	 too	 “new”	 to	 learn	 to	 adapt.	 But	 under	 the	wave	 of	 technology	 that	 has	 hit	 

entrepreneurs	in	the	past	decade,	it	would	make	you	realize	that	staying	still	in	a	world	where	everything	

moves	fast	forward	is	“backward”	and	you	lose	your	competitive	edge	every	now	and	then.

 Responding to this challenge is therefore an important question that entrepreneurs in the  

manufacturing sector should consider!

A Digital Twin in a Thai Industrial Estate: A new industrial world towards intelligent management

The Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT)	attaches	 importance	 to	 the	preparation	of	a	 risk	 

management	plan	to	build	confidence	for	entrepreneurs	by	applying	modern	digital	technology	to	industrial	estate	

management.	One	of	 them	is	the	 Initiating	 the Digital Twin project,	which	 is	 the	creation	of	a	virtual	 

industrial	estate	world	that	will	bring	5G	IOT	(Internet	of	Things)	systems	or	linking	data	via	the	Internet	and	AI	

to	help	analyze	important	information	in	the	transmission	of	information	to	executives.	Recently,	the	development 

of	Digital	Twin	was	first	piloted	for	utility	and	asset	management	in	Samut	Sakhon	Industrial	Estate.



เตรียมตัวให้พร้อม! Metaverse อาจทำ ให้
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	 การมาถึึงของ	Metaverse	 จะสร้างโลกดิจิิทัลัท่ั�มค่วามเป็็นไป็ได้ิ 

ไม่ร้้จบ	 พอๆ	 กับการเพิ�มป็ริมาณการป็ล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่าง

มหาศาล	 ซึ�งจุดิน่�น่�เองท่ั�ทัำาให้ภาคธุุรกิจทั่�กำาลังแข่งกันเป็็นผู้้้นำา 

ในโลกเสมือนจริงต้้องคิดิให้หนัก	 เพราะบรรดิาเทัคโนโลย่ต่้างๆ	 

ทั่�ป็ระกอบกันขึ�นเป็็น	 Metaverse	 ต้ั�งแต่้การสต้ร่มออนไลน์	

เทัคโนโลย	่ Deep	 Learning	 (คือเทัคโนโลยเ่ลย่นแบบระบบโครงข่าย 

ป็ระสาทัมนษุย์)	การป็ระมวลผู้ลข้อมล้ด้ิวย	AI	รวมไป็ถึึงระบบคลาวด์ิ	 

ฯลฯ	อันเป็น็เทัคโนโลยห่ลักของ	Metaverse	ล้วนต้อ้งการพลังงาน

ในการขับเคล่อนส้ง	 ไม่นับรวมการใช้้งานอุป็กรณ์สำาหรับเช้่อมต้่อ

เข้าส่้โลกเสมือนจริงอย่างแว่น	 VR	 และอุป็กรณ์ทั่�เก่�ยวข้องอ่นๆ	 

ซึ�งจะทัำาให้ป็ริมาณขยะอิเล็กทัรอนิกส์เพิ�มส้งขึ�นเป็็นเงาต้ามตั้ว 

	ในความเป็น็จรงิ	ลำาพงัการพฒันาเทัคโนโลยท่ั่�ไมห่ยดุิยั�งในป็จัจบุนั

ก็ทัำาให้การลดิป็ริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็็นเร่องยากอย้่แล้ว	 

การมาถึึงของ	Metaverse	จงึยิ�งทัำาให้เกดิิคำาถึามว่า	เราควรต้้องเพิ�ม	 

“ต้น้ทุัน”	เพอ่ลดิการทัำาลายสิ�งแวดิล้อมมากขึ�นอก่เทัา่ไหร?่	ในการ

ผู้ลิต้สินค้าและบริการในอนาคต้เพ่อรองรับการม่	 Metaverse	 

หรือเพ่อรองรับการใช้้	Metaverse	ในการทัำาการต้ลาดิ

	 ขอยกต้ัวอย่างต้้นทัุนในการป็ระมวลผู้ลของศ้นย์ข้อม้ล	 AI	 

โดิยนักวจิยัจากมหาวิทัยาลัยแมสซาช้้เซต้ส์ทัำาการป็ระเมนิวงจรช่้วิต้ 

สำาหรับการฝึึกโมเดิล	 AI	 ขนาดิใหญ่่	 ซึ�งพวกเขาพบว่าการฝึึก 

โมเดิล	 AI	 ต้วัเดิย่วสามารถึป็ล่อยก๊าซคาร์บอนไดิออกไซด์ิได้ิมากถึึง	 

626,000	 ป็อนด์ิ	 นั�นคือเกือบห้าเท่ัาของการป็ล่อยมลพิษต้ลอดิ 

อายุการใช้้งานของรถึยนต์้อเมริกันโดิยเฉล่�ยเลยทั่เดิ่ยว	 (ข้อม้ล 

จากมหาวิทัยาลัยแมสซาช้้เซต้ส์)

	 The	 arrival	 of	 the	 Metaverse	 has	 created	 endless	

possibilities	 in	the	digital	world.		However,	 it	could	add	

enormous	amounts	of	greenhouse	gas	emission.	Virtual	

reality	technology	and	data	centers	use	online	streaming,	

Deep	 Learning	 (a	 type	 of	 machine	 learning	 based	 on	 

artificial	 neural	networks),	AI	 and	cloud	services,	which	

require	 large	amounts	of	energy.	This	does	not	 include	

virtual	 reality	 devices,	 such	 as	 3D	 glasses	 and	 more,	 

which	will	eventually	become	e-waste.	At	present,	we	have	

been	 putting	 tremendous	 efforts	 to	 cut	 CO2	 emission.		 

The	arrival	of	the	Metaverse	could	mean	more	costs	and	

energy	 in	 lessening	 environmental	 damages	 as	well	 as	

producing	 and	 marketing	 goods	 and	 services	 on	 the	

Metaverse.

	 A	recent	research	by	the	University	of	Massachusetts	

estimates	that	training	just	one	AI	model	could	generate	

626,000	 pounds	 of	 CO2,	 or	 more	 than	 five	 times	 the	 

amount	of	greenhouse	gases	emitted	by	a	car	in	its	life 

time.	Cloud	 services,	which	 is	 necessary	 for	 VR,	 could	

raise	carbon	emissions	by	2030.		According	to	an	analysis	

in	2020	by	Lancaster	University	researchers,	a	scenario	 

in	which	30%	of	gamers	have	shifted	 to	cloud	gaming	

platforms	 by	 2030	 will	 result	 in	 a	 30%	 rise	 in	 carbon	

emissions	above	current	gaming.	Besides,	the	metaverse	

will	 very	 certainly	 need	 very	 high-resolution	 pictures,	 

which	will	boost	energy	usage	even	further.	
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รู้ทันเทรนด์ตลาดสินค้าที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตมั่งคั่ง โลกยั่งยืน

Market

	 อ่กต้ัวอย่างคือ	 บริการคลาวดิ์ม่ความสำาคัญ่ต้่อการใช้้	 VR	 

ซึ�งเป็็นเทัคโนโลย่สำาคัญ่ในการเข้าถึึง	 Metaverse	 ต้ามรายงาน 

ของนักวิจัยจากมหาวิทัยาลัยแลงคาสเต้อร์ในป็ี	 2020	 ทั่�ลอง 

จำาลองสถึานการณ์ว่าม่ผู้้้เล่นเกม	30%	ย้ายไป็ยังแพลต้ฟอร์มเกม 

บนคลาวด์ิภายในปี็	 2030	 จะนำาไป็ส่้การป็ล่อยก๊าซคาร์บอนไดิออกไซด์ิ 

เพิ�มขึ�น	30%	เมอ่เทัย่บกบัการเลน่เกมในป็จัจบุนั	ทัน่่�ยิ�ง	Metaverse	

ม่แนวโน้มทั่�จะต้้องการภาพทั่�ม่ความละเอ่ยดิส้งมาก	 ก็เทั่ากับว่า 

จะยิ�งเป็็นการเพิ�มป็ริมาณการใช้้พลังงานให้ยิ�งส้งขึ�นไป็อ่ก	(ข้อม้ล

จากมหาวิทัยาลัยแลงคาสเต้อร์)

 โลกเสมือนนั�นมองไม่เห็็น แต่ต้นทุุนสิ่งแวดล้อม
 กลับมองเห็็นได้ชััด
	 ป็ัจจุบัน	 บริษัทัยักษ์ใหญ่่ทั่�ขานรับการมาถึึงของ	 Metaverse	

หรือเทัคโนโลย่ดิิจิทััลอ่นๆ	 ต้่างเร่งวางนโยบายทั่�สอดิรับกับ	 

“ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่ิ�งแวดล้้อม”	โดิยเฉพาะในดิ้านทั่�เก่�ยวข้อง

กับพลังงานและขยะอิเล็กทัรอนิกส์	เพราะเป็็นต้้นทัุนทั่�	“มองเห็็น

ได้ชัด”	 และหากไม่ม่การแสดิงความรับผิู้ดิช้อบในดิ้านน่�	 หนทัาง 

ส่้ผู้้น้ำาบน	Metaverse	หรอืผู้้น้ำาดิา้นเทัคโนโลยอ่น่ๆ	กอ็าจจะไมส่ดิใส

อย่างท่ั�คิดิ	 โดิยเราจะได้ิยินข่าวคราวเก่�ยวกับการให้คำามั�นสัญ่ญ่า

เร่องการร่ไซเคิลขยะอิเล็กทัรอนิกส์อย่างเหมาะสม	 การลงทุันใน

นวัต้กรรมและเทัคโนโลย่ล่าสุดิทั่�ช้่วยให้เกิดิความยั�งยืน	 การใช้้

แหล่งพลังงานสะอาดิ	แหล่งพลังงานหมุนเว่ยน	การมุ่งส้่ของเส่ย

เป็น็ศน้ย	์ฯลฯ	ออกมาจากบรษิทััยกัษใ์หญ่เ่หลา่น่�เสมอ	ซึ�งกแ็นน่อน

ว่า	 จะต้้องม่การลงทัุนอย่างมหาศาลในการดิ้แลสิ�งแวดิล้อม	 เพ่อ

ช้ดิเช้ยให้กับความก้าวหน้าทัางเทัคโนโลย่เหล่าน่�

	 ยกต้ัวอย่าง	4	บริษัทัยักษ์ใหญ่่ดิ้านเทัคโนโลย่ของโลกทั่�ไดิ้รับ

สมญ่านามว่าเป็็น	Big	Tech	ไดิ้แก่	Amazon,	Facebook	(Meta),	

Google	 และ	 Apple	 ก็ม่แนวทัางในการลงทุันเพ่อช้ดิเช้ยให้กับ 

สิ�งแวดิล้อมทั่�ช้ัดิเจน	 กระทัั�งนำามาส่อสารการต้ลาดิให้กับสินค้า 

และบริการในวงกว้าง	 เริ�มจาก	 Facebook	 หรือ	 Meta	 ผู้้้ก่อต้ั�ง	

Metaverse	ไดิ้แสดิงความมุ่งมั�นทั่�จะป็ล่อยมลพิษในห่วงโซ่คุณค่า

เป็็นศ้นย์ภายในป็ี	 2573	 เพ่อให้บรรลุเป็้าหมายน่�	Meta	 ไดิ้สร้าง

ฟาร์มกังหันลมแห่งใหม่ทั่�ขึ�นช้่อว่าเป็็นแหล่งพลังงานทั่�ใหญ่่ทั่�สุดิ

แห่งหนึ�งของโลก	ในรัฐไอโอวา	ป็ระเทัศสหรัฐอเมริกา	เพ่อรองรับ

วิสัยทััศน์การเป็ล่�ยนไป็ใช้้แหล่งพลังงานหมุนเว่ยน	 100%	 

 Virtual Reality, Actual Environmental Cost 
	 Today’s	 big	 companies	 are	 turning	 to	 embrace	 

environmental	 responsibility,	 in	 particular	 in	 energy	 

consumption	and	e-waste.	We	have	continuously	heard	

about	 big	 tech	 companies’	 commitment	 to	 sustainable	

energy,	 clean	 and	 renewable	 energy	 and	 net	 zero	 

emission.	 And	 this	 certainly	 means	 enormous	 costs	 in	

taking	care	of	the	planet.		

	 The	 world’s	 largest	 tech	 companies	 like	 Amazon,	

Facebook	(Meta),	Google	and	Apple,	have	set	clear	policies	

in	 investing	 in	 the	environment.	Facebook	or	Meta	has	

pledged	to	reach	net	zero	emission	across	its	value	chain	

by	2030.	A	new	wind	 turbine	 farm,	 one	of	 the	world’s	

largest	energy	sources,	 in	 Iowa,	 the	US,	was	set	up	to	

reach	 100%	 renewable	 energy	 use,	 which	 was	 finally	

achieved	 in	 early	 2021.	 In	 a	 sense,	 the	Metaverse	 has	

shaped	Meta	towards	a	sustainable	path.				

	 In	 2020	 Amazon	 launched	 The	 Climate	 Pledge,	 

a	 commitment	 to	 achieve	 net	 zero	 emission	 by	 2030.	 

The	company	is	expanding	renewable	energy	investment,	

with	37	new	renewable	energy	projects	across	the	world.	

These	new	projects	 increase	 the	 capacity	 of	Amazon’s	

renewable	 energy	 portfolio	 by	 nearly	 30%,	 from	 12.2	 

gigawatts	 (GW)	 to	 15.7	 GW,	 positioning	 the	 company	 

the	world’s	largest	buyer	of	renewable	energy.

	 Meanwhile,	 Google,	 one	 of	 the	 world’s	 biggest	 

around-the-clock	 energy	 consumer,	 has	 announced	 its	 

goal	 to	 reach	 100%	 renewable	 energy	 for	 global	 

operations	 through	 the	 24-7	 carbon-free	plan	by	 2030.	 

So	 far,	 Google	 has	 purchased	 the	 same	 quantity	 of	 

carbon	 offsets	 and	 renewable	 energy	 to	 make	 the	 

company’s	net	operational	carbon	emissions	zero.	Also,	

the	 company	 has	 greatly	 invested	 in	 the	 development	 

for	energy	efficiency.					



ทั่�มาของข้อม้ล/Sources	:	1.	https://earth.org/metaverse-energy- 

consumption/	 2.	 https://www.analyticsinsight.net/	 3.	 https://

www.ey.com/	4.	https://www.apple.com/environment/	5.	https://

sustainability.aboutamazon.com/	6.	https://sustainability.google/		

7.	https://www.weforum.org/
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ซึ�งสามารถึบรรลุเป็้าหมายไดิ้เม่อต้้นป็ี	 2564	 ท่ั�ผู้่านมา	 หากมอง 

ในอ่กมุมหนึ�ง	Metaverse	อาจเป็็นโครงการทั่�ทัำาให้	Meta	ป็รับต้ัว

ส้่การเป็็นเครือข่ายสังคมทั่�ยั�งยืนอย่างเต้็มทั่�ก็เป็็นไดิ้

	 ในป็ี	2562	Amazon	ไดิ้เป็ิดิต้ัว	The	Climate	Pledge	ซึ�ง 

เป็็นคำามั�นท่ั�จะบรรลุการป็ล่อยคาร์บอนสุทัธิุเป็็นศ้นย์ภายในปี็	 

2573	พร้อมขยายการลงทัุนดิ้านพลังงานหมุนเว่ยนอย่างต้่อเน่อง

ดิ้วยโครงการพลังงานหมุนเว่ยนใหม่	37	โครงการทัั�วโลก	ป็ัจจุบัน	

โครงการต้า่งๆ	เพิ�มกำาลงัการผู้ลติ้พลงังานหมนุเว่ยนของ	Amazon	

ได้ิเกอืบ	30%	จาก	12.2	กกิะวตั้ต้	์(GW)	เป็น็	15.7	กกิะวตั้ต้	์(GW)	

ทัำาให้	Amazon	เป็็นผู้้้ซื�อพลังงานหมุนเว่ยนรายใหญ่่ทั่�สุดิของโลก	

	 ดิ้าน	Google	ทั่�เป็็นผู้้้บริโภคพลังงานรายใหญ่่จากศ้นย์ข้อม้ล

ขนาดิยักษ์ทั่�ทัำางานต้ลอดิเวลา	 ก็ไดิ้กำาหนดิเป็้าหมายเช้ิงรุกอย่าง

เดิน่ชั้ดิในการใช้้พลงังานหมนุเว่ยน	100%	และพลงังานท่ั�ป็ราศจาก

คาร์บอนภายใต้้ช่้อ	24-7	ภายในปี็	2573	เช่้นกนั	ทั่�ผู่้านมา	Google	 

ไดิ้ซื�อคาร์บอนออฟเซ็ต้และพลังงานหมุนเว่ยนในป็ริมาณเทั่ากัน

เพ่อทัำาให้การป็ล่อยคาร์บอนสุทัธิุในการดิำาเนินงานของบริษัทัเป็็น

ศ้นย์	และยังใช้้เม็ดิเงินลงทัุนมหาศาลในการพัฒนาระบบต้่างๆ	ทั่�

จะช้่วยให้สามารถึบริหารและใช้้พลังงานไดิ้อย่างม่ป็ระสิทัธุิภาพ

ส้งสุดิอ่กดิ้วย

	 สำาหรับ	 Apple	 ผู้้้ผู้ลิต้อุป็กรณ์โมบายยักษ์ใหญ่่	 ก็ต้ั�งเป็้าทั่�จะ

สร้างผู้ลิต้ภัณฑ์์ทั่�ม่คาร์บอนเป็็นศ้นย์ภายในป็ี	 2573	 โดิยเร่ยกใช้้

การออกแบบคาร์บอนต้ำ�า	หรือ	Low-carbon	design	ช้่วยให้เกิดิ

การใช้้วัสดุิอย่างมป่็ระสิทัธิุภาพมากขึ�น	 และลดิป็ริมาณพลงังานทั่�ใช้้	 

นอกจากน่�ในอาคารต้า่งๆ	ของ	Apple	ยังใช้้ไฟฟา้หมนุเว่ยน	100%	

และภายในป็ี	2573	Apple	จะใช้้แหล่งพลังงานสะอาดิในการผู้ลิต้

ผู้ลิต้ภัณฑ์์ทัุกช้ิ�นอ่กดิ้วย	

 

 Metaverse อาจเป็็นตัวเร่่งให็้ธุุร่กิจต้องเป็็นมิตร่
 ต่อสิ่งแวดล้อม และธุุร่กิจของคุณก็เชั่นกัน
	 จริงอย้่	ทั่�เราสามารถึใช้้ป็ระโยช้น์จาก	Metaverse	ในการลดิ

ค่าใช้้จ่าย	ลดิคาร์บอนไดิออกไซด์ิจากการเดินิทัางไป็ยังสถึานท่ั�ต่้างๆ	ได้ิ	 

โดิยเฉพาะการเดินิทัางข้ามป็ระเทัศ	แต้ป่็ระโยช้น์ทัางออ้มทั่�แทัจ้รงิ

ของ	Metaverse	ซึ�งมผู่้ลกระทับท่ั�ยิ�งใหญ่่กว่าน่าจะเป็็น	“การัผิล้กัดนั 

ให็้ธุุรักิจต่้องเป็็นมิต่รัต่่อสิ่ิ�งแวดล้้อมมากข้ึ้�น”	 โดิยเฉพาะ 

ดิ้านพลังงานและการจัดิการขยะอิเล็กทัรอนิกส์	 ในอนาคต้	 ธุุรกิจ

ไมว่า่เล็กหรือใหญ่โ่ดิยเฉพาะธุรุกิจในห่วงโซ่อปุ็ทัานของบริษทััยกัษ์

ใหญ่่ต่้างต้้องเป็ล่�ยนต้ัวเองกันถึ้วนหน้า	 เพราะโลกไม่สามารถึ

รองรับก๊าซเรือนกระจกทั่�เพิ�มขึ�นอย่างรุนแรงไดิ้ฉันใดิ	 โลกธุุรกิจ 

ก็ไม่สามารถึรองรับบริษัทัทั่�เพิกเฉยต้่อสิ�งแวดิล้อมไดิ้ฉันนั�น!

	 เห็นแล้วใช้่ไหมว่า	 การมาถึึงของ	 Metaverse	 แม้ดิ้ไกลต้ัว 

ผู้้ป้็ระกอบการอตุ้สาหกรรม	แต้แ่ทัท้ั่�จริงแลว้	อาจใกลต้้วัและสง่ผู้ล

ช้นิดิ	“รัวดเรั็วแล้ะรัุนแรัง”	อย่างทั่�คุณคิดิไม่ถึึงเลยทั่เดิ่ยว!

	 Apple,	one	of	the	world’s	largest	smartphone	producers,	 

has	planned	that	every	Apple	device	sold	has	net	zero	

climate	 impact	 by	 2030,	 through	 low-carbon	 design.	 

Additionally,	 the	 company’s	 buildings	 are	 operated	 on	 

100%	renewable	energy.	And	clean	energy	sources	will	be	

used	in	manufacturing	all	products.		

 The Metaverse -- a possible wake-up call  
 for businesses, including yours, to be more  
 eco-friendly.
	 It	 is	 true	 that	 the	Metaverse	can	help	 lessen	costs	 

and	CO2	emissions	from	commuting	or	travelling.	However, 

the	real	 impact	of	the	Metaverse	could	possibly	be	the	

push	 for	 companies	 to	 become	 more	 environmentally	

friendly,	in	particular	in	energy	and	e-waste	management.		

The	 future	 is	 that	all	businesses,	big	or	small,	need	 to	

adapt	sooner	or	later	in	the	world	where	companies	who	

ignore	the	environment	cannot	thrive.			

	 The	world	 of	Metaverse	 is	 not	 far	 away	 as	 it	may	 

seem.	And	its	impacts	are	highly	likely	to	be	mighty	and	at	 

lightning	speed	that	exceed	the	limit	of	our	imagination!					



CSR
Archives 

รวมเรื่องราวการเติมเต็มชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กนอ.

30 Challengeecomagazine

นวัตกรรมนี้ดีต่อใจ..ติดตาม “กากของเสีย
แบบ Real Time” ได้ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

Real-Time Waste Transport Monitoring 
in the Northern Region Industrial Estate 
is a Feel-Good Innovation

	 ในกระบวนการผลิิตสิินค้้าต่างๆ	 ย่่อมต้องก่อให้้เกิดขย่ะแลิะ

กากของเสิยี่ซ่ึ่�งตอ้งการวธีิีในการกำาจัดัแตกตา่งกนั	ทีนีี�	ห้ลิาย่ๆ	ค้น

ทีี�เค้ย่สิงสิัย่ว่าขย่ะแลิะกากของเสิีย่ในนิค้มอุตสิาห้กรรมถููกจััดการ

อย่่างไร?	วันนี�เรามีค้ำาตอบพร้อมนวัตกรรมดีๆ	ทีี�จัะทีำาให้้คุ้ณอุ่นใจั

ได้มาฝาก

	 ทีี�ผา่นมา	กนอ.	ให้ค้้วามสิำาค้ญัแลิะเขม้งวดในเรอ่งการจัดัการ

ขย่ะมูลิฝอย่	รวมถู่งกากของเสิีย่ทีี�เป็็นอันตราย่ซึ่่�งต้องถููกสิ่งต่อไป็

กำาจััด	ณ	โรงรับกำาจััดต่างๆ	โดย่กระบวนการกำากับดูแลิของ	กนอ.	

ในป็ัจัจัุบัน	มีขั�นตอนดังภาพ

 When there are industrial activities, wastes are  

inevitable.		Waste	management	may	differ	from	place	to	

place.		In	the	industrial	estates	we	have	an	innovation	in	

managing	waste,	which	will	certainly	make	all	parties	feel	

happy	and	hopeful	for	the	future.			

	 In	the	past,	the	I-EA-T	has	a	strict	policy	in	disposal	

of	industrial	waste	including	hazardous	waste,	which	were	

sent	to	waste	disposal	plants	under	I-EA-T’s	supervision.	

The	process	is	described	in	the	following	chart.	



I-EA-T’s supervision process on waste management

กระบวนการกำ กับของ กนอ. ในปัจจุบัน
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	 The	more	factories	setting	up	in	the	industrial	estates,	

the	 more	 industrial	 activities	 and	 the	 more	 quantity,	 

and	types	of	wastes.	And	therefore,	it	is	essential	for	the	

I-EA-T	to	have	a	stricter	control.	An	innovative	industrial	

waste	 transport	 monitoring	 system	 is	 developed	 using	 

big	data	and	technology	to	keep	track	of	waste	transport.	

This	innovation, Real-time Waste Transport Monitoring 

System,	 is	 now	 being	 installed	 for	 operation	 at	 the	 

Northern	Region	Industrial	Estate	in	2022.		

	 เม่อนิค้มอุตสิาห้กรรมมีโรงงานมาตั�งอยู่่มากข่�น	 กิจักรรมการ

ผลิิตทีี�มากข่�นรวมถู่งสิินค้้าทีี�มีค้วามซัึ่บซึ่้อน	 ย่ิ�งก่อให้้เกิด	 ขย่ะ 

แลิะกากของเสิีย่จัำานวนมากแลิะมีค้วามห้ลิากห้ลิาย่	กนอ.	จั่งต้อง

ย่ิ�งคุ้มเขม้ไม่ให้้เกดิค้วามผิดพลิาดในกระบวนการขนส่ิงกากของเสีิย่

ทีี�เป็็นอันตราย่ต่างๆ	ดังนั�น	จัง่มีการพัฒนานวัตกรรมในการติดตาม

การเค้ลิ่อนย่้าย่กากของเสิีย่ของโรงงาน	 โดย่นำาเทีค้โนโลิย่ีทีี� 

ช่่วย่เพิ�มป็ระสิิทีธิีภาพการติดตามการขนส่ิง	 รวมถู่งเทีค้โนโลิย่ี 

ระบบฐานข้อมูลิห้รือ	 Big	 Data	 มาป็ระยุ่กต์ใช่้	 เริ�มต้นนำาร่องทีี� 

นคิ้มอตุสิาห้กรรมภาค้เห้นอืในช่่อ “โครงการติิดติามการเคล่ื่อนย้้าย้ 

กากของเสีีย้ของโรงงานแบบ Real Time”	ซ่ึ่�งเริ�มมกีารใช้่งานจัริง 

แลิ้วในป็ี	2565

Factories produce wastes
โรงงานก่อกำ เนิดกาก ขออนุญาต ใบกำ กับขนส่ง รถขนส่ง ทางเข้า-ออก โรงรับกำ จัด

Request for permission Transport Tag  Waste transport truck Entrance Waste Disposal Plants 

Overview
Register a hazardous waste 
transport truck to receive an RFID 
Tag. A GPS is installed in every 
hazardous waste transport truck.

ลงทะเบียนรถขนย้ายกากของเสียอันตราย
เพื่อรับ RFID TAG  รถขนย้ายกากของเสีย
อันตรายต้องติดตั้ง GPS ติดตามทุกคัน

ผู้แจ้งขอเคลื่อนย้ายกากของเสียอันตรายทำ เรื่อง
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับชนิดขยะ น้ำ หนัก สถานีต้นทาง
และสถานีปลายทาง และเลือกรถที่จะขนย้ายกากของเสีย
ที่มี RFID TAG และระบบ GPS ติดตาม
ที่ลงทะเบียนไว้ให้ กนอ. ทราบ

Fill in information about types and weight 
of wastes, stations of origin and destination, 
then choose a truck registered with I-EA-T.

กนอ. รับเรื่องอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

Request for permission  
received by the I-EA-T.

 เมื่อ กนอ. ทำ การอนุมัติ จึงสามารถ
ขนย้ายของเสียอันตรายไปยัง
โรงกำ จัดขยะได้ และเมื่อรถขนย้าย
ของเสียอันตรายผ่านจุดตรวจขาเข้า
ที่ติดตั้งอุปกรณ์อ่าน RFID 
ระบบฯ จะเริ่มติดตามรถขนย้าย 

After getting the I-EA-T’s 
permission, the register truck 
can pass the checkpoint for 
RFID scanning and 
the waste transport 
monitoring system starts 
operating. 

When the truck arrives at the waste disposal plant, a staff will fill in 
information for the process  to be switched off.

รถบรรทุกของเสียอันตรายมาถึงโรงกำ จัดขยะ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ทำ การกรอกข้อมูลเพื่อปิดโปรเซสขบวนการ

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

โรงงาน 
A Factory

กนอ.
 I-EA-T

รถบรรทุกขนของ
เสียอันตราย   

A waste truck

โรงกำ จัดขยะของเสียอันตราย
 At the waste 
disposal plant 



CSR
Archives 

รวมเรื่องราวการเติมเต็มชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กนอ.
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	 เม่อโรงงานดำาเนินการเรีย่บร้อย่	 ก็จัะเข้าสิู่ขั�นตอนทีี�	 2	 คื้อ	

กนอ.	ตรวจัสิอบข้อมลูิห้ลัิกฐานพร้อมพิจัารณาอนุมตั	ิห้รือไมอ่นมุตัิ	

จัากนั�นเข้าสิู่ขั�นตอนทีี�	 3	ห้าก	กนอ.	อนุมัติ	 โรงงานก็จัะสิามารถู

เริ�มต้นทีำาการขนย้่าย่กากของเสิีย่อันตราย่ไป็ย่ังสิถูานีป็ลิาย่ทีาง 

ค้ือโรงรับกำาจััดขย่ะได้	โดย่เสิ้นทีางการขนย่้าย่จัะมีจัุดตรวจัขาเข้า

ทีี�ติดตั�งอุป็กรณ์อ่าน	 RFID	 เม่อรถูคั้นดังกลิ่าวขับผ่าน	 อุป็กรณ์ 

ก็จัะเริ�มทีำาการติดตามการขนย่้าย่โดย่อัตโนมัติทีันทีี	

	 โดย่ห้ลัิกการตดิตามการเค้ล่ิอนย่า้ย่กากอตุสิาห้กรรมอนัตราย่

แบบ	 Real	 Time	 ป็ระกอบด้วย่	 4	 ขั�นตอนห้ลิัก	 เริ�มต้นจัาก	

“โรงงาน”	 ซ่ึ่�งจัะต้องลิงทีะเบีย่นรถูขนย่้าย่กากของเสิีย่อันตราย่ 

เพ่อรับ	 RFID	 TAG	 สิำาห้รับติดบริเวณไฟห้น้าฝั�งค้นขับรถูแลิะ 

จัะต้องติดตั�ง	 GPS	 ในรถูขนย่้าย่กากของเสิีย่ทุีกคั้น	 จัากนั�น	 

โรงงานจัะต้องดำาเนนิการ	“แจ้้งขอเคล่ื่อนย้้าย้กากของเสีีย้อนัติราย้” 

มาทีี�	 กนอ.	 โดย่ทีำาเร่องกรอกข้อมลูิเกี�ย่วกบัช่นิดขย่ะ	 นำ�าห้นกัของกาก	 

สิถูานีต้นทีางแลิะสิถูานีป็ลิาย่ทีางทีี�จัะนำาขย่ะไป็กำาจััด	แลิะระบุรถู

ทีี�จัะทีำาการขนย้่าย่กากของเสิีย่ตามทีี�ลิงทีะเบีย่นไว้	 (เป็็นรถูทีี�มี	

RFID	TAG	แลิะ	GPS	ติดตาม)	ทีั�งห้มดนี�ทีำาไดบ้นช่่องทีางออนไลิน์

ซ่ึ่�งสิะดวก	 รวดเร็ว	 ช่่วย่ให้้ผู้ป็ระกอบการแลิะเจั้าห้น้าทีี�ทีำางาน 

ได้ง่าย่ข่�น

	 The	 Real-time	Waste	 Transport	 Monitoring	 System	

consists	of	four	steps:	beginning	at	a	factory,	a	hazardous	

waste	transport	truck	is	registered	to	receive	an	RFID	Tag,	

to	be	attached	on	driver	side	headlight	while	a	GPS	is	

also	installed	in	every	truck.	The	factory	requests	waste	

transport	permission	from	I-EA-T	by	providing	information	

about	wastes,	and	the	truck	online	for	convenience	and	

quick	operation.	

	 Step	 2,	 the	 I-EA-T	 inspects	 the	 information	 for	 

permission.	Step	3,	after	getting	the	I-EA-T’s	permission,	

waste	will	be	transport	by	the	register	truck	to	the	waste	

disposal	plant,	via	the	checkpoint	for	RFID	scanning.	At	

this	 point	 the	 waste	 transport	 monitoring	 system	 starts	

operating.	

The RFID tag for waste transport permission attached 
on driver side headlight

The monitor depicting the Real-time Waste Transport 
Monitoring System in action

ภาพแผ่น RFID  สำ หรับรถขนกากของเสียอันตราย ติดบริเวณไฟหน้าฝั่งคนขับรถ

ภาพจอภาพแสดงระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากของเสียอันตราย
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	 ขั�นตอนทีี�	4	ซ่ึ่�งเป็น็ขั�นตอนสุิดท้ีาย่	คื้อ	รถูบรรทีกุกากของเสิยี่

อันตราย่ไป็ถู่งย่ังโรงรับกำาจััด	 เม่อมาถู่งแลิ้วเจั้าห้น้าทีี�จัะทีำาการ

ตรวจัสิอบพร้อมกรอกข้อมลูิเพ่อปิ็ดกระบวนการ	 ห้รือทีี�เรยี่กสิั�นๆ	 ว่า	 

“ปิ็ดใบงาน”	 ซ่ึ่�งจัะป็ิดใบงานได้ก็ต่อเม่อกากไป็ถู่งป็ลิาย่ทีางแลิะ 

เจั้าห้น้าทีี� ได้รับใบกำากับการขนส่ิงฉบับทีี� 	 6	 จัากผู้ รับกำาจััด 

ป็ลิาย่ทีาง	 ซ่ึ่�งเป็็นนำ�าห้นักกากจัริงแล้ิวเท่ีานั�น	 โดย่ฐานข้อมูลิการ

ขนย่้าย่กากของเสิีย่ทีั�งห้มดจัะถููกนำาข่�นสิู่ระบบค้ลิาวด์จั่งอัป็เดต 

อยู่่เสิมอแลิะเรีย่กดูได้แบบเรีย่ลิไทีม์	

	 สิิ�งทีี�สิร้างค้วามอุ่นใจัให้้แก่ป็ระช่าช่น	 โดย่เฉพาะชุ่มช่นทีี�อยู่่

รอบนิค้มอุตสิาห้กรรมก็คื้อ	 ระบบการแจั้งเตือนตั�งแต่รถูออกจัาก

สิถูานีต้นทีางจันถู่งสิถูานีป็ลิาย่ทีาง	 กรณีมีการออกนอกเส้ินทีาง	

ห้รอืเข้าไป็ย่งัพื�นทีี�เสิี�ย่งระบบจัะทีำาการแจัง้เตอืนให้้เจัา้ห้น้าทีี�ทีราบ

โดย่อัตโนมัติผ่านทีาง	Line Official Account ‘GPS_Alert’ 

	 ในอนาค้ต	นวตักรรมทีี�ดต่ีอใจัอย่่างโค้รงการติดตามการเค้ล่ิอนย้่าย่ 

กากของเสิยี่ของโรงงานแบบ	Real	Time	จัะทีำาห้นา้ทีี�เป็น็ห้เูป็น็ตา

ค้อย่สิอดส่ิองแลิะบันที่กข้อมูลิการเค้ล่ิอนย้่าย่กากของเสิีย่ของ

โรงงานในนิค้มอุตสิาห้กรรมทีั�วป็ระเทีศ	 แลิะช่่วย่ให้้ทุีกขั�นตอน 

มีค้วามโป็ร่งใสิ	ชุ่มช่นแลิะป็ระช่าช่นจั่งมั�นใจัได้อย่่างเต็มทีี�

ทีี�มาของข้อมูลิ:	นิค้มอุตสิาห้กรรมภาค้เห้นือ

	 The	last	step	is	when	the	truck	arrives	at	the	waste	

disposal	plant,	a	staff	will	check	information	for	the	process	

to	be	switched	off.	The	process	is	closed	only	when	the	

waste	 arrives	 at	 the	 waste	 disposal	 plant	 and	 a	 staff	 

receives	the	6th	waste	transport	notice,	showing	the	exact	

weight	of	waste,	from	the	destination	staff.	All	the	waste	

transport	information	will	be	stored	in	the	Cloud	system	

and	updated	for	real-time	monitoring.

	 A	feel-good	factor	for	the	general	public,	in	particular	

people	living	in	nearby	the	industrial	estates	is	the “GPS 

Alert”	when	the	truck	leaving	the	factory	and	on	the	way	

to	the	destination.		In	case	of	the	truck	going	out	of	track,	

the	system	will	alert	via Line Official Account ‘GPS_Alert’

	 In	 the	 near	 future,	 this	 Real-Time	Waste	 Transport	

Monitoring	system	will	become	a	watchdog	for	transparency 

in	 all	 steps	 of	waste	management	 in	 industrial	 estates	

across	the	country.	From	now	on	people	in	the	communities 

surrounding	industrial	estates	and	all	parties	involved	can	

rest	assured	and	feel	good	about	industrial	estates’	waste	

management.

Source	:	the	Northern	Region	Industrial	Estate

An example of GPS-RFID tracking after waste transport monitoring

Line Official Account : “GPS Alert” 

ภาพตัวอย่างการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังการติดตามรถเคลื่อนย้ายกากของเสีย 
(GPS - RFID Tracking)

ภาพแสดงการแจ้งเตือนผ่าน  Line Official Account “GPS Alert”  



รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมทางธุรกิจของ กนอ. ในรอบ 3 เดือน
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 กนอ. ร่ว่มมอื กร่มการ่ค้้าภายใน และบร่ษัิัท ไปร่ษัณีียไ์ทย จำำากัด 

(ปณีท.) ช่่วยเพิ่ิ�มช่่องทางการ่จำำาหน่ายผลไม้ให้แก่เกษัตร่กร่ โดย

นำาร่่อง ณี นิค้มอุตสาหกร่ร่มอมตะซิิตี� ช่ลบุร่ี จำ. ช่ลบุร่ี  โดย รศ. ดร. 

วีีริศ อััมระปาล ผู้้�ว่ีาการ กนอั. ได�กล่าวีถึึงควีามร่วีมมือัในครั�งนี�ว่ีา  

ทั้ั�งสามหน่วียงานมีเป้าหมายเพิิ่�มช่่อังทั้างการจำำาหน่ายและกระจำายผู้ลไม�

จำากผู้้�ผู้ลิตส่้ผู้้�บรโิภคตั�งแต่ช่่วีงต�นฤดก้าล แบ่งเป็นแนวีทั้างการช่่วียเหลือั  

2 ร้ปแบบ คือั 1) ร้ปแบบ Pre-order โดย กนอั. จำะประช่าสัมพิ่ันธ์ ์

ให�ผู้้�ประกอับการทั้ี�อัย้่ภายในนิคมอัุตสาหกรรมในกำากับด้แล และมี 

ควีามสนใจำสามารถึ Pre-order ผู้ลไม�ตามฤด้กาล ด�าน ปณทั้. จำะช่่วีย

จำัดทั้ำาระบบการบริหารจำัดการคำาสั�งซื้ื�อั (Order) และจำัดส่งผู้ลผู้ลิตไปยัง

ผู้้�บริโภคทั้ี�อัย้่ในนิคมอัุตสาหกรรมต่าง ๆ และ 2) ร้ปแบบการตั�ง 

จำุดจำำาหน่ายโดย กนอั. จำัดสรรพืิ่�นทั้ี�ในนิคมอัุตสาหกรรมให�เกษตรกร

สามารถึวีางจำำาหน่ายผู้ลไม�ตามฤด้กาล ซึื้�งจำะช่่วียให�ประช่าช่นมีโอักาส

ได�ซื้ื�อัผู้ลไม�ในราคาทั้ี�เหมาะสม เป็นการช่่วียเหลือัเกษตรกรผู้้�ปล้กผู้ลไม� 

ในการแก�ปัญหาผู้ลไม�ล�นตลาดและกระตุ�นเศรษฐกิจำในภาพิ่รวีม โดยมี

การเปดิจำดุจำำาหนา่ยผู้ลไม� ณ นคิมอัตุสาหกรรมอัมตะซิื้ตี� ช่ลบรุ ีจำ. ช่ลบรุี 

เป็นแห่งแรก บริเวีณลานอัเนกประสงค์ โลตัส สาขาอัมตะนคร เพิ่่อั

จำำาหน่ายมะม่วีงพิ่ันธุ์์ฟ้้าลั�นจำากจำังหวีัดพิ่ิจำิตร ถึือัเป็นการขยายช่่อัง

ทั้างการจำดัจำำาหน่าย ขยายกลุม่ลก้ค�า และสร�างโอักาสให�ผู้้�ผู้ลิตได�พิ่บกับ

ผู้้�บริโภคอัีกทั้างหนึ�งด�วีย 

 The I-EA-T, in collaboration with the Department of 

Internal Trade and Thailand Post, is offering marketing 

channels to help fruit farmers increase sales volume via 

“Kick Off” campaign, which literally kicked off at the Amata 

City Chonburi Industrial Estate, Chonburi province. I-EA-T 

Governor Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala revealed that  

the collaborationof the three organizations aims to offer 

additional channels to help farmers to sell their fruits. There 

are two marketing strategies: 1) pre-order sales, which will be 

promoted by the I-EA-T to business operators in industrial 

estates nationwide whereas Thailand Post will be responsible 

for managing the orders and sending them to buyers, and  

2) vendor booths at industrial estates for general public to  

buy fruits at reasonable prices. This campaign can solve  

the problem of too many fruits in the markets, stimulate  

domestic consumption, and offer a chance for sellers to meet 

consumers. The first booth was opened at the Multi-purposed 

lawn, Lotus, Amata City Branch, the Amata City Industrial 

Estate in Chonburi province, selling “Falan” mangoes from 

Pichit province.  

กนอ. กรมการค้้าภายใน และ ปณท. ผนึกกำลังช่่วย
เกษตรกรเพิ่่�มช่่องทางจำำหน่ายผลไม้ Kick Off 
นำร่อง ณ น่ค้มฯ อมตะซิ่ต้� ช่ลบุุร้

“Kick Off” Campaign to Boost Fruit Sales at 
Amata City Chonburi Industrial Estate

วันที่ 8 เมษายน 2565 I April 8, 2022 
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 I-EA-T Deputy Governor (Operation Function 2)  

Tada Soontonphan, as a representative of I-EA-T Governor 

Assoc. Prof.  Dr. Veeris Ammarapala, attended the opening 

ceremony of the first Net Zero Showroom with smart and green 

energy solutions on April 25, 2022. The opening ceremony was 

presided over by M.L. Chayotid Kridakon; and joined  

by Jackie Chang, President of Delta Electronics (Thailand)  

PCL; Viboon Kromadit, Chairman of Amata Corporation PCL, 

the Board of Investment, and business operators in the  

Amata City Chonburi Industrial Estate.

 The Delta’s Net Zero Showroom showcases industrial 

automation solutions for smart plants with Novo Touch screen 

and Innergie’s mobile charger to ease the processes of daily 

routines. In addition, outdoor system solutions include smart 

lighting and EV charging stations. The Net Zero Showroom  

is located at the Service Center, Amata Building, Amata  

Chonburi Industrial Estate.

 ร่ศ. ดร่. วีร่ิศ อัมร่ะปาล ผ้้ว่าการ่ กนอ. ได้มอบหมายให้  

นายธาดา สุนทร่พิ่ันธุ์ ร่องผ้้ว่าการ่ (ปฏิิบัติการ่ 2) เข้้าร่่วมพิ่ิธีเปิดตัว

โช่ว์ร่้ม Net Zero แห่งแร่ก เม่อัวีันทั้ี� 25 เมษายน 2565 ด�วียโช่ล้ช่ัน

สะอัาดและอััจำฉริยะ โดยมีหม่อัมหลวีง ช่โยทั้ิต กฤดากร เป็นประธ์าน

ในพิิ่ธ์ี นายแจำ็คกี� จำาง ประธ์านบริษัทั้ บมจำ. เดลต�า อัีเล็คโทั้รนิคส์ 

(ประเทั้ศไทั้ย) นายวีิบ้ลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธ์านเจำ�าหน�าทั้ี� 

การตลาด บริษัทั้ อัมตะ คอัร์ปอัเรช่ัน จำำากัด (มหาช่น) สำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทัุ้น (BOI) และผู้้�ประกอับการใน 

นิคมอัุตสาหกรรมอัมตะซื้ิตี� ช่ลบุรี

 ทั้ั�งนี�โช่วี์ร้มดังกล่าวีมีการจำัดแสดงโซื้ล้ช่ันระบบอัุตสาหกรรม

อััตโนมัติสำาหรับโรงงานอััจำฉริยะ พิ่ร�อัมด�วียโซื้ล้ช่ันจำอัแสดงผู้ลอััจำฉริยะ 

Novo Touch และโซื้ล้ช่ันอัุปกรณ์ช่าร์จำมือัถึือัขอัง Innergie ทั้ี�ช่่วีย 

ยกระดับประสบการณ์การทั้ำางานและการใช่�ชี่วีิต รวีมไปถึึงโซื้ล้ชั่น 

นอักอัาคาร เช่่น เสาไฟ้อััจำฉริยะ และโซื้ล้ชั่นสถึานีช่าร์จำรถึยนต์ไฟ้ฟ้้า 

EV ขอังเดลต�า ณ ตึกอัมตะ เซื้อัร์วีิส เซ็ื้นเตอัร์ นิคมอัุตสาหกรรม 

อัมตะซื้ิตี� ช่ลบุรี

Thailand’s First Net Zero Showroom Launched 
with Smart, Green Energy Solutions 

พิ่่ธี้เปิดตัวโช่ว์รูม Net Zero แห่งแรก ด้วยโช่ลูช่ันสะอาด
และอัจำฉร่ยะ

วันที่ 25 เมษายน 2565 I  April 25, 2022 

3

กนอ. ร่วมประชุ่มค้ณะกรรมการส่งเสร่มการจำัดตั�ง
น่ค้มอุตสาหกรรมราช่ทัณฑ์์

I-EA-T and Authorities Plan to Set Up 
“Correctional Industrial Estate” 

วันที่ 26 เมษายน 2565 I  April 26, 2022 

 ร่ศ. ดร่. วีร่ิศ อัมร่ะปาล ผ้้ว่าการ่ กนอ. พิ่ร่้อมด้วย นางสาวนิภา 

ร่ขุ้มธร์ุ่ ผ้ช่้่วยผ้ว่้าการ่ (ยุทธศาสตร์่) ร่กัษัาการ่ ร่องผ้ว่้าการ่ (ยุทธศาสตร์่) 

และผ้้บร่ิหาร่ กนอ. เข้้าร่่วมปร่ะชุ่มค้ณีะกร่ร่มการ่ส่งเสร่ิมการ่จำัดตั�ง

นิค้มอุตสาหกร่ร่มร่าช่ทัณีฑ์์ ค้รั่�งที� 1/2565 เม่อัวัีนทั้ี� 26 เมษายน 

2565 ร่วีมกับศาสตราจำารย์พิ่ิเศษ วีิศิษฏ์์ วีิศิษฏ์์สรอัรรถึ ปลัดกระทั้รวีง

ยุติธ์รรม ในฐานะประธ์านคณะกรรมการฯ นายสหการณ์ เพิ่็ช่รนรินทั้ร์ 

รอังปลัดกระทั้รวีงยุติธ์รรม หัวีหน�ากลุ่มภารกิจำด�านพัิ่ฒนาพิ่ฤตินิสัย  

 I-EA-T Governor Assoc. Prof. Dr. Veeris Ammarapala, 

together with Acting Deputy Governor (Corporate Strategy) 

Nipa Rukamatu and I-EA-T executives attended the meeting 

of the Committee for the Correctional Industrial Estate 

Promotion No. 1/2565 on April 26, 2022 at the Meeting Room 

10-11 of the Ministry of Justice. The meeting aimed to set up 

the Correctional Industrial Estate and was participated by 



รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมทางธุรกิจของ กนอ. ในรอบ 3 เดือน

Business
SNAPSHOTS
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 กนอ. จำัดพิ่ิธีปร่ะกาศเจำตนาร่มณ์ีนิค้มอุตสาหกร่ร่ม Smart  

Park มุ่งส้่ค้วามเป็นกลางทางค้าร่์บอน โดย ร่ศ. ดร่. วีร่ิศ อัมร่ะปาล 

ผ้ว่้าการ่ กนอ. กล่าวร่ายงานในพิิ่ธปีร่ะกาศเจำตนาร่มณ์ีนิค้มอตุสาหกร่ร่ม  

Smart Park มุ่งส่้ค้วามเป็นกลางทางค้าร่์บอน โดยมี นายนรินทั้ร์ 

กัลยาณมิตร ประธ์านกรรมการ กนอั. ให�เกียรติเป็นประธ์านในงานและ

กล่าวีนำาในการประกาศเจำตนารมณ์ฯ และนายช่นะ ภ้มี นายกสมาคม

อัุตสาหกรรมป้นซื้ีเมนต์ไทั้ย กล่าวีสนับสนุนนโยบายการลดการปล่อัย 

ก๊าซื้เรือันกระจำกขอัง กนอั. พิ่ร�อัมด�วียคณะผู้้�บริหาร กนอั. ให�เกียรตร่ิวีมงาน  

โดยการประกาศเจำตนารมณฯ์ ในครั�งนี� มวีีตัถึปุระสงคเ์พิ่อ่ัลดการปลอ่ัย

ก๊าซื้คาร์บอันไดอัอักไซื้ด์ และเพ่ิ่อัให�บรรลุเป้าหมายควีามเป็นกลาง 

ทั้างคาร์บอัน (Carbon Neutrality) ภายใน พิ่.ศ. 2593 ตามนโยบาย

รัฐบาล และ กนอั. ยังได�ร่วีมกับสมาคมอุัตสาหกรรมป้นซีื้เมนต์ไทั้ย  

4

กนอ. จำัดพิ่่ธี้ประกาศเจำตนารมณ์น่ค้มอุตสาหกรรม 
Smart Park มุ่งสู่ค้วามเป็นกลางทางค้าร์บุอน

I-EA-T Smart Park’s Declaration of Intention 
towards Carbon Neutrality

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  I  May 10, 2022

 I-EA-T declared the Smart Park’s intention to achieve  

carbon neutrality. I-EA-T Governor Assoc. Prof. Dr. Veeris  

Ammarapala presented a report in the ceremony of the Smart 

Park’s Declaration of Intention towards carbon neutrality,  

presided over by I-EA-T Chairman Narin Kalayanamit. On  

this occasion, Chairman of the Thai Cement Manufacturers 

Association Chana Poomee supported the I-EA-T’s GHG  

emission reduction policy.  The Smart Park’s Declaration of 

Intention towards carbon neutrality aims to achieve carbon 

neutrality by the year 2050, in compliance with the government 

policy. Around 120,000 cubic meters or 40,000 tonnes of 

eco-friendly ready-mix concrete, will be used in the construction  

นางสาวีนนัทั้รศัมิ� เทั้พิ่ดลไช่ย ผู้้�ตรวีจำราช่การกระทั้รวีงยุติธ์รรม ผู้้�อัำานวียการ 

สำานกังานส่งเสริมสัมมาชี่พิ่ฯ นายช่าญ วีชิ่รเดช่ รอังอัธิ์บดีกรมราช่ทัั้ณฑ์์ 

(ผู้้�แทั้นอัธ์บิดกีรมราช่ทั้ณัฑ์์) และนางสาวีพิ่วีงทั้พิิ่ย์ นวีลขาวี ผู้้�อัำานวียการ 

กอังบรหิารและส่งเสริมเครอืัข่ายคมุประพิ่ฤต ิ(ผู้้�แทั้นอัธ์บิดีกรมคมุประพิ่ฤต)ิ  

เพ่ิ่อัหารอืัถึึงการดำาเนนิการขบัเคล่อันการจำดัตั�งนคิมอัตุสาหกรรมราช่ทั้ณัฑ์์  

ณ ห�อังประชุ่มกระทั้รวีงยุตธิ์รรม 10-11 อัาคารกระทั้รวีงยติุธ์รรม ชั่�น 10

 โดยทั้ี�ประชุ่มคณะรัฐมนตรีเม่อัวีันทั้ี� 19 ตุลาคม 2564 ได�มีมติ 

เห็นช่อับแนวีทั้างการจำัดตั�งนิคมอุัตสาหกรรมราช่ทัั้ณฑ์์ เพิ่่อัยกระดับ

ฝีมืีอัแรงงานให�เป็นแรงงานทั้ี�มคีณุภาพิ่ ซึื้�งได�มีการเชิ่ญช่วีนเอักช่นเสนอั

พืิ่�นทั้ี�เพ่ิ่อัจัำดตั�งนคิมอุัตสาหกรรม ในพิ่ื�นทั้ี�เป้าหมาย 5 จำงัหวีดั ประกอับด�วีย  

จำังหวีัดสมุทั้รสาคร สมุทั้รปราการ ฉะเช่ิงเทั้รา ช่ลบุรี และระยอัง  

ในร้ปแบบร่วีมดำาเนินงานกับ กนอั. ภายใต�หลักเกณฑ์์และเง่อันไข  

รวีมทั้ั�งเช่ิญช่วีนผู้้�ประกอับการในนิคมอัุตสาหกรรมทั้ี�มีควีามสนใจำ 

รับแรงงานผู้้�ต�อังขังทั้ี� เข�าหลักเกณฑ์์การพิ่ักการลงโทั้ษกรณีมี 

เหตุพิ่ิเศษ ตามโครงการสร�างงาน สร�างอัาช่ีพิ่ ฝีึกทั้ักษะการทั้ำางานใน 

ภาคอัุตสาหกรรมเข�าทั้ำางาน

Permanent Secretary of Ministry of Justice Adjunct Professor 

Wisit Wisitsora-at as chairman of the Committee, Deputy  

Permanent Secretary of Ministry of Justice and Chief of the 

Behavioral Development Program Sahakarn Petchnarin,  

Ombudsman for Ministry of Justice and Director of Right  

Occupation Promotion Office Nantarat Thepdolchai, Deputy 

Director General of the Department of Corrections Chan  

Vachiradath, Ph.D. and Director of the Probation Network  

Administration and Promotion Division and Representative  

of Director General of the Department of Probation Puangtip 

Nuankhau.  

 The Cabinet Meeting on October 19, 2021 agreed to  

build the Correctional Industrial Estate to upskill inmates  

and give them factory jobs. Private companies are invited  

to join this project, which is expected to be developed in 

Samut Sakhon, Samut Prakan, Chacheongsao, Chon Buri, and 

Rayong. Business operators in industrial estates are also  

invited to hire inmates release on parole to work in factories.  
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ส่งเสริมการใช่�ป้นซีื้เมนต์ไฮดรอัลิกในการก่อัสร�างนิคมอุัตสาหกรรม 

Smart Park โดยการก่อัสร�างจำำาเป็นต�อังใช่�คอันกรีตผู้สมเสร็จำประมาณ 

120,000 ลก้บาศกเ์มตร คดิเปน็ปริมาณปน้ซีื้เมนต์ประมาณ 40,000 ตนั 

ซึื้�งเป็นผู้ลิตภัณฑ์์การก่อัสร�างทีั้�เป็นมิตรกับสิ�งแวีดล�อัม ทั้ดแทั้น

ป้นซื้ีเมนต์ปอัร์ตแลนด์ธ์รรมดาทัั้�งหมด ซึื้�งป้นช่นิดนี�มีวีิธ์ีการผู้ลิต 

เช่่นเดียวีกับป้นซีื้เมนต์ปอัร์ตแลนด์ธ์รรมดา แต่ลดการปล่อัยก๊าซื้

คารบ์อันไดอัอักไซื้ดส่้์ชั่�นบรรยากาศ และได�รบัการรับรอังตามมาตรฐาน

ผู้ลิตภัณฑ์์อัุตสาหกรรมป้นซื้ีเมนต์ไฮดรอัลิก (มอัก. 2594-2556)

of I-EA-T’s Smart Part, instead of Portland cement. The production  

process of eco-friendly ready-mix concrete produces less CO2 

emission with Thai Industrial Standard Certification for hydraulic  

cement (TIS No. 2594-2556)    

 กนอ. จำดัสมัมนา “จุำดปร่ะกายค้วามคิ้ดสร้่างสร่ร่ค์้เช่งินวตักร่ร่ม 

(Inspiring Innovation)” โดยมี ร่ศ. ดร่. วรี่ศิ อมัร่ะปาล ผ้ว่้าการ่ กนอ. 

เป็นปร่ะธานเปิดงานสัมมนาฯ นางปนัดดา รุ่่งเร่ืองศร่ี ร่องผ้้ว่าการ่ 

สายงานบร่หิาร่ ให้เกยีร่ตกิล่าวร่ายงาน พิ่ร�อัมกันนี�ยังมี พิ่ล.ทั้.กานต์  

กลัมพิ่สุต ประธ์านอันุกรรมการด�านทั้รัพิ่ยากรบุคคล การจำัดการควีามร้� 

และนวัีตกรรม กนอั., ดร.เดช่า จำาตุธ์นานันทั้์ อันุกรรมการฯ และ 

นางเยาวีนุช่ กวี�างสุขสถิึตย์ อันุกรรมการฯ ให�เกียรติมอับนโยบาย 

การพิ่ัฒนานวีัตกรรม กนอั. และร่วีมแช่ร์ประสบการณ์การใช่�นวีัตกรรม

พิ่ัฒนาอังค์กร พิ่ร�อัมด�วีย ผู้ศ. ดร. สุวีรรณ จำันทั้ิวีาสารกิจำ ผู้้�อัำานวียการ

หลักส้ตรปรญิญาโทั้ MDX วีทิั้ยาลยันวีตักรรม มหาวิีทั้ยาลยัธ์รรมศาสตร์ 

ให�เกียรตกิล่าวีบรรยายในงานสมัมนาเช่งิปฏ์บิตักิาร “การ่สร้่างแร่งจำง้ใจำ

เพิ่่อให้เกิด Intrapreneurship” และ “สร้่างค้นทำางานสายพัิ่นธ์ุ  

Intrapreneur เพ่ิ่อยกร่ะดับองค์้กร่ 4.0” ณ โรงแรมเซื้็นจำ้รี� พิ่าร์ค 

กรุงเทั้พิ่ฯ

 รศ. ดร. วีีริศ อััมระปาล ผู้้�วี่าการ กนอั. เปิดเผู้ยภายหลังการจำัด

สัมมนา “Inspiring Innovation : จำดุปร่ะกายค้วามค้ดิสร้่างสร่ร่ค์้เชิ่ง

นวัตกร่ร่ม”เพิ่่อัส่งเสริมการพัิ่ฒนานวีัตกรรมในอังค์กร และนำาไป 

ต่อัยอัดในการให�บริการกลุ่มล้กค�าในนิคมอัุตสาหกรรม โดยในปี 2565 

กนอั.จำัดประกวีดนวีัตกรรมภายในอังค์กรอัย่างต่อัเน่อังเป็นปีทั้ี� 6  

มุง่เน�นให�เกิดการพิ่ฒันานวัีตกรรมทั้ี�สร�างมล้ค่าเพิิ่�มและสร�างการเติบโต

อัย่างยั�งยืนให�กับอังค์กร โดยโครงการด�านนวีัตกรรมขอัง กนอั.  

 Organized by I-EA-T at the Century Park, Bangkok,  

the “Inspiring Innovation” Seminar was presided over by  

I-EA-T Governor Assoc. Prof.  Dr. Veeris Ammarapala, with an 

opening speech by Deputy Governor (Administration) Panudda 

Rungraungsri. Among participants who shared ideas for  

I-EA-T innovations development and their experiences in use 

of innovations and technology for organizational development, 

were Chairman of the I-EA-T Sub-Committee on Human  

Resources, and Knowledge and Innovation Management  

Lt. Gen. Karn Klumpasut, and two members of the  

Sub-Committee Dr. Decha Jatuthananan and Yaowanuch 

Kwangsooksathit. Asst. Prof. Dr. Suwan Juntiwasrakij, Director 

of MDX postgraduate course, the College of Innovation,  

Thammasat University, gave lectures on the “Encouraging  

Intrapreneurship” and “Creating Intrapreneurs for Business 4.0” 

workshops. 

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

disclosed after the seminar that the objective was to promote 

innovation development in the organization and to further  

serve customers in industrial estates. In 2022, the 6
th
 annual 

Corporate Innovation Awards will be organized to encourage 

5

กนอ. จำัดสัมมนา “Inspiring Innovation : จำุดประกาย
ค้วามค้่ดสร้างสรรค้์เช่่งนวัตกรรม” ชู่น่ค้มฯ แนวด่�ง 
ตอบุโจำทย์ไลฟ์์สไตล์นักลงทุนยุค้ใหม่

“Inspiring Innovation” Seminar Highlights 
Vertical Industry Concept to Support Modern 
Investments and Startups

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 I  May 6, 2022
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 ร่ศ. ดร่. วีร่ิศ อัมร่ะปาล ผ้้ว่าการ่ กนอ. และ ดร่. กฤช่นนท์  

อัยยปัญญา เลข้านุการ่ร่ัฐมนตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วงอุตสาหกร่ร่ม พิ่ร่้อม

ด้วยนางนิภา รุ่กข้มธุร่์ ผ้้ช่่วยผ้้ว่าการ่ (ยุทธศาสตร่์) ร่ักษัาการ่ร่อง 

ผ้้ว่าการ่ (ยุทธศาสตร่์) ให้การ่ต้อนร่ับ นายเข้มร่ัตน์ ศาสตร่์ปรี่ช่า 

ร่องผ้้ว่าการ่การ่ไฟฟ้าส่วนภ้มิภาค้ (กฟภ.) และค้ณีะผ้้บร่ิหาร่  

บร่ิษััท พิ่ีอีเอ เอ็นค้อม อินเตอร่์เนชั่�นแนล จำำากัด (PEA ENCOM) 

ซื้ึ�งเป็นบริษัทั้ล้กขอัง กฟ้ภ. วีันทั้ี� 18 พิ่ฤษภาคม 2565 ณ ห�อังประชุ่ม 

205 กนอั. สำานักงานใหญ่

 ทั้ั�งนี�ทั้ี�ประชุ่มได�หารือัถึึงควีามเป็นไปได�ในการส่งเสริมและพัิ่ฒนา

ระบบการบรหิารจำดัการพิ่ลงังานรว่ีมกนัในอันาคต ภายใต�ร้ปแบบ Smart 

City โดยใช่�เทั้คโนโลยี Smart Energy, Smart Grid, Smart Meter 

และ Renewable Energy เพ่ิ่อัใช่�ในการบริหารจำดัการระบบสาธ์ารณป้โภค 

ขอังนิคมอัุตสาหกรรมได�อัย่างมีประสิทั้ธ์ิภาพิ่และคุ�มค่า

 On May 18, 2022, at the 205 Meeting Room, the I-EA-T 

Headquarters, I-EA-T Governor Assoc. Prof. Dr. Veeris 

Ammarapala, Secretary to the Industry Minister Dr. Kritchanon 

Aiyapanya and Acting Deputy Governor (Corporate Strategy) 

Nipa Rukamatu welcomed Deputy Governor of Provincial  

Electricity Authority (PEA) Khemmarat Sartpreecha and  

executives of PEA ENCOM, an affiliate of PEA.  

 The meeting was held to discuss feasibility of the  

collaboration on future energy management promotion and 

development system in Smart Cities, using smart energy, smart 

grid, smart meters and renewable energies for maximum  

cost efficiency in public utility management within industrial 

estates.   

6

การส่งเสร่มและพิ่ัฒนาระบุบุการบุร่หารจำัดการพิ่ลังงาน
ในอนาค้ต ภายใต้รูปแบุบุ Smart City

Future Energy Management Promotion 
and Development System in Smart Cities  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 I  May 18, 2022

จำะได�รับการพัิ่ฒนาแนวีคิดไปส่้การเป็นผู้ลิตภณัฑ์์อัอักส่้ตลาด เพ่ิ่อัตอับสนอัง 

ควีามต�อังการขอังล้กค�าและผู้้�มีส่วีนได�ส่วีนเสียตามเป้าหมายทั้ี�กำาหนด

ไวี�อัย่างมปีระสทิั้ธ์ภิาพิ่ อัาทั้ ิ แนวีคิดการพิ่ฒันาพืิ่�นทั้ี�อัตุสาหกรรมแนวีดิ�ง 

โครงการ Vertical Industrial Area เพ่ิ่อัเป็นทั้างเลือักให�กบัผู้้�ประกอับการ

และตอับโจำทั้ยว์ีถิึชี่วีีติขอังผู้้�ประกอับการยคุใหม ่ซึื้�งสอัดคล�อังกบัการจำดั

ตั�งอัตุสาหกรรมในเขตเมอืังทั้ี�มคีวีามต�อังการใช่�พืิ่�นทั้ี�อัำานวียควีามสะดวีก

และระบบคมนาคมทั้ี�สะดวีกทัั้นสมัย ต�อังการพืิ่�นทั้ี�น�อัยเพิ่่อัพิ่ัฒนา

ผู้ลิตภัณฑ์์ด�วียเทั้คโนโลยีขั�นส้ง เช่่น ผู้้�ประกอับการกลุ่มสตาร์ทั้อััพิ่

อัุตสาหกรรมทั้ี�กำาลังเติบโตจำากอัุตสาหกรรม New S-Curve เป็นต�น

innovation development and sustainable growth. The I-EA-T 

innovations will be materialized as commercial products to  

meet its customers and shareholders as planned. Among  

the I-EA-T innovations are Vertical Industrial Area to support 

modern investments and startups and cater to businesses  

that prioritize convenience in transportation, require less land 

area, and leverage advanced technology, which include  

new S-Curve industries.  
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 ร่ศ. ดร่. วีริ่ศ อัมร่ะปาล ผ้้ว่าการ่ กนอ. เปิดเผยว่า ตามที� 

พิ่ลเอกปร่ะยุทธ์ จำันทร่์โอช่า นายกร่ัฐมนตร่ี แสดงเจำตจำำานงต่อ 

ร่ฐัภาค้กีร่อบอนสุญัญาสหปร่ะช่าช่าตวิา่ดว้ยการ่เปลี�ยนแปลงสภาพิ่

ภ้มิอากาศ สมัยที� 26 หร่ือ COP26 ในการ่ลดก๊าซิเร่ือนกร่ะจำกข้อง

ภาค้อุตสาหกร่ร่ม ให้บร่ร่ลุเป้าหมายค้วามเป็นกลางทางค้าร่์บอน 

(Carbon Neutrality) ภายในปี พิ่.ศ. 2593 กนอั.จำึงกำาหนดนโยบาย

เพิ่่อัเป็นผู้้�นำาในการลดก๊าซื้เรือันกระจำก สร�างเครือัข่ายควีามร่วีมมือั 

กับหน่วียงานภาครัฐและเอักช่น มุ่งส่้ควีามเป็นกลางทั้างคาร์บอัน  

และสนับสนุนให�ผู้้�ประกอับการ นิคมอุัตสาหกรรม/ท่ั้าเรือัอุัตสาหกรรม 

ใช่�เทั้คโนโลยีและนวัีตกรรมทั้ี�มปีระสิทั้ธ์ภิาพิ่ นอักจำากนี� กนอั. ยงัให�บริการ 

ระบบสาธ์ารณ้ปโภคขอังนิคมอุัตสาหกรรมและทั้่าเรือัอัุตสาหกรรมทั้ี� 

กนอั. ดำาเนินการเอัง โดยตั�งเป้าลดก๊าซื้เรือันกระจำกในระยะยาวีขอัง

ประเทั้ศ รวีมถึึงการพิ่ัฒนาทั้ี�ยั�งยืน (Sustainable Development  

Goals ; SDGs)

 การสัมมนา “การ่ปร่ับตัวข้องภาค้อุตสาหกร่ร่มเพิ่่อมุ่ง ส่้ 

ค้วามเป็นกลางทางค้าร์่บอน (Carbon Neutrality)” ในวีันทั้ี� 20 

พิ่ฤษภาคม 2565 มีวีัตถุึประสงค์เพิ่่อัพิ่ัฒนาและยกระดับควีามร้� 

ควีามเข�าใจำขอังบุคลากรในด�านการบริหารจำัดการก๊าซื้เรือันกระจำก  

การดำาเนินงานภายในอังค์กรให�มีประสิทั้ธิ์ภาพิ่ โดยได�รับควีามร่วีมมือั

จำากศน้ยเ์ทั้คโนโลยสีารสนเทั้ศและการสอ่ัสาร สำานกัประเมนิและรับรอัง

โครงการ สำานักส่งเสริมตลาดคาร์บอันและนวัีตกรรม อังค์การบริหาร

จำัดการก๊าซื้เรือันกระจำก (อังค์การมหาช่น) มาเป็นวิีทั้ยากรให�ควีามร้�  

ซึื้�ง กนอั. พิ่ร�อัมด�วียผู้้�พิ่ัฒนานิคมอุัตสาหกรรม และผู้้�ประกอับการ  

มุ่งมั�นพัิ่ฒนานิคมอัุตสาหกรรมให�เป็นเมือังอัุตสาหกรรมเชิ่งนิเวีศ  

ดังนั�น จำะนำาสิ�งทั้ี�ได�จำากการสัมมนาครั�งนี�ไปเป็นแนวีทั้างปรับปรุง 

การดำาเนินงานเพ่ิ่อัรว่ีมกนัขับเคล่อันนิคมอุัตสาหกรรมส่้ควีามเป็นกลาง

ทั้างคาร์บอัน (Carbon Neutrality) ต่อัไป

 ทั้ั�งนี� ผู้้�ว่ีาการ กนอั. กล่าวีว่ีา กนอั. ตั�งเป้าลดการปล่อัยก๊าซื้เรือันกระจำก 

ในพืิ่�นทั้ี�นิคมอัุตสาหกรรมให�ได� 2.5 ล�านกิโลกรัมคาร์บอันไดอัอักไซื้ด์

เทั้ยีบเท่ั้า ภายใน 5 ปี (2564-2568) พิ่ร�อัมทั้ั�งขยายเครอืัข่ายควีามร่วีมมอืั 

การลดก๊าซื้เรือันกระจำกไปส้่โรงงานในนิคมอัุตสาหกรรมด�วีย

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

disclosed that in compliance with Prime Minister Prayut 

Chan-o-cha’s declaration at the United Nations Framework 

Convention on Climate Change Conference of the Parties 

(COP26) about Thailand’s willingness to fight climate 

change, aiming to reach carbon neutrality in 2050, I-EA-T 

has set a policy to be a leader in greenhouse gas (GHG)  

reduction. A collaborative network will be built among the state 

and private sectors to make the country carbon neutral by 

supporting business operators in industrial estates to embrace 

energy efficient technology and innovations.  

 I-EA-T has also provided public utility system services 

operated by I-EA-T for industrial estates and industrial  

ports, aiming for sustainable greenhouse gas reduction and 

working towards the Sustainable Development Goals (SDGs). 

 The aim of the “Transformation of Industrial Sector 

towards Carbon Neutrality” Seminar on May 20, 2022 was 

to upgrade knowledge on effective GHG management,  

with collaboration of the Office of Information Technology  

and Information, Carbon Market and Innovation Promotion 

Office, Thailand Greenhouse Gas Management Organisation 

(TGO).  The knowledge from this seminar will be useful for all 

the participants to move industrial estates towards carbon 

neutrality.   

 I-EA-T Governor said that the I-EA-T aims to reduce  

2.5 million kg of CO2-eq GHG emission within 5 years  

(2021-2025) and to include collaboration of factories in  

industrial estates.   

7

กนอ. ผนึกรัฐ-เอกช่น มุ่งสู่ค้วามเป็นกลางทางค้าร์บุอน 
ตั�งเป้าลดก๊าซิเรือนกระจำก 2.5 ล้านก่โลกรัค้าร์บุอนไดออกไซิด์
เท้ยบุเท่าใน 5 ปี

I-EA-T Joins State and Private Sectors Aiming 
to Cut 2.5 million kg of CO2-eq GHG Emission 
towards Carbon Neutrality within 5 Years 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  I  May 20, 2022






