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Perspective
สารจากผู้ว่าการ

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
ให้เกิดขึน้ ได้อย่างน่าสนใจ วารสาร Eco Challenge
ฉบับนี้จึงรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมของไทย เข้าใจและมีไอเดีย
ในการปรับตัวสู่โลก Metaverse
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

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.

ภายในฉบัับ  ท่่านจะได้้พบกัับเนื้้�อหาพร้้อมกรณีีตััวอย่่างของ
ผู้้�ประกอบการระดัับโลกที่่�ปรัับตััวรัับกัับกระแส Metaverse ไม่่ว่่า
จะเป็็นการจำำ�ลองเครื่่องมืือเครื่่องจัักร การจำำ�ลองห่่วงโซ่่อุุปทาน
การผลิิตตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จรดปลายน้ำำ�� การจำำ�ลองโรงงานเสมืือน การใช้้
ร่่วมกัับเทคโนโลยีีฝาแฝดเสมืือน (Digital Twin) ซึ่่�งเป็็นอีีก
เทคโนโลยีีที่่� กนอ. ให้้ความสำำ�คััญ โดยเราได้้นำำ�ร่่องการพััฒนา
Digital Twin เพื่่อการบริิหารจััดการสาธารณููปโภคและสิินทรััพย์์
ในนิิคมอุุตสาหกรรมสมุุทรสาคร เป็็นแห่่งแรกเมื่่อช่่วงต้้นปีีที่่ผ่� า่ นมา
และเพื่่อส่่งมอบบริิการและการบริิหารจััดการนิิคมอุุตสาหกรรม
ที่่�ดี มี
ี ปี ระโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้ป�้ ระกอบการในนิิคมอุุตสาหกรรมรวมถึงึ
นัั ก ลงทุุ น  กนอ. ก็็ ไ ด้้ นำำ� นวัั ตกรร ม Virtual Reality (VR)
Map มาใช้้บนเว็็บไซต์์ของ กนอ. โดยนำำ�เสนอ 3 ทำำ�เลทองคืือ
นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมสระแก้้ ว  นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมสงขลา และ
นิิคมอุุตสาหกรรมยางพารา ให้้สามารถเข้้ารัับชมได้้แบบ 360 องศา
จากทุุกมุุมโลก นอกจากนี้้� ยัังมีีเรื่่องราวดีีๆ ของนวััตกรรมติิดตาม
กากของเสีียแบบ Real Time ที่่�ใช้้งานจริิง ณ นิิคมอุุตสาหกรรม
ภาคเหนืือ จ.ลำำ�พููน รวมถึงึ แนวทางการประยุุกต์ใ์ ช้้ Smart IT ระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศอััจฉริิยะ และ Smart Building อาคาร
อััจฉริิยะ ซึ่่�งเป็็นอีีก  2 ความ Smart ภายใต้้วิิถีี Smart Eco
ที่่�น่่าสนใจไม่่แพ้้ด้้านอื่่นๆ ให้้ได้้ติิดตามกัันในฉบัับนี้้�อีีกด้้วย

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
360o 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.

ขอให้้ท่่านมีีความสุุขกัับการอ่่าน Eco Challenge ฉบัับนี้้�
แล้้วพบกัันใหม่่ฉบัับหน้้า สวััสดีีครัับ

Hope you enjoy reading Eco Challenge. And till we
meet again.
เมษายน - มิถุนายร 2565

3

I-EA-T

Scoop

สกู๊ปสรรสาระจาก กนอ. อ่านได้ที่นี่ที่เดียว

Metaverse กับภาคอุตสาหกรรมไทย รู้ รับ
ปรับตัวอย่างไร จึงสร้างความได้เปรียบ!

Metaverse and Thailand’s
Industrial Sector: What to Learn,
Adopt and Adjust for Competitive Edge!

4

Challenge
ecomagazine

เมื่่อโลกกำำ�ลัังเข้้าสู่่�ยุุค Web 3.0 หรืือที่่�บางคนเรีียกว่่าเป็็น
ยุุคของ “อิินเทอร์์เน็็ตแบบ 3 มิิติิ” ที่่�จะทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งานทุุกคน
ทั้้�งที่่�เป็็นบุุคคลธรรมดา นิิติิบุุคคล ห้้างร้้าน องค์์กรธุุรกิิจฯ สามารถ
เป็็นเจ้้าของ “ตััวตนดิิจิิทััล” และข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้โดยสมบููรณ์์
ยกตัั ว อย่่าง ในอนาคตเราจะสามารถสั่่�ง การผ่่านอิิน เทอร์์ เน็็ ต
ได้้ว่่าอยากให้้ปกป้้องข้้อมููลส่่วนไหน และทำำ�ได้้โดยไม่่ต้้องขออนุุญาต
ใคร รวมถึึงสามารถล็็อกอิินทุุกเว็็บไซต์์ได้้โดยใช้้ไอดีีและพาสเวิิร์์ด
เดีียวที่่�มีีความปลอดภััยสููง
สิ่่ง� เหล่่านี้้�จะก่่อให้้เกิิดการ “เปลี่่ย� นโฉมประสบการณ์์” ของการ
สื่่อสารบนโลกออนไลน์์อย่่างที่่เ� ราอาจจิินตนาการไปไม่่ถึึงเลยทีีเดีียว 
อาทิิ การท่่องเว็็บไซต์์ในยุุค Web 3.0 เทคโนโลยีี  AI จะทำำ�การ
ประมวลผลจากพฤติิกรรมการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตของเราที่่�ผ่่านมา
และนำำ�เสนอเว็็บไซต์์ที่่�มีีหน้้าตา  หรืือมีีโฆษณาที่่�ปรัับให้้ตรงตามใจ
ของเราทุุกอย่่าง แม้้จะเข้้าหน้้าเว็็บไซต์์เดีียวกัันแต่่เราจะได้้เห็็น
เว็็บไซต์์หน้้าตาที่่�ไม่่เหมืือนกััน เป็็นต้้น ซึ่่�งที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดนี้้� ก็็
เพื่่อจะบอกกัับคุุณผู้้�อ่่านว่่า  เรากำำ�ลัังจะเข้้าสู่่�ยุุคที่่�ประสบการณ์์
ในโลกเสมืือนจะเป็็นตััวตััดสิินความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจในโลกจริิงได้้
และการเปลี่่�ยนสู่่� Web 3.0 จะยิ่่�งทำำ�ให้้โลกเสมืือนใน Metaverse
เป็็นจริิงยิ่่�งกว่่าที่่�เราจิินตนาการไว้้

3 องค์์ประกอบหลัักของ Web 3.0

1. AI-driven services บริิการทั้้�งหลายจะถููกขัับเคลื่่�อน

ด้้วย AI มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อทำำให้้ผู้้�ใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ต
ได้้รัับประสบการณ์์แบบเฉพาะเจาะจงตามความต้้องการ
ของแต่่ละบุุคคล
2. Decentralized data architecture การจััดเก็็บ
	ข้้อมููลไร้้ตััวกลาง คืือการเก็็บข้้อมููลผ่่านระบบ Block chain
ซึ่่�งยากต่่อการโจรกรรมข้้อมููล มีีความปลอดภััยสููง
3. Edge computing การประมวลผลใกล้้แหล่่งข้้อมููล
ใช้้การส่่งข้้อมููลไปหาอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�อยู่่�ในระยะใกล้้
เพื่่�อลดการเดิินทางของข้้อมููล ยกตััวอย่่างเช่่น เครื่่�องจัักรผลิิต
ได้้ส่่งข้้อมููลไปยัังคอมพิิวเตอร์์ที่่�อยู่่�ใกล้้ๆ กััน ทำำให้้การสื่่�อสาร
ระหว่่างเครื่่�องจัักรกัับคอมพิิวเตอร์์ทำำได้้เร็็วขึ้้�น เป็็นต้้น
(ที่่�มา: Accenture)
Metaverse คืือ พื้้�นที่่�ดิิจิิทััลที่่�มีีการเชื่่�อมต่่อคอนเท้้นต์์ การ
สื่่�อสารระหว่่างคนเป็็นการพบปะพููดคุุยกัันแบบ Real Time ใน
โลกเสมืือนจริิง โดยมีี Avatar ในรููปแบบกราฟิิก 3 มิิติิแทนตััว
เราเวลาทำำกิิจกรรมใน Metaverse เช่่น ประชุุม เรีียน ช้้อปปิ้้�ง
(ที่่�มา: ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ หรืือ NECTEC)

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.
(Source: Accenture)

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: National Electronics and Computer
Technology Center or NECTEC)
เมษายน - มิถุนายน 2565
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Metaverse กัับภาคอุุตสาหกรรมไทย

ในอนาคตอัันใกล้้ ‘Metaverse’ จะก่่อให้้เกิิดแนวทางการ
ทำำ�งานและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ๆ การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
และบริิการใหม่่สู่่�ท้้องตลาด ไปจนถึึงการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
ในโลกเสมืื อ น ยกตัั ว อย่่าง Accenture บริิ ษัั ท ที่่� ปรึึ ก ษาด้้ า น
เทคโนโลยีีและธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ได้้พาตััวเองเข้้าสู่่� Metaverse เพื่่อ
เตรีียมความพร้้อมในการสร้้างโอกาสใหม่่ๆ ให้้แก่่ธุุรกิิจตั้้�งแต่่
ปีี 2021 โดยพนัักงานกว่่า 150,000 คนของ Accenture ได้้เข้้าไป
อยู่่�ใน Metaverse เป็็นที่่�เรีียบร้้อย  และหากมีีการประชุุมก็็จะ
จััดประชุุมกัันใน Metaverse เลย ทำำ�ให้้ไม่่ต้้องเดิินทางอีีกต่่อไป 
บริิษััท  BMW สร้้าง Virtual Factories ให้้ลููกค้้าเข้้าไปเยี่่�ยมชม
โรงงานเพื่่อสััมผััสการผลิิตรถยนต์์ของ BMW ได้้ในทุุกขั้้�นตอน
ซึ่่�งนัับเป็็นมิิติิใหม่่ในการนำำ�เสนอสิินค้้าอุุตสาหกรรมที่่�เคยเป็็น
“ความลัับ” สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค มาในวัันนี้้�ทุุกอย่่างสามารถเข้้าถึึงได้้
สััมผััสได้้ อย่่างไร้้ขีีดจำำ�กััด

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
https://www.youtube.com/watch?v=F0huXhFfgw0
continued basis. Siemens Energy has already used
Omniverse - which is created virtually through its collaboration
อีีกตััวอย่่างของการประยุุกต์์ใช้้ Metaverse ในภาคอุุตสาหกรรม with NVDIA to blend work in virtual and physical realms
ที่่�น่่าสนใจคืือ ความร่่วมมืือระหว่่างบริิษััท ซีีเมนส์์ (Siemens) together based on “Metaverse for engineers” concept at
ผู้้�นำำ�ระบบอััตโนมััติิและซอฟต์์แวร์์สำำ�หรัับอุุตสาหกรรม กัับบริิษััท  Digital Twins in Siemensstadt Square. Following the usage,
เอ็็นวิิเดีีย  (NVIDIA) ผู้้�บุุกเบิิกเทคโนโลยีีกราฟิิกเร่่งความเร็็วและ
ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ที่่�ออกมาประกาศขยายความร่่วมมืือเพื่่อ
รองรัับ Metaverse สำำ�หรัับภาคอุุตสาหกรรม และเพิ่่�มการใช้้งาน
เทคโนโลยีี Digital Twin ที่่�ขัับเคลื่่อนด้้วย AI ซึ่่�งจะช่่วยยกระดัับ
ระบบอััตโนมััติิภาคอุุตสาหกรรมไปสู่่�มาตรฐานใหม่่ ตั้้�งแต่่การ
ช่่วยให้้เราเห็็นกระบวนการผลิิตทั้้�งหมดก่่อนที่่�จะเริ่่�มต้้นผลิิตจริิง
ไปจนถึึงการควบคุุมคุณภา
ุ พของผลิิตภััณฑ์์ให้้เป็็นไปตามคุุณสมบัติั ิ
ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ และยัังก่่อให้้เกิิดการนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์เพื่่อปรัับปรุุง
และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพได้้อย่่างต่่อเนื่่อง นอกจากนี้้� Siemens
Energy ยัังได้้นำำ�แพล็็ตฟอร์์ม  Omniverse ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์ม
การจำำ�ลอง และการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างโลกจริิงและโลกเสมืือน
ที่่�พััฒนาขึ้้�นโดย  NVIDIA ภายใต้้แนวคิิด “Metaverse for https://www.siemensstadt.siemens.com/en
engineers” หรืือ โลกเสมืือนสำำ�หรัับวิิศวกรรม มาปรัับใช้้ในเมืือง
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ต้้นแบบ Digital Twins ที่่� Siemensstadt Square จนช่่วยให้้ลด
เวลาในการหยุุดเครื่่องจัักรได้้ถึึง 70% คิิดเป็็นต้้นทุุนที่่�ประหยััดได้้
กว่่า 1.7 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐเลยทีีเดีียว (ที่่�มา: cmswire.com)

ปรัับตััวอย่่างไรให้้ไปกัับ Metaverse ได้้

สำำ�หรัับภาคอุุตสาหกรรมไทย  ที่่�ต้้องรู้้�รัับ ปรัับตััวเข้้ากัับการ
เปลี่่�ยนแปลงบนกระแสเทคโนโลยีีของโลก เปรีียบเหมืือนการโต้้
คลื่่นลููกแล้้วลููกเล่่า คลื่่นลููกเก่่ายัังไม่่ทัันหายก็็มีีคลื่่นลููกใหม่่ๆ ถาโถม 
ภายใต้้ภาวะเช่่นนี้้� บางท่่านอาจต้้องการตั้้�งรัับและดููทิิศทางไปก่่อน
ในขณะที่่�หลายๆ ท่่านมองเห็็นโอกาสและรีีบขยัับตััวก่่อนเพื่่อ
ก้้าวขึ้้�นเป็็นผู้้�นำำ� ซึ่่�งไม่่ว่่าจะเลืือกแบบไหนก็็ล้้วนมีีความท้้าทาย
เพราะมีีทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีียให้้ต้้องพิิจารณา แต่่ไม่่ว่่าอย่่างไรก็็ตาม 
คลื่่นเทคโนโลยีีที่่�เรีียกว่่า  Metaverse นี้้� จะส่่งผลกระทบต่่อการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของท่่านไม่่ทางตรงก็็ทางอ้้อมอย่่างแน่่นอน ซึ่่�งทีีมงาน
ได้้รวบรวมข้้อพิิจารณาหลัักๆ สำำ�หรัับการปรัับตััวให้้ไปกัับกระแส
ของ Metaverse อย่่างมีีแต้้มต่่อสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม 
ดัังต่่อไปนี้้�
1. คุุณต้้องออนไลน์์ตลอดเวลา แม้้จะไม่่ใช่่การเข้้าสู่่�โลก
Metaverse แบบเต็็มตััว  แต่่ธุุรกิิจของคุุณต้้องมีีช่่องทาง
ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์และบริิการได้้อย่่าง
ไร้้ขีีดจำำ�กััด เพื่่อเตรีียมความพร้้อมในการรองรัับ Web 3.0
ต่่อไป
2. เตรีียมพััฒนาธุุรกิิจสู่่�โมเดล 3D โดยเฉพาะผู้้�ผลิิตสิินค้้า
อาจต้้องเริ่่�มพััฒนา “สิินค้้าเสมืือน” ในรููปแบบโมเดล 3D
ให้้ลููกค้้าได้้เห็็น ได้้ทดลองใช้้ หรืือได้้มีีประสบการณ์์ร่่วม
			เช่่น ปรัับสีี ปรัับแต่่งรููปลัักษณ์์บางอย่่าง ผ่่านทางออนไลน์์
ได้้ หรืือทำำ�การสร้้างภาพเสมืือนจริิงของผลิิตภััณฑ์์แบบ 3D
			เมื่่อลููกค้้ายื่น่ มืือไปแตะที่่ตั� วสิ
ั นิ ค้้าก็จ็ ะมีีจุุดเด่่นของผลิิตภััณฑ์์
			แสดงขึ้้�นมาให้้เห็็น เป็็นต้้น ปััจจุุบััน องค์์กรหลายแห่่งได้้
			เริ่่มสร้
� า้ งอาคารเสมืือนเพื่่อเตรีียมพร้้อมเข้้าสู่่โ� ลก Metaverse
			กัันอย่่างคึึกคััก
3. ศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจกัับ Cryptocurrency ที่่�จะใช้้ในโลก 
			Metaverse เนื่่องจาก Metaverse คืือโลกเสมืือนจริิงบน
ระบบดิิจิิทััล ทำำ�ให้้การใช้้จ่่ายต่่างๆ ต้้องผ่่านระบบดิิจิิทััล
ด้้วยเช่่นกััน เงิิน Cryptocurrency จึึงเป็็นทางเลืือกหนึ่่�ง
ในการใช้้จ่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ใน Metaverse อย่่าง
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ผู้้�ประกอบการจึึงควรศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจ
ในเรื่่องนี้้�เอาไว้้ให้้มาก เพื่่อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ให้้เข้้ากัับ
		แผนธุุรกิจิ ในอนาคต เช่่นคุุณอาจสร้้างเงิิน Cryptocurrency
			เพื่่อใช้้ซื้้�อขายเฉพาะผลิิตภััณฑ์์ของคุุณเอง หรืืออาจใช้้
เป็็นคููปองส่่วนลดหรืือแลกผลิิตภััณฑ์์อื่่นๆ เป็็นต้้น

machine downtime drops by 70 per cent. Such success
rate helps save more than 1.7 billion US dollar (Source:
cmswire.com)

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.
ที่่�มาของข้้อมููล/ Sources: 1. Accenture 2. NECTEC 3. NVIDIA
4. Siemensstadt 5. https://www.extremeit.com
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รวมเรือ่ งราวดีๆ ที่ กนอ. อยากให้คุณรู้
รวมเรื่

สำำ�หรัับคอลััมน์์ I-EA-T Story ฉบัับนี้้� จะพาคุุณไปติิดตามเรื่่อง
ที่่�ไม่่ว่่าใครใน  กนอ. ก็็ให้้ความสำำ�คััญ นั่่�นคืือ เรื่่องราวของการ
บ่่มเพาะกรอบความคิิดและความสามารถด้้าน “นวััตกรรม” อัันเป็็น
โจทย์์ในการทำำ�งานเพื่่อให้้เกิิดการพััฒนานวััตกรรมที่่�สร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มและสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับ กนอ. ในอนาคต

แข่่งขัันหรืือสููญเสีียธุุรกิิจได้้ ดัังนั้้�น  องค์์กรจำำ�นวนมากที่่�ตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญของสภาวการณ์์ดัังกล่่าว จึึงหัันมาบ่่มเพาะให้้เกิิด
การคิิดเชิิงนวััตกรรมภายในองค์์กร  เพื่่อให้้ธุุรกิิจสามารถรัับมืือ
กัับสภาวะการเปลี่่�ยนแปลงและยัังเป็็นที่่�ต้้องการของลููกค้้าได้้
อย่่างยั่่�งยืืน
หลายคนอาจมีีความเชื่่อฝัังหััวว่่า  “นวััตกรรมเป็็นเรื่่องยาก”
Mindset นวััตกรรม ไม่่ใช่่เรื่่�องของคนเก่่ง
โดยเฉพาะการคิิดค้้นสร้า้ งสรรค์์นวัตั กรรมใหม่่ๆ ให้้เกิิดขึ้้น� ได้้จำำ�เป็็น
แต่่เป็็นเรื่่�องของทุุกคน!
ต้้องอาศััยนัักวิิจััยและพััฒนา  หรืือต้้องมีี  “คนเก่่งๆ” มาเป็็นผู้้�ชี้้�
เรากำำ�ลัังก้้าวเข้้าสู่่�โลกที่่�เรีียกว่่า “Disruptive World” ที่่�เต็็ม แนะแนวทาง แต่่แท้้ที่่�จริิงแล้้ว  การเปลี่่�ยนแปลงหรืือการพััฒนา
ไปด้้วยความท้้าทายจากการเปลี่่ยน
� แปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีี  อย่่างต่่อเนื่่องสม่ำำ��เสมอทั้้�งคน  กระบวนการ  ผลิิตภััณฑ์์ บริิการฯ
สัังคม สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิจิ และปััจจััยอีีกมากมาย ทำำ�ให้้องค์์กร ก็็ทำ�ำ ให้้เกิิด “นวััตกรรม” ได้้ ซึ่่�งกระบวนการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อง
ต้้องปรัับตััวเพื่่อความอยู่่�รอด โดยเฉพาะการหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบ นี้้� กนอ. ได้้นำำ�มาเป็็นหลัักในการบ่่มเพาะเพื่่อสร้้างนวััตกรรมจาก
ที่่เ� กิิดจากการเปลี่่ยน
� แปลงนวััตกรรมอย่่างพลิิกผััน หรืือ Disruptive ภายในด้้วยเช่่นกััน 
innovation ซึ่่�งอาจส่่งผลถึึงขั้้�นสููญเสีียความสามารถทางการ
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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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การประกวดนวััตกรรมองค์์กรประจำำปีี เวทีีคนรุ่่�นใหม่่
สายเลืือด กนอ.

ในปีี 2565 กนอ. ได้้จััดการประกวดนวััตกรรมภายในองค์์กร
อย่่างต่่อเนื่่องเป็็นปีีที่่� 6 ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาโครงการนี้้�นัับเป็็นหนึ่่�งใน
โครงการที่่�ได้้รัับความร่่วมมืือและความสนใจจากพนัักงาน  กนอ.
เป็็ นจำ�ำ นวนมาก ดูู ไ ด้้ จ ากการส่่ ง โครงการเข้้ า ประกวดซึ่่� ง มีีทั้้� ง
ปริิมาณและคุุณภาพเรีียกว่่ากว่่าจะตััดสิินผู้้�ชนะได้้ ต้้องผ่่านการ
กลั่่น� กรองพิิจารณาจากคณะกรรมการอย่่างเข้้มข้้นเลยทีีเดีียว และ
ในปีีนี้้�นอกจากจะเป็็นเวทีีที่่�กลุ่่�มพนัักงานรุ่่�นใหม่่ของ กนอ. ได้้โชว์์
ศัักยภาพทางความคิิดผ่่านเวทีีประกวดอย่่างเต็็มที่แ่� ล้้ว  คณะผู้้�บริิหาร
ยัังเสริิมความแกร่่งด้้วยการจััดให้้มีีการสััมมนาในหััวข้อ้ “Inspiring
Innovation : จุุดประกายความคิิดสร้้างสรรค์์เชิิงนวััตกรรม”
เพื่่อเป็็นการตอกย้ำำ��ความมุ่่�งมั่่�นในการ  “สร้้างและใช้้นวััตกรรม
จากภายใน” ภายใต้้แนวคิิด 7 ประการ คืือ

สร้างบุคลากร
ให้มีความพร้อม

การสร้าง
นวัตกรรมองค์กร

การขยายผลงาน

ด้านนวัตกรรมสู่กลุ่มลูกค้า

กำ�หนดให้
นวัตกรรม

การพัฒนา
นวัตกรรม

สร้างองค์ความรู้

ในการพัฒนานวัตกรรม
สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือกัน
ของบุคลากรในองค์กร
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ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุน
จากหลายๆ ฝ่ายในองค์กร
เพื่อให้ความคิดพัฒนาไปสู่
การเป็นผลงาน

ตั้งแต่วิธีคิดและการปฏิบัติจริง
สร้างบรรยากาศการทำ�งาน
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ของบุคลากร

อยู่ในยุทธศาสตร์ขององค์กร
และดำ�เนินงานตามเป้าหมาย

10

ส่งเสริม
กระบวนการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กร

ให้นำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้
และตอบสนองการใช้งาน
ในเชิงพาณิชย์

สำำ�หรัับไฮไลท์์สำำ�คััญของโครงการด้้านนวััตกรรมของ กนอ.
ก็็ คืื อ การได้้ รัั บ โอกาสพัั ฒ นาแนวคิิ ด ไปสู่่�การเป็็ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่�
สามารถออกสู่่�ตลาดได้้จริิง ยกตััวอย่่าง แนวคิิดการพััฒนาพื้้�นที่่�
อุุตสาหกรรมแนวดิ่่�ง โครงการ Vertical Industrial Area เพื่่อเป็็น
ทางเลืือกให้้กับั ผู้้�ประกอบการและตอบโจทย์์วิถีีชีีวิ
ิ ติ ของผู้้�ประกอบการ
ยุุคใหม่่ ที่่�ไม่่เพีียงน่่าสนใจแต่่ยัังสอดคล้้องกัับแนวทางในการ
พััฒนาธุุรกิิจของ กนอ. อย่่างดีียิ่่�ง เป็็นต้้น

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:

Build personnel to be
ready from conception
and practice.
Create a working
atmosphere to encourage
the development
of personnel.

Put innovation

in the organization’s
strategy and operate
according to the goals.

Create a body of
knowledge in innovation
development and support
the collaboration of
personnel in
the organization.

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.

Creation of corporate
innovation.

Expansion of
innovation portfolio
to customers.

Developing
innovation leads to
tangible results and
fulfilling commercial
applications.

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.
เมษายน - มิถุนายน 2565
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รวมเรื่องราวดีๆ ที่ กนอ. อยากให้คุณรู้

ใช้้นวััตกรรม เพื่่�อสร้้างสรรค์์บริิการที่่�ดีีขึ้้�นในทุุกๆ วััน

“การพััฒนาด้้านนวััตกรรมของ กนอ. เน้้นยกระดัับองค์์กร
สร้้างทางเลืือกให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้า และตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์
ของนัักลงทุุนยุุคใหม่่ โดยมีีการจััดประกวดนวััตกรรมอย่่าง
ต่่อเนื่่อง ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ การสร้้าง
แนวคิิดในการพััฒนานวััตกรรม (Idea Seed) การพััฒนา
ต่่อยอดนวััตกรรมที่่�ได้้ดำำ�เนิินการแล้้ว (Innovation in
Action) และรางวัั ลที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น ในปีี นี้้� เ ป็็ น ปีี แ รก คืื อ
การปรัับปรุุงพััฒนา และต่่อยอดนวััตกรรม (Process
Improvement)”
คำำ�กล่่าวของ รศ. ดร. วีีริิศ อััมระปาล 
ผู้้�ว่่าการการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.)

กนอ. เป็็นองค์์กรที่่�ถืือกำำ�เนิิดและเติิบโตข้้ามผ่่านกาลเวลามา
จนครบรอบ 50 ปีี ในปีี 2565 นี้้� และด้้วยภาพลัักษณ์์ขององค์์กร
ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ความเป็็นองค์์กรรุ่่�นใหม่่ในยุุค
ดิิจิิทััลมากขึ้้�นเรื่่อยๆ ทำำ�ให้้ลููกค้้าหรืือผู้้�ประกอบการที่่�ได้้สััมผััส
กัับ กนอ. ในปััจจุุบััน  จะได้้เห็็นเทคโนโลยีีหรืือรููปแบบการทำำ�งาน
ใหม่่ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น การใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลภายใต้้ I-EA-T Digital
Platform การยกระดัับการให้้บริิการของศููนย์์บริิการธุุรกิิจ Total
Solution Center : TSC การปรัับปรุุงระบบอนุุมััติิ อนุุญาตทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือ e-PP (e-Permission Privilege) ที่่�จะ
ยิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับนัักลงทุุน ผู้้�ประกอบการ ให้้สามารถ
รัับสิิทธิิประโยชน์์ ข่่าวสาร  การเชื่่อมโยงแลกเปลี่่�ยน  การรัับการ
ฝึึกอบรมและให้้คำำ�ปรึึกษาอย่่างครบถ้้วน  และล่่าสุุดกัับการนำำ�
เทคโนโลยีีแฝดเสมืือน  Digital Twin มาประยุุกต์์ใช้้กัับระบบ
สาธารณููปโภคของนิิคมอุุตสาหกรรม ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�บริิหารนิิคม
อุุตสาหกรรมสามารถสัังเกตการณ์์ วิิเคราะห์์ พยากรณ์์เหตุุการณ์์
ล่่วงหน้้า รวมทั้้�งประเมิินความเสี่่�ยงต่่างๆ ได้้อย่่างรวดเร็็วและ
ทัันท่่วงทีี จึึงเป็็นประโยชน์์อย่่างมากในการวางแผนและพััฒนา
ประสิิทธิภิ าพการบริิหารจััดการระบบสาธารณููปโภค การบำำ�รุุงรัักษา
ทั้้�งเชิิงป้้องกััน  และการซ่่อมแซม เช่่น ระบบประปา ระบบบำำ�บััด
น้ำำ��เสีีย ระบบ CCTV ระบบไฟฟ้้าส่อ่ งสว่่าง ระบบระบายน้ำำ��ฝนและ
ป้้องกัันน้ำำ��ท่่วม ฯลฯ นอกจากนี้้� นิิคมอุุตสาหกรรมยัังสามารถ
ประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี  Digital Twin ในการบริิหารจััดการเหตุุ
ฉุุกเฉิินของโรงงานอุุตสาหกรรม เพื่่อลดการสููญเสีียชีีวิิตและ
ทรััพย์์สิินได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพอีีกด้้วย 

กนอ. ยุุคใหม่่บนเส้้นทางสายนวััตกรรม

ด้้วยการสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหาร  การเปิิดโอกาสให้้พนัักงานได้้
ออกไอเดีีย สร้้างสรรค์์วิิธีีการทำำ�งานไปจนถึึงโครงการใหม่่ๆ ทำำ�ให้้
วัันนี้้� กนอ. เป็็นอีีกหนึ่่�งองค์์กรที่่�สามารถบ่่มเพาะบุุคลากรให้้เข้้าใจ
และมีีความคิิดเชิิงนวััตกรรม กล้้าคิดิ อย่่างสร้้างสรรค์์กล้้าทำำ�อย่่าง
มีีเหตุุและผล  บนพื้้�นฐานความรู้้�  ความเชี่่�ยวชาญ ที่่�สามารถ
ประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนากระบวนการทำำ�งานให้้ดีีขึ้้น� เรื่่อยๆ ได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่อง
วัันนี้้ค่� า่ นิิยมของ กนอ. บนวิิถีแี ห่่ง Smart Eco ได้้ก่อ่ ให้้เกิิด
พลวััตรในการจััดการนวััตกรรมภายในองค์์กร ที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับการทำำ�งานพร้้อมต่่อยอดองค์์ความรู้้�ไปสู่่�การสร้้างนวััตกรรม
เพื่่อใช้้ในการแก้้ปัญ
ั หา เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและปรัับปรุุงการทำำ�งาน
เพื่่อให้้ลููกค้้ามีีความประทัับใจในการใช้้บริิการมากยิ่่ง� ขึ้้น� และนี่่�คือื
หนึ่่�งในเครื่่องยืืนยัันความพร้้อมของ กนอ. ยุุคใหม่่ ที่่�ทุุกท่่าน
สามารถสััมผััสได้้นัับตั้้�งแต่่วัันนี้้�!
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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)

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

Use innovation to create better
services every day

I-EA-T is an organization that was born and grows
through time until its 50th 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

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!

เมษายน - มิถุนายน 2565
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Smart Eco

Industrial Estate Way
เรียนรู้สู่วิถีการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ คำ�ตอบในการดำ�เนินธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่
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Following
SMART ECO the Smart Eco way
กับ กนอ. ตอนที่ 3 : with I-EA-T, Part 3:
Smart IT ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอัจฉริยะ และ Smart IT & Smart
Smart Building อาคารอัจฉริยะ Building
ตามรอยวิถี

ก้้าวสำำ�คััญสู่่�การเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ 4.0 คืือ
การนำำ�เทคโนโลยีีอัันทัันสมััยมาประยุุกต์์ใช้้เพื่่อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในด้้านต่่างๆ ซึ่่�งแน่่นอนว่่าจะต้้องมีี “เทคโนโลยีีสารสนเทศ หรืือ
IT” เป็็นองค์์ประกอบ โดยการนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย 
หรืือ กนอ. ได้้วางเกณฑ์์ Smart IT (ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
อััจฉริิยะ) เป็็นหนึ่่�งใน 8 เกณฑ์์ความอััจฉริิยะ บนเป้้าหมายหลััก
เพื่่อให้้เกิิดการพััฒนาระบบฐานข้้อมููลและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมอย่่างเป็็นระบบ โดยมีีหััวใจสำำ�คััญคืือ 
“นิิคมอุุตสาหกรรมมีีการวิิเคราะห์์ ทบทวน/ปรัับปรุุงกระบวน
งาน โดยการนำำ�เทคโนโลยีีหรืือนวััตกรรมมาใช้้ในการพััฒนา
ระบบฐานข้้อมููลและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่ออำำ�นวย
ความสะดวกในการดำำ�เนิินงานของผู้้�ประกอบกิิจการหรืือผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องได้้อย่่างทั่่�วถึึง รวดเร็็ว ปลอดภััย และมีีประสิิทธิิภาพ”
นั่่�นเอง

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
Smart IT ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศอััจฉริิยะ
Internet-of-Things (IOT) devices. Big Data are also
	กัับการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ยุุค 5G ในนิิคมอุุตสาหกรรม
compiled and stored by various other enterprises for
ปััจจุุบััน ทุุกท่่านคงจะเคยได้้ยิินหรืือรู้้�จัักคำำ�ว่่า Big Data กััน their efficient supply chain and production-risk reduction.
เป็็นอย่่างดีี โดยเฉพาะผู้้�ประกอบการในภาคการผลิิตที่่�มีีข้้อมููล Entrepreneurs that have not yet integrated or compiled
ขนาดใหญ่่มหาศาลจากการหัันมาใช้้เครื่่องจัักรที่่�สามารถเชื่่อมต่่อ data have big operational risks, because Big Data and
และส่่งข้้อมููลเข้้าสู่่ร� ะบบส่่วนกลางขององค์์กรได้้ หรืือผู้้�ประกอบการ Data Model already become important standard practices.
ที่่�ใช้้ Big Data ในการเก็็บข้้อมููลในห่่วงโซ่่อุุปทานเพื่่อประโยชน์์
During the past year, I-EA-T has piloted 5G system at
ในการบริิหารจััดการและลดความเสี่่�ยงด้้านการผลิิต จนกล่่าวได้้ว่่า 14 industrial estates under its supervision and has
สำำ� หรัั บ โรงงานใดที่่� ยัั ง ไม่่มีี ร ะบบข้้ อมูู ลที่่� เ ชื่่ อ มโยงกัั น หรืื อ ไม่่มีี encouraged both the government and the private sectors
การเก็็ บ ข้้ อมูู ล ถืื อ เป็็ น ความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิิน การอย่่างมาก  to store Cloud-based Big Data for seamless business
เพราะในยุุคนี้้�การมีี Big Data และ Data Model กลายเป็็น development. Moreover, I-EA-T has accorded importance to
มาตรฐานที่่�สำำ�คััญอย่่างไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยง
equipping people with tech skills needed by the private sector.
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ในปีีที่่�ผ่่านมา กนอ. ได้้นำำ�ร่่องพััฒนาระบบ 5G ภายในพื้้�นที่่�
นิิคมอุุตสาหกรรมที่่�อยู่ภ่� ายใต้้การกำำ�กับั ดููแลของ กนอ. ทั้้�ง 14 แห่่ง
พร้้อมผลัักดันั ให้้ภาคเอกชนและภาครััฐจััดเก็็บข้้อมููลบนระบบคลาวด์์
ในระบบ Big Data เพื่่อให้้ภาคธุุรกิิจ และกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
โรงงานในพื้้� น ที่่� นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมสามารถนำำ� ข้้ อมูู ลดัั ง กล่่าว
ไปต่่อยอดพััฒนาธุุรกิิจได้้อย่่างไร้้รอยต่่อ  นอกจากนี้้� กนอ. ยัังให้้
ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมด้้านการผลิิตบุุคลากรที่่�มีทัี กั ษะตามความ
ต้้องการของเอกชน เพื่่อรองรัับกัับเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องอีีกด้้วย 
ซึ่่� ง การดำำ� เนิิ น การดัั ง กล่่าวนี้้�  ทำำ� ให้้ นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมมีี ร ะบบ
โครงข่่ายโทรคมนาคมและอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ความเร็็ ว สููง ซึ่่� ง ตรง
ตามเกณฑ์์การเป็็น Smart IT ของนิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ 4.0
นอกจากการมีีระบบฐานข้้อมููล Big Data และมีีระบบบริิการ
โครงข่่ายโทรคมนาคมและอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงแล้้วอีีกสิ่่�ง
ที่่�เป็็นตััวชี้้�วััดสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้นิิคมอุุตสาหกรรมสามารถได้้รัับเกณฑ์์
Smart IT คืือ การพััฒนาระบบการให้้บริิการผ่่านทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
หรืือระบบออนไลน์์ รวมทั้้�งการเพิ่่�มช่่องทางอื่่นๆ ในการเข้้าถึึงให้้
สะดวกและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น เช่่น เว็็บไซต์์ (Website) แอปพลิิเคชั่่�
นบนโทรศััพท์์มืือถืือ (Mobile Application) เป็็นต้้น ซึ่่�ง กนอ. เอง
ก็็ได้้นำำ�ร่่องปรัับปรุุงการให้้บริิการผ่่านช่่องทางเว็็บไซต์์หลัักของ
หน่่วยงานให้้เป็็นแหล่่งข้้อมููลที่่�ทัันสมััย พร้้อมตอบโจทย์์ความ
ต้้องการของกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างครอบคลุุม โดยล่่าสุุด นักั
ลงทุุนหรืือผู้้�ประกอบการสามารถเข้้าไปเยี่่�ยมชมและเลืือกสรร
ทำำ�เลทองในนิิคมอุุตสาหกรรมแบบล้ำำ��ๆ กัับนวััตกรรม Virtual
Reality (VR) Map บนเว็็บไซต์์ของ กนอ. ใน 3 ทำำ�เลทองคืือ 
นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมสระแก้้ ว  นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมสงขลา และ
นิิคมอุุตสาหกรรมยางพารา เรีียกว่่าอยู่่�มุุมไหนของโลกก็็เหมืือนได้้
ไปเยี่่�ยมชมพื้้�นที่่�จริิง รัับเทรนด์์ Metaverse สุุดๆ

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.

ภาพตััวอย่่างมุุมมองแบบ Virtual Reality (VR) บนเว็็บไซต์์ กนอ. /. To see more, please browse to https://www.ieat.go.th/th/sa-kaeo-industrial-esttate, https://www.ieat.go.th/th/songkhla-industrial-estate, https://www.ieat.go.th/th/rubber-city
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Smart Building อาคารอััจฉริิยะ เป็็นมิิตรกัับ
	สิ่่�งแวดล้้อมขั้้�นสุุด ด้้วยมาตรฐานที่่�ทุุกคนวางใจ

อีี ก หนึ่่� ง ความอัั จ ฉริิ ย ะที่่� ไ ด้้ รัั บ ความนิิ ย มอย่่างมาก ทั้้� ง ใน
ระดัั บ โรงงานและระดัั บ นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมที่่� ต้้ อ งการยกระดัั บ
สู่่�นิิคมอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ 4.0 ได้้แก่่  Smart Building หรืือ 
อาคารอััจฉริิยะ ซึ่่�งในปััจจุุบัันก้้าวสู่่�การเป็็นเทคโนโลยีีที่่�เชื่่อมโยง
นวััตกรรมหลากหลาย  ไม่่ใช่่แค่่ในมิิติิอนุุรัักษ์์พลัังงาน แต่่ยัังมีี
ความสามารถในการสื่่อสารกัับผู้ใ้� ช้้งาน โต้้ตอบ เรีียนรู้้�  และปรัับตััว
เข้้ากัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างแม่่นยำำ�  จนสร้้าง
คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี ใ ห้้ กัั บ ผู้้� ใ ช้้ ง านและบริิ ห ารทรัั พย ากรได้้ อย่่ าง
ชาญฉลาด พร้้อมเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย  โดยเทคโนโลยีี
ที่่�เหมาะสมเพื่่อพััฒนาอาคารอััจฉริิยะสำำ�หรัับนิิคมอุุตสาหกรรมมีี
4 เทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับความนิิยม ได้้แก่่

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.

1. HVAC Air Scrubber สำำ�หรัับอาคารอััจฉริิยะ
คืือนวััตกรรมปรัับปรุุงคุุณ ภาพอากาศภายในอาคารพร้้อม
ช่่วยลดการใช้้พลัังงานของระบบปรัับอากาศ บำำ�บััดอากาศเสีีย
ภายในอาคารด้้วยการดููดซัับมลพิิษที่่�เป็็นก๊๊าซทุุกชนิด มี
ิ รี ะบบดัักจับั
ก๊๊าซเสีียมากกว่่า 30 ชนิิด อาทิิ คาร์์บอนไดออกไซด์์ คาร์์บอนมอนอกไซด์์
ฟอร์์มาลดีีไฮด์์ เรดอน เป็็นต้้น ช่่วยลดภาระการทำำ�ความเย็็นของ
ระบบปรัับอากาศ โดยสามารถลดปริิมาณการเติิมอากาศจากภายนอก
เข้้ามาเกิินความจำำ�เป็็น* ปกป้้องระบบปรัับอากาศไม่่ให้้ชำ�รุ
ำ ดุ เสีียหาย 
ทำำ�ให้้สามารถประหยััดพลัังงานลงได้้ 20-30% เป็็นนวััตกรรม
2. IoT Sensing Thermostat for Smart Building
ที่่�ทำำ�ให้้คุุณภาพชีีวิิตและสุุขภาวะของผู้้�ที่่�ใช้้ชีีวิิตภายในอาคารนั้้�นๆ
This wireless device enables smart air-conditioning
ดีีขึ้้�นอีีกด้้วย
control. Building owner or manager can choose the desired
temperature for each planned activity. Backed by Cloud
2. IoT Sensing Thermostat สำำ�หรัับอาคารอััจฉริิยะ
and AI technologies, it ensures the building is always
คืือระบบควบคุุมเครื่่องปรัับอากาศไร้้สายอััจฉริิยะ ช่่วยให้้ comfortably cool even though no one manually operates
เจ้้าของอาคาร และเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารจััดการอาคาร สามารถปรัับแต่่ง air-conditioning round-the-clock. Better still, IoT Sensing
รููปแบบการควบคุุมอััตโนมััติิให้้เหมาะสมกัับเงื่่อนไขต่่างๆ เช่่น Thermostat curbs energy consumption of the smart building.
กิิจกรรมในอาคาร หรืือสภาพอากาศภายนอก ได้้เหมืือนการสั่่�งงาน Expenses can fall by between 15 and 60% (depending on
ด้้วยตนเอง ผ่่านระบบ Cloud และ AI โดยที่่�ผู้ใ้� ช้้งานภายในอาคาร building-usage type).
ยัังรู้้�สึึกถึึงความเย็็นสบายอยู่่�ตลอดเวลา ไม่่ต้้องมีีผู้้�ควบคุุมตลอด
เวลา ระบบสามารถวิิเคราะห์์และประเมิินผลให้้เครื่่องปรัับอากาศ
ทำำ�งานโดยสููญเสีียพลัังงานน้้อยที่่�สุุด  ลดพลัังงานในช่่วงเวลาที่่�
ไม่่จำำ�เป็็น สามารถประหยััดค่่าใช้้จ่่ายลงได้้ตั้้ง� แต่่ 15-60% (ขึ้้น� อยู่่กั� บั
รููปแบบและประเภทการใช้้งานของอาคาร)
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3. Wide Coverage Wireless Monitoring System
			สำำ�หรัับอาคารอััจฉริิยะ
คืือระบบตรวจจัับ ตรวจวััด และส่่งข้้อมููลไร้้สาย ประสิิทธิิภาพ
สููง ช่่วยติิ ด ตามสถานะของอุุ ปก รณ์์ แ ละเครื่่ อ งจัั ก รในอาคาร
ประเมิินความผิิดปกติต่่ิ างๆ ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� เช่่น ตรวจจัับสััญญาณ
แรงสั่่�นสะเทืือน และเก็็บข้้อมููลบนระบบ Cloud โดยการทำำ�งาน
จะส่่งสััญญาณความผิิดปกติิที่่�เกิิดขึ้้�น พร้้อมนำำ�มาประมวลผลกัับ
ข้้อมููลตั้้�งต้้น เพื่่อแสดงข้้อมููลให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารอาคารทราบ
ได้้ทุุกที่่�ตลอด  24 ชั่่�วโมง สามารถใช้้เพื่่อตรวจตรากัับงานระบบ
อาคารได้้หลากหลาย  เช่่น ระบบน้ำำ��รั่่�วซึึม ระบบระบายอากาศ
ระบบลิิฟต์์ ช่่วยให้้ความสููญเสีียที่่เ� กิิดขึ้้น� ถููกแก้้ไขได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
ลดตััวเลขความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับอาคารได้้

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 สำำ�หรัับอาคารอััจฉริิยะ
คืือระบบไอออนกำำ�จััดเชื้้�อโรคและฝุ่่�นในอากาศตลอดเวลา
ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีคนอยู่่� โดยการสร้้างอนุุภาคออกซิิเจนประจุุบวกและ
ลบจากอากาศที่่�ไหลผ่่านอุุปกรณ์์ มีปี ระสิิทธิิภาพในการฆ่า่ เชื้้�อไวรััส 
แบคทีีเรีียในอากาศ ได้้สููงสุุดถึึง 99% ช่่วยลดฝุ่่�นละอองไม่่เกิิน
10 ไมครอนถึึง 2.5 ไมครอน (PM 10-PM 2.5)และกลิ่่� น
ไม่่พึึงประสงค์์ต่่างๆ ทั้้�งยัังปลอดภััยต่่อคนและสััตว์์เลี้้�ยง สามารถ
ทำำ�งานได้้ต่่อเนื่่อง 24 ชั่่�วโมง (ขณะเปิิดเครื่่องปรัับอากาศ) ช่่วยสร้้าง
ความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�มาใช้้บริิการ และผู้้�ใช้้ชีีวิิตในอาคาร ในสภาวะ
ที่่�อากาศภายนอกเต็็มไปด้้วยมลพิิษและเชื้้�อโรคต่่างๆ มากมาย 

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,
it removes dust particles including 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.  

	นิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park ว่่าที่่�นิิคมฯ อุุดมอาคาร
	อััจฉริิยะระดัับมาตรฐานอาคารเขีียวไทย (TREES)

โครงการก่่อสร้้างนิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park นัับเป็็น
โครงการแรกของ กนอ. ที่่�จะขอรัับการรัับรองมาตรฐานอาคารเขีียว
ไทย (TREES) คืือ จะเป็็นอาคารที่่�สร้า้ งขึ้้น� โดยใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คุ้้�มค่่า มีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และ
สัังคม ตลอดวััฏจัักรชีีวิิต (Life cycle) ของตััวอาคาร ไม่่ว่่าจะเป็็น
ขั้้น� ตอนการเลืือกพื้้น� ที่่�ทำ�ำ เลการออกแบบ การก่่อสร้้าง การดำำ�เนิินการ
การดููแล การซ่่อมแซมปรัับปรุุง รวมไปถึึงการทำำ�ลายตััวอาคารด้้วย 
เพราะเป้้าหมายหลััก คืือการลดผลกระทบจากอาคารก่่อสร้้าง
หรืือสิ่่�งแวดล้้อมสรรค์์สร้้างต่่างๆ (Built Environment) ที่่�จะมีี
ผลต่่อสุุ ข ภาพของผู้้�คน (Human Health) และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
ตามธรรมชาติิ (Natural Environment)
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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.

นอกจากนี้้� อาคารสำำ�นัักงานนิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park
ได้้ ออก แบบระบบป้้ อ งกััน และระงัับอััคคีีภััยและระบบบรรเทา
สาธารณภััยที่่สูู� งกว่่า พ.ร.บ. ควบคุุมอาคาร พ.ศ.2522 กำำ�หนด อัันจะ
เป็็นตััวอย่่างให้้กัับอาคารภาครััฐอื่่น และได้้ออกแบบเพื่่อสามารถ
ขอรัับรางวััลอาคารโดดเด่่นด้้านความปลอดภััยของประเทศไทย 
ที่่�จัดั โดยสมาคมผู้้�ตรวจสอบอาคารและกรมโยธาธิิการและผัังเมืือง
และสามารถขอรางวััล Asian Building Award ในระดัับอาเซีียน
ที่่�จััดโดยวิิศวกรรมสถานแห่่งประเทศไทยและสมาคมวิิศวกรรม
ในกลุ่่�มอาเซีียน หรืือ CAFEO-ASEAN Federation of Engineering
Organisations อีีกด้้วย
ด้้ า นอุุ ปก รณ์์ ป ระกอบอาคารสำำ�นัั ก งานนิิ ค มอุุ ต สาหกรรม
Smart Park และระบบสาธารณููปโภคหลายส่่วนของโครงการฯ
ได้้ออกแบบเพื่่อรองรัับระบบ IOT (Internet of Things) มีีอุุปกรณ์์
ประกอบในโครงการเป็็นเทคโนโลยีีใหม่่และมีีความซัับซ้้อน เช่่น
ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีียขั้้�นสููง ไฟจราจรอััจฉริิยะ ระบบความปลอดภััย
ในอาคาร ระบบดัับเพลิิงพิิเศษ เป็็นต้้นทั้้�งนี้้� โครงการก่่อสร้้าง
นิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park ได้้มีีการออกแบบให้้สอดคล้้อง
และครอบคลุุ ม กัั บ การประเมิิ น ความยั่่� ง ยืื น ทางพลัั ง งานทาง
สิ่่�งแวดล้้อมไทย  สำำ�หรัับการก่่อสร้้างและปรัับปรุุงโครงการใหม่่ 
ซึ่่ง� แบ่่งเป็็นหมวดหลััก 8 หมวดหลััก ได้้แก่่ 1) การบริิหารจััดการอาคาร
2) ผัังบริิเวณและภููมิิทััศน์์ 3) การประหยััดน้ำำ��  4) พลัังงานและ
บรรยากาศ 5) วััสดุุและทรััพยากรในการก่่อสร้้าง 6) คุุณภาพ
ของสภาวะแวดล้้อมภายในอาคาร 7) การป้้องกัันผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม และ 8) นวััตกรรม โดย กนอ. ตั้้�งเป้้าหมายให้้
นิิคมอุุตสาหกรรม Smart Park ได้้ระดัับรางวััลระดัับ Silver เป็็น
อย่่างน้้อย

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.

โปรดติิดตามสองความ Smart สุุดท้้าย  ในบทความซี่่�รี่่�ส์์
“ตามรอยวิิถีี Smart Eco กัับ กนอ.” ได้้ในฉบัับหน้้า

Stay tuned as two more Smart articles on I-EA-T
Journey towards Smart Eco theme will soon follow.

เมษายน - มิถุนายน 2565
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Metaverse for Manufacturing
โอกาสของภาคการผลิตกับการปรับตัวรับ

Metaverse

เมื่่อโลกก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคแห่่งประสบการณ์์ หรืือที่่�เรีียกว่่าเป็็นยุุค
Age of Experience ไม่่ว่่าใครจะขยัับตััวทำำ�อะไรที่่�ไหนอย่่างไร
ก็็จำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องแบ่่งปัันข้้อมููลให้้อยู่่ใ� นรููปแบบของ “ประสบการณ์์”
ที่่�เปิิดให้้สาธารณชนสามารถเข้้าถึึงได้้ในวงกว้้าง ยกตััวอย่่างการ
เปิิดโรงงานใหม่่ขึ้้�นมาสัักแห่่ง ในอดีีตเราอาจจะเน้้นจััดงานแถลง
ข่่าวสร้้างการรัับรู้้�ในวงกว้้างเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ในโลกยุุคใหม่่
การจะช่่วงชิิ ง พื้้� น ที่่� ค วามสนใจเพื่่ อ ต่่อยอดไปให้้ ถึึ ง การสร้้ า ง
Challenge
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“เครืื อ ข่่ า ย” ของผู้้�ติิ ด ตามแบรนด์์ ไ ด้้ นั้้� น เราอาจจำำ� เป็็ น ต้้ อ ง
นำำ�เสนอการเปิิดโรงงานให้้อยู่่�ในรููปแบบของ “ประสบการณ์์” ที่่�
เข้้ า ถึึ ง ได้้ ง่่ ายและทัั น สมัั ยม ากขึ้้� น เช่่น การเปิิ ด โรงงานแบบ
Virtual Event หรืือ Metaverse Event ที่่�ให้้อวตาร์์ (Avatar)
ของผู้้�สนใจสามารถเข้้ามาท่่องโลกเสมืือนจริิงในบรรยากาศของ
โรงงานได้้ ทุุกคนสามารถเห็็นมุุมมองภาพต่่างๆ และสามารถ
เคลื่่อนที่่�ได้้ตามความต้้องการเพื่่อเยี่่�ยมชมพื้้�นที่่�การจััดกิิจกรรม

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.
เมษายน - มิถุนายน 2565
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โดยอิิสระ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ได้้รัับประสบการณ์์ที่่�ลึึกซึ้้�งมากกว่่าการอ่่าน
จากข่่าวหรืือดููภาพข่่าว เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ผู้้�ประกอบการยััง
สามารถจััดกิิจกรรมเพื่่อเก็็บข้้อมููล ความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ของ
ผู้้�เข้้าร่่วมชมการเปิิดโรงงานได้้แบบเรีียลไทม์์อีีกด้้วย  
การมาถึึงของ Metaverse ไม่่เพีียงมีีประโยชน์์ในแง่่ของ
การสร้้างสรรค์์ประสบการณ์์ที่แ่� ตกต่่างเท่่านั้้�น สำำ�หรับั ผู้ป้� ระกอบการ
ในภาคอุุตสาหกรรมการผลิิตก็็สามารถใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีี
นี้้�ได้้ในหลากหลายมิิติิ โดยเฉพาะการใช้้ร่่วมกัับเทคโนโลยีีฝาแฝด
เสมืือน (Digital Twin)

เทคโนโลยีีฝาแฝดเสมืือน กัับการต่่อยอดบนโลก 		
Metaverse สำำหรัับอุุตสาหกรรมการผลิิต

เทคโนโลยีีแฝดเสมืือน (Digital Twin) เริ่่ม� เข้้ามามีีบทบาทสำำ�คัญ
ั
ในการจำำ�ลองเครื่อ่ งมืือหรืือกระบวนการผลิิตในภาคอุุตสาหกรรมโลก
รวมถึึงประเทศไทย หลายแห่่งมีีการใช้้เทคโนโลยีีแฝดเสมืือน
เพื่่อจำำ�ลองห่่วงโซ่่อุุปทานของการผลิิตตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จรดปลายน้ำำ�� 
ทำำ�ให้้สามารถตรวจสอบและแก้้ไขข้้อบกพร่่องที่่พ� บได้้แบบเรีียลไทม์์
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น เทคโนโลยีีแฝดเสมืือนยัังช่่วยสร้้างความยืืดหยุ่่�น
และทำำ�ให้้เกิิดไอเดีียในการพััฒนากระบวนการทำำ�งาน ไปจนถึึงการ
สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ตั้้�งแต่่การออกแบบสิินค้้า การจััดซื้้�อ
จััดหา การผลิิต ไปจนถึึงการบริิหารคลัังสิินค้้า ผ่่านการจำำ�ลองวััตถุุ
ต่่างๆ ในโลกจริิง เช่่น การทำำ�โมเดล 3D ของผลิิตภััณฑ์์ โรงงาน
และเครื่่องจัักร ฯลฯ ให้้ปรากฎบนโลกเสมืือนในลัักษณะวััตถุุ
คู่่ข� นานที่่มีีคุ
� ณสมบั
ุ
ติั แิ บบเดีียวกััน และผู้ใ้� ช้้งานสามารถมีีปฏิิสัมพั
ั นั ธ์์
3 มิิติิบนวััตถุุจำำ�ลองดัังกล่่าวในลัักษณะเดีียวกัันกัับบนโลกจริิงได้้
ในขณะที่่ก� ารใช้้งานเทคโนโลยีีแฝดเสมืือนเริ่่ม� แพร่่หลายมากขึ้้น�
ผู้้� ป ระกอบการรายใหญ่่ในหลายอุุ ตส าหกรรมของโลกก็็ ไ ด้้ เ ริ่่� ม
ทดลองนำำ�เทคโนโลยีี  Metaverse มาใช้้ควบคู่่�กััน ยกตััวอย่่าง
โรงงานในเกาหลีีใต้้ เปิิดให้้ผู้้�เยี่่�ยมชมสามารถเข้้าไปดููการผลิิต
สกรููพลาสติิกใน Metaverse ของโรงงานผ่่านทางแว่่น VR และ
ยัังเปิิดให้้ผู้้�เข้้าชมมีีประสบการณ์์ร่่วมในการปรัับเปลี่่�ยนการตั้้�งค่่า
จากโรงงานได้้ เช่่น ความเร็็วของสายการผลิิต เป็็นต้้น
ด้้านการนำำ� Metaverse มาประยุุกต์์ใช้้เพื่่อการออกแบบสิินค้้า
ก็็นับั เป็็นอีีกหนึ่่�งมิิติที่ิ น่่� า่ สนใจ และมีีผู้ป้� ระกอบการริิเริ่่มทำ
� ำ�จริิงแล้้ว
เช่่นเดีียวกััน โดยเริ่่�มต้้นจากการสร้้างผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ 3 มิิติิ
ในลัักษณะ Digital Twin ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมืือนของที่่�สร้้างขึ้้�นใน
โลกจริิง โดยผู้้�ออกแบบสามารถปรัับเปลี่่�ยนรููปทรง และทดลอง
เลืือกวััสดุุหรืือชิ้้�นส่่วนที่่�ใช้้ประกอบได้้แบบเรีียลไทม์์ในโลกเสมืือน
ซึ่่�งเป็็นโลกที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้พร้้อมกัันหลายคนจากทุุกมุุมโลก
ทำำ�ให้้ผู้้�ร่่วมออกแบบที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญแตกต่่างกััน เช่่น นัักวััสดุุ
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ศาสตร์์ วิศิ วกรไฟฟ้้า นัักออกแบบฯ สามารถประชุุมและปรัับเปลี่่ย� น
ต้้นแบบ 3 มิิติิเพื่่อดููผลลััพธ์์ไปพร้้อมกััน ช่่วยลดเวลาในขั้้�นตอน
การออกแบบลงได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
นอกจากนี้้� ต้้นแบบ 3 มิิติิที่่�พััฒนาขึ้้�น ยัังสามารถนำำ�มา
ทดสอบการใช้้งานในโลก Metaverse ซึ่่�งจำำ�ลองสภาพแวดล้้อม
ในลัักษณะ Digital Twin ของโลกจริิงได้้ เช่่น การทดสอบ
สมรรถนะของรถยนต์์ต้้นแบบบนถนนในโลกเสมืือนที่่�เป็็น Digital
Twin ของโลกจริิง โดยมีีการจำำ�ลองสภาพของท้้องถนนทั้้�งความ
คดเคี้้�ยว ความขรุุขระ รวมไปถึึงระดัับความแรงลมให้้เหมืือนกัับ
เงื่อ่ นไขในโลกจริิง เป็็นต้้น และอีีกสิ่่ง� ที่่น่� า่ สนใจอย่่างยิ่่ง� ก็็คือื การใช้้
ต้้นแบบเสมืือนดัังกล่่าวเพื่่อเก็็บข้้อมููลจากผู้บ้� ริิโภคผ่่าน Metaverse
โดยตรงเพื่่อปรัับปรุุงแบบให้้เป็็นที่่ต� อบรัับของท้้องตลาดก่่อนเข้้าสู่่�
ขั้้�นตอนการผลิิตสิินค้้าจริิงต่่อไป

ยกระดัับการบริิหารสายพานด้้วยโรงงานในโลกเสมืือน

วัันนี้้�การสร้้างโรงงานเสมืือนในโลก Metaverse เพื่่อยกระดัับ
ประสิิทธิภิ าพการบริิหารสายพานการผลิิตไม่่ใช่่เรื่อ่ งเพ้้อฝัันอีีกต่่อไป
หากแต่่เป็็นจริิงได้้ด้ว้ ยเทคโนโลยีี Digital Twin โดยโรงงานเสมืือน
ดัังกล่่าวจะมีีลัักษณะเป็็น Digital Twin ของโรงงานจริิง และ
ผู้้�ประกอบการสามารถทดลองวางเลย์์เอาท์์สายพานการผลิิต พร้อ้ ม
จำำ�ลองการผลิิตโดยมีีมนุุษย์์และเครื่่องจัักรร่่วมในกระบวนการผลิิต
ในโลกเสมืือน เพื่่อปรัับแต่่งการใช้้พื้้�นที่่�และการวางเครื่่องจัักรจน
ได้้รููปแบบที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด เป็็นต้้น หรืือผู้้�ประกอบการอาจ
ใช้้ประโยชน์์ต่่อยอดเพื่่อการฝึึกสอนพนัักงานใหม่่ให้้ทดลองลงมืือ

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
เมษายน - มิถุนายน 2565
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รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยข้อมูลเพื่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล

ปฏิิบัติั งิ านในสายพานการผลิิตในโลกเสมืือนเพื่่อให้้มีีประสบการณ์์
ก่่อนทำำ�งานในโรงงานจริิงก็็สามารถทำำ�ได้้
อีีกสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญในอุุตสาหกรรมการผลิิตนั่่�นคืือ “การ
บริิหารคลัังสิินค้้า” ก็็สามารถใช้้ Metaverse และ Digital Twin
เข้้ามาพััฒนาได้้เช่่นกััน ทั้้�งในมุุมการออกแบบจััดวางเลย์์เอาท์์
ของคลัังสิินค้้าก่่อนใช้้งานจริิง ไปจนถึึงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการเข้้าถึึงสิินค้้าในคลัังสิินค้้าจริิง ด้้วยวิิธีีการการผสานข้้อมููล
ในคลัังสิินค้้าเสมืือนเข้้ากัับคลัังสิินค้้าในโลกจริิง ทำำ�ให้้พนัักงาน

สามารถสืืบค้้นข้้อมููลสิินค้้า ตำำ�แหน่่งจััดเก็็บ ปริิมาณสต็็อค และ
จำำ�นวนที่่ไ� ด้้รับั คำำ�สั่่ง� ซื้้�อแบบเรีียลไทม์์ผ่่านอุุปกรณ์์ต่่างๆ อาทิิแว่่น 3
มิิติิที่่�เชื่่อมโยงกัับคลัังสิินค้้าเสมืือน โดยปััจจุุบัันมีีผู้้�ประกอบการใน
หลายอุุตสาหกรรมที่่�เริ่่�มทดลองใช้้งานคลัังสิินค้้าเสมืือนดัังกล่่าว
และพบว่่า มีีส่่วนช่่วยให้้เกิิดความคล่่องตััว ลดความผิิดพลาดใน
การหยิิบสิินค้้า ทำำ�ให้้สามารถขัับเคลื่่อนงานได้้อย่่างรวดเร็็วและ
แม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น

สรุุปการประยุุกต์์ใช้้ Metaverse และ Digital Twin เพิ่่�มโอกาสการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรมการผลิิต
• ใช้้วางแผน ทดสอบ และสร้้างผลิิตภััณฑ์์เชิิงกลยุุทธ์์พร้้อมทั้้�งขจััดความเสี่่�ยงจากความผิิดพลาดที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายสููง
• ใช้้ระบุุปััญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการผลิิตก่่อนที่่�จะเกิิดขึ้้�นจริิง ลดความสููญเสีีย
• ใช้้สร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ร่่วมกัันระหว่่างผู้้�เชี่่�ยวชาญ ลดช่่องว่่างในการเดิินทาง ลดเวลาและค่่าใช้้จ่่าย
ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
• ใช้้ฝึึกอบรมพนัักงานฝ่่ายผลิิตก่่อนเข้้าปฏิิบััติิงานในสถานที่่�จริิง
• ใช้้เพื่่อซ่่อมแซมในจุุดที่่มีี� ความซัับซ้้อนและแก้้ไขปััญหาการบำำ�รุงุ รัักษาในจุุดที่่ย� ากต่่อการแก้้ไข ช่่วยให้้ช่า่ งเทคนิิค
เชื่่อมต่่อกัับวิิศวกรและผู้้�เชี่่�ยวชาญคนอื่่นๆ เพื่่อแก้้ไขปััญหาร่่วมกัันได้้
การเชื่่อมโลกจริิงเข้้ากัับโลกเสมืือนกำำ�ลังั ก่่อให้้เกิิดโอกาสใหม่่ๆ ความเป็็นไปได้้ใหม่่ๆ รวมถึึง “ประสบการณ์์ใหม่่ๆ”
ให้้กัับทั้้�งผู้้�ประกอบการและผู้้�บริิโภค เราอาจมองว่่าเทคโนโลยีีนี้้�มีีต้้นทุุนสููงเกิินไปสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการรายย่่อย  และ
“ใหม่่” เกิินไปที่่�จะเรีียนรู้้�เพื่่อปรัับตััว ทว่่า ภายใต้้คลื่่นเทคโนโลยีีที่่�ถาโถมใส่่ผู้้�ประกอบการในทศวรรษที่่�ผ่่านมา คงทำำ�ให้้
ท่่านตระหนัักได้้ว่่า การอยู่่นิ่่� ง� เฉยในโลกที่่ทุ� กุ สิ่่ง� วิ่่ง� ไปข้้างหน้้าอย่่างรวดเร็็ว ก็็เท่่ากัับ “ถอยหลััง” และสููญเสีียความสามารถ
ในการแข่่งขัันไปทุุกขณะ
การตอบรัับความท้้าทายนี้้� จึึงเป็็นโจทย์์สำำ�คััญที่่�อยากให้้ผู้้�ประกอบการในภาคการผลิิตนำำ�ไปพิิจารณา!

Digital Twin ในนิิคมอุุตสาหกรรมไทย โลกอุุตสาหกรรมใบใหม่่สู่่�การบริิหารอย่่างอััจฉริิยะ
การนิิคมอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการจััดทำำ�แผนบริิหารความเสี่่ย� งเพื่่อสร้้างความมั่่�นใจ
ให้้กับั ผู้้�ประกอบการ โดยการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ที่่ทั� นั สมััย เข้้ามาใช้้ในการบริิหารจััดการนิิคมอุุตสาหกรรม ซึ่่�งหนึ่่�งในนั้้�น
คืือ การริิเริ่่�มโครงการ Digital Twin ซึ่่�งเป็็นการสร้้างโลกนิิคมอุุตสาหกรรมเสมืือนจริิงที่่�จะนำำ�ระบบ 5G IOT (Internet
of Things) หรืือการเชื่่อมโยงข้้อมููลผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต และ AI มาช่่วยวิิเคราะห์์ข้้อมููลสำำ�คััญในการส่่งผ่่านข้้อมููล
ให้้กัับผู้้�บริิหาร  โดยล่่าสุุดได้้นำำ�ร่่องการพััฒนา Digital Twin เพื่่อการบริิหารจััดการสาธารณููปโภคและสิินทรััพย์์ใน
นิิคมสมุุทรสาคร เป็็นแห่่งแรก
ที่่�มาของข้้อมููล : 1. https://bernardmarr.com/ 2. https://www.onshape.com/ 3. https://www.salika.co/2021/12/25/metaverse-factory/
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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.
Resources: 1. https://bernardmarr.com/ 2. https://www.onshape.com/ 3. https://www.salika.co/2021/12/25/metaverse-factory/
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รู้ทันเทรนด์ตลาดสินค้าที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตมั่งคั่ง โลกยั่งยืน

เตรียมตัวให้พร้อม! Metaverse อาจทำ�ให้
ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจคุณพุ่งกระฉูด

Be Prepared!
The Metaverse could
increase environmental
investment cost
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การมาถึึงของ Metaverse จะสร้้างโลกดิิจิทัิ ลั ที่่มีี� ความเป็็นไปได้้
ไม่่รู้้�จบ พอๆ กัับการเพิ่่�มปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่าง
มหาศาล ซึ่่�งจุุดนี้้�นี่่�เองที่่�ทำำ�ให้้ภาคธุุรกิิจที่่�กำำ�ลัังแข่่งกัันเป็็นผู้้�นำำ�
ในโลกเสมืือนจริิงต้้องคิิดให้้หนััก เพราะบรรดาเทคโนโลยีีต่่างๆ
ที่่� ป ระกอบกัั น ขึ้้� น เป็็ น Metaverse ตั้้� ง แต่่ ก ารสตรีีมออนไลน์์
เทคโนโลยีี  Deep Learning (คืือเทคโนโลยีีเลีียนแบบระบบโครงข่่าย
ประสาทมนุุษย์์) การประมวลผลข้้อมููลด้้วย AI รวมไปถึึงระบบคลาวด์์
ฯลฯ อัันเป็็นเทคโนโลยีีหลัักของ Metaverse ล้้วนต้้องการพลัังงาน
ในการขัับเคลื่่อนสููง ไม่่นัับรวมการใช้้งานอุุปกรณ์์สำำ�หรัับเชื่่อมต่่อ
เข้้าสู่่�โลกเสมืือนจริิงอย่่างแว่่น VR และอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่นๆ
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ปริิมาณขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพิ่่�มสููงขึ้้�นเป็็นเงาตามตััว
ในความเป็็นจริิง ลำำ�พังั การพััฒนาเทคโนโลยีีที่่ไ� ม่่หยุุดยั้้ง� ในปััจจุุบันั
ก็็ ทำำ� ให้้ ก ารลดปริิ ม าณก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกเป็็ น เรื่่ อ งยากอยู่่�แล้้ ว
การมาถึึงของ Metaverse จึึงยิ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดคำ�ถ
ำ ามว่่า เราควรต้้องเพิ่่�ม
“ต้้นทุุน” เพื่่อลดการทำำ�ลายสิ่่ง� แวดล้้อมมากขึ้้น� อีีกเท่่าไหร่่? ในการ
ผลิิตสิินค้้าและบริิการในอนาคตเพื่่อรองรัับการมีี  Metaverse
หรืือเพื่่อรองรัับการใช้้ Metaverse ในการทำำ�การตลาด
ขอยกตััวอย่่างต้้นทุุนในการประมวลผลของศููนย์์ข้้อมููล AI
โดยนัักวิิจัยั จากมหาวิิทยาลััยแมสซาชููเซตส์์ทำ�ำ การประเมิินวงจรชีีวิิต
สำำ�หรัับการฝึึกโมเดล AI ขนาดใหญ่่ ซึ่่�งพวกเขาพบว่่าการฝึึก
โมเดล AI ตััวเดีียวสามารถปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้มากถึึง
626,000 ปอนด์์ นั่่�นคืือเกืือบห้้าเท่่าของการปล่่อยมลพิิษตลอด
อายุุการใช้้งานของรถยนต์์อเมริิกัันโดยเฉลี่่�ยเลยทีีเดีียว (ข้้อมููล
จากมหาวิิทยาลััยแมสซาชููเซตส์์)

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

อีีกตััวอย่่างคืือ บริิการคลาวด์์มีีความสำำ�คััญต่่อการใช้้ VR
ซึ่่�งเป็็นเทคโนโลยีีสำำ�คััญในการเข้้าถึึง Metaverse ตามรายงาน
ของนัักวิิจััยจากมหาวิิทยาลััยแลงคาสเตอร์์ในปีี 2020 ที่่�ลอง
จำำ�ลองสถานการณ์์ว่่ามีีผู้้�เล่่นเกม 30% ย้้ายไปยัังแพลตฟอร์์มเกม
บนคลาวด์์ภายในปีี 2030 จะนำำ�ไปสู่่�การปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
เพิ่่�มขึ้้น� 30% เมื่่อเทีียบกัับการเล่่นเกมในปััจจุุบันั  ทีีนี้้�ยิ่่ง� Metaverse
มีีแนวโน้้มที่่�จะต้้องการภาพที่่�มีีความละเอีียดสููงมาก ก็็เท่่ากัับว่่า
จะยิ่่�งเป็็นการเพิ่่�มปริิมาณการใช้้พลัังงานให้้ยิ่่�งสููงขึ้้�นไปอีีก (ข้้อมููล
จากมหาวิิทยาลััยแลงคาสเตอร์์)

โลกเสมืือนนั้้�นมองไม่่เห็็น แต่่ต้้นทุุนสิ่่�งแวดล้้อม
กลัับมองเห็็นได้้ชััด

ปััจจุุบััน บริิษััทยัักษ์์ใหญ่่ที่่�ขานรัับการมาถึึงของ Metaverse
หรืื อ เทคโนโลยีีดิิ จิิ ทัั ล อื่่ น ๆ ต่่ า งเร่่ ง วางนโยบายที่่� ส อดรัั บ กัั บ
“ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม” โดยเฉพาะในด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับพลัังงานและขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพราะเป็็นต้้นทุุนที่่� “มองเห็็น
ได้้ชััด” และหากไม่่มีีการแสดงความรัับผิิดชอบในด้้านนี้้� หนทาง
สู่่�ผู้้�นำำ�บน Metaverse หรืือผู้้�นำำ�ด้า้ นเทคโนโลยีีอื่่นๆ ก็็อาจจะไม่่สดใส
อย่่างที่่�คิิด  โดยเราจะได้้ยิินข่่าวคราวเกี่่�ยวกัับการให้้คำำ�มั่่�นสััญญา
เรื่่องการรีีไซเคิิลขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์อย่่างเหมาะสม การลงทุุนใน
นวััตกรรมและเทคโนโลยีีล่่าสุุดที่่�ช่่วยให้้เกิิดความยั่่�งยืืน การใช้้
แหล่่งพลัังงานสะอาด แหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียน การมุ่่�งสู่่�ของเสีีย
เป็็นศููนย์์ ฯลฯ ออกมาจากบริิษัทยั
ั กั ษ์์ใหญ่่เหล่่านี้้�เสมอ ซึ่่�งก็็แน่่นอน
ว่่า จะต้้องมีีการลงทุุนอย่่างมหาศาลในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่อ
ชดเชยให้้กัับความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีเหล่่านี้้�
ยกตััวอย่่าง 4 บริิษััทยัักษ์์ใหญ่่ด้้านเทคโนโลยีีของโลกที่่�ได้้รัับ
สมญานามว่่าเป็็น Big Tech ได้้แก่่ Amazon, Facebook (Meta),
Google และ Apple ก็็มีีแนวทางในการลงทุุนเพื่่อชดเชยให้้กัับ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ชััดเจน กระทั่่�งนำำ�มาสื่่อสารการตลาดให้้กัับสิินค้้า
และบริิการในวงกว้้าง เริ่่�มจาก Facebook หรืือ Meta ผู้้�ก่่อตั้้�ง
Metaverse ได้้แสดงความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปล่่อยมลพิิษในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
เป็็นศููนย์์ภายในปีี 2573 เพื่่อให้้บรรลุุเป้้าหมายนี้้� Meta ได้้สร้้าง
ฟาร์์มกัังหัันลมแห่่งใหม่่ที่่�ขึ้้�นชื่่อว่่าเป็็นแหล่่งพลัังงานที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
แห่่งหนึ่่�งของโลก ในรััฐไอโอวา ประเทศสหรััฐอเมริิกา เพื่่อรองรัับ
วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ก ารเปลี่่� ย นไปใช้้ แ หล่่ ง พลัั ง งานหมุุ น เวีียน 100%
Challenge
28 ecomagazine

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.     

ซึ่่�งสามารถบรรลุุเป้้าหมายได้้เมื่่อต้้นปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา หากมอง
ในอีีกมุุมหนึ่่�ง Metaverse อาจเป็็นโครงการที่่�ทำำ�ให้้ Meta ปรัับตััว
สู่่�การเป็็นเครืือข่่ายสัังคมที่่�ยั่่�งยืืนอย่่างเต็็มที่่�ก็็เป็็นได้้
ในปีี 2562 Amazon ได้้เปิิดตััว The Climate Pledge ซึ่่�ง
เป็็ น คำำ�มั่่� น ที่่� จ ะบรรลุุ ก ารปล่่ อ ยคาร์์ บ อนสุุ ทธิิ เ ป็็ น ศููนย์์ ภ ายในปีี
2573 พร้้อมขยายการลงทุุนด้้านพลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างต่่อเนื่่อง
ด้้วยโครงการพลัังงานหมุุนเวีียนใหม่่ 37 โครงการทั่่�วโลก ปััจจุุบััน
โครงการต่่างๆ เพิ่่�มกำำ�ลังั การผลิิตพลัังงานหมุุนเวีียนของ Amazon
ได้้เกืือบ 30% จาก 12.2 กิิกะวััตต์์ (GW) เป็็น 15.7 กิิกะวััตต์์ (GW)
ทำำ�ให้้ Amazon เป็็นผู้้�ซื้้�อพลัังงานหมุุนเวีียนรายใหญ่่ที่่�สุุดของโลก
ด้้าน Google ที่่�เป็็นผู้้�บริิโภคพลัังงานรายใหญ่่จากศููนย์์ข้้อมููล
ขนาดยัักษ์์ที่่�ทำำ�งานตลอดเวลา ก็็ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายเชิิงรุุกอย่่าง
เด่่นชััดในการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน 100% และพลัังงานที่่ป� ราศจาก
คาร์์บอนภายใต้้ชื่อ่ 24-7 ภายในปีี 2573 เช่่นกััน ที่่ผ่� า่ นมา Google
ได้้ซื้้�อคาร์์บอนออฟเซ็็ตและพลัังงานหมุุนเวีียนในปริิมาณเท่่ากััน
เพื่่อทำำ�ให้้การปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็น
ศููนย์์ และยัังใช้้เม็็ดเงิินลงทุุนมหาศาลในการพััฒนาระบบต่่างๆ ที่่�
จะช่่วยให้้สามารถบริิหารและใช้้พลัังงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุดอีีกด้้วย
สำำ�หรัับ Apple ผู้้�ผลิิตอุุปกรณ์์โมบายยัักษ์์ใหญ่่ ก็็ตั้้�งเป้้าที่่�จะ
สร้้างผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคาร์์บอนเป็็นศููนย์์ภายในปีี 2573 โดยเรีียกใช้้
การออกแบบคาร์์บอนต่ำำ��  หรืือ Low-carbon design ช่่วยให้้เกิิด
การใช้้วัสั ดุุอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� และลดปริิมาณพลัังงานที่่ใ� ช้้
นอกจากนี้้�ในอาคารต่่างๆ ของ Apple ยัังใช้้ไฟฟ้้าหมุุนเวีียน 100%
และภายในปีี 2573 Apple จะใช้้แหล่่งพลัังงานสะอาดในการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ทุุกชิ้้�นอีีกด้้วย

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!     

Metaverse อาจเป็็นตััวเร่่งให้้ธุุรกิิจต้้องเป็็นมิิตร
	ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และธุุรกิิจของคุุณก็็เช่่นกััน

จริิงอยู่่� ที่่�เราสามารถใช้้ประโยชน์์จาก Metaverse ในการลด
ค่่าใช้้จ่า่ ย ลดคาร์์บอนไดออกไซด์์จากการเดิินทางไปยัังสถานที่่ต่� า่ งๆ ได้้
โดยเฉพาะการเดิินทางข้้ามประเทศ แต่่ประโยชน์์ทางอ้้อมที่่แ� ท้้จริิง
ของ Metaverse ซึ่่�งมีีผลกระทบที่่ยิ่่� ง� ใหญ่่กว่่าน่่าจะเป็็น “การผลัักดััน
ให้้ ธุุ รกิิ จ ต้้ อ งเป็็ น มิิ ตร ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ มมากขึ้้� น ” โดยเฉพาะ
ด้้านพลัังงานและการจััดการขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ในอนาคต  ธุุรกิิจ
ไม่่ว่า่ เล็็กหรืือใหญ่่โดยเฉพาะธุุรกิิจในห่่วงโซ่่อุปท
ุ านของบริิษัทยั
ั กั ษ์์
ใหญ่่ต่่างต้้องเปลี่่�ยนตััวเองกัันถ้้วนหน้้า เพราะโลกไม่่สามารถ
รองรัับก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรุุนแรงได้้ฉัันใด  โลกธุุรกิิจ
ก็็ไม่่สามารถรองรัับบริิษััทที่่�เพิิกเฉยต่่อสิ่่�งแวดล้้อมได้้ฉัันนั้้�น!
เห็็นแล้้วใช่่ไหมว่่า การมาถึึงของ Metaverse แม้้ดููไกลตััว
ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรม แต่่แท้้ที่จ่� ริิงแล้้ว อาจใกล้้ตัวั และส่่งผล
ชนิิด “รวดเร็็วและรุุนแรง” อย่่างที่่�คุุณคิิดไม่่ถึึงเลยทีีเดีียว!

ที่่�มาของข้้อมููล/Sources : 1. https://earth.org/metaverse-energyconsumption/ 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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รวมเรื่องราวการเติมเต็มชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กนอ.

นวัตกรรมนี้ดีต่อใจ..ติดตาม “กากของเสีย
แบบ Real Time” ได้ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

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

ในกระบวนการผลิิตสิินค้้าต่่างๆ ย่่อมต้้องก่่อให้้เกิิดขยะและ
กากของเสีียซึ่่ง� ต้้องการวิิธีใี นการกำำ�จััดแตกต่่างกััน ทีีนี้้ หล
� ายๆ คน
ที่่�เคยสงสััยว่่าขยะและกากของเสีียในนิิคมอุุตสาหกรรมถููกจััดการ
อย่่างไร? วัันนี้้�เรามีีคำำ�ตอบพร้้อมนวััตกรรมดีีๆ ที่่�จะทำำ�ให้้คุุณอุ่่�นใจ
ได้้มาฝาก
ที่่�ผ่า่ นมา กนอ. ให้้ความสำำ�คัญ
ั และเข้้มงวดในเรื่่องการจััดการ
ขยะมููลฝอย รวมถึึงกากของเสีียที่่�เป็็นอัันตรายซึ่่�งต้้องถููกส่่งต่่อไป
กำำ�จััด ณ โรงรัับกำำ�จััดต่่างๆ โดยกระบวนการกำำ�กัับดููแลของ กนอ.
ในปััจจุุบััน มีีขั้้�นตอนดัังภาพ
Challenge
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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.

กระบวนการกำ�กับของ กนอ. ในปัจจุบัน
I-EA-T’s supervision process on waste management

โรงงานก่อกำ�เนิดกาก
Factories produce wastes

ขออนุญาต
Request for permission

ใบกำ�กับขนส่ง
Transport Tag

เมื่่อนิิคมอุุตสาหกรรมมีีโรงงานมาตั้้�งอยู่่�มากขึ้้�น กิิจกรรมการ
ผลิิตที่่�มากขึ้้�นรวมถึึงสิินค้้าที่่�มีีความซัับซ้้อน ยิ่่�งก่่อให้้เกิิด ขยะ
และกากของเสีียจำำ�นวนมากและมีีความหลากหลาย กนอ. จึึงต้้อง
ยิ่่ง� คุุมเข้้มไม่่ให้้เกิิดความผิิดพลาดในกระบวนการขนส่่งกากของเสีีย
ที่่�เป็็นอัันตรายต่่างๆ ดัังนั้้�น จึึงมีีการพััฒนานวััตกรรมในการติิดตาม
การเคลื่่ อ นย้้ า ยกากของเสีี ย ของโรงงาน โดยนำำ� เทคโนโลยีี ที่่�
ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการติิดตามการขนส่่ง รวมถึึงเทคโนโลยีี
ระบบฐานข้้อมููลหรืือ Big Data มาประยุุกต์์ใช้้ เริ่่�มต้้นนำำ�ร่่องที่่�
นิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืือในชื่่อ “โครงการติิดตามการเคลื่่อนย้้าย
กากของเสีียของโรงงานแบบ Real Time” ซึ่่ง� เริ่่ม� มีีการใช้้งานจริิง
แล้้วในปีี 2565

รถขนส่ง
Waste transport truck

ทางเข้า-ออก
Entrance

โรงรับกำ�จัด
Waste Disposal Plants

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.  

3.

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

1.

ลงทะเบียนรถขนย้ายกากของเสียอันตราย
เพื่อรับ RFID TAG รถขนย้ายกากของเสีย
อันตรายต้องติดตั้ง GPS ติดตามทุกคัน

4.

กนอ.
I-EA-T

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

Overview
โรงงาน
A Factory

2.
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.

โรงกำ�จัดขยะของเสียอันตราย
At the waste
disposal plant

5.

รถบรรทุกขนของ
เสียอันตราย
A waste truck

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.

รถบรรทุกของเสียอันตรายมาถึงโรงกำ�จัดขยะ
โดยมีเจ้าหน้าที่ทำ�การกรอกข้อมูลเพื่อปิดโปรเซสขบวนการ
When the truck arrives at the waste disposal plant, a staff will fill in
information for the process to be switched off.
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รวมเรื่องราวการเติมเต็มชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กนอ.

โดยหลัักการติิดตามการเคลื่่อนย้้ายกากอุุตสาหกรรมอัันตราย
แบบ Real Time ประกอบด้้วย  4 ขั้้�นตอนหลััก เริ่่�มต้้นจาก
“โรงงาน” ซึ่่�งจะต้้องลงทะเบีียนรถขนย้้ายกากของเสีียอัันตราย
เพื่่อรัับ RFID TAG สำำ�หรัับติิดบริิเวณไฟหน้้าฝั่่�งคนขัับรถและ
จะต้้องติิดตั้้�ง GPS ในรถขนย้้ายกากของเสีียทุุกคััน จากนั้้�น
โรงงานจะต้้องดำำ�เนิินการ “แจ้้งขอเคลื่่อนย้้ายกากของเสีียอันั ตราย”
มาที่่� กนอ. โดยทำำ�เรื่อ่ งกรอกข้้อมููลเกี่่ย� วกัับชนิิดขยะ น้ำำ�หนั
� กั ของกาก
สถานีีต้้นทางและสถานีีปลายทางที่่�จะนำำ�ขยะไปกำำ�จััด และระบุุรถ
ที่่�จะทำำ�การขนย้้ายกากของเสีียตามที่่�ลงทะเบีียนไว้้ (เป็็นรถที่่�มีี
RFID TAG และ GPS ติิดตาม) ทั้้�งหมดนี้้�ทำำ�ได้้บนช่่องทางออนไลน์์
ซึ่่�งสะดวก รวดเร็็ว ช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการและเจ้้าหน้้าที่่�ทำำ�งาน
ได้้ง่่ายขึ้้�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.

ภาพแผ่น RFID สำ�หรับรถขนกากของเสียอันตราย ติดบริเวณไฟหน้าฝั่งคนขับรถ

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

เมื่่อโรงงานดำำ�เนิินการเรีียบร้้อย ก็็จะเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนที่่� 2 คืือ
กนอ. ตรวจสอบข้้อมููลหลักั ฐานพร้้อมพิิจารณาอนุุมัติั  หรื
ิ อื ไม่่อนุุมัติั ิ
จากนั้้�นเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนที่่� 3 หาก กนอ. อนุุมััติิ โรงงานก็็จะสามารถ
เริ่่�มต้้นทำำ�การขนย้้ายกากของเสีียอัันตรายไปยัังสถานีีปลายทาง
คืือโรงรัับกำำ�จััดขยะได้้ โดยเส้้นทางการขนย้้ายจะมีีจุุดตรวจขาเข้้า
ที่่�ติิดตั้้�งอุุปกรณ์์อ่่าน RFID เมื่่อรถคัันดัังกล่่าวขัับผ่่าน อุุปกรณ์์
ก็็จะเริ่่�มทำำ�การติิดตามการขนย้้ายโดยอััตโนมััติิทัันทีี

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.

ภาพจอภาพแสดงระบบติดตามการเคลื่อนย้ายกากของเสียอันตราย

The monitor depicting the Real-time Waste Transport
Monitoring System in action
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ขั้้น� ตอนที่่� 4 ซึ่่ง� เป็็นขั้้น� ตอนสุุดท้้าย คืือ รถบรรทุุกกากของเสีีย
อัันตรายไปถึึงยัังโรงรัับกำำ�จััด เมื่่อมาถึึงแล้้วเจ้้าหน้้าที่่�จะทำำ�การ
ตรวจสอบพร้้อมกรอกข้้อมููลเพื่่อปิิดกระบวนการ หรืือที่่�เรีียกสั้้น� ๆ ว่่า
“ปิิดใบงาน” ซึ่่�งจะปิิดใบงานได้้ก็็ต่่อเมื่่อกากไปถึึงปลายทางและ
เจ้้ า หน้้ า ที่่� ไ ด้้ รัั บ ใบกำำ�กัั บ การขนส่่ ง ฉบัั บ ที่่� 6 จากผู้้�รัั บ กำำ� จัั ด
ปลายทาง ซึ่่�งเป็็นน้ำำ��หนัักกากจริิงแล้้วเท่่านั้้�น โดยฐานข้้อมููลการ
ขนย้้ายกากของเสีียทั้้�งหมดจะถููกนำำ�ขึ้้�นสู่่�ระบบคลาวด์์จึึงอััปเดต
อยู่่�เสมอและเรีียกดููได้้แบบเรีียลไทม์์

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.

ภาพตัวอย่างการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังการติดตามรถเคลื่อนย้ายกากของเสีย
(GPS - RFID Tracking)

An example of GPS-RFID tracking after waste transport monitoring

สิ่่�งที่่�สร้้างความอุ่่�นใจให้้แก่่ประชาชน โดยเฉพาะชุุมชนที่่�อยู่่�
รอบนิิคมอุุตสาหกรรมก็็คืือ ระบบการแจ้้งเตืือนตั้้�งแต่่รถออกจาก
สถานีีต้้นทางจนถึึงสถานีีปลายทาง กรณีีมีีการออกนอกเส้้นทาง
หรืือเข้้าไปยัังพื้้�นที่่�เสี่่ย� งระบบจะทำำ�การแจ้้งเตืือนให้้เจ้้าหน้้าที่่�ทราบ
โดยอััตโนมััติิผ่่านทาง Line Official Account ‘GPS_Alert’

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’

ภาพแสดงการแจ้งเตือนผ่าน Line Official Account “GPS Alert”

Line Official Account : “GPS Alert”

ในอนาคต นวััตกรรมที่่�ดีต่ี อ่ ใจอย่่างโครงการติิดตามการเคลื่่อนย้้าย
กากของเสีียของโรงงานแบบ Real Time จะทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็นหููเป็็นตา
คอยสอดส่่องและบัันทึึกข้้อมููลการเคลื่่อนย้้ายกากของเสีียของ
โรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรมทั่่�วประเทศ และช่่วยให้้ทุุกขั้้�นตอน
มีีความโปร่่งใส ชุุมชนและประชาชนจึึงมั่่�นใจได้้อย่่างเต็็มที่่�

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.

ที่่�มาของข้้อมููล: นิิคมอุุตสาหกรรมภาคเหนืือ

Source : the Northern Region Industrial Estate
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รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมทางธุรกิจของ กนอ. ในรอบ 3 เดือน
วันที่ 8 เมษายน 2565 I April 8, 2022

กนอ. กรมการค้้าภายใน และ ปณท. ผนึึกกำำลัังช่่วย
เกษตรกรเพิ่่�มช่่องทางจำำหน่่ายผลไม้้ Kick Off
นำำร่่อง ณ นิิคมฯ อมตะซิิตี้้� ชลบุุรีี

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

กนอ. ร่่วมมืือ กรมการค้้าภายใน และบริิษัทั ไปรษณีีย์ไ์ ทย จำำ�กัดั
(ปณท.) ช่่วยเพิ่่�มช่่องทางการจำำ�หน่่ายผลไม้้ให้้แก่่เกษตรกร โดย
นำำ�ร่่อง ณ นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� ชลบุุรีี จ. ชลบุุรีี โดย รศ. ดร.
วีีริิศ อััมระปาล ผู้้�ว่่าการ กนอ. ได้้กล่่าวถึึงความร่่วมมืือในครั้้�งนี้้�ว่่า
ทั้ง้� สามหน่่วยงานมีีเป้้าหมายเพิ่ม่� ช่่องทางการจำำ�หน่่ายและกระจายผลไม้้
จากผู้้ผลิ
� ติ สู่่�ผู้บ�้ ริิโภคตั้้�งแต่่ช่ว่ งต้้นฤดููกาล แบ่่งเป็็นแนวทางการช่่วยเหลืือ
2 รููปแบบ คืือ 1) รููปแบบ Pre-order โดย กนอ. จะประชาสััมพัันธ์์
ให้้ผู้้�ประกอบการที่่�อยู่่�ภายในนิิคมอุุตสาหกรรมในกำำ�กัับดููแล และมีี
ความสนใจสามารถ Pre-order ผลไม้้ตามฤดููกาล ด้้าน ปณท. จะช่่วย
จััดทำำ�ระบบการบริิหารจััดการคำำ�สั่่�งซื้้�อ (Order) และจััดส่่งผลผลิิตไปยััง
ผู้้�บริิโภคที่่�อยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ และ 2) รููปแบบการตั้้�ง
จุุดจำำ�หน่่ายโดย กนอ. จััดสรรพื้้�นที่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมให้้เกษตรกร
สามารถวางจำำ�หน่่ายผลไม้้ตามฤดููกาล ซึ่่�งจะช่่วยให้้ประชาชนมีีโอกาส
ได้้ซื้้�อผลไม้้ในราคาที่่�เหมาะสม เป็็นการช่่วยเหลืือเกษตรกรผู้้�ปลููกผลไม้้
ในการแก้้ปััญหาผลไม้้ล้้นตลาดและกระตุ้้�นเศรษฐกิิจในภาพรวม โดยมีี
การเปิิดจุุดจำำ�หน่่ายผลไม้้ ณ นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� ชลบุุรีี จ. ชลบุุรีี
เป็็นแห่่งแรก บริิเวณลานอเนกประสงค์์ โลตััส สาขาอมตะนคร เพื่่อ
จำำ�หน่่ายมะม่่วงพัันธุ์์�ฟ้้าลั่่�นจากจัังหวััดพิิจิิตร ถืือเป็็นการขยายช่่อง
ทางการจััดจำำ�หน่่าย ขยายกลุ่่�มลููกค้้า และสร้้างโอกาสให้้ผู้้ผลิ
� ติ ได้้พบกัับ
ผู้้�บริิโภคอีีกทางหนึ่่�งด้้วย

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.
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พิิธีีเปิิดตััวโชว์์รููม Net Zero แห่่งแรก ด้้วยโชลููชัันสะอาด
และอััจฉริิยะ

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

	รศ. ดร. วีีริิศ อััมระปาล ผู้้�ว่่าการ กนอ. ได้้มอบหมายให้้
นายธาดา สุุนทรพัันธุ์์� รองผู้้�ว่่าการ (ปฏิิบััติิการ 2) เข้้าร่่วมพิิธีีเปิิดตััว
โชว์์รููม Net Zero แห่่งแรก เมื่่อวัันที่่� 25 เมษายน 2565 ด้้วยโชลููชััน
สะอาดและอััจฉริิยะ โดยมีีหม่่อมหลวง ชโยทิิต กฤดากร เป็็นประธาน
ในพิิธีี นายแจ็็คกี้้� จาง ประธานบริิษััท บมจ. เดลต้้า อีีเล็็คโทรนิิคส์์
(ประเทศไทย) นายวิิบููลย์์ กรมดิิษฐ์์ กรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
การตลาด บริิษััท อมตะ คอร์์ปอเรชััน จำำ�กััด (มหาชน) สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการส่่ ง เสริิ ม การลงทุุ น (BOI) และผู้้� ป ระกอบการใน
นิิคมอุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้� ชลบุุรีี
ทั้้� ง นี้้� โ ชว์์ รูู มดัั ง กล่่ า วมีี ก ารจัั ด แสดงโซลููชัั น ระบบอุุ ต สาหกรรม
อััตโนมััติิสำำ�หรัับโรงงานอััจฉริิยะ พร้้อมด้้วยโซลููชัันจอแสดงผลอััจฉริิยะ
Novo Touch และโซลููชัันอุุปกรณ์์ชาร์์จมืือถืือของ Innergie ที่่�ช่่วย
ยกระดัับประสบการณ์์การทำำ�งานและการใช้้ชีีวิิต รวมไปถึึงโซลููชััน
นอกอาคาร เช่่น เสาไฟอััจฉริิยะ และโซลููชัันสถานีีชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้า
EV ของเดลต้้า ณ ตึึกอมตะ เซอร์์วิิส เซ็็นเตอร์์ นิิคมอุุตสาหกรรม
อมตะซิิตี้้� ชลบุุรีี

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.
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วันที่ 26 เมษายน 2565 I April 26, 2022

กนอ. ร่่วมประชุุมคณะกรรมการส่่งเสริิมการจััดตั้้�ง
นิิคมอุุตสาหกรรมราชทััณฑ์์

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

	รศ. ดร. วีีริิศ อััมระปาล ผู้้�ว่่าการ กนอ. พร้้อมด้้วย นางสาวนิิภา
รุุขมธุุร์์ ผู้้ช่� ว่ ยผู้้�ว่า่ การ (ยุุทธศาสตร์์) รัักษาการ รองผู้้�ว่า่ การ (ยุุทธศาสตร์์)
และผู้้�บริิหาร กนอ. เข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการส่่งเสริิมการจััดตั้้�ง
นิิคมอุุตสาหกรรมราชทััณฑ์์ ครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่อวัันที่่� 26 เมษายน
2565 ร่่วมกัับศาสตราจารย์์พิิเศษ วิิศิิษฏ์์ วิิศิิษฏ์์สรอรรถ ปลััดกระทรวง
ยุุติิธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ นายสหการณ์์ เพ็็ชรนริินทร์์
รองปลััดกระทรวงยุุติิธรรม หััวหน้้ากลุ่่�มภารกิิจด้้านพััฒนาพฤติินิิสััย

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
เมษายน - มิถุนายน 2565

35

Business
SNAPSHOTS

รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมทางธุรกิจของ กนอ. ในรอบ 3 เดือน

นางสาวนัันทรััศมิ์์� เทพดลไชย ผู้้ต� รวจราชการกระทรวงยุุติธิ รรม ผู้้อำ� �ำ นวยการ
สำำ�นักั งานส่่งเสริิมสััมมาชีีพฯ นายชาญ วชิิรเดช รองอธิิบดีีกรมราชทััณฑ์์
(ผู้้แ� ทนอธิิบดีีกรมราชทััณฑ์์) และนางสาวพวงทิิพย์์ นวลขาว ผู้้อำ� �ำ นวยการ
กองบริิหารและส่่งเสริิมเครืือข่า่ ยคุุมประพฤติิ (ผู้้แ� ทนอธิิบดีีกรมคุุมประพฤติิ)
เพื่่อหารืือถึึงการดำำ�เนิินการขัับเคลื่่อนการจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรมราชทััณฑ์์
ณ ห้้องประชุุมกระทรวงยุุติธิ รรม 10-11 อาคารกระทรวงยุุติธิ รรม ชั้้น� 10
โดยที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีีเมื่่อวัันที่่� 19 ตุุลาคม 2564 ได้้มีีมติิ
เห็็นชอบแนวทางการจััดตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรมราชทััณฑ์์ เพื่่อยกระดัับ
ฝีีมือื แรงงานให้้เป็็นแรงงานที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ ซึ่่�งได้้มีีการเชิิญชวนเอกชนเสนอ
พื้้�นที่่�เพื่่อจัดั ตั้้�งนิิคมอุุตสาหกรรม ในพื้้�นที่่�เป้้าหมาย 5 จัังหวััด ประกอบด้้วย
จัังหวััดสมุุทรสาคร สมุุทรปราการ ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี และระยอง
ในรููปแบบร่่วมดำำ�เนิินงานกัับ กนอ. ภายใต้้หลัักเกณฑ์์และเงื่่อนไข
รวมทั้้� ง เชิิ ญ ชวนผู้้� ป ระกอบการในนิิ ค มอุุ ต สาหกรรมที่่� มีี ค วามสนใจ
รัั บ แรงงานผู้้� ต้้อ งขัั ง ที่่� เ ข้้าหลัั ก เกณฑ์์ ก ารพัั ก การลงโทษกรณีี มีี
เหตุุพิิเศษ ตามโครงการสร้้างงาน สร้้างอาชีีพ ฝึึกทัักษะการทำำ�งานใน
ภาคอุุตสาหกรรมเข้้าทำำ�งาน
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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.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 I May 10, 2022

กนอ. จััดพิิธีีประกาศเจตนารมณ์์นิิคมอุุตสาหกรรม
Smart Park มุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน

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

กนอ. จััดพิิธีีประกาศเจตนารมณ์์นิิคมอุุตสาหกรรม Smart
Park มุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน โดย รศ. ดร. วีีริิศ อััมระปาล
ผู้้�ว่า่ การ กนอ. กล่่าวรายงานในพิิธีปี ระกาศเจตนารมณ์์นิคิ มอุุตสาหกรรม
Smart Park มุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน โดยมีี นายนริินทร์์
กััลยาณมิิตร ประธานกรรมการ กนอ. ให้้เกีียรติิเป็็นประธานในงานและ
กล่่าวนำำ�ในการประกาศเจตนารมณ์์ฯ และนายชนะ ภููมีี นายกสมาคม
อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ไทย กล่่าวสนัับสนุุนนโยบายการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกของ กนอ. พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิหาร กนอ. ให้้เกีียรติิร่ว่ มงาน
โดยการประกาศเจตนารมณ์์ฯ ในครั้้ง� นี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ และเพื่่อให้้บรรลุุเป้้าหมายความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน พ.ศ. 2593 ตามนโยบาย
รััฐบาล และ กนอ. ยัังได้้ร่่วมกัับสมาคมอุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ไทย

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
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ส่่งเสริิมการใช้้ปููนซีีเมนต์์ไฮดรอลิิกในการก่่อสร้้างนิิคมอุุตสาหกรรม
Smart Park โดยการก่่อสร้้างจำำ�เป็็นต้้องใช้้คอนกรีีตผสมเสร็็จประมาณ
120,000 ลููกบาศก์์เมตร คิิดเป็็นปริิมาณปููนซีีเมนต์์ประมาณ 40,000 ตััน
ซึ่่� ง เป็็ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ก ารก่่ อ สร้้างที่่� เ ป็็ น มิิ ต รกัั บ สิ่่� ง แวดล้้อม ทดแทน
ปููนซีี เ มนต์์ ป อร์์ ต แลนด์์ ธ รรมดาทั้้� ง หมด ซึ่่� ง ปููนชนิิ ด นี้้� มีี วิิ ธีี ก ารผลิิ ต
เช่่ นเดีี ย วกัั บ ปููนซีี เ มนต์์ ปอร์์ต แลนด์์ธรรมดา แต่่ลดการปล่่อยก๊๊าซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์สู่่�ชั้้น� บรรยากาศ และได้้รัับการรัับรองตามมาตรฐาน
ผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมปููนซีีเมนต์์ไฮดรอลิิก (มอก. 2594-2556)
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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)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 I May 6, 2022

กนอ. จััดสััมมนา “Inspiring Innovation : จุุดประกาย
ความคิิดสร้้างสรรค์์เชิิงนวััตกรรม” ชููนิิคมฯ แนวดิ่่�ง
ตอบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์นัักลงทุุนยุุคใหม่่

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

กนอ. จััดสััมมนา “จุุดประกายความคิิดสร้้างสรรค์์เชิิงนวััตกรรม
(Inspiring Innovation)” โดยมีี รศ. ดร. วีีริศิ อััมระปาล ผู้้�ว่า่ การ กนอ.
เป็็นประธานเปิิดงานสััมมนาฯ นางปนััดดา รุ่่�งเรืืองศรีี รองผู้้�ว่่าการ
สายงานบริิหาร ให้้เกีียรติิกล่่าวรายงาน พร้้อมกัันนี้้�ยัังมีี พล.ท.กานต์์
กลััมพสุุต ประธานอนุุกรรมการด้้านทรััพยากรบุุคคล การจััดการความรู้้�
และนวััตกรรม กนอ., ดร.เดชา จาตุุธนานัันท์์ อนุุกรรมการฯ และ
นางเยาวนุุช กว้้างสุุขสถิิตย์์ อนุุกรรมการฯ ให้้เกีียรติิมอบนโยบาย
การพััฒนานวััตกรรม กนอ. และร่่วมแชร์์ประสบการณ์์การใช้้นวััตกรรม
พััฒนาองค์์กร พร้้อมด้้วย ผศ. ดร. สุุวรรณ จัันทิิวาสารกิิจ ผู้้�อำำ�นวยการ
หลัักสููตรปริิญญาโท MDX วิิทยาลััยนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ให้้เกีียรติิกล่่าวบรรยายในงานสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั กิ าร “การสร้้างแรงจููงใจ
เพื่่อให้้เกิิด Intrapreneurship” และ “สร้้างคนทำำ�งานสายพัันธุ์์�
Intrapreneur เพื่่อยกระดัับองค์์กร 4.0” ณ โรงแรมเซ็็นจููรี่่� พาร์์ค
กรุุงเทพฯ
รศ. ดร. วีีริิศ อััมระปาล ผู้้�ว่่าการ กนอ. เปิิดเผยภายหลัังการจััด
สััมมนา “Inspiring Innovation : จุุดประกายความคิิดสร้้างสรรค์์เชิิง
นวััตกรรม”เพื่่ อส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นานวัั ต กรรมในองค์์ ก ร และนำำ� ไป
ต่่อยอดในการให้้บริิการกลุ่่�มลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรม โดยในปีี 2565
กนอ.จัั ด ประกวดนวัั ต กรรมภายในองค์์ ก รอย่่ า งต่่ อ เนื่่ อ งเป็็ น ปีี ที่่� 6
มุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการพััฒนานวััตกรรมที่่�สร้้างมููลค่่าเพิ่่ม� และสร้้างการเติิบโต
อย่่ า งยั่่� ง ยืื น ให้้กัั บ องค์์ ก ร โดยโครงการด้้านนวัั ต กรรมของ กนอ.

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 6th annual
Corporate Innovation Awards will be organized to encourage
เมษายน - มิถุนายน 2565
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รวมข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมทางธุรกิจของ กนอ. ในรอบ 3 เดือน

จะได้้รัับการพััฒนาแนวคิิดไปสู่่�การเป็็นผลิิตภััณฑ์์ออกสู่่�ตลาด เพื่่อตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
ไว้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ อาทิิ แนวคิิดการพััฒนาพื้้�นที่่�อุตุ สาหกรรมแนวดิ่่�ง
โครงการ Vertical Industrial Area เพื่่อเป็็นทางเลืือกให้้กัับผู้้ป� ระกอบการ
และตอบโจทย์์วิถีิ ชีี วิี ติ ของผู้้ป� ระกอบการยุุคใหม่่ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการจััด
ตั้้�งอุุตสาหกรรมในเขตเมืืองที่่�มีคี วามต้้องการใช้้พื้้�นที่่�อำำ�นวยความสะดวก
และระบบคมนาคมที่่�สะดวกทัันสมััย ต้้องการพื้้�นที่่�น้้อยเพื่่อพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ด้้วยเทคโนโลยีีขั้้�นสููง เช่่น ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มสตาร์์ทอััพ
อุุตสาหกรรมที่่�กำำ�ลัังเติิบโตจากอุุตสาหกรรม New S-Curve เป็็นต้้น

6

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.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 I May 18, 2022

การส่่งเสริิมและพััฒนาระบบการบริิหารจััดการพลัังงาน
ในอนาคต ภายใต้้รููปแบบ Smart City

Future Energy Management Promotion
and Development System in Smart Cities

รศ. ดร. วีีริิศ อััมระปาล ผู้้�ว่่าการ กนอ. และ ดร. กฤชนนท์์
อััยยปััญญา เลขานุุการรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงอุุตสาหกรรม พร้้อม
ด้้วยนางนิิภา รุุกขมธุุร์์ ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ (ยุุทธศาสตร์์) รัักษาการรอง
ผู้้�ว่่าการ (ยุุทธศาสตร์์) ให้้การต้้อนรัับ นายเขมรััตน์์ ศาสตร์์ปรีีชา
รองผู้้�ว่่ า การการไฟฟ้้ า ส่่ ว นภููมิิ ภ าค (กฟภ.) และคณะผู้้� บ ริิ ห าร
บริิษััท พีีอีีเอ เอ็็นคอม อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด (PEA ENCOM)
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทลููกของ กฟภ. วัันที่่� 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้้องประชุุม
205 กนอ. สำำ�นัักงานใหญ่่
ทั้้�งนี้้�ที่่�ประชุุมได้้หารืือถึึงความเป็็นไปได้้ในการส่่งเสริิมและพััฒนา
ระบบการบริิหารจััดการพลัังงานร่่วมกัันในอนาคต ภายใต้้รููปแบบ Smart
City โดยใช้้เทคโนโลยีี Smart Energy, Smart Grid, Smart Meter
และ Renewable Energy เพื่่อใช้้ในการบริิหารจััดการระบบสาธารณููปโภค
ของนิิคมอุุตสาหกรรมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและคุ้้�มค่่า

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.
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วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 I May 20, 2022

กนอ. ผนึึกรััฐ-เอกชน มุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน
ตั้้�งเป้้าลดก๊๊าซเรืือนกระจก 2.5 ล้้านกิิโลกรััคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่าใน 5 ปีี

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

	รศ. ดร. วีีริิศ อััมระปาล ผู้้�ว่่าการ กนอ. เปิิดเผยว่่า ตามที่่�
พลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี แสดงเจตจํํานงต่่อ
รััฐภาคีีกรอบอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ สมััยที่่� 26 หรืือ COP26 ในการลดก๊๊าซเรืือนกระจกของ
ภาคอุุตสาหกรรม ให้้บรรลุุเป้้าหมายความเป็็นกลางทางคาร์์บอน
(Carbon Neutrality) ภายในปีี พ.ศ. 2593 กนอ.จึึงกำำ�หนดนโยบาย
เพื่่อเป็็นผู้้�นำำ�ในการลดก๊๊าซเรืือนกระจก สร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน มุ่่�งสู่่�ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน
และสนัับสนุุนให้้ผู้้�ประกอบการ นิิคมอุุตสาหกรรม/ท่่าเรืืออุุตสาหกรรม
ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพ นอกจากนี้้� กนอ. ยัังให้้บริิการ
ระบบสาธารณููปโภคของนิิคมอุุตสาหกรรมและท่่าเรืืออุุตสาหกรรมที่่�
กนอ. ดำำ�เนิินการเอง โดยตั้้�งเป้้าลดก๊๊าซเรืือนกระจกในระยะยาวของ
ประเทศ รวมถึึงการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development
Goals ; SDGs)
การสัั ม มนา “การปรัั บ ตัั ว ของภาคอุุ ต สาหกรรมเพื่่ อ มุ่่�งสู่่�
ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality)” ในวัันที่่� 20
พฤษภาคม 2565 มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่ อพัั ฒ นาและยกระดัั บ ความรู้้�
ความเข้้าใจของบุุคลากรในด้้านการบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
การดำำ�เนิินงานภายในองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพ โดยได้้รัับความร่่วมมืือ
จากศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อสาร สำำ�นักั ประเมิินและรัับรอง
โครงการ สำำ�นัักส่่งเสริิมตลาดคาร์์บอนและนวััตกรรม องค์์การบริิหาร
จััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) มาเป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�
ซึ่่�ง กนอ. พร้้อมด้้วยผู้้�พััฒนานิิคมอุุตสาหกรรม และผู้้�ประกอบการ
มุ่่�งมั่่� น พัั ฒ นานิิ ค มอุุ ต สาหกรรมให้้เป็็ น เมืื อ งอุุ ต สาหกรรมเชิิ ง นิิ เ วศ
ดัั ง นั้้� น จะนำำ�สิ่่� ง ที่่� ไ ด้้จากการสัั ม มนาครั้้� ง นี้้� ไ ปเป็็ น แนวทางปรัั บ ปรุุ ง
การดำำ�เนิินงานเพื่่อร่ว่ มกัันขัับเคลื่่อนนิิคมอุุตสาหกรรมสู่่�ความเป็็นกลาง
ทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ต่่อไป
ทั้ง้� นี้้� ผู้้ว่� า่ การ กนอ. กล่่าวว่่า กนอ. ตั้้�งเป้้าลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมให้้ได้้ 2.5 ล้้านกิิโลกรััมคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า ภายใน 5 ปีี (2564-2568) พร้้อมทั้้ง� ขยายเครืือข่า่ ยความร่่วมมืือ
การลดก๊๊าซเรืือนกระจกไปสู่่�โรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรมด้้วย

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.
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