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• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ห้ามลอกเลยีนหรือท�าซ�า้ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาต 

• ข้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาในวารสารอินดัสเตรียล

เทคโนโลยีรีวิว เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้ลงโฆษณาเอง ซึ่ง

ทางวารสารฯ มิได้จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่

ปรากฎในวารสาร ฯ ได้ผ่านการตรวจทานอย่างถีถ้่วนเพือ่ความถกูต้องสมบรูณ์

ทีส่ดุเท่าทีส่ามารถกระท�าได้ ความเสยีหายอนัอาจเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูใน

วารสาร ฯ ไปใช้ ทางวารสาร ฯ มิได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ แต่อย่าง

ใด ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่อาจมี และตีพิมพ์เผยแพร่ ออกไป 

ทางวารสาร ฯ จะพยายามชีแ้จงแก้ไขในฉบบัต่อไปโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

• ยนิดรีบัพจิารณาบทความทางด้านอตุสาหกรรมทกุสาขา โดยส่งต้นฉบบั

พร้อมภาพประกอบ จ่าหน้าซองถึงบรรณาธิการ หรือทางอีเมล์ก็ได้ และขอ

สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทความโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ส�าหรับ

บทความที่ได้ตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

ค้นหาหนังสือและสั่งซื้อได้ที่ www.se-ed.com

เชิญเยี่ยมชม www.thailandindustry.com
สื่ออุตสาหกรรมออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรม

 สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่ผ่านมา เชื่อว่าคงเป็นเทศกาลที่คน

ไทยเรามีดัชนีความสุขอยู่ในระดับที่เกือบจะสูงสุดนะครับ ถ้าไม่นับเทียบกับเทศกาลปีใหม่แบบสากล 

สงกรานต์เป็นเทศกาลของการเดินทางท่องเที่ยว พบปะสังสรรค์ เป็นช่วงเวลาแห่งการจับจ่ายใช้สอย 

และช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิประเทศทีส่�าคญั ซึง่กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม 

ได้คาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดถึง 127,693 ล้านบาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

 ส�าหรับประเทศไทย การท่องเที่ยว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและมีความส�าคัญต่อประเทศใน

ล�าดับต้น ๆ เนื่องจากก่อให้เกิดผลประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่น่าจดจ�าของประเทศ ส�าหรับในปี 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถ

สร้างรายได้จากอตุสาหกรรมท่องเทีย่วได้เป็นมลูค่าถงึ 2.5 ล้านล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 11 จากเป้าหมาย

ที่ได้วางไว้ที่ 2.4 ล้านล้านบาท (ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)) โดยตัวเลขนี้แสดงให้

เห็นถึงสัญญาณบวกเกี่ยวกับภาพลักษณ์และศักยภาพด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของไทยที่ยังคงมี

ความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมา

นีย้งัถอืเป็นเข็มทศิทีจ่ะช่วยในการพฒันาอตุสาหกรรมด้านการท่องเทีย่วและส่วนทีเ่กีย่วข้องให้มกีารเตบิโต

มากขึ้นในปีนี้และในอนาคตได้ต่อไปครับ

 ส�าหรับช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยภาพ

รวม ยังคงมีทิศทางที่เป็นบวกโดยมีนักท่องเที่ยวประมาณ 11.81 ล้านคน และมีรายได้จากการด�าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกด้านไม่ต�่ากว่า 6.1 แสนล้านบาท (ที่มา: ธ.กสิกรไทย) โดยปัจจัยที่สนับสนุน

และยังคงช่วยให้อุตสาหกรรมนี้มีการเติบโตพบว่าส่วนใหญ่นั้นมาจากการประชาสัมพันธ์และนโยบายส่ง

เสริมการท่องเที่ยว มาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการมีการสร้างความแตกต่าง

ทางธุรกิจและการให้บริการโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเชื่อมโยง

กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยดึงดูดความน่าสนใจและยกระดับการท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งปัจจัย

สนับสนุนดังกล่าว นอกจากจะเป็นตัวช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตและเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจได้แล้ว ยังช่วยกระตุ้นและส่งผลดีกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เป็นฐานรองรับ

และเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ดังนี้

 1. อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ อาหารไทยนบัว่าเป็นสนิค้าทางการท่องเทีย่วทีส่ามารถดงึดดู

นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างมาก จากสถิติพบว่า นอกเหนือจากเหตุผลหลักท่ีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่าง

ชาตมิกีารเดนิทางเพือ่พกัผ่อนหย่อนใจกค็อื เพือ่สมัผสัหรอืลิม้ลองรสชาตอิาหารโดยเฉพาะอาหารประจ�า

ภาคและประจ�าท้องถิ่น 2. อุตสาหกรรมชุมชนและโอท็อป ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน ถือ

เป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างรายได้ให้กบัประเทศและอุตสาหกรรมด้านการท่องเท่ียวอยู่ไม่น้อย โดยในปีทีผ่่านมา

สามารถสร้างมูลค่าได้กว่า 8.04 หมื่นล้านบาท ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นแทบทั้งหมดนี้เกิดจากกิจกรรมการท่อง

เทีย่ว 3. อตุสาหกรรมดจิิทลัและสตาร์ทอพั การรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกับไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภค

ถือเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง ส�าหรับในปีที่ผ่านมามูลค่าการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์มีมูลค่าสูงถึง 

9,150 ล้านบาท ซึ่งในอนาคตอันใกล้อุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนส�าคัญอันดับหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่ม

ตลาดนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีบทบาทส�าคัญที่สุด 4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ การขยายตัว

ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมถือว่ามีผลบวกต่อการเข้าสู่ตลาดโลกของ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริโภคแฟชั่นและนักท่องเที่ยวล้วนมีการ

เชือ่มโยงรสนยิมและเอกลกัษณ์ของท้องถิน่อย่างเหน็ได้ชดั ประเทศไทยมคีวามได้เปรยีบในอตุสาหกรรม

ด้านน้ีอยูส่งูมาก ท้ังในเรือ่งเอกลกัษณ์และการออกแบบสิง่ทอ ซึง่เป็นปัจจัยส่งเสรมิทีช่่วยให้มกีารบรโิภค

ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอจากไทยในปริมาณที่สูงขึ้น 5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

ประเทศไทยถอืเป็นศนูย์กลางการค้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัทีส่�าคญัของโลก เนือ่งจากมวีตัถุดบิทีห่ลาก

หลาย คุณภาพดี และมีแรงงานที่มีฝีมือ จึงท�าให้สินค้ามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวและ

ผู้บริโภคทั่วโลก ส�าหรับในปีที่ผ่านมา การผลิตเครื่องประดับและอัญมณีของไทยมีมูลค่ากว่า 480,000 

ล้านบาท และถือว่ายังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในปริมาณที่สูง

 อุตสาหกรรมที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้ประโยชน์ร่วมกันกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ซึ่งหากทุกฝ่ายช่วยกันสร้างกิจกรรมต่อยอด ส่งเสริมให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน ก็นับว่าจะเป็นเรื่องดีท่ีจะ

ช่วยขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ระดับฐานรากจนถึงระดับสูง เชื่อมต่อทุกกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืนครับ

 

   

   เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์
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กองบรรณาธิการ

Thailand Smart City 
โครงการน�าร่อง จ.ภูเก็ต จ.ขอนแก่น และ จ.เชียงใหม่
ต้นแบบการพัฒนาเมืองและสังคมอย่างยั่งยืน

S เป้าหมายของภาครัฐในการ
ผลักดันให ้ประเทศไทยก ้าวสู ่ 
Thailand 4.0 หรือประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนบนฐาน
นวตักรรมกบั 10 อุตสาหกรรมสู่
ความยั่งยืนของประเทศนั้น เป็น
ความท้าทายอย่างมากในการ
ผลักดันนโยบายของประเทศที่
ต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่าง
พร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วน 
ซึ่งส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนที่
ส�าคัญ คอืการสร้างเมอืงต้นแบบ
ทีม่คีวามพร้อม มศีกัยภาพในการ
ด�าเนินธุรกิจ และมีขีดความ
สามารถในการแข่งขันกับโลกได้
ด้วยตัวเอง ดังนิยามว่า Smart 
City

mart City เป็นแนวทางคิดในการพัฒนาเมือง

ภายใต้กรอบความคิดทีมุ่ง่ให้เกดิความยัง่ยนื ทัง้

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้า

หมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น 

ต้องการให้เป็นเมืองที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็น

เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก หรือเป็นเมืองที่มีความ

สมบรูณ์แบบผสมผสาน ทัง้ความเป็นเมอืงทีน่่าอยู ่มี

การพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเอง เป็นต้น

ปัจจุบันทั่วโลกมีเมืองที่เดินตามแนวทางของ 

Smart City อยู่มากมาย ซึ่งต่างก็มีความแตกต่าง

กนัในรายละเอยีด แต่ทีเ่ห็นเด่นชดัคือ มกีารประยกุต์

ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู เพ่ือให้เป็นเมอืงทีม่คีวามอจัฉริยะ 

เพือ่ตอบโจทย์ในการดแูลและพัฒนาเมอืงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเมื่อพูดถึง Smart City แล้ว 

ปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองต้นแบบอยู่ 3 เมืองที่

ด�าเนินตามแนวทางของ Smart City นั่นคือ เมือง

ภูเก็ต เมืองขอนแก่น และเมืองเชียงใหม่

‘ภูเก็ต สมาร์ต ซิตี้’ เมืองต้นแบบด้าน
นวัตกรรม

การที่ภาครัฐได้เริ่มโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ

สมาร์ต ซิตี้ (Smart City) ที่เกาะภูเก็ตในครั้งนี้ 

เนื่องจากด้วยขนาดพื้นที่ของจังหวัดที่ไม่ใหญ่จนเกิน

ไป และโครงสร้างประชากรในพื้นที่ที่มีอยู ่เพียง 

378,364 คน แต่มีนักท่องเท่ียวในปี 2557 สูงถึง 

11,855,000 คน หรือคิดเป็น 3 เท่าของประชากรใน

พื้นที่ และในจ�านวนนักท่องเท่ียวน้ีเป็นชาวต่างชาติ

ถึง 70% ดังจะเห็นได้ว่ากิจการส่วนใหญ่เป็นของต่าง

ชาตแิทบทัง้สิน้ จงึเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการ

ดงึชาวต่างชาตทิีม่คีวามช�านาญด้านเทคโนโลยดีจิทิลั

ให้เข้ามาจัดตั้งบริษัทหรือสาขาที่ภูเก็ต ซึ่งจะผลักดัน

ให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub)

นายประชา อศัวธรีะ ผูจ้ดัการ ส�านักงานส่งเสรมิ

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

หรือ SIPA สาขาภูเก็ต กล่าวว่า มีความร่วมมือ

ระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สาร จงัหวัดภเูกต็ SIPA รวมทัง้หน่วยงานพนัธมติร 

อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาต ิหรอื NECTEC ได้เริม่จดัท�าโครงการน�าร่อง 

Phuket Smart City เมืองน่าอยู่ 2 แห่ง ประกอบ

ด้วย เขตเทศบาลเมอืงป่าตอง และเขตเทศบาลเมอืง
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ภูเก็ต ซึ่งควบคุมบริเวณพื้นที่ประมาณ 28.4 ตาราง

กิโลเมตร จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต 540 

ตารางกิโลเมตรในการด�าเนินการโครงการ โดยเน้น

ใน 2 เรือ่งหลกั ประกอบด้วย Smart Economy และ 

Smart Living Community

โครงการ Phuket Smart City นั้นจะเน้นการ

สร้างอุตสาหกรรมที่ 2 คืออุตสาหกรรมดิจิทัลขึ้นมา 

รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

หลักของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตโตมา

ด้วยอตุสาหกรรมท่องเทีย่วขาเดยีวมาโดยตลอด เรา

พยายามทีจ่ะหาอตุสาหกรรมที ่2 ทีอ่ยูกั่บอตุสาหกรรม

ท่องเที่ยวได้ดี ซึ่งขณะนี้มองว่าอุตสาหกรรมที่ 2 นั้น

คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล ที่จะพัฒนาควบคู ่กับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน” นาย

ประชา กล่าว

ด้วยเหตผุลดงักล่าวจงัหวดัภเูกต็จงึได้ถกูก�าหนด

ให้เป็น 1 ใน 9 ของซูเปอร์ คลัสเตอร์ (Super 

Cluster) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ

อุตสาหกรรมแห ่งอนาคตส�าหรับกิจการที่ ใช ้

เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้าน

อุตสาหกรรมให้เกิดข้ึนได้ ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า 

จากการรวมกลุม่อยู่ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั จะช่วยลดต้นทนุ

การผลิตและเสริมศักยภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมได้

มากขึ้น และก้าวสู่การเป็นคลัสเตอร์ดิจิทัลอย่าง

แท้จริง

สร้างฐานข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
วันนี้โลกก�าลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Internet of 

Things การพัฒนานวัตกรรมการควบคุมแบบ 

Machine to Machine รวมทัง้เทคโนโลยลี�า้สมยัต่าง ๆ  

ทีเ่ข้ามาเกีย่วข้องและมบีทบาทต่อชีวติเราครอบคลมุ

ไลฟ์สไตล์ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน เมื่อเทคโนโลยีเชื่อม

ต่อกบัไลฟ์สไตล์มนษุย์ กจ็ะเกดิเปลีย่นรปูแบบการใช้

ชวีติของคนสงัคมในบรบิททีก่ว้างกว่าเดมิ ดงันัน้ สมา

ร์ท ซิตี้ (Smart City) ที่แท้จริงนั้นจะต้องสามารถ

เชื่อมโยงข้อมูล และใช้งานประโยชน์จากข้อมูลได้มี

ประโยชน์มากที่สุด โดยครอบคลุมทั้งเรื่องของความ

ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทาง เข้าออกเมอืง หรอื

การเดินทางภายในเมือง การเข้าพักที่พักอาศัย รวม

ถงึการพฒันารปูแบบของท�าธุรกิจทีต่รงไลฟ์สไตล์ของ

กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และเนื่องจากเมืองภูเก็ตเป็น

เมืองที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไป และมีปริมาณของนัก

ท่องเทีย่วมากเป็นอนัดบัต้น ๆ  ของประเทศไทย ท�าให้

สามารถใช้ประโยชน์ ในการเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยี ในการสร้างระบบในการตรวจสอบ ป้องกัน และสร้างพัฒนาระบบการขนส่งให้

เป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดการใช้งานพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อนก้าวเป็นต้นแบบให้

แก่เมืองอื่น ๆ ของประเทศได้

ก้าวสู่ Smart Industry City 
การสร้าง Smart City ที่สมบรูณ์จะเกิดขึ้นได้ 3 ส่วน คือ 1.Smart Economy ซึ่ง

เป็นการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่ 2 ขึ้นในจังหวัดภูเก็ต โดยจะมุ่งเน้นไปทางด้าน

เทคโนโลยี ทั้งการเป็นแหล่งรวมนักพัฒนา ในลักษณะของ Research Center หรือ 

Innovation Center และส่งเสรมิให้อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วหนัมาใช้ Smart Technology 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจมากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้ธุรกิจ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาตั้งและด�าเนินธุรกิจ ด้วยการยกเว้นภาษี 8 ปี และได้

รบัสทิธพิเิศษจากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) อกี 5 ปี ส�าหรบันกัพฒันา

และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติ จะได้สิทธิ์ผู้อาศัยถาวร (Permanent Resident) 

จะท�าให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา (Research Center) ตลอดจนเป็นศูนย์

นวตักรรม (Innovation Center) และเป็นศนูย์กลางแห่งความรู ้(Knowledge Center) และ

ท�าให้เกิดพัฒนาสินค้าออกจ�าหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบันมีบริษัทที่เข้ามายื่นขอสนับสนุนกับโครงการ Phuket Smart City ประมาณ 20-

30 บริษัทแล้ว โดยได้ส่งแบบฟอร์มไปที่ BOI ทั้งนี้เพื่อให้เกิด Ecosystem ในจังหวัดภูเก็ต 

และเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ท้องถ่ินด้วย 

ซึง่จะขบัเคลือ่นเข้าสูแ่นวทางสร้างการเตบิโตของธรุกจิดจิทิลัทีย่ัง่ยนืในอนาคต สร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ตโดยรวม

นอกจากนี้ยังท�าให้เกิด 2.Smart Living Community ที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นทางบก 

หรือทางน�า้ โดยมีการน�าระบบ CCTV เข้ามาช่วยเฝ้าระวัง และท�างานร่วมกับโซลูชันตรวจ

จับใบหน้า เพ่ือตรวจสอบและติดตามผู้กระท�าผิด เพ่ือส่งการแจ้งเตือนไปที่เจ้าหน้าที่ต่อไป 

และการปรบัใช้เทคโนโลยนีีย้งัช่วยให้เมอืงภเูกต็สามารถสร้างฐานข้อมลูเกีย่วกบัคนต่างด้าว

ที่เข้ามาในพื้นที่แบบออนไลน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎระเบียบ

ของกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย ขณะที่ทางน�า้ได้วาง ระบบรักษาความปลอดภัยทางน�้าหรือ

ด้านการเดินเรือ จังหวัดภูเก็ตจะร่วมกับกรมเจ้าท่าในการน�าเทคโนโลยีเข้ามาจัดการโดยใช้ 

Vessel Tracking Management System (VTMS) ซึ่งเป็นระบบติดตามเรือ ใช้เพื่อติดตาม

และรักษาความปลอดภัยทางน�้าให้กับนักท่องเที่ยว ระบบช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึง
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ข้อมูลของผู้ โดยสารทางน�า้ได้ดีมากขึ้น อีกทั้งยังวางโครงการใช้ Smart Band กับนักท่อง

เที่ยว เพื่อเสริมด้านความปลอดภัยทั้งระบบ โดย Smart Band จะช่วยให้ทราบสถานะของ

นักท่องเที่ยว ตลอดจนระยะห่างจากเรือระหว่างท�ากิจกรรมเช่นการด�าน�้าเป็นต้น เพื่อเฝ้า

ระวังเหตุสุดวิสัย และอาจน�าอันตรายมาสู่นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งครอบคลุมไปยังเรื่องของ 

3.Smart Sensor ซึง่เป็นโครงการน�าเอาเซนเซอร์ท่ีผสมผสานเทคโนโลย ีIoT ท�าให้สามารถ

ตรวจสอบสภาพอากาศ ตรวจเช็คสภาพของน�้าทะเล และตรวจสอบความผิดปกติ โดยเมื่อ

พบความผิดปกติ ระบบจะส่งข้อมูลกับมาที่ส่วนกลาง เพ่ือให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้

อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ยังการขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความ

เข้าใจในเทคโนโลยีมากขึ้น ด้วยการสร้าง Public Free Wi-Fi ความเร็วแบบ Hi-Speed 

อย่างน้อย 20Mbps จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ ร่วมไปถึงประชาชนสามารถ สร้างโอกาสใน

การน�าเสนอสนิค้า และบรกิารได้ดมีากขึน้ และจะส่งผลให้เศรษฐกจิของเมอืงเตบิโตได้อย่าง

รวดเร็ว ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดว่าจะด�าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อให้ทันกับ

ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

น�าเทคโนโลยี Big Data รุกพัฒนาโครงการ ต่อยอดด้านการค้า การ
ลงทุน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 

กล่าวว่า การที่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทัล Thailand 4.0 โดยพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีความพร้อมมากกว่าเดิมทั้งเร่ืองการปรับเปลี่ยน แก้ไข 

ระเบียบ ข้อบังคับอันเป็นการก�าจัดโอกาสในการลงทุน และควรได้รับสิทธิประโยชน์อันเป็น

สิ่งส�าคัญในการกระตุ้นการด�าเนินงาน และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลจึงได้

ก�าหนดแนวทางให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในรูปแบบคลัสเตอร์ที่มีความเช่ือมโยงกับสถาบัน

การศกึษา หรอืสถาบนัวจิยัในพืน้ที ่จดัให้มหีน่วยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ และช่วยกนัผลกัดนั

กลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ พร้อมตั้งเป้าให้ จ.ภูเก็ต

เป็น Smart City ทัง้ด้านการค้า การลงทนุ โดยให้อตุสาหกรรมดจิทิลัขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม

อื่น ๆ ให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งมีความอ่อนไหว 

และถ้าโครงการนี้ด�าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบเชื่อมั่นว่าจะท�าให้เศรษฐกิจของ จ.ภูเก็ต

ขยายตัวไม่ต�่ากว่า 4.5% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

ปัจจุบัน นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่วันน้ี โครงการ 

Phuket Smart City มีพัฒนาการหลายด้าน และ

ทราบว่ามีแนวทางการด�าเนินโครงการในหลายมิติ 

ล่าสุดยังมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศดิจิทัลภูเก็ต 

(Centre of Digital Excellence Phuket: CODE 

Phuket) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 

(Center of Excellence: CoE) รองรับมาตรการ

พิเศษส�าหรับ Digital Worker หรือบริษัทด้านดิจิทัล

คอนเทนต์ ทีจ่ะมาท�างานหรอืลงทนุในประเทศไทยใน

ลักษณะท�างานร่วมกันกับพันธมิตรในท้องถิ่นอย่าง

ใกล้ชิด อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ร่วม

ท�างานกับดีป้าอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งให้ค�าปรึกษา 

ถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ วิธีการมาตรฐานในการเพิ่มคุณภาพของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ โดย

อาศัยหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software 

Engineering) ที่เน้นความร่วมมือในการวิจัย และ

พัฒนาเพ่ือให ้เกิดนวัตกรรม การท�าต ้นแบบ 

(Prototyping) และ Proof of Concept ที่เอื้อให้

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลในไทยน�าไปพัฒนาต่อเพื่อ

ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้

รวมทั้ง จ.ภูเก็ต เติบโตอย่างรวดเร็ว จะเห็นว่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต (GPP) ในปี 2557 

มีมูลค่าประมาณ 137,901 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์

จงัหวดัต่อคนต่อปี (GPP Per Capita) อยูท่ี ่258,817 

บาท/คน/ปี เป็นอันดับที่ 1 ของภาค และอันดับที่ 10 

ของประเทศ มีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2559 

ประมาณ 341 แสนล้านบาท 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า กล่าวว่า 

โครงการ Phuket Smart City มีแนวทางการด�าเนิน

งานโครงการชัดเจน โดยแบ่งการท�างานเป็น 3 

Phase ประกอบด้วย 

Phase 1 มีการน�า Big Data มาใช้ ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการพัฒนาเมืองให้กลายเป็น 

Smart City ในมิติต่าง ๆ อาทิ มิติด้านการค้าและ

เศรษฐกิจ (Smart Economy) ด้านการท่องเที่ยว 

(Smart Tourism) ด้านสาธารณสุข (Smart Health) 

ด้านการด�าเนนิชวีติ ความปลอดภัย และสิง่แวดล้อม 

(Smart Living) การบริหารเมืองแบบ Smart City 

โดยมุ ่งการผสมผสานการได้มาของข้อมูลทั้งใน

ลักษณะข้อมูลเชิงส�ารวจแบบสถิติ และข้อมูลที่จัด

เก็บได้แบบปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยี Internet of 
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Things เช่น Sensor, CCTV รวมถึงการวิเคราะห์

ข้อมูลจากสังคมออนไลน์ ท�าให้เมืองสามารถมีข้อมูล

ในการบริหารอย่างชาญฉลาด 

Phase 2 การบริการภาครัฐ (e-Government) 

เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้า

ถึงการบริการของภาครัฐ โดยเฉพาะการส่งเสริมการ

ลงทนุ การเริม่ท�าธุรกิจ และการอนมัุต ิอนญุาตต่าง ๆ 

รวมถึงการเปิดให้เกิดการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วย

งานภาครัฐ (Open Data) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์

ข้อมูลและน�าข้อมูลมาใช้ ในเชิงนโยบายเพื่อการ

บริหารจัดการได้ 

Phase 3 เป็นเฟสของการส่งเสริมให้ Smart 

City เกิดความยั่งยืน เน้นที่การใช้ประโยชน์จาก

การเตรยีมการดา้นดจิทิลัทัง้หมด โดยร่วมมอืกบัภาค

เอกชน และท้องถิ่น โดย ดีป้าจะเป็นผู้ประสานงาน

กับ CEO จังหวัดนั่น ๆ ก็คือ ผู้ว่าฯ ช่วยกันวางแผน

ให้เกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลเป็นผู้

ดูแลการเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน, Content และ Big 

Data ส่วนการบรหิารจดัการจะด�าเนนิการโดย หน่วย

งานท้องถิ่น คือจังหวัด หรือเมือง อาทิ E-service, 

E-marketplace ซึง่ส่วนนีผู้ท้ีไ่ด้ประโยชน์จะเป็นคนดแูล 

รวมทั้งดีป้า ยังสร้าง Ecosystem ของ Startup 

ในภูเก็ต เพื่อให้เกิดการพัฒนา Smart City อย่าง

ยั่งยืนต่อไป และงานทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อความเชื่อ

มัน่ การลงทนุ ความสะดวกสบาย และความปลอดภยั 

ดึงดูดให้เกิดการลงทุน และการหลั่งไหลของ Digital 

Worker และ Digital Talent จากต่างประเทศ รวม

ถึงส่งเสริมให้เกิดการส่งออกผ่านระบบ E-logistic, 

E-marketplace, E-payment ด้วย 

ปัจจุบนั นอกเหนอืไปจากการลงทนุภาครฐัในการ

พัฒนาโครงข่ายพื้นฐานประมาณ 200 ล้านบาทแล้ว 

เมืองภูเก็ตยังมีการร่วมกลุ่มภาคเอกชนเป็นบริษัท

พฒันาเมอืง เพือ่ร่วมกบัภาครฐัในการพฒันาเมอืงให้

น่าอยู่ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้ชื่อ บริษัท ภูเก็ต

พัฒนาเมือง จ�ากัด (PKCD) ที่มีบริษัทลูก 12 บริษัท

ที่ดูแลในด้านต่าง ๆ ภายใต้เป้าหมายใน 4 ด้านหลัก 

ได้แก่ 1.วางผงัเมอืง 2.จดัท�าโครงสร้างพืน้ฐานระบบ

ไฟฟ้าและประปา 3.พฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วช้ันน�า

ของโลก และ 4.พัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

‘ขอนแก่น สมาร์ต ซิตี้’ ต้นแบบด้าน
เฮลธ์แคร์และเมดิคัล ฮับ

นายธวชัชยั โคตรวงษ์ กล่าวว่ารฐับาลมนีโยบาย

ผลักดันเรื่องสมาร์ตซิตี้ (Smart City) ทั่วทั้งประเทศ 

โดยด�าเนนิการทีจ่งัหวดัภเูกต็ก่อนแล้วมาทีเ่ชยีงใหม่และขอนแก่นคูข่นานกัน สมาร์ต ซิตี ้คือ

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ในท้องถิ่น ในเมือง ในจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนา 

ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

สมาร์ตซิตี้ มีองค์ประกอบทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ (Smart Economy) ด้าน

สิ่งแวดล้อม (Smart Environment) การบริหารงานปกครอง (Smart Government) ด้าน

ที่อยู่อาศัย (Smart Living) ด้านการจราจรขนส่ง (Smart Mobility) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

(Smart People) แต่การจะเป็นสมาร์ตซิตี้ไม่จ�าเป็นต้องรอให้ครบทั้ง6 ด้านพร้อมด้านไหนก็

ท�าด้านนั้นก่อน

ขอนแก่นนัน้ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ(องค์กรมหาชน) หรอื ซิ

ป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ชูนโยบายเรื่องการเป็น ศูนย์กลางด้าน

สุขภาพและการแพทย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Health Care & Medical Hub of 

AEC) ซึง่ก�าลงัด�าเนนิการอยูร่ฐับาลและพยายามจะผลกัดนัให้เป็นแบบอย่าง (Role Model) 

เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ เห็นความส�าคัญ และด้านอื่น ๆ ของสมาร์ต ซิตี้ ก็จะเกิดขึ้นตามมา

เมืองสมาร์ต คนต้องมีวินัย
นายสรุเดช ทวีแสงสกุลไทย นักธุรกิจรุ่นใหม่ และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่น

พัฒนาเมือง (เคเคทีที) จ�ากัด กล่าวว่า KKTT ท�าเรื่องการจราจรขนส่ง (Smart Mobility) 

นโยบายกค็อื ท�าเกีย่วกบัโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นธรุกจิที่ไม่แข่งขนักบัคนขอนแก่น และต้องการ

ให้ส่งผลที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แต่ต้องลงไปที่เรื่องคนด้วย

เราท�าเรื่อง สมาร์ตบัส (Smart Bus) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ บขส.3 ตรงนี้

ส่งผลต่อคนก็คือ เร่ืองวินัย เดี๋ยวน้ีคนขอนแก่นเข้าแถวขึ้นรถเมล์ หยอดเหรียญเองไม่ใช่

เหมือนกับสมัยก่อนที่แอบขึ้นประตูหลังก็ได้ เราต้องการสร้างวินัยและความซ่ือสัตย์ให้เกิด

ขึ้นในสังคมอย่าง อันแมนสโตร์ (Unmanned Stores) คือ ร้านที่ไม่มีคนขาย ร้านที่ลูกค้า

สามารถเดินเข้าไปหยิบของแล้วหยอดเหรียญจ่ายเอง หรือว่าสแกนแล้วก็จ่ายทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได้

“เราไม่ได้สร้างแพลตฟอร์ม (Platform) ในการค้าขาย แต่ต้องการสร้างวินัยให้กับคน 

ขณะน้ีก�าลังวางแผนจะเปิดสองร้านค้าในจังหวัดขอนแก่น เพ่ือให้เกิดการส่งผลต่อคนคือ 

สมาร์ตพีเพิล (Smart People) มาด้วย” นายสุรเดชกล่าว

คนที่สมาร์ตจริงก็คือ คนที่ซื่อสัตย์ เพราะเรื่องที่ยากที่สุดก็คือคน ด้วยระบบที่เราจัดการ 

คนของขอนแก่นจะสมาร์ตขึ้นกว่าเมืองอื่น แน่นอนว่าไม่สามารถท�าได้ ในชั่วข้ามคืน เพราะ

ฉะนั้นองค์กรต่าง ๆ ต้องช่วยกันและค่อย ๆ สร้างวินัยตรงนี้

“เราบอกว่าเราท�าสมาร์ตบัส ไม่ได้แค่ต้องการขนคน แต่สมาร์ตบัสคือ นาฬิกาของ มข. 

เด็กต่อไปจะขึ้นตามเวลาของรถ นี่คือสิ่งที่เราต้องการจะท�าให้เกิดขึ้น” นายสุรเดชกล่าว

28

Cover Story 294.indd   28 20/4/2560   8:51:34

Exa
mple



294 พฤษภาคม 2560

Industrial Technology Review

29

COVER STORY

นายสุรเดชกล่าวว่า ขอนแก่นในอนาคต เราอยากให้เป็นอย่างกรุงเทพไหม ค�าว่าเจริญ

คือ แบบไหน รถติด น�้าท่วม ขยะเต็มเมือง วันนี้ธุรกิจในจังหวัดขอนแก่นเริ่มเปลี่ยน มีการ

พูดถึงเรื่อง 3 Bottom Lines (เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม)

ทุกคนคงเคยได้ยินค�าว่าความยั่งยืน ความหมายก็คือ มันต้องต่อเนื่องได้ อย่างเช่น เรา

จะต้องใส่ใจอะไรบ้างเวลาจะท�าการค้า ต้องดสูิง่แวดล้อมดไีหม สงัคมได้ไหมธรุกจิท�าก�าไรได้

ไหม ถ้าเกิดท�าก�าไรได้แต่สิ่งแวดล้อมเสียก็ไม่ได้

วนันีน้กัธรุกจิเมอืงขอนแก่นได้ร่วมกนัเพือ่พฒันาเมอืงขอนแก่นให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื ภาย

ใต้การรวมตัวของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันมามากกว่า 7 ปีแล้ว ด้วยเป้าหมาย

ที่ต้องการเปลี่ยนขอนแก่นให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน

“Smart City แต่ละเมอืงมโีจทย์และความต้องการแตกต่างกนั บางเมอืงให้ความส�าคญั

กับการพัฒนา Infrastructure ด้านไอที อินเทอร์เน็ตต้องเร็ว มีการเชื่อมโยง IoT แต่เขาก็

ยังเผชิญกับปัญหาพื้นฐาน เช่น รถติด การจราจรเป็นอัมพาต บางเมืองรองบประมาณจาก

ภาครัฐมาพัฒนาเอง แต่วันนี้ขอนแก่นบอกว่าเอกชนจะเป็นแกนน�าในการพัฒนาเอง ไม่รอ

ภาครัฐ ขอนแก่นเริ่มการน�าของภาคเอกชนในกรอบความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคม”

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีทางธุรกิจ
นายชาญณรงค์ บุริสตระกลู รักษาการประธานหอการค้าจงัหวดัขอนแก่น กล่าวว่า “ใน

ความเป็นขอนแก่นเราก�าลงัมองกว้างข้ึนจากธุรกจิเดมิ ๆ  ทีอ่ยู่ในเมอืงไปสูธ่รุกจิใหม่ทีม่าเชือ่ม

โยง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่เครือข่ายท้องถิ่น แต่ก�าลังมองไปที่การเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ

เจรจาธุรกิจ ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ท�าให้การขยายออกไปเป็นเรื่องง่ายและท�าได้

กว้างออกไปเรื่อย ๆ  สตาร์ทอัพ คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วเปลี่ยนออกมาเป็นเครื่อง

มือที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย สิ่งที่ตามมาก็คือ การท�าธุรกิจ วันนี้

เอกชนในขอนแก่นมคีวามพร้อมเราคดิและท�ามากขึน้ เราต้องคยุกนัเยอะ ๆ  ว่าจะสร้างสงัคม

ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพได้อย่างไร”

“เราจะท�ายังไงให้ขอนแก่นมีสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจดี ท�าให้คนอยากจะมาเปิดบริษัทที่

ขอนแก่น ย้ายบ้านมาอยู่ที่ขอนแก่น ไม่ใช่แค่บอกว่ามีไวไฟฟรี มีสิ่งอ�านวยความสะดวก แต่

คืออยู่แล้วต้องสบายใจ มีกลุ่มคนที่คุยกันได้มีปัญหาอะไรแก้ไขได้ ท�าอะไรใหม่เกิดขึ้นมาได้” 

นายชาญณรงค์กล่าว

นายชาญณรงค์กล่าวว่า กิจกรรมส่วนใหญ่พยายามตอบโจทย์เร่ืองคุณภาพชีวิตและ

วฒันธรรม ว่าพอเจรญิแล้วท�ายงัไงถงึจะมคีวามสขุ คงต้องมองไปในหลาย ๆ  มติ ิเทคโนโลยี

ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ว่าสตาร์ทอัพไม่จ�าเป็นต้องไปคุยเรื่องเทคโนโลยีเท่านั้น อะไรคือ สิ่งที่คน

ต้องการ อะไรคือปัญหา? เดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วค่อยเอามาหาวิธีแก้ไขโดยเอาเทคโนโลยี

เข้ามาเป็นตัวช่วย 

เมืองเจริญ คนต้องมีความสุข              
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ ์นายกเทศมนตรีนคร

ขอนแก่นกล่าวว่า นิยามของสมาร์ต ซิตี้ มันไม่ใช่แค่

ไอซีที แต่ใช้เทคโนโลยีพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ชวีติด้วย เพือ่ให้เกดิความสะดวก ประหยดั ปลอดภยั 

โดยการใช้ทรัพยากรที่ไม่สิ้นเปลือง แล้วก็ใส่ใจสิ่ง

แวดล้อมด้วย ในด้านต่าง ๆ มันมี 6 ด้าน

“ค�าว่าสมาร์ตซติีเ้ราไม่ได้พดูถงึเฉพาะค�าว่าเมอืง 

การพัฒนาสมาร์ตซติีถ้้าพูดถงึแค่เมอืงมนัก�าลังพดูถงึ

แค่รูปธรรม แต่ในเชิงนามธรรมสมาร์ต ซิตี้ จะเกิด

ขึ้นได้ต้องพูดถึงคนเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด” นายธีระ

ศักดิ์กล่าวและว่า “ถ้าคนไม่ร่วมไม่เห็นความส�าคัญก็

ไม่มีประโยชน์ เราไม่ต้องการเห็นมีไวไฟฟรีทั้งเมือง 

มีตึกสูง มีถนน 12 เลน แต่ประชาชนไม่มีความสุข 

เร่ืองสมาร์ตพีเพิลต้องเน้นเป็นอันดับหนึ่ง คน

ขอนแก่นควรจะได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและจิตใจ”

“สมาร์ตซิตี้ที่ส�าคัญคือ คนต้องมีความสุข ไม่ได้

แตะเฉพาะเนื้อหาของเมืองที่เจริญ ต้องน�าพาให้คน

มคีวามสขุและมส่ีวนรบัผดิชอบต่อสงัคมใส่ใจคนรอบ

ข้างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้องฉลาดและรู้เท่าทัน” นาย

ธีระศักดิ์กล่าว

ความน่าสนใจของขอนแก่นโมเดลอยู่ที่ความ

รวดเร็วในการศึกษา การก�าหนดแผนงานในการ

พัฒนาเมือง และการเดินหน้าตามโครงการ ท�าให้วัน

นี้ขอนแก่นเริ่มต้นก้าวสู่ Smart City โดยมีความสุข 

และความยัง่ยนืทีเ่กดิจากทกุคนเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกนั

‘เชียงใหม่ สมาร์ต ซิตี้’ ต้นแบบด้าน
การเกษตรและการท่องเที่ยว

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ ผู้บริหารส�านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ในปีที่

ผ่านมาการพัฒนาโครงการ Smart City ในจังหวัด

ภูเก็ต เพื่อรองรับนักลงทุนในกลุ่มประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี ครอบคลุม 8 แผนงาน 

เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนในปีนี้ได้มีการ

พฒันาโครงการดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะใน

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ มีการ

มุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ ในการท�าการเกษตร

และการท่องเที่ยว ตอบสนองต่อความต้องการของ

พ้ืนที่ในการน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ  ไปยงัชนบทให้มากขึน้

โดยโครงการเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ อยู่ในช่วง

การน�าเสนอแผนยุทธศาสตร์ โครงการ ต่อทาง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ใน
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การท�าอินโนเวชั่น พาร์ค มีแนวคิดที่เปิดให้ผู้ที่สนใจ

เข้ามาฝึกอบรม จนถึงขั้นสามารถเป็นผู้ประกอบการ

ได้ นอกจากนี้ในการหาแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาจะมี

การช่วยจับคูธ่รุกจิ รวมไปถงึช่วยผูป้ระกอบการไปหา

แหล่งเงินทุน หรือ Venture Capital (VC) พร้อมทั้ง

ยังเป็นศูนย์ท่ีรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ของจังหวัด

เชียงใหม่ไว้ด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการท�าให้

ดิจิทัลมีประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยว ดังนั้น การ

ด�าเนินงานจะเน้น 5 ยุทธศาสตร์ ตามแนวคิดว่า ท�า

อย่างไรให้กินดีอยู่ดีมีสุข ซึ่งการกินดีที่ว่านั้น ต้อง

ท�าให้เป็น Smart Economy, Smart Tourism และ 

Smart Agriculture ส่วนการอยู่ดี คือ Smart Living 

เมืองต้องน่าอยู่ปลอดภัย จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ประชาชน ต่อมาคือมีสุข Smart Environment รวม

ถึงต้อง Smart Governance การน�าข้อมูลบิ๊กดาต้า

จากภาครฐั มาใช้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ  เพือ่ให้คนใน

พืน้ที่ได้ ใช้ประโยชน์จากข้อมลูนัน้ และเพิม่ศกัยภาพ

ของทรัพยากรมนุษย์ และสุดท้ายคือ Smart 

Education การพัฒนาทางด้านการศึกษา การได้รับ

ความรู้ ในรูปแบบใหม่

แม้จะมกีารวางยทุธศาสตร์ไว้เช่นนี ้แต่เชยีงใหม่

ยงัมปีระเดน็ในเรือ่งของงบประมาณทีต่่างออกไปจาก

จังหวัดภูเก็ตซ่ึงมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนร่วม

ด้วย ดงันัน้ การด�าเนนิโครงการของเชยีงใหม่จงึเน้น

เรื่องที่ส่งผลกระทบในพื้นที่เป็นล�าดับแรกก่อน คือ 

การพัฒนา Smart Tourism, Smart Environment 

และ Smart Agriculture โดยในส่วนของ Smart 

Tourism นั้น ได้มีการด�าเนินโครงการพัฒนา

แพลตฟอร์มท่ีมช่ืีอว่า เชยีงใหม่ ไอ เลฟิ ยู (Chiang 

Mai I Love U) เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยนักท่อง

เที่ยวในการค้นหาเส้นทางท่องเที่ยงด้วยตนเอง โดย

จะบอกเส้นทาง วธิกีารเดนิทาง รวมไปถงึการแนะน�า

ร้านค้า โรงแรม สถานที่ส�าคัญที่น่าสนใจต่าง ๆ ผ่าน

การปักหมุดจากผู้ประกอบการในพื้นที่

อีกทั้งแนวคิดริเริ่มมาจากเวลาคนส่วนใหญ่ไป

เที่ยวไหน สิ่งแรกที่ท�าคือ การหาค้นมูลจาก pantip.

com หรือเว็บท่องเที่ยวต่าง ๆ แต่แพลตฟอร์มนี้คือ 

การน�ากระทู้หรือค�าแนะน�าเหล่านั้นมาใส่ไว้ที่นี่ และ

นอกจากนี้ในการเปิดตวัแพลตฟอร์มดงักล่าวได้รบัผล

ตอบรบัเป็นอย่างด ีจงึมีการขยายโครงการออกไปเพือ่

ให้ครอบคลุมพื้นที่อีก 10 จังหวัด เช่น น่าน ล�าปาง 

นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร ภูเก็ต สระบุรี และ

แม่ฮ่องสอน พร้อมเปลีย่นชือ่เป็น ไทยแลนด์ ไอ เลฟิ

ยู (Thailand I love U) หากการด�าเนินโครงการแล้วเสร็จ เส้นทางเหล่านี้ก็จะมีการเชื่อมกัน

ระหว่างจังหวัด

ส่วนการพัฒนา Smart Agriculture เป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ส�าหรับท�านายการเพาะ

ปลูกและการเกษตร หรือที่เรียกว่า Smart Farming จะเริ่มตั้งแต่การส�ารวจพื้นที่ต่าง ๆ ว่า

พืน้ที่ใดเหมาะสมจะปลกูอะไร สภาพตรงนีเ้ป็นเช่นไร จากนัน้การท�าเกษตรกจ็ะมกีารค�านวณ

สภาพดิน น�้า การให้อาหาร สภาพอากาศ การควบคุมโรค ซึ่งการน�าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้

ในการเกษตรช่วยในเรื่องของการค�านวณผลผลิตที่จะออกมา ท�าให้ราคาผลผลิตไม่ต้องลด

ลงเหมือนที่ผ่านมา

“แม้การด�าเนินโครงการ Smart City ของจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นเพียงการเริ่มต้น แต่

ถอืเป็นนมิติหมายทีด่ีในการพฒันาไปสูก่ารเป็นเมอืงทีย่ัง่ยนื แต่เชยีงใหม่ก็ยงัต้องเผชญิความ

ท้าทายไม่ต่างจากจังหวัดภูเก็ต และอาจจะรวมไปถึงปัญหาเรื่องการด�าเนินวิถีชีวิต และการ

มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง เชื่อว่าหากมีการจัดการที่ดีในการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็น Smart 

City คงไว้ด้วยเอกลักษณ์เดิมจะท�าให้คนในพื้นที่ยอมรับ และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อ

ไป” นายฉัตรชัยกล่าว
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ส�าหรบัการด�าเนนิโครงการของ จ.เชยีงใหม่ จะแตกต่างจากจงัหวดัอืน่ โดยเชยีงใหม่วาง

วสิัยทัศน์ว่าท�าอย่างไรให้ดิจิทัลอีโคโนมีมีประโยชน์ต่อภาคประชาชน นกัท่องเที่ยว หรือคนที่

มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี 2560 ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้รับงบประมาณเพ่ือ

จัดสรรโครงการสมาร์ทซิตี้เชียงใหม่ จ�านวน 36.5 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเข้ามาให้ค�าปรึกษา

และส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริหารจัดการเมือง

นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง

ชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า 

ส�าหรับ การด�าเนินงานในโครงการสมาร์ทซิตี้ ของเชียงใหม่ในปีนี้ได้เน้น 3 แผนหลักพัฒนา

เร่งด่วนเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1.Smart Environment ลดปัญหาหมอกควัน ซึ่งเชียงใหม่ต้อง

ประสบปัญหาเกือบทุกปีจากประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. ของทุกปี ซึ่งได้ร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อคิดค้นเทคโนโลยีแก้ไขปัญหา 2.Smart Agiculture พัฒนาด้าน

เกษตรกรรมในพื้นที่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ 80% ยังมีอาชีพเกษตรกรรม และ 3. แก้ไขปัญหา

ด้านการขนส่งในจังหวัด ที่มีการให้บริการรถประจ�าทางที่ยังไม่มีความแน่นอนด้านค่าบริการ

และเส้นทาง โดยข้อนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของแผน เชยีงใหม่พฒันาเมอืง ภายในเป้าหมายปี 2563 

และสมาร์ทซติีเ้ข้าไปสนบัสนนุในส่วนการพฒันาด้านเทคโนโลยแีละดจิทิลั ทัง้น้ีได้ลงขนัร่วม

กับภาคเอกชนที่ให้บริการด้านคมนาคมในเชียงใหม่ 70 ราย รายละ 1 แสนบาท รวมทั้งสิ้น 

7 ล้านบาท ในการพัฒนาระบบคมนาคมในเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ แผนการพัฒนาสมาร์ทซิตี้เชียงใหม่ อยู่ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ ได้แก่ 1.การ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้ง Smart Tourism, Smart Agiculture และดิจิทัลอีโคโนมี 2.

การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งสมาร์ท ลีฟวิ่ง สมาร์ทเลิร์นนิ่ง และดิจิทัล โซเชียล 

3.การยกระดับความมั่งคั่ง ทั้งสมาร์ทซีเคียวริตี้ และ Smart Environment 4.การพัฒนาการ

บริหารและการบริการภาครัฐ ทั้งสมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์ กู๊ด กัฟเวอร์แนนซ์ และโอเพ่นดาต้า 

และ 5.เพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งดิจิทัลลิเทอเรซี่ และสมาร์ทเอ็ดดูเคชั่นภายใต้

นโยบายกินดี อยู่ดี มีสุข ที่จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเชียงใหม่ในปี 2563

“ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่เป็นหลัก นอกเหนือจากนี้

ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในโครงการออน ไอที วัลเลย์ ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพและ

เอสเอ็มอีที่มีดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ใต้แนวคิดเมืองเทคโนโลยี วิถีล้านนา” นายพงศ์

ศักดิ์ กล่าว

Smart City วันนี้คือการน�าเสนอการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Digital Thailand 

ด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับเมือง

เพื่อให ้สามารถบริหารจัดการเมืองได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพคล่องตัว การท�า Smart City มีได้นั้น

มีหลายรูปแบบ แต่ที่ส�าคัญคือต้องเข้าใจปัญหาและ

ความต้องการของคนในพ้ืนที่ แล้วร่วมกันออกแบบ

ระบบที่เหมาะสมที่สุดกับคุณสมบัติของเมืองนั้น ๆ 

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเศรษฐกิจ

เติบโตอย่างยั่งยืน

เรียบเรียงข้อมูลจาก
•	http://www.depa.or.th/th/article/phuket-
smart-city-first-step-thailand-40
•	http://www.isaanbiz.com/2958
•	http://www.ryt9.com/s/tpd/2603227
•	https://aecplusadvisory.askkbank.com/TH/
Tha i l and/F l ashNews/Pages/Tha i l and_
news_20170227_1.aspx
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดอาคารผลิต 6 ณ โรงงานซีเกท โคราช 
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน

มาทรงเปิด “อาคารการผลิต 6” ซึ่งเป็นอาคารผลิตหลังใหม่ ณ บริษัท ซีเกท 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด โรงงานโคราช โดยมีคณะผู้บริหารของ  บริษัทฯ 

ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ  โอกาสน้ี ทรงปล่อยฮาร์ดดิสก์ ความจุ 12 เทราไบต์ 

(Terabyte) เครื่องแรกที่จะออกสายการผลิตของอาคารผลิต 6 พร้อมทั้งทรงติด

สตกิเกอร์บนฮาร์ดดสิก์ดงักล่าว ต่อจากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทอดพระเนตร

นิทรรศการเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์และกระบวนการผลิตจริง 

ดบับลวิเอชเอ กรุป๊ ต้อนรบัคณะผูแ้ทนจาก BOI และ
สื่อมวลชนต่างประเทศ ที่นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด 
(ระยอง) และนิคมฯ เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เหมราช

พัฒนาที่ดิน จ�ากัด (มหาชน) น�าโดย มร.เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราช

พัฒนาที่ดิน จ�ากัด (มหาชน) ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากต่างประเทศที่เดินทาง

มาเยี่ยมชมการด�าเนินงานของดับบลิวเอชเอ และเหมราชฯ ที่นิคมอุตสาหกรรม

อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งตั้ง

อยู่ในเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี  ทัง้นี ้คณะส่ือมวลชนยงัได้เยีย่ม

ชมโรงงานของบริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท ไอ

เมด ลาบอราทอรี่ จ�ากัด ที่ตั้งอยู่ภายในนิคมฯ ของเหมราช

อดิตยาเบอร์ล่ากรุ๊ป เยี่ยมคาราวะ รมว.อุตฯ น้อม
รับนโยบายขับเคลื่อน Thailand 4.0
 มร.ซันจีฟ สูท (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานระดับภูมิภาคตะวันออกกลางและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทยคาร์บอน แบล็ค) และ ดร.เบอร์ คาปูร์ (ที่ 4 จาก

ขวา) ประธานฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจไฟเบอร์ ประจ�าภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

และประเทศจีน น�าทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครืออดิตยาเบอร์ล่า (Aditya Birla) 

เข้าเยี่ยมคาราวะ นายอุตตม สาวนายน (ที่ 4 จากซ้าย) รมว.อุตสาหกรรม เพื่อ

รับทราบนโยบายด้านการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบาย Thailand 

4.0 และเป็นแนวทางในการขยายการลงทุนของกลุ่มอดิตยาเบอร์ล่า โดย

ประเทศไทยในอนาคต

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ด.ศ.)
ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Phuket Smart City 
เพื่อผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Smart City 
 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม (ด.ศ.) (ที่ 4 จากซ้าย) ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย 

ดร.ณฐัพล นมิมานพัชรินทร์ ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั หรอื

ดีป้า (ที่ 3 จากขวา) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพือ่ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนนิโครงการ Phuket Smart City ตามทีร่ฐับาล

มีนโยบายสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อให้โครงการ Phuket Smart 

City ขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีขีดความ

สามารถในการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ASEAN Economic Com-

munity (AEC) โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ที่ 3 จาก

ซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับเพื่อร่วมกันผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Smart City ทั้ง

ด้านการค้า และการลงทุน 
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ธนาคารธนชาต วางใจ เมโทรซิสเต็มส์ฯ 
เลือกใช้บริการ Managed Services 
ด้าน Helpdesk & Onsite Support 
 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับมอบความไว้

วางใจจาก ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ให้เป็นผู้บริหารศูนย์กลางรับแจ้ง

และแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศให้แก่ผู้ ใช้งานในบริษัท กลุ่มธนชาต ตาม

โครงการ Helpdesk & Onsite Support ซึง่เป็นหนึง่ในบรกิารดา้น Managed 

Services ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูช่ัน โดย นายสมศักดิ์ มานะยิ่ง

เจริญ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็ม

ส์คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อม

ให้กับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานประจ�าที่ธนาคารธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน) ตามโครงการดังกล่าว ในโอกาสนี้ นายพูลทรัพย์ พันธุสินธุ รองผู้

อ�านวยการ IT End User Support  ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกล่าว

อบรมและเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ที่ส�าคัญให้กับทีมบุคลากรตลอดงาน 

ทีซีซี เทคโนโลยี ร่วมยินดีกับ ลีพ โซลูชั่น เอเชีย เปิด
ส�านักงานใหม่
 นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ 

(คนแรก จากซ้าย) และ นางพรพิศ ถาวรประภาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานการเงิน (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ากัด (ทีซีซีเทค) 

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนัจรี รุจิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย)

และ นายฮิเดชิ โฮโจ กรรมการ ( ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย 

จ�ากดั (แอลเอสเอ) ในโอกาสทีเ่ปิดส�านกังานใหม่ ณ อาคาร ซดีบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ 

รัชดาภิเษก

ฟูจิ ซีร็อกซ์ มอบทุนให้ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
สนับสนุนโครงการสร้างลิฟท์อัจฉริยะ   
 มร.โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (คนที่ 

3 จากขวา) มอบทุนสนับสนุนโครงการสร้างลิฟท์อัจฉริยะขนส่งเอกสาร ให้แก่

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ จ�านวน 150,000 บาท พร้อมสนับสนุนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และ

ร่วมผลักดันระบบการจัดพิมพ์ ให้มหาวิทยาลัย ฯ มีศักยภาพที่พร้อมขับเคลื่อน

ประเทศไทยไปตามแนวทางนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมด้าน

เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ

ทุน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ซมัมทิ แคปปิตอล ร่วมสนบัสนนุกจิกรรมสมาคมนัก
ข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 นายวิชิต พยุหนาวีชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จ�ากัด ผู้น�าธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 

และผู้ ให้บริการสินเชื่อรายย่อย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ

รอบ 62 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมี นายปราเมศ 

เหลก็เพ็ชร์ (ท่ี 2 จากขวา) นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสอืพมิพ์แห่งประเทศไทย 

รับมอบ ณ ที่ท�าการสมาคมฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
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ร่วมงานนวัตกรรมทางการแพทย์
 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัด

แสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฝีมือคนไทย จัด

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกบัส�านกัพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

ซึง่ม ีนายภานวุฒัน์ ตรยิางกรูศร ีผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาอตุสาหกรรมสนับสนุน 

(สพส.) พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์และ

สขุภาพให้การต้อนรบั ภายในการประชมุของส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 

จังหวัดอุบลราชธานี

ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชีนเนอรี่ รับรางวัลสุดยอดองค์กร
ธุรกิจไทยแห่งปี Thailand Top Company Awards 
2017 ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 นายฉกาจ แสนจนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ลดีเวย์ เฮฟวี ่แมชชนีเนอร์รี่ 

จ�ากัด ขึ้นรับรางวัล Thailand Top  Company Awards 2017 ซึ่งเป็นรางวัล

ส�าหรับบริษัทที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณามีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้ง

ด้านตัวเลขผลประกอบการ การด�าเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่น รวมถึงมีความรับ

ผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ให้รางวัลที่ได้รบัเป็นรางวัลเกยีรตยิศ สร้างความภาคภมูใิจ

ให้กบัองค์กรธรุกจิไทย ซึง่ในการจดังานครัง้นีม้แีนวคดิหลกั คอื เพ่ือส่งเสริมการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development อันเป็นแนวคิดหลักที่ภาค

ธรุกจิต้องตระหนกัเพือ่อนาคต อีกทัง้ยงัเป็นแนวทางการพฒันาที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล โดยบริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชีนเนอรี่ จ�ากัด (ซึ่งเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายรถขุดไฮโดรลิก แบรนด์ ซูมิโตโม จากประเทศญี่ปุ่น เจ้าเดียวใน

ประเทศไทย) ได้รบัรางวลัในกลุม่อตุสาหกรรมก่อสร้าง โดย นายมน ูเลยีวไพโรจน์ 

ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี เป็นผู้มอบรางวัล 

ดาว ประเทศไทย รับรางวัล องค์กรดีเด่นด้านส่ง
เสริมวิทยาศาสตร์ 
 นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อ�านวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว 

ประเทศไทย รับรางวัล องค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประจ�าปี 2559 

จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยมี นายอ�าพล เสนาณรงค ์อดีต

องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ อาคารมหิตลาธิเบศร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรที่ได้ ให้การสนับสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง อันก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและการ

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

3 พาร์ทเนอร์วงการไอที ฮิตาชิฯ เอเซอร์ และวี
เอ็มแวร์ ร่วมมือบุกตลาดโครงสร้างพื้นฐานองค์กร
ยุคไทยแลนด์ 4.0
 ดร.มารุต มณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการประจ�าประเทศไทยและพม่า บริษัท 

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ซ้ายสุด), มร.อลัน เจียง กรรมการผู้

จัดการประจ�าประเทศไทย และภูมิภาคอินโดไชน่า บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ 

จ�ากดั (กลาง) และ นายเอกภาวิน สุขอนนัต์ ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย บริษทั 

วีเอ็มแวร์ จ�ากัด (ขวาสุด) ร่วมกันจัดงานสัมมนาเปิดตัว Hitachi Hyper Con-

verged (HC V240) ท่ีเป็นโซลูชัน่ส�าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานองค์กรในยคุไทยแลนด์ 

4.0 ในแพ็คเกจเดียว โดยการรวม Server, Storage, Network, VMware VSAN 

ไว้ด้วยกัน จึงท�าให้ ใช้งานง่ายเนื่องจากอยู่บนพื้นฐานของ VMware vSphere 

โซลูชั่นนี้สามารถสร้าง Virtual Machine ได้ ในเวลาไม่กี่นาที จึงท�าให้ไอทีช่วย

สนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ ขององค์กรแข่งขันในตลาดได้เร็วขึ้น และยังพร้อมปรับ

ขยายระบบให้โตตามความต้องการธุรกิจ (Pay-as-You-Grow) ได้อีกด้วย ณ 

ห้อง Pinnacle 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
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กฟผ. จับมือ โฮมโปร จัดแคมเปญต่อเนื่อง “ลด ดับ 
ร้อน” กระตุ้นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 

 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย หรือ กฟผ. พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมแถลง

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ในช่วงฤดูร้อน ภายใต้

แคมเปญ ลด ดับ ร้อน เชิญชวนประชาชนลดโลกร้อนด้วยการเลือกซื้ออุปกรณ์

ไฟฟ้าเบอร์ 5 คาดสามารถลดพลังงานไฟฟ้ากว่าปีละ 18 ล้านหน่วย หรือ 72 

ล้านบาท และลด CO
2
 ได้ 9,200 ตันต่อปี พร้อมรับส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า

สูงสุดกว่า 2,000 บาท เมื่อช้อป เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5  ตั้งแต่วันนี้–4 มิ.ย. 60 

ที่โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 201 อาคารส�านักผู้ว่าการ กฟผ. 

ซีเกท ประเทศไทยร่วมสนับสนุนการด�าเนินงานของ
สถาบันการศึกษา
 นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (กลาง) เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องส�ารอง

ไฟ อุปกรณ์ส�านักงานและเครื่องครัว เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบัน

การศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่โรงเรียนคลองสะบัดจาก 

โรงเรยีนวดัหนามแดง โรงเรยีนคลองส�าโรง โรงเรยีนบางชนั (ปล้ืมวทิยานสุรณ์) 

และวิทยาลัยเทคนิคดุสิตเมื่อเร็ว ๆ นี้

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รับรางวัล Frost & Sullivan 
Thailand Excellence Award ประจ�าปี 2017
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Frost 

& Sullivan 2017 Thailand Excellence Award ในสาขา องค์กรดีเด่นด้าน

การพัฒนาคลังสินค้าในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยมี นางสาวจรี

พร จารกุรสกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก มร.อจาย ซันเดอร์ รองประธาน

บริษัทฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน รางวัลแห่งอันทรงเกียรตินี้แสดงให้เห็นถึงความ

มุง่มัน่และเจตนารมย์ของบรษิทัในการขบัเคลือ่นธรุกจิโลจิสตกิส์ของไทยให้เตบิโต

อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทีซีซีเทคและยูไอเอช ร่วมน�าเสนอกลยุทธ์
การพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัลในบทวิจัยไอดีซี 
 นางวลีพร สายะสิต ผู้อ�านวยการ ฝ่ายส่ือสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. 

เทคโนโลยี จ�ากัด (ทีซีซีเทค) (ซ้าย) น�า นายไมเคิล อราเนต้า ผู้จัดการใหญ่

ประจ�าประเทศไทย สถาบันวิจัย ไอดีซี (ขวา) เข้าพบ นายสันติ เมธาวิกุล รอง

กรรมการ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด (ยูไอ

เอช) (กลาง) เพื่อร่วมหารือเรื่องการน�ากลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจยูไอเอชด้วย

ดิจิทัลในบทวิจัยของไอดีซี ทั้งนี้บทวิจัยสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ ในกรณีศึกษา 

ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ ภายในไตรมาสสองปี 2560 นี้
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จีโนลกรุ๊ป อบรมทีมงานห้าง MEGA HOME 
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 จีโนลกรุ๊ป (GINOLR GROUP) ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

แสงสว่างชั้นน�าของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ CT.ELECTRIC และ GINOLR 

โดย คุณสิวะ สิทธิจาด ผู้อ�านวยการฝ่ายขายโมเดิร์นเทรด บริษัท จีโนล กรุ๊ป 

ซีที อิเล็คทริคฟิเคชั่น จ�ากัด พร้อมทีมงาน จัดอบรมผลิตภัณฑ์แบรนด์ 

CT.ELECTRIC ให้กับพนักงานขาย หรือ PC ที่ประจ�าเคาเตอร์ของ ห้างเมกา

โฮม ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ตามนโยบายของจโีนลกรุป๊ ทีต้่องการให้พนกังาน

มคีวามเป็นมอือาชพีสามารถแนะน�ารายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ของบรษิทัได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าที่มาใช้บริการภายในห้างเม

กาโฮม โดยการอบรมครั้งนี้พนักงานขายจะได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ 

CT.ELECTRIC ทุกผลิตภัณฑ์ ที่มีวางจ�าหน่ายภายในห้างเมกาโฮมมากกว่า 100 

รายการ

แคนนอน ยกขบวนสุดยอดกล้องอย่างยิ่งใหญ่ 
พร้อมแนะน�าผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ 3 รุ่น ในงาน 
BIG CAMERA FESTIVAL 2017 
 คณุเชดิชยั โชคมงคลเสถยีร (ที ่3 จากซ้าย) ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษัท แคน

นอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด ยกทัพขบวนกล้องใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในงาน BIG CAMERA FESTIVAL 2017 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Life is Wander-

lust งานมหกรรมกล้องและอุปกรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2017 โดยมี คุณธน

สิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า 

คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั(มหาชน) ให้การต้อนรบัเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการ พร้อม

กันนี้แคนนอนยังได้แนะน�าผลิตภัณฑ์กล้องใหม่ 3 รุ่น ซึ่งเป็นไฮไลท์พิเศษของ

กล้องจากค่ายแคนนอนในครึ่งปีแรกของปี 2560  อาทิ Canon EOS77D, EOS 

800D และ EOS M6 พร้อมอัพเดตเทรนด์และประสิทธิภาพกล้องดิจิตอล Can-

on EOS77D โดย คุณต่อพงษ์ ซาลวาลา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

ทาทา สตลี มอบทนุสนบัสนนุการวจัิยปรญิญานิพนธ์ 
แก่ นศ.ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มจพ.
 บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

เหล็กทรงยาวรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย คุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร (ที่ 

3 จากขวา) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-การตลาดและการขาย มอบทนุสนบัสนนุ

การวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจ�าปี 2559 จ�านวน 20,000 บาท 

ให้แก่ นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ช่วยศรี, นายศุภกิจ 

ภักดี, นายวรพล เฟื่องรอด ทีมผู้วิจัย (ที่ 3, 4, 5 จากซ้าย) โดยมี ดร.ณัฐวุฒิ 

ธนศรีสถิตย ์(ที่ 1 จากขวา) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก 

รศ.ดร. อุดมเกียรติ นนทแก้ว (ที่ 2 จากขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

อาจารย์ อุทัยฤทธิ์ โรจนวิภาต (ที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ร่วม

ในพิธีมอบทุนสนับสนุนฯ และร่วมให้ข้อมูลสื่อมวลชนอีกด้วย 

CPI จัดงานเลี้ยงขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น�า้มัน
 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�า้มันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยง

ขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามัน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อบต.เขาไชย

ราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อเป็นการตอบแทนเกษตรกรผู้มีอุปการะคุณกับทาง 

บรษิทัฯ ด้วยดตีลอดระยะเวลาทีผ่่านมา โดยได้รบัเกยีรตจิาก คณุสมศกัดิ ์พงษ์

รามัญ ผู้อ�านวยการโรงงาน เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานพร้อมท้ังเป็น

ตวัแทนคณะผูบ้ริหารกล่าวขอบคณุเกษตรกรผูป้ลกูปาล์มน�า้มัน และมอบรางวลั

ให้กับผู้ร่วมงานอีกมากมาย เมื่อเร็ว ๆ นี้
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เดลล์เปิดตัว XPS 13 2-in-1: เครื่องจอ 13 นิ้ว 
2-in-1 ที่เล็กที่สุดพร้อมจอ InfinityEdge
 นายธเนศ อังคศิริสรรพ (กลาง) ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย เดลล์ อีเอ็ม

ซี (ประเทศไทย) พร้อมด้วย นางเลิศลักษณ์ กุลสุทธิ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อ�านวย

การกลุ่มผลิตภัณฑ์ภาคพื้นอินโดจีน เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) ร่วมเปิดตัว 

XPS 13 2-in1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เล็กที่สุด พร้อมจอแบบ InfinityEdge ที่มา

พร้อมกับ 7th Gen Processor จากอินเทล เพื่อมุมมองในการใช้งานแบบไร้ขีด

จ�ากัดจากตระกูล XPS ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจอ

มอนิเตอร์ตระกูล S Family Monitor ประกอบด้วย Dell 22 Monitor, Dell 23 

Monitor, Dell 24 Monitor, Dell 27 Monitor เพื่อตอบโจทย์การท�างาน และ

ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างครบครัน ณ ชั้น 2 สยามดิสคัฟเวอรี่ 

กรมโรงงานฯ โชว์โรงงานต้นแบบลดโลกร้อน
 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 

4 จากซ้าย) มสิ วคิทอเรยี ควากควา (คนที3่ จากซ้าย) รองประธานธนาคารโลก 

ประจ�าภาคพืน้เอเชยีและแปซฟิิก และ นายไพรตัน์ เอือ้ชยูศ กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (คนที่3 จากขวา) ร่วมเปิดตัวต้นแบบความ

ส�าเร็จของโรงงานของผู้ประกอบการไทยที่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต

ใช้สารทดแทนรบัหน้าร้อน พร้อมเยีย่มชมกระบวนการผลติเครือ่งปรบัอากาศรกัษ์

โลกที่ใช้สารท�าความเย็นไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน หรือ เอชเอฟซี-32 ที่ไม่ท�าลาย

ชั้นบรรยายกาศโอโซน และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยงานดัง

กล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ต�าบล ปากเกร็ด 

นนทบุรี 

ITE ลงนามสญัญาร่วมกบั Sifang เพื่อพฒันาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตามนโยบายภาครัฐ
 นายสกล เหล่าสวุรรณ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อติลัไทยวศิวกรรม 

จ�ากัด (ITALTHAI Engineering: ITE) ร่วมกับ นายเหว่ยเฟียง ซาง ประธาน

กรรมการ Beijing Sifang Automation CO., Ltd (Sifang) ลงนามสัญญา

ความร่วมมือการท�าตลาดโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารมาบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า เพื่อตอบ

สนองนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่ระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าการลงนามความร่วมมือดัง

กล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการด�าเนินการตามนโยบายระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะ (Smart Grid) ของภาครัฐให้ส�าเร็จลุล่วง ณ ชั้น 29 อาคารอิตัลไทย

ทาวเวอร์ส ส�านักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ยุงค์ไฮน์ริช ลงนามสัญญาเช่าโรงงานที่นิคม
อุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
 มร.มิคินาริ โอคิ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ และ มร.มาอิค ชเรอเดอร์ (ที่ 

2 จากขวา) ผู้จัดการประจ�าภูมิภาค บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จ�ากัด ผู้ผลิต

เครื่องมือส�าหรับเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ส�าหรับงานโกดังสินค้าช้ันน�าจาก

ประเทศเยอรมน ีได้ลงนามในสญัญาเช่าโรงงานส�าเรจ็รปูทีน่คิมอตุสาหกรรมเหม

ราชชลบุรี โรงงานแห่งใหม่นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและก�าลังการผลิตของบริษัท

ได้อย่างต่อเน่ืองและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งภูมิภาค โดยมี 

นางสาวอัญชลี ประเสริฐจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ธรุกจิโรงงานอตุสาหกรรมและการลงทนุต่างประเทศ บรษิทั เหมราชพฒันาทีด่นิ 

จ�ากัด (มหาชน) ร่วมในพิธีลงนาม
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ร่วมยินดีบอสใหญ่แบรนด์ไฮเจ็ท 
รับต�าแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
 นางประภาพร ณรงค์ฤทธิ ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปภาวิน จ�ากัด (ขวา

มือ) ผู้จัดจ�าหน่ายกระดาษและหมึกพิมพ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไฮเจ็ท รับ

มอบกระเช้าแสดงความยินดีจาก นายพงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ อดีตนายก

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย (ซ้ายมือ) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะ

กรรมการสมาคม ฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ให้ด�ารงต�าแหน่ง

นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยคนล่าสุด ในวาระปี พ.ศ.2560–2562 จากการ

ร่วมท�ากิจกรรมและช่วยเหลืองานสมาคมการพิมพ์สกรีนไทยมาตลอด 20 ปี นับ

ตั้งแต่สมัยนายชวาล โสตถิวันวงศ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก 

งานเปิดตัวการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดบั Thailand Gems & Jewelry Fair 2017
 นายสทุธพิงษ์ ด�ารงค์สกลุ นายกสมาคมผูค้้าอญัมณไีทยและเคร่ืองประดับ 

(ที่ 3 จากขวา) จับมือพันธมิตรร่วมจัดงานเปิดตัวการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณี

และเครื่องประดับ Thailand Gems & Jewelry Fair 2017 เพื่อเป็นการเปิด

ประตูสู่โอกาสทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่อง

ประดับของไทย โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและ

กีฬา (คนกลาง) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้าน

สนิค้าและธรุกจิท่องเทีย่ว ททท. (ที ่2 จากซ้าย) ร่วมงานด้วย ทัง้นีง้าน Thailand 

Gems & Jewelry Fair 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2560 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อมิแพค เมืองทองธาน ีซึง่เป็นศนูย์รวมของผูป้ระกอบ

การอญัมณแีละเครือ่งประดบัทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างครบวงจร งาน

จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอล์ลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า ถนนเจริญกรุง 

สสส.-มูลนิธิธรรมดี มอบรางวัลโครงการ “Gen A” 
พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ
 ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ (ท่ี 3 จากขวา) เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา และ หม่อม

หลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 3 จากซ้าย) 

ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 

ประจ�าปี 2559 ภายใต้แนวคิด Gen A (Generation Active) พลังพลเมืองจิต

อาสาเปลี่ยนประเทศ แก่โครงการตุ๊กตาวิเศษ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี 

นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิธรรมดี กิตติชัย ไกรก่อกิจ 

(ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ากัด และ คุณเพช 

ราภรณ์ เอือ้วทิยาศภุร (ซ้าย) เจ้าหน้าท่ีอาวโุสแผนกองค์กรสมัพนัธ์ บรษิทั ปตท.

ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารศูนย์

เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 

เดลล์ อีเอ็มซี จัดงานแถลงข่าว Better Together
 เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) น�าโดย นายอโณทัย เวทยากร รองประธาน

บริหาร เดลล์ อเีอม็ซ ีภมูภิาคอนิโดจนี พร้อมด้วยทีมผูบ้รหิาร ร่วมจดังานแถลง

ข่าว Better Together อัพเดทโครงสร้างหลังการรวมกิจการ และวิสัยทัศน์ปี 

2017 ชี้เทรนด์ Future Workplace ในอนาคต ณ The Lounge 195 อาคารเอ็ม

ไพร์ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
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Delta EV Charger ส่งเสริมการเปิดสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทย

นพิธีมอบสัญญาแก่ผู้ได้รับการสนับสนุน 

35 ราย ในโครงการสนับสนุนการลงทุน

สถานีอัดประจุไฟฟ้า สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า

ไทย โดย ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายก

สมาคม เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

Delta EV Charger เครื่องชาร์จไฟส�าหรับยาน

ยนต์ไฟฟ้าที่ก้าวล�้า ผลิตโดย บมจ.เดลต้า อี

เลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยมี นายกิตติ

ศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้การ

ต้อนรับ ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง

พาวเวอร์

  บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) 

เป็นองค์กรของคนไทยและหนึ่งในบริษัทชั้นน�า

ของโลกทีว่จิยัพฒันา ออกแบบและผลติ Delta 

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
ลงนามความร่วมมอืโครงการจดัตัง้และพฒันาเครอืข่ายศนูย์เรยีนรูอ้งค์กร
สุขภาวะอย่างยั่งยืน

รษิทั เดลต้า อีเลคโทรนคิส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) หนึ่งในผู้น�านวัตกรรม

อเิล็กทรอนกิส์ พลงังานและไอซทีขีองโลก โดย 

นายยงยทุธ ภกัตร์ดวงจนัทร์ ผูอ้�านวยการฝ่าย

บริหารทรัพยากรบุคคล ลงนามบันทึกข้อตกลง 

ในโครงการ จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์

เรียนรู้องค์กรสขุภาวะอย่างยัง่ยนื ปีที ่2 (HW 

Net) ร่วมกับ นายวิษณุ ลิ่มวิบูลย์ ประธาน

สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคมไทย และภาคเีครอืข่าย ภายใต้การ

สนบัสนนุของ ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ 

 นายยงยทุธ ภกัตร์ดวงจนัทร์ ผูอ้�านวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า บริษัท

เดลต้าฯ นอกจากจะมุ่งสร้างสรรค์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพ วิจัยพัฒนานวัตกรรม

และการพฒันาอย่างยัง่ยนืแล้ว เรายงัใส่ใจและ

ให ้ความส�าคัญกับสุขภาวะในองค ์กรเพ่ือ

คุณภาพชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และสิ่ง

แวดล้อมที่ดี ส�าหรับพนักงานทุกระดับทั้ง

สุขภาพกายและจิตใจ ที่มาของความร่วมมือใน

โครงการ HW Net นี้สืบเนื่องจากปี 2554 ที่ 

บมจ.เดลต้าฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Happy 

Workplace ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

อเิลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย รวมถงึภาคี

เครือข่าย ซึง่ต่อมาได้พัฒนาและขยายเครือข่าย 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกระบวนการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรแกน

น�าสขุภาวะในองค์กร (HW Promoters) โดยใช้

กลไกส�าคัญที่จะร ่วมคิด ร ่วมออกแบบ

กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะตนเอง

EV Charger เครือ่งชาร์จไฟส�าหรบัยานยนต์

ไฟฟ้ารายแรกของไทยที่ก้าวล�้าด้วยเทคโนโลยี

ให้กับหลายแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียง

ในตลาดโลกทัง้ค่ายยโุรปและสหรฐัอเมรกิา งาน

คร้ังน้ีจัดโดยส�านักงานนโยบายและแผน

พลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน และสมาคม

ยานยนต์ไฟฟ้าไทย วตัถปุระสงค์การจดังานเพือ่

แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม EV Charger 

สนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการลงทุนจัดตั้ง 

สถานอีดัประจไุฟฟ้า (EV Charging Station) 

เตรียมความพร้อมรองรับส�าหรับการเตบิโตของ

ยานยนต์ไฟฟ้าทีจ่ะเพ่ิมขึน้ในอนาคต และสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้รถยนต์

ไฟฟ้าอย่างแพร่พลายในประเทศไทย 

ร่วมกับเครือข่ายในแต่ละประเด็นการเรียนรู้ 

ทั้งน้ี บมจ.เดลต้าฯ ได้รับมอบหมายให้เป็น

องค์กรน�าในประเด็น “การเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตสตรีวัยท�างานและครอบครัว” อาทิ จัดมุม

ส�าหรับคุณแม่เก็บน�้านมเพื่อลูกน้อยในสถาน

ประกอบการ โดยเดลต้าฯ มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา

และแนะน�าการด�าเนนิโครงการของศนูย์เรยีนรู้ 

นอกจากน้ีเดลต้าฯ ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ต้นแบบแก่องค์กรต่าง ๆ  ทีเ่ข้าร่วมโครงการ HW 

Net ด้วย
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ITAP สวทช. ผนกึ ไคสท์ (KAIST) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีชัน้น�าจากเกาหลีใต้
ร่วมผลักดันเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย

ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดย โปรแกรม

สนั บสนุ นการพัฒนา เทค โน โลยี และ

นวัตกรรม (Innovation and Technology 

Assistance Program) หรือ ไอแทป (ITAP) 

และ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น

สูงแห่งเกาหลี (Korea Advanced Institute 

of Science and Technology) หรือ ไคสท์ 

(KAIST) สาธารณรัฐเกาหลี ลงนามความร่วม

มือภายใต้ โครงการ “เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อ

อุตสาหกรรมไทย” เพื่อน�าเทคโนโลยีอัจฉริยะ

เข ้ ามายกระ ดับความสามารถของภาค

อุตสาหกรรมไทยให ้ เป ็นไปตามนโยบาย 

ประเทศไทย 4.0

 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กล่าวว่า สวทช. โดยโปรแกรมสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ ITAP มี

ภารกจิในการให้ค�าปรกึษาเชิงลกึแก่ภาคเอกชน

ในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจัดการ 

และการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดนวัตกรรม

อย่างครบวงจร โดยที่ผ่านมา โปรแกรม ITAP 

สวทช. ได้ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการโดยบรกิารให้

ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยี และเข้าไปวิเคราะห์

ปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้นที่สถานประกอบการ

แล้วไม่ต�่ากว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้ง

ได้จัดท�าโครงการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

เทคโนโลยีด้านการผลิตและการจัดการมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 6,000 โครงการ ในขณะเดียวกัน 

ได้สร้างเครือข่ายผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยี

ด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานวจิยัและมหาวทิยาลยั

ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการยก

ระดับเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 

สวทช. ยังมีโปรแกรมสนับสนุนด้านการเงินแก่

ผู้ประกอบการโดยให้เงินอุดหนุน และเงินกู้

ดอกเบี้ยต�่าส�าหรับการวิจัยและพัฒนาด้วย

 “ส�าหรับความร่วมมือกับไคสท์ ในคร้ังน้ี 

โปรแกรม ITAP สวทช. ตั้งเป้าหมายในการยก

ระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู ้

ประกอบการไทย ครอบคลมุเทคโนโลยอีจัฉรยิะ

ใน 5 หัวข้อ ได้แก่ เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อ

การเกษตร (Smart Farm) เทคโนโลยีอัจฉริยะ

เพื่อสุขภาพและการแพทย์ (Smart Health) 

เทคโนโลยีอัจฉริยะเพ่ือที่อยู่อาศัย (Smart 

Home) เทคโนโลยอีจัฉริยะเพ่ือโรงงานและการ

ผลติ (Smart Factory) และเทคโนโลยอีจัฉรยิะ

เพื่อการบริการ (Smart Service) โดย

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะจาก

เกาหลีใต้ เริ่มจากการส�ารวจความต้องการทาง

เทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการโดย ITAP ร่วมกบั

ผู้เช่ียวชาญจากไคสท์ จากน้ันผู้เช่ียวชาญจาก

ไคสท์จะเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับ

สถานประกอบการแต่ละแห่ง โดยอาจน�า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้โดยตรง หรือมีการ

ดัดแปลงเทคโนโลยี เ พ่ือให ้ เหมาะสมกับ

ประเทศไทยโดยการร่วมมือในการท�าวิจัยร่วม

กันระหว่างไคสท์ กับหน่วยงานวิจัยในประเทศ 

อันจะท�าให้เกิดการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี

อัจฉริยะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีฐานเพื่อต่อยอด

อุตสาหกรรมไทยไปสู่ยุค 4.0 ในอนาคต” ผู้

อ�านวยการ สวทช. กล่าว 

 ด้าน ศ.ดร.มนุก ีเชว (Dr.Munkee Choi), 

ผู้อ�านวยการอาวุโส ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เชิงพาณิชย์ (Global Commercialization 

Center: จีซีซี) แห่งไคสท์ กล่าวเสริมว่า 

“สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีัน้สงูแห่ง

เกาหลี หรือไคสท์ ในปีที่ผ่านมามีการลงทุนงบ

วิจัยสูงถึงกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดง

ถงึความมุง่มัน่และตัง้ใจในการท�าวจิยัเพือ่สร้าง

คุณค่าและน�าไปใช้ประโยชน์ได้ ในเชิงพาณิชย์ 

ในการผสานความร ่วมมือครั้ ง น้ีระหว ่าง

โปรแกรม ITAP สวทช. และไคสท์ นับเป็นกลไก

ส�าคัญที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยีให้กบัผู้ประกอบการไทย เพือ่มุง่สูก่าร

แข่งขันในเวทีภูมิภาคและโลกอย่างยั่งยืน ซึ่ง

ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างกันไปบ้างแล้ว 

อาท ิในส่วนของการสนบัสนนุผูป้ระกอบการไทย

ในด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเกษตร 

(Smart Farm) และด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพ

สิง่ หรอื Internet of Things แต่ยงัเป็นช่วงของ

การเร่ิมต้นพูดคุยเบื้องต้นซ่ึงจะต้องมีการหารือ

ในระดับเข้มข้นต่อไป ท้ังนี้ ทางไคสท์มีความ

ต้องการที่จะท�างานร่วมกับ ITAP สวทช. ด้วย

การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ SMEs ไทย 

รวมทัง้แลกเปลีย่นงานวิจยัร่วมกนั ซึง่ความร่วม

มือจะเป็นลักษณะ 2 ทาง คือ เราเข้ามาสนับ

สนุนในส่วนที่เรามีความโดดเด่น และจะน�า

เทคโนโลยีจากประเทศไทยที่ทางเกาหลีขาด

กลับไปช่วยสนับสนุนเช่นเดียวกัน เพื่อตอบ

โจทย์ในการช่วยเหลือ SMEs ทั้งฝั่งไทยและ

เกาหลีเป็นหลัก ตลอดจนเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วย”

 ผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจเข้าร่วม

โครงการสามารถศึกษาข ้อมูลหรือติดต ่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โปรแกรม 

ITAP สวทช. หรือ จีซีซี/ไคสท์ http://gcc.

kaist.ac.kr
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สานพลังประชารัฐ ปลุกป่าในเมืองสู่ไทยแลนด์ 4.0

กว. จับมือนิเทศนิด้า และวารสารฯ มธ. 

สานพลังประชารัฐเปิดเวที “ป่าในเมืองกับ

ความยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ 4.0” และนิทรรศการ

ภาพถ่าย “ป่า-เมือง-คน” หวังกระตุ ้นให้

สาธารณะเหน็ความส�าคญัของป่าในสงัคมเมอืง 

ขณะที่ กทม.ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 9 

ตร.ม.ต่อคนในอีกสิบปี

 ศ.นพ.สทุธพินัธ์ จติพมิลมาศ ผูอ้�านวยการ

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เป็น

ประธานเปิดการเสวนา “ป่าในเมือง กับ ความ

ยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจัดโดย สกว. ร่วม

กับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ

คณ ะ ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร ์ สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ

กิจกรรมการสื่อสารสังคมภายใต้ผลงานวิจัย

ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ สกว. เรื่อง 

“ความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ของชาว

กรุงเทพฯ” 

 ผู้อ�านวยการ สกว. กล่าวว่า การขับเคลื่อน

ประเด็นงานวิจัยโครงการวิจัยครั้งนี้นับเป็น

นวตักรรมการจดัการความรูท้ีส่ามารถบรูณาการ

ความรู้จากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ ใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยของ สกว. ท�าให้

สาธารณะตระหนักถึงความส�าคัญของป่าใน

สังคมเมือง สอดคล ้องกับยุทธศาสตร ์

ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลทาง

เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมและคณุภาพชีวติของคน

อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่าคน

เมืองมีความต้องการพื้นที่ป่าในเมืองสูงแต่ยัง

ไม่เข้าใจแนวคิดป่าในเมือง จึงต้องเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจภายใต้แนวคิด ป่าในเมือง 

ผ่านองค์กรต้นแบบที่มีระบบการจัดการป่าใน

เมืองที่เป็นรูปธรรม การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ได้

สานพลังนโยบายประชารฐั ภาครฐั ภาคเอกชน 

รวมทั้งภาควิชาการจุดประเด็นป่าในเมืองใน

หลากมติเิพือ่สร้างประเทศไทยให้สูค่วามยัง่ยนื 

นอกจากนียั้งมกีารจดันทิรรศการภาพถ่าย “ป่า-

เมือง-คน” โดยองค์กรเครือข่ายที่ด�าเนิน

กิจกรรมร่วมกับโครงการ ได้แก่ มูลนิธิสืบ นา

คะเสถียร กลุ่ม BigTrees Project ประชาคม

ห้วยขวาง ธนาคารต้นไม้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เสถียรธรรมสถาน รวมทั้งกลุ่มช่างภาพอิสระ

ภาคประชาชน ได้น�าภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมอง

แนวคิดของป่าในเมืองที่ให้ความส�าคัญของ

ระบบนิเวศและวิถชีวิีตทีค่นในสงัคมมาจดัแสดง

อันจะสะท้อนมุมมองต่อความส�าคัญของ ป่า 

เมือง และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมร่วมกันทั้ง

ธรรมชาติและความเจริญที่ยั่งยืน 

 รศ.ดร.กลุทิพย์ ศาสตระรจุ ิรองคณบดฝ่ีาย

วิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ

จัดการ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใน

ฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวเสริมว่า การจัด

งานคร้ังน้ีเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้และสะท้อน

มุมมองอันจะก่อให้เกิดการผลักดันกลไกการ

จัดการด้านป่าในเมือง ป่าในเมืองจึงเป็นการ

จัดการระบบสิ่งแวดล้อมในสังคมเมืองยุค

ปัจจุบันที่ท�าได้จริง วิถีชีวิตที่เมืองกับป่าต้องอยู่

ร่วมกัน หากเราสื่อสารความรู้ความเข้าใจให้กับ

คนเมืองได้ เชื่อว่าประเทศไทยของเราจะยั่งยืน

เพราะทุกภาคส่วนของสังคมล้วนเชื่อมโยงกัน

 ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

ระหว่างการปาฐกหัวข้อ “ป่าในเมือง กับ ความ

ยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ 4.0” ว่ากระทรวงได้น้อมน�า

พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช “ปลกูป่าโดยไม่ต้องปลกู” 

มาปฏิบัติ ขณะที่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน

ของประเทศถอืว่าป่าเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยรกัษา

พื้นที่ ให้น�้าและรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ยุทธศาสตร์ 20 ปีของประเทศสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึง

บรรจเุรือ่งการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละจดัการ

ของเสียให้ถูกต้อง ปัจจุบันมีพ้ืนที่ป่าไม้ทั่ว

ประเทศ 102.4 ล้านไร่ ในอีก 20 ปีขางหน้าตั้ง

เป้าไว้ว่าจะต้องมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็น 128 ล้าน

ไร่ ดงัน้ันคนไทยจะต้องร่วมใจกนั ซึง่ป่าในเมอืง

ก็ เป ็นส ่วนหน่ึงของการเสริมพ้ืนที่สี เขียว 

กระทรวงจึงมุ่งส่งเสริมให้มีการปลูกป่า โดย

เฉพาะป่าเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

มากขึ้น เช่นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนกระทรวงที่

ให้ความส�าคัญกับป่าไม้และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เติมส่วนที่ขาดให้เต็มโดยทวงพื้นที่

ป่าที่ถูกบุกรุก 

 ด้าน นางสวุรรณา จุง่รุง่เรอืง ผูอ้�านวยการ

ส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่า

ปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคส�าคญัคอื มโีครงการขนาด

ใหญ่จ�านวนมากท�าให้พ้ืนที่สีเขียวลดลง ความ

ยากในการหาพ้ืนที่ และวินัยของคน ผู ้ว่า

ราชการกรุงเทพมีนโยบายคุณภาพชีวิตที่ดีซ่ึง

รวมถึงความสมดุลของคนที่จะได้รับจากระบบ

นิเวศ โดยมีนโยบายปลูกป่าในใจคน เช่น ปลูก

ป่าชายเลน 3,000 ไร่ในเวลา 10 ปี ปลูกต้นรวง

ผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ 

รัชกาลที่ 10 จ�านวน 110 ต้น เพื่อเป็นต้นไม้

ประจ�าพระองค์ รวมถงึภารกิจในการเพิม่พืน้ทีส่ี

เขยีวของกรงุเทพมหานคร 35 แห่ง รวม 3,584 

ไร่ โดยในปีน้ีจะเพ่ิมอีก 950 ไร่ เป้าหมายใน

อนาคตจะต้องมีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตรต่อ

คนภายใน 10 ปี ทัง้น้ีต้องส่งเสรมิให้ภาคเอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าในเมืองมากขึ้น 

และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมพื้นที่สีเขียว 

เช่น กิจกรรมดูนกในสวนที่มีความหลากหลาย

ทางชวีภาพ เช่น สวนรถไฟ สวนสมเดจ็พระนาง

เจ้าสิริกิติ์ฯ สวนหลวง ร.9 สวนเบญจกิติ เพื่อ

ท�าให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ รวมถึง

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนใน

การท�าควิอาร์โค้ดเพือ่ให้ข้อมลูเก่ียวกับเรือ่งราว

และความหมายของต้นไม้แต่ละชนิด การจัด

ค่ายเยาวชนเพ่ือให้ความรูแ้ละปลกูฝังการรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ให้ประชาชนมีความรู้

และสามารถดูแล ปลูกต้นไม้ได้อย่างถูกต้อง
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