
 

 
 

 

  

 

 

EU-Industry review 

ปีท่ี 3 ฉบับที ่11 ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2559 

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมร่วมแสดง          
ควำมยินดีในโอกำสครบรอบ 50 ปี กำรก่อตั้ง UNIDO 

 บริษัท Industry 4.0 ที่น่ำสนใจในออสเตรีย 

 Daimler ตั้งศูนย์ส่งออกรถยนต์ที่ท่ำเรือ Koper 
 สองบริษัทเดินเรือในเอเชียเปิดเส้นทำงเดินเรือ

ผ่ำนท่ำเรือ Koper 
 Industry 4.0 Focus: ศูนย์วิจัย Centre for 

Industrial Productivity (CiP) Darmstadt 
 
 

 

EU-Industry Review เป็นพื้นที่ เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมในยุโรป เพื่อวงกำร
อุตสำหกรรมไทย ซึ่งน ำเอำบทควำมจำกเวบบล็อกของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ 
ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรียมำจัดท ำในรูปแบบจดหมำยแจ้งข่ำวรำยเดือน ท่ำนสำมำรถอ่ำน
บทควำมเหล่ำนี้และลิงค์ที่เกี่ยวข้องได้ที่เวบบล็อกของส ำนักงำนฯ 

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรมในต่ำงประเทศ ประจ ำกรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย 
Royal Thai Embassy 
48 Cottagegasse,  
1180, Vienna Austria 

บรรณาธิการท่ีปรึกษา – นางสาวกิตติ์สิริ แก้วพิพัฒน์    อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) 
กองบรรณาธิการ – นายพีระพันธ์ จิตราภิรมย์  
ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจ ากรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 
https://www.facebook.com/thaiindustrialVienna 

Source – P jittrapirom 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมร่วม
แสดงควำมยินดีในโอกำสครบรอบ 50 ปี
กำรก่อตั้ง UNIDO 

ที่มา: UNIDO  

เมื่ อ 50 ปี ท่ี แล้ ว ท่ีประชุมสมั ชชาใหญ่แห่ ง
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ  ( United Nations General 
Assembly) มีมติจัดตั้งองค์การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial 
Development Organisation) หรื อ  UNIDO ขึ้ น 
องค์กรดังกล่าวเป็นระบบขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อขจัดความยากจนไปจากโลก         
ผ่านการให้การสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาและ
ประเทศรายได้ปานกลางท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรม
ของตนอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีของ         
การก่อตั้งองค์กร UNIDO ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย 
ในระหว่างวันท่ี 21 – 25 พฤศจิกายน 2559          
ท่ีส านักงานใหญ่ในกรุงเวียนนา ในสัปดาห์ดังกล่าว
มีตัวแทนกว่า 1,600  คนจากกว่า 190 ประเทศ        
เข้าร่วม รวมท้ังผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก
กว่า 170 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีผู้น าขององค์กร
ระดับนานาชาติ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา          
อี กด้ วย  ในการนี้  ดร .อรรชกา สี บุญเรื อง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะ

ผู้แทนของประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวแสดงความยนิดี
ต่อท่ีประชุมในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าว
ขอบคุณ UNIDO ท่ีมีบทบาทส าคัญในการช่วยแก้ไข
ปัญหาความยากจน ผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้ก้าวพ้นความยากจนและยกระดับ
ตนเองให้ เป็นประเทศเศรษฐกิจระดับกลาง  
ประเทศไทยเริ่มเป็นสมาชิกของ UNIDO ตั้งแต่     ปี 
2511 และเป็นท่ีตั้งของส านักงานภูมิภาคแรกของ 
UNIDO มาตั้งแต่ปี 2543 ส านักงานดังกล่าว ได้ถูก
ยกระดับให้เป็นส านักงานระดับ Regional Hub 
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ท่ีผ่านมาไทย        มี
โครงการต่าง ๆ ร่วมกับ UNIDO มากกว่า 100 
โครงการ 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวว่า
หลักการการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและ
ท่ั ว ถึ ง  (Inclusive and Sustainable Industrial 
Development: ISID) ของ UNIDO สอดคล้องกับ
หลักการพัฒนาของประเทศไทย ท่ี ระบุ ใน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
พ.ศ. 2560-2564 รวมท้ังการอัญเชิญปรัชญา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จพ อ เพี ย ง ข อ งพระ บาทสม เด็ จ                
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นปรัชญา
น าทางในการพัฒนาประเทศไทย และได้ย้ าถึง
ความส าคัญของวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 
ท่ี ได้ สะ ท้ อนอยู่ ในยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงความเชื่อมั่น
และการสนับสนุนของประเทศไทยท่ีจะมีต่อ 
UNIDO ต่อไป 

กิจกรรมท่ีถูกจัดขึ้นในช่วงหนึ่งสัปดาห์ มีท้ังหมด 
28 กิจกรรมด้วยกัน ประกอบด้วย การอภิปราย 
เสวนา อีกท้ั งเทศกาลอาหารและการแสดง
วัฒนธรรมต่าง ๆ มีวิทยากรกว่า 155 คนท่ีร่วม
แสดงความคิดเห็นในหลากหลายหัวข้อการประขุม 
อาทิเช่น แนวทางการด าเนินการ 2030 Agenda 
และ Sustainable Development Goals (SDGs) 
การระดม ทุ น เพื่ อการพั ฒนา  การพั ฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อยับยั้งการย้ายถิ่นฐาน การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้ งท่ี  4 และผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ กิจกรรมดังกล่าว
สามารถจัดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากองค์กร
ต่ า ง  ๆ  เช่ น  Bank of China, Arab Bank for 

Economic Development in Africa, City of 
Vienna, Intel, Hannover Messe เป็นต้น 

นอกจากนี้ UNIDO ยังได้ลงนามความร่วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ  กว่า 18 องค์กร เช่น Austrian Federal 
Chancellor, Austrian Development Agency, 
Austrian Energy Agency, Bulgarian Industrial 
Capital Association, China International Centre for 
Economic and Technical Exchanges,  German 
Federal Minister for Economic Cooperation and 
Development, governments of Japan, Norway 
and Switzerland, Turkish Cooperation and 
Coordination Agency เป็นต้น 

ความร่วมมือระหว่าง UNIDO และองค์กรเหล่านี้        
มีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การสร้างโครงข่าย
เชิงนวัตกรรมในด้าน Inclusive and sustainable 
industrial development กั บจี น  การลงนาม          
ความร่วมมือด้าน Country Program Framework 
กั บกั มพู ชาและอิ หร่ าน หรื อความร่ วมมื อ               
ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  Inclusive and Sustainable 
Development Industry กับ Bank of China 
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บริษัท Industry 4.0 ที่น่ำสนใจ          
ในออสเตรีย 

บริษัท ENGEL AUSTRIA GmbH 

บริษัท Engel เป็นบริษัทครอบครัว ( family-
run company) ด้านการอุตสาหกรรมการฉีด
พลาสติกท่ีประสบความส าเร็จบริษัทหนึ่งใน
ออสเตรีย บริษัทก่อตั้งในปีค.ศ. 1945 ในปัจจุบัน
มีโรงงานกว่า 9 แห่งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ 
และเอเชีย นอกจากนี้ยังมาสาขาย่อยในประเทศ
ต่าง ๆ อีกกว่า 85 ประเทศรวมมีพนักงาน
มากกว่า 5,400 คนท่ัวโลก  ในปี 2015/2016 
บริษัทม ีturnover มากกว่า 1.25 พันล้านยูโร 

ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทท าการผลิตนั้นมีมากมาย 
ตั้งแต่ด้านยานยนต์ teletronic เครื่องมือแพทย์ 
อุปกรณ์หีบห่อต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทยังให้
บ ริ ก า รก า ร ป รึ กษ าด้ า น ร ะ บ บ  injection 
moulding กั บ โ ร ง ง า น ต่ า ง  ๆ  อี ก ด้ ว ย            
บริษัท Engel มีท่ีตั้งในออสเตรีย 3 แห่งด้วยกัน 

 
Schwertberg, Austria: ส า นั ก ง า น ใ ห ญ่  
ส านักงานด้านวิศวกรรมและการพัฒนา มี

โรงงานผลิตเครื่องจักรขนาดกลางและเล็กขนาด 
5000 kN clamping force 

 
St. Valentin, Austria: โรงงานผลิตเคร่ืองจักร
ขนาดใหญ่ 3500 kN ถึง 55000 kN clamping 
force 

 

Dietach, Austria: โรงงานผลิตส าหรับหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติต่าง ๆ 

บริษัท Sick Österreich 

ท่ีอยู่  Objekt M11 2355, IZ NÖ-Süd Straße 
6 2, 2351 Wiener Neudorf, Austria 

บริษัท Sick เป็นบริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญด้าน
อุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบ automation ต่าง ๆ เช่น 
sensor แผงไฟ และตัว detection ประเภทต่าง 
ๆ ท่ีใช้ในการตรวจวัดระดับสารเคมี แสง สี เสียง 
ระยะห่ าง  ท้ั ง ท่ี เป็ นไอเสี ยและของ เหลว 
สนามแม่เหล็ก การตรวจ ID และลายนิ้วมือต่าง ๆ  
ไปจนถึงการตรวจนับจ านวนรถบนท้องถนนอีกด้วย  

บริษัท Sick ได้รับการจัดตั้งในปีค.ศ. 1946 และ          
ในปั จจุ บั นมี สาขามากกว่ า 50 แห่ งท่ั วโลก                 
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ในปีค.ศ. 2015 มีพนักงานกว่า 7,400 คน และ           
มีมูลค่าการขายท่ีสูงถึง 1.3 พันล้านยูโร   

 

บริษัท Sick เป็นหนึ่งในบริษัทแนวหน้าของโลก           
ในด้านการผลิตและเทคโนโลยี sensor ท่ีใช้ส าหรับ
การควบคุมระบบการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยสูงสุด นอกจากการผลิตอุปกรณ์
ต่ าง ๆ บริษัทยั งให้การบริการวิ เคราะห์และ           
ให้ค าปรึกษาในด้านการวัดและติดตามผลระดับ
สารเคมี และออกแบบ software ท่ีใช้ในการควบคุม
ระบบต่าง ๆ อีกด้วย 

บริษัท Festo Gmb 

บริษัท Festo เป็นบริษัทครอบครัวระดับโลกใน           
ด้าน automation และการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรในด้านดังกล่าว บริษัทท าการผลิตอุปกรณ์ 
ระบบ และการให้บริการท่ีเกี่ยวข้องกับ pneumatic 
และการควบคุมอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์  และ            
การขับเคลื่อนเทคโนโลย ีท้ังในโรงงานและภาคระบบ 
automation 

สาขา Didactic ของบริษัทเป็นผู้น าอุตสาหกรรม           
ในการให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ท้ังในการฝึกฝน

สถานศึกษาต่าง ๆ และการให้บริการค าปรึกษากับ
บริษัทอุตสาหกรรมต่าง ๆ บริษัทได้จัดตั้ง เครือข่าย
การเรียนรู้  Bionic Learning Network ท่ีเช่ือมต่อ
และท างานร่วมกับสถานบันการศึกษา นักประดิษฐ์ 
และ มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ธรรมชาติและน ามาพัฒนาระบบ automation  

บริษัทอื่น ๆ ที่น่ำสนใจ 

- Infineon Technologies AG  - ด้าน 
semiconductor solutions 

- PHOENIX CONTACT – ด้านอุปกรณ์
ควบคุมระบบต่าง ๆ  เพื่อช่วยการเชื่อมต่อ
ระหว่างเครื่องจักรกับ Internet 

- บริษัท Linematric - ด้าน sensor การ
ติดตามและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง 
ๆ ใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อมใน
สถานะการณ์ต่าง ๆ  

- Klüber Lubrication Austria GmbH ด้าน
การผลิตน้ ามันหล่อลื่น 

- KNAPP ระบบ logistic ใน warehouse ต่าง ๆ  
- Zellstoff Pöls ผลิด sulphate pulp 

ส าหรับกระดาษ 
- Norske Skog ด้านผลิตภัณฑ์กระดาษชนิดต่าง ๆ  
- Voestalpine Wire Rod Austria GmbH - 

โรงงานผลิต wire rode ท่ีทันสมัยท่ีสุดในโลก 
- Magna Fahrzeugtechnik – ด้านอุปกรณ์

ชิ้นส่วนยานยนต์ 
- บริษัท EATON - ด้านการจัดการพลังงาน 
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Daimler ตั้งศูนย์ส่งออกรถยนต์ที่ท่ำเรือ 
Koper 
ที่มา Koper 

การจัดศูนย์ส่งออกยานยนต์ของ Daimler ท่ี
ท่าเรือ Koper เป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนา
เครือข่ายการขนส่ง logistic ระดับนานาชาติของ
บริษัท เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Daimler 
ท่าเรือ Luka Koper บริษัท Slovenian logistic 
service provider Intereuropa บริ ษั ท  RoRo 
Carrier MOL บริษัทขนส่งทางราง Schenker 
และ Altman อีกท้ังบริษัทขนส่ง           อื่น ๆ 
ศูนย์ดังกล่าวได้เร่ิมด าเนินการตั้งแต่               ปี
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา 

 
First shipment of Mercedes - Benz cars 

ที่มำ https://luka-kp.si 

ศูนย์ส่ งออกดั งกล่ าวของ  Daimler จะช่ วย          
เพิ่มทางเลือกในการส่งออกสินค้าไปสู่เอเชียท่ีมี
ความยืดหยุ่นสูง และมีค่าใช้จ่ายต่ า บริษัทได้
ประเมินว่าการตั้ งศูนย์ดังกล่าวจะสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการขนส่งได้กว่า 8,800 

กิโลเมตรและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้มากกว่า 
60,000 ตันต่อปี รวมท้ังลดเวลาในการขนส่ง
ได้มากถึง 7 วัน อีกตัวแปรท่ีมีความส าคัญคือ 
การให้บริการในด้านการขนส่งของท่าเรือ Koper 
และคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี สินค้าท่ีจะท า
การส่งผ่านท่าเรือ Koper เป็นสินค้าท่ีจะส่งไปยัง
จีน สิงคโปร์ และบรูไน โดยมีต้นทางจากโรงงาน
ใน  เมื อ ง  Sindelfingen เมื อ ง  Rastatt และ   
เมือง Kecskemét (ประเทศฮังการี )  รวมท้ัง          
จากโรงงาน Hambach (ฝรั่งเศส) และ Novo 
Mesto (สโลวี เนี ย )  และมีอี กสอง ท่า เรื อ ท่ี  
Daimler ใช้บริการ คือท่าเรือ Bremerhaven 
(เยอรมนี) ท่ีเป็นท่าเรือหลักของสินค้า Daimler 
และท่าเรือ Zeebrügge (เบลเยี่ยม) ท่ีส่งสินค้า
ไปสู่ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และ เม็กซิโก 

 

สองบริษัทเดินเรือในเอเชียเปิดเส้นทำง
เดินเรือผ่ำนท่ำเรือ Koper 
ที่มา prw.kyodonews 

บริษัท NIPPON EXPRESS CO., LTD จะท าการ
เพิ่มการขายบริการขนส่งคอนเทนเนอร์จาก
เอเชียไปสู่ยุโรปตะวันออกและยุโรปกลาง โดย
ผ่านท่าเรือ Koper บนเส้นทางเฉพาะท่ีใช้ชื่อว่า 
Adria Direct ตั้ งแต่วัน ท่ี  1 พ.ย .  เป็นต้นไป 



EU INDUSTRY REVIEW | ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 – พฤศจิกายน 2559  7 
 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com 

เส้นทางดังกล่าวจะลดระยะทางการขนส่ง           
จากเอเชียไปสู่ประเทศในยุโรปตะวันออกและ
ยุ โรปกลางเมื่อเทียบกับเส้นทางท่ีใช้อยู่ ใน
ปัจจุบัน (ผ่านทางเรือ Hamburg) โดยคิดเป็น
ระยะทางทางเรือกว่า 3700 กม. และทางบก
กว่า 550 กม. การด าเนินการดังกล่าวจะช่วยลด
ระยะเวลา และค่ า ใช้ จ่ ายในการขนส่งลง            
เป็นอย่างมาก 

บริษั ท เดิ น เ รื อสัญชาติ ไ ต้ หวั น  Evergreen 
ร่วมกับบริษัท Cosco สัญชาติจีน ด าเนินการ
เส้นทางขนส่ง Adriatic-Israel (AIS) เพื่อเปิด
เส้นทางระหว่างท่าเรือต่าง ๆ ในเขตทะเล 
Adriatic ตอนบน กับท่าเรือ Piraeus (กรีซ) และ 
ท่าเรือของอิสราเอล เพ่ือเพิ่มความรวดเร็วในการ
ขนส่ง โดยเส้นทางดังกล่าวมีต้นทางท่ีท่าเรือ 
Koper ผ่าน Ravenna (Italy) - Venice (Italy) 
- Piraeus (Greece) - Haifa (Israel) - Ashdod 
(Israel) และกลับมาท่ีท่าเรือ Koper 

 
เปรียบเทียบเส้นทำงกำรเดินเรือเข้ำสู่ Koper กับท่ำเรือ 

Hamburg และ Rotterdam 

ท่ีมา http://prw.kyodonews.jp 

Industry 4.0 Focus: ศูนย์วิจัย Centre 
for Industrial Productivity (CiP) 
Darmstadt 

Industry Review ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านมาท า
ความรู้จักกับ Centre for industrial Productivity 
ของมหาวิทยาลัย Darmstadt ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
Cluster ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมนี   

 
ศูนย์วิจัยและศึกษานวัตกรรมดังกล่าวได้รับ           
ง บประ ม านสนั บสนุ น จ ากมหาวิ ท ยาลั ย 
Technical University of Darmstadt แ ล ะ
บ ริ ษั ท ท่ี ป รึ ก ษ า  McKinsey & Company            
ศู น ย์  CiP มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น  Lean 
technique รวมถึง Lean Management และ
การน าหลักการ Lean Principles ไปประยุกต์  
ใช้ในด้านการควบคุมคุณภาพและการบ ารุง
อุตสาหกรรม ซึ่งในปีค.ศ. 2016 มีการขยาย
หลักสูตรให้ครอบคลุมแนวคิด Industry 4.0 
และการ Digitalisation กระบวนการผลิตต่าง ๆ 
ศูนย์  CiP ได้ท าการฝึกอบรมนักศึกษาและ
พนักงานอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับศักยภาพด้านการผลิตในด้านต่าง ๆ เช่น 
inbound raw material process, packaging, 
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และ shipping of finished goods โดยได้สร้าง
บุคลากรให้ภาคอุตสาหกรรมรวมกว่า 6,000 คน 
ตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์ในปีค.ศ. 2007 เป็นต้นมา  

 
นอกเหนือจากนี้แล้ว CiP ยังมีกิจกรรมด้านการ
วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต โดยเฉพาะในด้าน 
lean production รวมท้ังให้การช่วยเหลือบริษัท
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินการท่ีท้าทาย 
เช่นการดูแลโครงการน าร่อง ให้ค าปรึกษา           
ด้าน assembly หรือ internal logistic รวมท้ัง
จัดการฝึกอบรมผ่าน workshop ต่าง ๆ  

ETA model factory – ต้นแบบโรงงานแห่ง
อนาคต 

 
สถาบันวิจัย CiP ได้สร้างต้นแบบโรงงานแห่ง
อนาคตและเปิดท าการเมื่อเดือนกรกฎาคม 
2559 ท่ีผ่านมา การเปิดโรงงานดังกล่าวเป็น 
ส่วนหนึ่งของงานวิจัยท่ีพยายามศึกษาศักยภาพ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานใน
ภาคการผลิ ต ขอ งอุ ต ส าหกรรมจากก า ร
ด าเนินการจริง โครงการดังกล่าวเป็น          ความ

ร่วมมือของหลายภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตอุตสาหกรรม ในด้านต่าง ๆ เช่น network 
of building envelop, building technology 
และ production process          มีผู้เชี่ยวชาญ
จากวิศวกรรมช่างกล สถาปัตยกรรม วิศวกรรม
โยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการ  

 
โรงงานดังกล่าวไม่ใช่เพียงเป็นโครงสร้างหรือ 
shell แต่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิต ผนัง
ด้ า น ข้ า งท า จ าก  pre-fabricated concrete 
module ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้อีกท้ัง        
มีการรองพื้นโดยวัสดุท่ีมีความสามารถในการดูด
ซึมของเหลว โรงงานดังกล่าวมีความสามารถใน
การประหยัดความร้อนหรือความเย็นในการ
ระบายอากาศ ผ่าน Thermal activation อีกท้ัง
ใช้วัสดุในการป้องกันแสงสะท้อน แต่ก็สามารถให้
แสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านเข้ามาในโรงงานได้  


