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พระอจัฉรยิภาพสดุประทบัใจคร ัง้ “ในหลวง ร.9” จบัปลา 3 มติ ิ

ดว้ยพระหตัถ ์เมือ่คราวเสด็จฯเปิด"บโีอไอแฟร ์1995"  
 

โดย MGR Online    
   

26 ตุลาคม 2559 18:30 น. (แกไ้ขล่าสดุ 26 ตุลาคม 2559 22:56 น.)  

 

 
 

 

        ศนูยข์า่วศรรีาชา - ผอ.ศนูยเ์ศรษฐกจิการลงทนุ ภาคที ่4 หรอื บโีอไอ แหลมฉบงั ยอ้นภาพจ า

สดุประทบัใจและพระอจัฉรยิภาพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เมือ่คร ัง้

เสด็จพระราชด าเนนิ พรอ้มสมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ เปิดงาน “B.O.I.Fair 

1995” เมือ่กวา่ 20 ปีกอ่น โดยใชพ้ระหตัถจ์บัปลา 3 มติใินตูป้ลาทีจ่ดัแสดงภายในงาน และดว้ยพระ

บารมยีงัสง่ผลสูก่ารพฒันา จ.ชลบรุ ีและภาคตะวนัออก ใหเ้ตบิโตอยา่งสงูสดุในปัจจบุนั  

        

 

       นายชนนิทร ์ขาวจนัทร ์ผูอ้ านวยการ ศนูยส์ง่เสรมิเศรษฐกจิการลงทุน ภาคที ่4 ( บโีอไอ แหลมฉบงั) 

เผยถงึภาพความประทบัใจเมือ่ครัง้พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เสด็จพระราชด าเนนิ

พรอ้มดว้ย สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนินีาถ เป็นองคป์ระธานเปิดงาน “B.O.I.Fair 1995” หรอื งาน

กา้วไกล ไทยท า 2538 วา่ งานดงักลา่วถอืเป็นงานแสดงสนิคา้ขนาดใหญ่ทีจ่ดัข ึน้เป็นครัง้แรกของประเทศ

ไทย ในรปูแบบการจดัพาวลิเลยีนในพืน้ทีโ่ลง่แจง้ ซึง่ บโีอไอ.ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุจากทัง้ 2 พระองค์

เป็นอยา่งสงู 

        

       “ครัง้นัน้ผมยงัท างานในต าแหน่งผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ ศนูยเ์ศรษฐกจิการลงทุนภาคที ่4 หรอื บโีอไอ.

แหลมฉบังแหง่นี้ โดยมหีนา้ทีห่ลกัคอื ดแูลตกแตง่สถานที ่และอาคารส านักงานทีพ่ระองคจ์ะเสด็จฯ เป็นองค์

ประธานในงานกาลาดนิเนอร ์ซึง่ CEO ของบรษัิทใหญ่ในประเทศตา่งๆ ทีเ่ขา้มาลงทุนในไทย จะไดม้โีอกาส

ไดเ้ขา้เฝ้ารวมทัง้พระองคย์งัเสด็จฯมาพักผ่อนพระอริยิาบถ ยงัเรอืนรบัรองหลงัเล็กที ่บโีอไอ.ได ้สรา้งถวาย 

โดยในอาคารส านักงานแหง่นี ้นอกจากจะเป็นสถานทีจ่ดังานกาลา่ดนิเนอรแ์ลว้ ยงัมใีนสว่นของหอ้งประชมุ

ขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้ในลกัษณะเธยีรเตอร ์120 ทีน่ั่ง ซึง่ในครัง้นัน้เราก็ไดน้ าภาพยนตน์านาชาต ิมาฉายให ้

ประชาชนไดช้มดว้ย ” 
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       นายชนนิทร ์ยงับอกอกีวา่ ศนูยเ์ศรษกจิการลงทุนแหง่นี้ นับวา่มบีญุอยา่งยิง่ทีพ่ระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงเสด็จพระราชด าเนนิมา เพราะไมเ่พยีงแตใ่นครัง้นัน้จะเป็นองคป์ระธาน เปิด

งาน บโีอไอ.แฟร ์1995 หรอื งานกา้วไกล ไทยท า 2538 เท่านัน้ แตก่ารเสด็จฯมายงัส านักงาน บโีอไอ.แหลม

ฉบัง ยงัถอืเป็นการเปิดอาคารอยา่งเป็นทางการและถอืเป็นส านักงาน บโีอไอ เพยีงแหง่เดยีวทีพ่ระองคเ์สด็จ

พระราชด าเนนิมาเยอืน ท าใหเ้จา้หนา้ทีข่องส านักงาน ไดม้โีอกาสรับเสด็จฯ และถอืเป็นบุญสงูสดุของชวีติ 

        

       พระอจัฉรยิภาพสดุประทบัใจ จบัปลา 3 มติดิว้ยพระหัตถ ์

        

       ภาพความประทบัใจทีย่งัตดิตรงึอยูใ่นความทรงจ า ของผูอ้ านวยการ ศนูยส์ง่เสรมิเศรษฐกจิการลงทุน 

ภาคที ่4 คอืเหตกุารณ์เมือ่หลงัเสร็จสิน้พธิเีปิดงาน ทีท่ัง้ 2 พระองค ์ไดเ้สด็จฯเยีย่มพาวลิเลีย่นตา่งๆ ซึง่มี

หลายบรษัิทขนาดใหญ ่จดัแสดงสนิคา้ และเครือ่งมอือนัทนัสมยั เชน่เดยีวกบัพาวลิเลีย่นของเครอืเจรญิโภค

ภณัฑ ์ทีจ่ดัแสดงเทคโนโลยดีา้นการเลีย้งสตัวแ์นวใหม ่รวมทัง้บรษัิทดา้นอเิล็กทรอนกิส ์และยานยนตต์า่งๆ 

ซึง่แตล่ะบรษัิทตา่งสรรเทคโนโลยทีีท่ันสมยัทีส่ดุทีม่อีอกแสดง 

        

       “แตส่ ิง่ทีท่ าใหเ้กดิความประทบัใจอยา่งหาทีส่ดุมไิดก็้คอื เมือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จฯเยีย่มพาวลิเลีย่นของ

กลุม่โซนี่ ซึง่น าตูป้ลา 3 มติมิาจดัแสดง และยงัมกีารตดิป้ายวา่จะมอบรางวลัใหก้บัผูท้ีส่ามารถจบัปลาในตูไ้ด ้

ซึง่ในครัง้นัน้ไมม่ใีครสามารถจบัปลาได ้เพราะเป็นภาพ 3 มติทิีเ่มือ่น ามอืลงไปจบัปลาก็จะเจอแตอ่ากาศ แต่

ดว้ยพระอจัฉรยิภาพของพระองค ์ท่านใชว้ธินี าพระหตัถว์างลงในตูป้ลา และน ากลอ้งถ่ายภาพตวัปลาในตู ้จงึ

กลายเป็นวา่ปลา 3 มตินัิน้อยูใ่นพระหตัถข์องพระองค ์และยงับอกกบัคณะผูด้แูลพาวลิเลีย่นวา่ พระองคท์รงจบั

ปลาไดแ้ลว้ ท าใหผู้บ้รหิารพาวลิเลีย่น และผูบ้รหิารของกลุม่โซนี่ ตอ้งถวายรางวลัใหก้บัพระองค ์” 

        

       นายชนนิทร ์ยงับอกอกีวา่การเสด็จพระราชด าเนนิมาในครัง้นัน้ พระองคย์งัใหค้วามสนใจกบัพาวลิเลีย่นที่

มกีารจดัแสดงเทคโนโลยตีา่งๆ โดยใชเ้วลาอยูน่านกบัการเสด็จฯเยีย่มชมพาวลิเลีย่นอืน่ๆ รวมทัง้พาวลิเลีย่น 

โครงการในพระราชด าร ิ

        

       ตนยงัมคีวามเชือ่วา่ พระบารมขีองพระองคเ์มือ่ 20 กวา่ปีกอ่น ไดส้ง่ผลตอ่การพัฒนาพืน้ทีแ่หลมฉบัง 

อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัตา่งๆ ในภาคตะวนัออก ทัง้ในแง่ของการท าใหท้่าเรอืแหลมฉบัง และ

นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง ทีเ่พิง่เปิดด าเนนิการไดไ้มน่านในขณะนัน้ เพือ่รองรบัการขยายตวัของภาคอตสุา

หกรรม กลายเป็นองคก์รทีม่กีารพัฒนาในระดบัโลก และยงัเป็นทีรู่จ้กัของคนทั่วไป 

        

       “ดว้ยพระบารมขีองพระองค ์ท าใหก้ารจดังาน บโีอไอ แฟร ์1995 หรอื งานกา้วไกล ไทยท า ส าเร็จลลุว่ง

ไปดว้ยด ีและไดร้ับความร่วมมอื ร่วมใจจากหน่วยงานตา่งๆ เพราะหากปราศจากพระบารมขีองพระองคแ์ลว้ ผม

ก็ไมม่ัน่ใจวา่จะไดร้ับความร่วมมอืทีด่เียีย่มเชน่นัน้ ขณะเดยีวกนัก็มปีระชาชนทัง้ในพืน้ที ่และตา่งจงัหวดัเดนิ

ทางเขา้ชมงานจ านวนมาก ทัง้ทีก่ารคมนาคม ก็ไมส่ะดวกเชน่ปัจจบุัน ทีส่ าคญังานในครัง้นัน้ยงัท าใหผู้ค้น

ทั่วไปไดรู้จ้กั ท่าเรอืแหลมฉบัง และนคิมแหลมฉบัง ทีป่ระเทศไทยมเีป้าหมายในการพัฒนาอตุสาหกรรมจน

เกดิการจา้งงาน 

        

       นับจากวนันัน้ถงึวนันี้ ท่าเรอืแหลมฉบังเอง ก็มกีารพัฒนาอยา่งกา้วไกลจากเดมิทีม่เีพยีงเฟส 1 ในขณะนี้

การพัฒนาเฟสที ่2 ก็ใกลจ้ะเต็ม กระทัง่มกีารเตรยีมพัฒนาในเฟสที ่3 แลว้ และยงัเป็นท่าเรอืทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ภมูภิาคอาเซยีนทดแทนท่าเรอืกรุงเทพ รวมทัง้ยงัลดความแออดัดา้นการจราจร และสนับสนุนให ้

ภาคอตุสาหกรรมเตบิโตมากขึน้” 

        

       สว่นนคิมฯแหลมฉบัง ทีถู่กสรา้งขึน้มาเพือ่รองรับภาคอตุสาหกรรมคูก่บัท่าเรอืแหลมฉบัง ในวนันี้มคีวาม

เจรญิเตบิโต สามารถดงึดดูนักลงทนุตา่งๆชาตใิหเ้ขา้มาลงทุนมากขึน้ และยงัมนีคิมอตุสาหกรรมทีพั่ฒนาโดย

เอกชนเกดิขึน้ใกลก้บันคิมฯ แหลมฉบังอกีจ านวนมาก นอกจากนัน้ยงัท าใหภ้าคตะวนัออก กลายเป็นพื้นทีท่ีม่ ี

บทบาทส าคญัดา้นการผลติทีข่องประเทศไทย โดยมสีถติกิารเขา้มาลงทนุของบรษัิททีไ่ดร้ับสง่เสรมิการลงทุน

จาก บโีอไอ มาถงึ 50% 

        

       “ ในฐานะทีเ่ป็นผูอ้ านวยการ บโีอไอ แหลมฉบัง ยอ่มมคีวามปลาบปลืม้ในพระมหากรุณาธคิณุอนัลน้พน้

ของพระองค ์ทีท่ าใหเ้รามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาพืน้ทีแ่หง่นี้ตามภาระกจิ และจะน าแนวคดิดา้นเศรษฐกจิ

พอเพยีง มาใชใ้นการพัฒนากจิการตา่งๆ ขององคก์ร เพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัใหก้า้วทันสถานการณ์ตา่งๆ ซึง่จะ

สามารถพัฒนาภาคอตุสาหกรรมในพืน้ทีแ่หง่นี้ใหด้มีากขึน้ และอกีสว่นหนึง่ทีพ่ระองคท์รงกลา่ววา่ ในฐานะ

ขา้ราชการ ก็จะตอ้งมคีวามเขา้ใจ เขา้ถงึ จงึจะพัฒนาประเทศได ้ผมจงึจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในตวันักธุรกจิ และ

นักลงทนุตา่งๆ เพือ่ใหเ้ขา้ถงึจติใจของนักลงทุนอนัจะชว่ยกนัพัฒนาอตุสาหกรรมน าพาประเทศไทย กา้วสูก่าร

เป็นประเทศทีพั่ฒนาแลว้ เพือ่ยกระดบัจากภาคอตุสาหกรรมชัน้ต า่สูภ่าคอตุสาหกรรมชัน้สงู โดยเฉพาะการ

ผลกัดนัใหภ้าคอตุสาหกรรมส าคญั อาทอิตุสาหกรรมอากาศยาน , ออโตเมชัน่นวิเมตกิและเครือ่งมอืแพทย ์ให ้

เขา้มาอยูภ่าคตะวนัออกมากขึน้ ”นายชนนิทร ์กลา่ว  



 

ภาพแหง่ความทรงจ า ซึง่ ศนูยเ์ศรษฐกจิการลงทนุภาคที ่4 น าข ึน้ประดษิฐานบรเิวณหอ้งโถงใหญ ่

เพือ่ตอ้นรบันกัลงทนุจากท ัว่โลก 
 

 

         

 

ภาพในความทรงจ า เมือ่คร ัง้ CEO ของบรษิทัช ัน้น าหลายประเทศ ไดร้บัพระราชทานโอกาสใหเ้ขา้เฝ้า 
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พาวลิเลีย่นโครงการในพระราชด าร ิมคีวามงดงามและโดดเดน่ย ิง่หนกั  
 

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.บโีอไอ แหลมฉบงั กบัเรอืนพกัรบัรองที ่บโีอไอ สรา้งถวาย 
   

 

แหลง่ที่มา: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000107078  
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