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Editor Talk

      สวัสดีท�านผู�อ�านทุกท�าน เนื่องในวาระครบรอบ 25 ป� BIG ได�ปรับ
รูปแบบวารสารให�ทันสมัย และสดใสมากขึ้น โดยใช�ชื่อว�า “From the 
Air for the Air”  ซึ่งวารสารรูปแบบใหม�นี้เต็มไปด�วยสาระ  ความรู� 
และเทคโนโลยีใหม�ๆ ที่น�าสนใจทั�งในประเทศ และต�างประเทศ เพ�่อตอบ
โจทย�การเป�นผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมของประเทศ และสำหรับ
“From the Air for the Air” ฉบับปฐมฤกษ�น้ี เรานำเร่ืองราวท่ีน�าสนใจ
ตัวอย�างเช�น ไฮโดรเจนพลังงานสะอาดแห�งอนาคต ในคอลัมน� “Cover
Story”  หรือข�อมูลหลักสูตรอบรมผู�ควบคุม  ส�ง  และบรรจุก�าซ 
“Safety first”  และพาไปฟ�งประสบการณ�การใช�  Ultrafill 99+  ใน 
”Keep in Touch” หรือตามติดเทคโนโลยีใหม�ๆ ทั�งในประเทศ และต�าง
ประเทศ กับคอลัมน� “Push forward” และ “What’s App.” ร�วมเกาะ
กระแสสีเขียวไปกับ “Go Green” รวมถึงสาระดีดีในการใช�ชีวิต การดู
แลสุขภาพ  และผ�อนคลายไปกับแหล�งท�องเที ่ยวใหม�ๆ  ในคอลัมน� 
“New trend”  “Be strong”  และ  “Feel Free”  นอกจากนี้ยังมี
ข�าวสารดีดีจากคอลัมน�  “BIG Special Report”  “Packaged 
Gases i-CARE”  “Attention please”  และ “Just so you know” 
ป�ดท�ายด�วยกิจกรรมร�วมสนุกตอบคำถามใน  “Lucky me” 
     หวังว�าท�านผู�อ�านจะเต็มอิ �มไปด�วยสาระความรู�  เทคโนโลยีใหม� 
และความบันเทิง  ที ่เราได�สรรสร�างมาฝากท�านผู�อ�านไม�มากก็น�อย 
     สุดท�ายนี้ BIG ขอขอบคุณท�านผู�อ�านทุกท�านที่ติดตามวารสารของ
เรามาโดยตลอด หวังเป�นอย�างยิ�งว�า  “From the Air for the Air” 
จะเป�นอีกหนึ่งช�องทางที่ทำให�เราใกล�ชิดกันมากขึ้น…
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       พลังงานเป�นป�จจัยหนึ่งที่สำคัญต�อการพัฒนาประเทศ  ทำให�ความ
ต�องการพลังงานมีแนวโน�มเพ��มขึ้นอย�างต�อเนื่อง แหล�งพลังงานที่มนุษย�
ใช�กันอยู�ในป�จจุบัน  ส�วนใหญ�ได�มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  เช�น  ถ�านหิน 
ก�าซธรรมชาติ  และน�ำมันดิบ ซึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลเหล�านี้มีอยู�ในปริมาณ
จำกัด  และคาดว�าจะหมดไปในระยะเวลาไม�นานนัก  อีกทั�งการเผาไหม�
เช้ือเพลิงเหล�าน้ี ยังก�อให�เกิดสภาวะโลกร�อน จากการปล�อยก�าซเรือนกระจก 

      ในป�จจุบันสังคมได�หันมาใส�ใจ   และให�ความสำคัญกับสิ�งแวดล�อม
มากขึ้น  ทำให�เราตระหนักถึงความจำเป�นในการลดปริมาณการใช�น�ำมัน
เชื้อเพลิงจากแหล�งพลังงานเหล�านี้ หรือหาแหล�งพลังงานใหม�มาทดแทน 

     จากความต�องการพลังงานสะอาด  และเป�นมิตรกับสิ �งแวดล�อม  
อุตสาหกรรมน�ำมันในประเทศจึงได�ยกระดับสู�มาตรฐานยูโร  4  ซึ่งเป�น
ข�อกำหนดในการปล�อยกำมะถันในน�ำมันท่ีลดลงในระดับ 50 ส�วนในล�านส�วน  
ทำให � ไฮโดรเจนเข�ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมน�ำมัน   เนื่องจาก
ไฮโดรเจนถูกนำมาใช�ในปฏิกริยาเคมี  เป�นตัวที่สามารถดักจับกำมะถันใน
น�ำมันดิบ  ทำให�น�ำมันที่ถูกกลั�นออกมามีปริมาณกำมะถันอยู� ในระดับ
มาตรฐานตามข�อกำหนดยูโร 4 อีกทั�งในกระบวนการกลั�นน�ำมันไฮโดรเจน
สามารถเพ��มคุณภาพของน�ำมันให�เกิดผลผลิตชนิดใหม�ที่มีมูลค�าทาง
การตลาดมากขึ้นอีกด�วย 

     นอกจากน้ีไฮโดรเจนยังถูกนำมาใช�ในกระบวนการผลิตน�ำมันเช้ือเพลิง
อากาศยานสังเคราะห�  การขับเคลื่อนเซลล�เชื้อเพลิง การรักษาคุณภาพ
น�ำมันประกอบอาหาร  ผลิตภัณฑ�ไขมันในอุตสาหกรรมอาหาร  และสาร
ให�ความหวาน เป�นต�น ด�วยคุณสมบัติของไฮโดรเจนท่ีเป�นพลังงานเช้ือเพลิง
ประสิทธิภาพสูง  สะอาด อีกทั�งยังเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม  จึงไม�แปลกที่
ไฮโดรเจน กลายเป�นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่น�าสนใจ

     ด�วยความต�องการพลังงานเชื ้อเพลิงที่ ไม�มีวันหมด  บีไอจ ี  ผู�นำ
ด�านนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรม จึงก�อตั�ง โรงงานไฮโดรเจนที่ ใหญ�ที่สุด
ในประเทศไทย ท่ีมีกำลังการผลิตสูงถึง 13,000 Nm3/h ด�วยเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัยจาก  Air Products and Chemicals Inc.  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  บริษัทร�วมทุนของเรา เพ�่อรองรับความต�องการพลังงาน
สะอาดข�างต�น  ด�วยจุดแข็งด�านความเชี่ยวชาญด�านไฮโดรเจน  รวมถึง 
เทคโนโลยี และแอพพลิเคชั�นใหม�ๆ ของบีไอจี และ Air Products รวมถึง
ความต�อเน่ืองและหลากหลายของเครือข�ายการจัดส�งผลิตภัณฑ�ท่ีครบวงจร 
วันนี้  บีไอจี พร�อมแล�วที่จะเป�นส�วนหนื่งของการผลักดันพลังงานสะอาด 
เพ�่อชุมชนสีเขียว และโลกที่ยั�งยืน 
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ร�วมสร�างสรรค� พลังงานสะอาด เพ�่อโลกที่ยั�งยืนด�วยกัน วันนี้

        Driving Clean Energy with BIG Hydrogen…TODAY

Driving Clean Energy        with…

HYDROGEN…Today



BIG Special Report 

“ ก�าซคุณภาพสูงและบริการชั�นเยี่ยมคือสิ�งที่เราประทับใจ ”

ถ�อยความจากแคนนอน ส�งตรง “BIG”
       ป�จจุบันการสร�างประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสูงสุด เป�นสิ�ง
ที ่ภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมชั �นนำให�ความสำคัญ
เป�นอย�างยิ�ง  นอกจากนั�นในกระบวนการผลิตทั�งหมดยังมีการวาง
มาตรฐานในด�านการดูแลรักษาสิ �งแวดล�อมควบคู� ไปด�วยเช�นกัน 
บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู�ผลิตปริ�นเตอร� ชั�นนำ
ซึ่งมีฐานการผลิตเพ�่อส�งออกต�างประเทศทั�งในอเมริกา  และยุโรป 
ไว�วางใจ BIG ส�งมอบผลิตภัณฑ�ซึ่งใช�ในกระบวนการผลิต
 
     คุณขจร เห็มยากาศ Deputy Senior GM ศูนย�บริหารการผลิต
และส�วนงานจัดซ้ือ ได�พูดคุยกับเราถึงประสบการณ�การทำงานร�วมกัน
กับ  BIG  ซึ่งนับว�าเป�นส�วนสำคัญที่ช�วยส�งเสริมให�กระบวนการผลิต
เกิดประสิทธิภาพ
 
     “หลังจากเกิดน�ำท�วมใหญ�เมื่อป� 2554  จนต�องโอนฐานการผลิต
ไปยังโรงงานแห�งอ่ืนในประเทศ แต�ด�วยระยะเวลาอันสั�น บริษัทแคนนอน 
ไฮ-เทค  (ประเทศไทย)  สามารถกลับมาสู�การเป�นผู�นำได�  พร�อม
เตรียมทะยานสู�ความสำเร็จที่ไกลกว�าเดิม  โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ�
เครื่องถ�ายเอกสาร  และเครื่องปริ�นเตอร�  ในกลุ�มตลาด Mid-end 
และ Hi-end ซึ่งเป�นจุดแข็งที่สำคัญ โดยทางเราได�ตั�งมาตรการ

การวางแผนรองรับแบบเป�นลำดับขั�น และซัพพลายเออร� (Supplier) 
ทุกรายต�องทำแผนรับสถานะการเสนอกับทางแคนนอนเช�นกัน ซึ่งทาง 
BIG  ก็ได�ดำเนินการวางแผนรับมือสถานการณ�ให�กับเราเป�นอย�างดี”

     “การรักษามาตรฐานของผู�นำคือเร่ืองสำคัญ แคนนอนจึงเลือกเป�น
พันธมิตรทางธุรกิจกับ “BIG” เพ�อ่ทั�งสองจะได�หนุนเสริมคุณภาพซ่ึงกัน
และกัน และแน�นอนว�าสิ�งที่ “BIG” มอบให�กับแคนนอนคือความจริงใจ
ในการให�บริการไนโตรเจนเหลว ท่ีคอยควบคุมในกระบวนการผลิต PCB 
(Printed Circuit Board)  อันเป�นส�วนประกอบพ�้นฐานที่สำคัญของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส�ของปริ�นเตอร�  ซ่ึงผลิตภัณฑ�ท่ีได�มาตรฐานในกระบวน
การผลิตเช�นนี้ย�อมหมายถึงการทำให�ชิ�นส�วนผลิตภัณฑ�ของแคนนอน
คงคุณภาพดี  สามารถจำหน�าย  และสร�างความประทับใจแก�บรรดา
ลูกค�าทั�งไทยและสากล “

     คุณขจร ได�ยืนยันอีกว�า “นอกจากจุดเด�นของ “BIG” ในด�านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ� และการให�บริการจัดส�งท่ีดีเย่ียมแล�ว ผลพวงด�านสิ�งแวดล�อม
ก็ยังไม�ถูกมองข�ามเช�นกัน ในทุกป�บริษัทแคนนอนจะมีการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  ISO  14001  โดยเฉพาะกระบวนการปล�อยก�าซ
ในกระบวนการผลิตซ่ึง “BIG” ผ�านการตรวจสอบด�วยดีมาตลอด นับว�า
เป�นการการันตีว�าผลิตภัณฑ�จาก “BIG” เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม”

     ส�วนแผนธุรกิจอันใกล�แคนนอนมองไปถึงการผลิตที่เน�นสินค�า
ในระดับสูงขึ้น  ประสิทธิภาพเยี่ยมสมกับคำว�าผู�นำตลาด  Hi-end 
ซึ่งแน�นอนว�าสิ�งที่ต�องให�ความสำคัญจากนี้ไปคือการใส�ใจในการผลิต
ในทุกกระบวนการเพ� ่อรักษาส�วนแบ�งการตลาดและผลกำไรให�ได�
ไม�น�อยกว�าเดิม 
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“ สิ�งที่ผมประทับใจคือผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพ 
การการันตีในเรื่องสิ�งแวดล�อม การบริการ
ที่ดีเยี่ยม และตรงเวลาในทุกครั�ง หลักการ
ทำงานของที่นี่ เรายึด 4 ข�อ EQCD คือ 
Environment (สภาพแวดล�อม) Quality 
(คุณภาพ) Cost (ราคา) และ Delivery 
(การจัดส�ง) ซึ่งทุกข�อ ”BIG” ทำได�อย�าง
ไม�มีที่ติ นอกจากนั�นเราก็ได�แนะนำ 
“BIG” ให�บริษัทคู�ค�าของเราด�วย 
เพ�่อให�ได�ใช�ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพ 
และบริการที่ดีเยี่ยม”

โอกาสครบรอบ 25 ป�ของ “BIG” นี้ คุณขจร
ยังอวยพรให�  “BIG”  มีกิจการที ่ดียิ �งขึ ้น 
สามารถขยายการผลิต  และสร�างส�วนแบ�ง
ทางการตลาดได�มากขึ้น เคียงคู�เป�นพันธมิตร
ทางธุรกิจกับแคนนอนตลอดไป
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เพ��มประสิทธิภาพการบดด�วย Cryogenic Grinding

ลดความร�อน และพลังงานในการบด  -  เนื่องจากการบดแบบ
ธรรมดาทำให�เครื่องบดเกิดความร�อน  ส�งผลให�วัตถุดิบบางชนิด
ท่ีไม�สามารถทนความร�อนละลายติดกับตัวเคร่ืองบดทำให�บดยากข้ึน 
อีกทั�งวัตถุดิบที่ ได�จากการบดไม�ได�คุณภาพตามต�องการ  ซึ่ง 
Cryogenic Grinding  จะใช�ไนโตรเจนเหลวเพ��มเข�าไปในกระบวน
การบด เพ�อ่ช�วยลดความร�อน ทำให�กระบวนการบดมีประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึ้น 
ลดการสูญเสียของสารหอมระเหย – กลิ�นซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ เช�น 
กลิ�นของเคร่ืองเทศ หรืออาหารบางชนิด เกิดจากน�ำมันท่ีระเหยง�าย
ที่อยู�ภายในโครงสร�างของเซลล� น�ำมันเหล�านี้มีจุดเดือดต�ำ ดังนั�น
ในระหว�างการบดท่ีต�องใช�อุณหภูมิสูงกว�า 900 ํ C. จะทำให�ผลผลิต
ท่ีได�มีการระเหยของน�ำมันเหล�านั�น ซ่ึง Cryogenic Grinding นั�น
เป�นการบดที่อุณหภูมิต�ำจึงไม�ทำให�น�ำมันระเหย สามารถคงกลิ�น
หอมของอาหารได� 

และนี ่คืออีกหนึ ่งเทคโนโลยีที ่  BIG  ได�พัฒนาอย�างต�อเนื ่อง 
เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให�กับลูกค�า  สำหรับ
ผ ู �สนใจสามารถติดต�อข �อม ูลเพ� �มเต ิมได �ท ี ่ เบอร � โทรศัพท� 
02-685-6790

Cryogenic  Grinding  ช�วยเพ��มประสิทธิภาพการบด
ได�อย�างไร?

ในอุตสาหกรรมต�างๆ  ที่มีการบดวัสดุในกระบวนการผลิต  อาจรู�จัก
เทคโนโลยี  Cryogenic Grinding กันมาบ�างแล�ว หลายท�านอาจสงสัย
ว�าเทคโนโลยี Cryogenic Grinding ดีอย�างไร และช�วยเพ��มประสิทธิภาพ
การบดได�อย�างไรบ�าง วันนี้ “What’s App.” มีคำตอบมาฝากกัน

ทำให�วัตถุดิบเปราะก�อนเข�าเครื่องบด  -  โดยทั�วไปในการบดจะสูญเสีย
พลังงานในรูปของพลังงานความร�อนกว�า  99%  ทำให�เกิดความ
แตกต�างของขนาดของวัตถุดิบรวมถึงโครงสร�าง และสร�างความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับวัตถุดิบ โดยการบดแบบเยือกแข็ง  Cryogenic Grinding 
เป�นการทำให�วัตถุดิบเย็นลงด�วยการพ�นไนโตรเจนเหลว  ซึ่งมีอุณหภูมิ
ต�ำลงบนตัววัตถุดิบ  ทำให�ว ัตถุดิบอยู � ในสถานะ  Glassy state 
หรือเรียกว�าสถานะคล�ายแก�ว  จึงเปราะ ง�ายต�อการบด ช�วยให�วัตถุดิบ
มีความละเอียดยิ�งขึ้น



Packaged Gases i-CARE  

Whatever you CARE, i-CARE

Packaged Gases เป�นหน�วยงานภายใน BIG ที่ทำหน�าที่จัดจำหน�าย และให�บริการผลิตภัณฑ�
ก�าซอุตสาหกรรม ก�าซพ�เศษ ก�าซผสม ที่บรรจุในรูปแบบผลิตภัณฑ�ต�างๆ อาทิเช�น ท�อเดี่ยว 
(Cylinder), ท�อกลุ�มหรือแพค (Pack Cylinder), ถังบรรจุก�าซเหลว 
(PLC: Portable Liquid Container)

การเป�ดตัว Packaged Gases i-CARE จึงเป�นอีกช�องทางหนึ่งที่ช�วยอำนวยความสะดวก
ให�กับลูกค�าที่จะได�ข�อมูลพ�้นฐานของ Packaged Gases อย�างรอบด�าน เช�นเดียว
กับการให�บริการทางด�านข�อมูลผลิตภัณฑ�ก�าซพ�เศษ ก�าซผสม ก�าซอุตสาหกรรม 
หรือในเรื่องราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ�ต�างๆ

ผู�สนใจสามารถสอบถามข�อมูล Packaged Gases ได�ที่ 
Packaged Gases i-CARE หมายเลขโทรศัพท� 02-685-8555 
ทุกวันทำการจันทร� – ศุกร� เวลา 09.00 น. – 17.00 น.  

แต�ถ�าหากต�องการสั�งซื้อผลิตภัณฑ�โทรติดต�อได�โดยตรงที่ 038-683-920 ต�อ 4806, 4807  โทรสาร 038-683354 
อีเมล� sgorder@bigth.com โดยหากสั�งซื้อภายในเวลา 14.00 น. สามารถรับสินค�าทันทีในวันทำการถัดไป
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Safety First

SAFETY FIRST
       หลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมออกกติกาให�โรงงานท่ีใช�ท�อก�าซอุตสาหกรรม
ตั�งแต� 20 ท�อขึ้นไปหรือใช�งานก�าซอุตสาหกรรมเหลวต�องจัดอบรมกับผู�ปฏิบัติงาน
พร�อมขึ้นทะเบียนเป�นพนักงานควบคุม ส�ง และบรรจุก�าซ

       BIG ซ่ึงได�รับอนุญาตในการจัดการฝ�กอบหลักสูตรผู�ควบคุม ส�ง และบรรจุก�าซ 
ตั�งแต�ป� พ.ศ. 2551 ให�ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป�นอันดับแรก โดยที่
ผ�านมาได�จัดอบรมทั�งในภาคทฤษฎี   และภาคปฏิบัติ  เน�นการเจาะลึกในทุกด�าน 
ไม�ว�าจะเป�นด�านกฎหมาย ความเข�าใจเก่ียวกับก�าซ ถังเก็บก�าซ ภาชนะ และอุปกรณ�
อื่นๆ ตลอดจนข�อปฏิบัติของพนักงานที่จำเป�นทั�งการควบคุม ขนส�ง บรรจุก�าซ 
และการป�องกันระงับอุบัติเหตุฉุกเฉิน  

       นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการฝ�กอบรมแบบครบวงจร โดย BIG จะเป�นผู�ขอ
ขึ้นทะเบียนให�แก�ผู�ที่ผ�านการฝ�กอบรมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทั�งนี้เพ�่อให�
มั�นใจว�าผู�เข�ารับการฝ�กอบรมทุกท�านได�ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีหลักฐานสำหรับ
การตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 18000 

การอบรมหลักสูตร
ผู�ควบคุม ส�ง และบรรจุก�าซ 
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รุ�นที่ 31 
ณ โรงแยกก�าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง 
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ผู�ที่สนใจเข�ารับการฝ�กอบรมหลักสูตรกับเรา สามารถสำรองที่นั�งหรือสอบถาม
รายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ ส�วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม 
โทร (038) 683 283 – 6 ต�อ 2601 – 2605, 081 922 0981 
หรือ E-mail มาที่ Wilairat@bigth.com และ Kanchans@bigth.com 

ตารางการฝ�กอบรมประจำป� 2556 

อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม
กุมภาพันธ�
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
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Keep in Touch

ความเชื่อใจของนักแข�ง
Mr.Craig Corliss

 “สำหรับผมลำดับแรกคือเรื่องของความปลอดภัย รองลงมาคือการทำงานเป�นทีม 
เราทุกคนต�องเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยแต�ละคนในทีมต�องทำหน�าที่ของตัวเองให�ดีที่สุด”

การเติมลมยางถือเป�นหัวใจหลักของการดูแลรักษายางรถยนต� 
ถ�าขาดการดูแลที่ดีจะเกิดผลเสียต�อทรัพย�สิน และบุคคลได� 
ในช�วงที่ผ�านการเติมลมยางด�วยก�าซไนโตรเจนค�อนข�างเป�นที่รู�จัก
ในวงกว�าง และแพร�หลายมากขึ้นในกลุ�มผู� ใช�รถที่สนใจนวัตกรรมใหม� 
จากข�อดีของการเติมลมยางด�วยก�าซไนโตรเจน “Keep in touch” 
จึงขอแนะนำนวัตกรรมใหม�ของการเติมลมยาง “Ultrafill 99+” 
สถานีเติมลมยางก�าซไนโตรเจนบริสุทธิ์มากกว�า 99% 
เทคโนโลยีเฉพาะของ BIG 

โดยทั�วไปนั�นลมยางที่เราใช�เติมกันในป�จจุบันคืออากาศธรรมดา 
ซึ่งประกอบด�วยก�าซไนโตรเจน 78% ก�าซออกซิเจน 21% ที่เหลือ
เป�นก�าซเจือปนอื่นๆ แม�แต�บางสถานีให�บริการเติมลมยาง
ก�าซไนโตรเจนนั�น ก็เป�นลักษณะการดึงอากาศเข�าสู�เครื่องกรอง
ออกซิเจน ซึ่งสามารถกรองออกซิเจนได�ไม�เกิน 5-8% ทำให�
ความเข�มข�นของไนโตรเจนเพ��มขึ้นเป�น 81- 84% และยังคงเหลือ
ออกซิเจนอีกประมาณ 13-16 % แต�ด�วยเทคโนโลยี 
“Ultrafill 99+” เป�นการนำไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99% 
จากโรงแยกอากาศมาเติมลมยางโดยตรง ซึ่งการเพ��มไนโตรเจน
ให�มีมากกว�าออกซิเจน ทำให�อุณภูมิของตัวยางไม�สูงขึ้น 
ระดับแรงดันภายในยางคงที่ จึงหมดกังวลเรื่องยางแตก 
ทำให�มีความมั�นใจปลอดภัยในการขับข่ี  ช�วยประหยัดน�ำมัน
และยืดอายุการใช�งานของยางให�นานขึ้น 
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โอกาสนี้ “Keep in touch” ขอพาไปพบประสบการณ�การเติม
ลมยางก�าซไนโตรเจนบริสุทธิ์มากกว�า  99%  ในการแข�งขันรถ 
Super Car  กับ  Mr. Craig Corliss  ประธาน  บริษัท  แปซิฟ�ค 
แอนด� คอยล�  (ประเทศไทย) จำกัด

ย�อนไปเมื่อ 6 ป�ก�อน  เพราะชอบความเร็วเป�นทุนเดิม  ทันทีที่ถูก
ชักชวนให�เข�าสู�วงการ Mr. Craig Corliss นักแข�งรถ Super Car 
ชาวนิวซีแลนด� จึงไม�ลังเลที่จะตอบรับมัน
ดีกรีแชมป� GT1 Championship เม่ือป� 2011 ท่ีประเทศนิวซีแลนด�
รายนี้บอกความลับว�า ช�วงเวลาของความเร็วเช�นนี้ทำให�อะดรีนาลีน
สูบฉีดทั�วร�างกาย ซ่ึงช�วงน้ีเองท่ีทำให�เขารู�สึกมีความสุข และต่ืนเต�น
ที่สุด  แม�สมรรถนะรถของเขาจะด�อยกว�านักแข�งรายอื่น  แต�ทว�า
การฝ�กฝนอย�างหนัก  และเทคนิคเฉพาะตัวทำให�ชื่อเสียงของเขา
เป�นที่รู�จักในวงการนักแข�งรถ  และเมื่อ  “BIG”  มีโอกาสได�เจอ 
Mr. Craig  จึงไม�พลาดที่จะเก็บเรื่องราวน�าสนใจมากฝากกัน

6 ป�ในการแข�งรถ ประสบการณ�ที่น�าประทับใจของคุณคืออะไร 
น�าจะเป�นตอนท่ีผมชนะการแข�งขัน GT1 Championship ท่ีนิวซีแลนด�
เมื่อป�  2011  ในการแข�งครั�งนั�น รถของผมมีสมรรถนะความแรง
น�อยกว�าคันอ่ืน และก็หนักกว�าคันอ่ืน แต�ในการแข�งขันสิ�งสำคัญท่ีสุด
คือการรักษาความเร็ว และควบคุมรถให�คงเส�นคงวาอยู�เสมอ ซ่ึงผม
ก็ทำได�จนน�าพอใจ และนี่เองที่ทำให�ผมชนะการแข�งขันครั�งนั�น

สำหรับนักแข�งรถ สิ�งสำคัญที่สุดในการแข�งคืออะไร
สำหรับผม ลำดับแรกคือเร่ืองของความปลอดภัย รองลงมาคือการทำงาน
เป�นทีม เราทุกคนต�องเช่ือใจซ่ึงกันและกัน โดยแต�ละคนในทีมต�องทำหน�าท่ี
ของตัวเองให�ดีท่ีสุด ผมเองมีหน�าท่ีต�องขับให�ดีท่ีสุด ลูกทีมคนอ่ืนมีหน�าท่ี
ต�องดูแลเครื่องยนต� ให�มีสภาพดีที่สุด  เราต�องไว�วางใจซึ่งกันและกัน 
และทำหน�าที่ของตัวเองให�ดีที่สุด
   
มองว�าการเติมลมยางด�วยไนโตรเจนบริสทุธ์ิมีส�วนช�วยเพ��มประสิทธิภาพ
ในการแข�งขันหรือไม�
ข�อดีของการเติมลมยางด�วยไนโตรเจนบริสุทธ์ิคือ ในขณะท่ีรถเคล่ือนท่ีจะเกิด
แรงเสียดทานทำให�ยางมีอุณหภุมิสูงขึ้น ซึ่งแรงดันภายในยางจะแปรผัน
สูงขึ้นตามไปด�วย ทำให�ยางขยายตัว และแตกได� การใช�ไนโตรเจนซึ่งเป�น
ก�าซเฉื่อย  และเป�นสารทำความเย็น  ทำให�อุณภูมิของตัวยางไม�สูงขึ้น 
ระดับแรงดันภายในยางคงที่ ซึ่งคุณสมบัตินี้ต�างไปจากการเติมลมทั�วไป 
และคุณสมบัติของไนโตรเจนน้ี ทำให�เราสามารถกำหนดค�าแรงดันของยาง
ให�ใกล�เคียงกับช�วงที่ดีที่สุดสำหรับการแข�งได�  ซึ่งนักแข�งรถจะเรียกว�า 
Optimum Operating Range 
สมมุติว�าค�าแรงดันเริ�มต�นทั�วไปอยู�ท่ี 16 ปอนด� แต� Optimum Operating 
Range สำหรับการแข�งขันอยู� 32 ปอนด� คุณจะเห็นว�าช�วงห�างจะมีมาก 
และต�องใช�เวลาระยะหน่ึงในการเพ��มแรงดันให�ไปถึงช�วงท่ีต�องการ แต�เพราะ
ไนโตรเจนไม�ขยายตัวทำให�เราสามารถกำหนดค�าแรงดันยางให�ใกล�เคียง
กับท่ีเราต�องการได�เลย ซ่ึงวิธีน้ีจะทำให�ช�วยย�นระยะเวลาได�มาก พูดง�ายๆ 
ก็คือไนโตรเจนจะทำให�ยางรถอยู�ในสภาวะท่ีพร�อมท่ีสุดสำหรับการแข�งได�เร็วข้ึน 
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Keep in Touch

“ พูดง�าย ๆ ก็คือไนโตรเจนจะทำให�ยางรถอยู�ในสภาวะที่พร�อมที่สุด
  สำหรับการแข�ง ”

และข�อดีอื่นๆ เช�น การช�วยประหยัดน�ำมันมีผลหรือไม�
ผมคิดว�าไนโตรเจนบริสุทธิ์ไม�ได�ช�วยประหยัดน�ำมันมากในการแข�งขันรถ แต�ช�วยยืดอายุยางได�มากเลยทีเดียว 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งในการแข�งรถสนามใหญ�ๆ  ยางรถเส่ียงท่ีจะเส่ือมสภาพเร็วข้ึน ยิ�งอุณหภูมิและแรงดันของยาง
เพ��มเร็วเท�าไหร� ยางก็จะยิ�งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเท�านั�น สำหรับผมแล�วไนโตรเจนช�วยยืดอายุยางได�มากกว�าช�วย
ประหยัดน�ำมัน ในเรื่องความปลอดภัยแน�นอนว�า ยิ�งคุณสามารถทำให�ยางรถไปถึงช�วง Optimum Operating 
Range ได�เร็วเท�าไหร� คุณก็จะทำให�รถนิ�งได�เร็วขึ้นเท�านั�น และความคงเส�นคงวาในการขับก็จะตามมาด�วย 

ย�อนกลับไปก�อนหน�านี้ช�วงที่คุณเติมลมยางปกติ คุณเจอป�ญหาอะไรหรือไม�
ในตอนนั�นเรายังไม�รู�ถึงประโยชน�ของไนโตรเจนบริสุทธ�จึงพูดไม�ได�ว�าการเติมลมยางปกติมีข�อเสีย หรือสร�างป�ญหา
หรือไม� แต�เราเห็นข�อแตกต�างระหว�างการเติมลมทั�งสองแบบ ไนโตรเจนบริสุทธ�จะไม�ขยายตัว ช�วยให�เราสามารถ
กำหนดค�าแรงดันให�ใกล�เคียงกับช�วง Optimum Operating Range ได�เร็วข้ึน ซ่ึงค�าแรงดันยางท่ีดีท่ีสุดสำหรับ
การแข�งอยู�ระหว�าง 15-31 psi ขณะท่ีอุณหภูมิยางในระหว�างการแข�งขันอยู�ในช�วงระหว�าง 80-100 องศาเซลเซียส
ความแตกต�างที่ชัดเจนคือ  รถที่เติมลมยางไนโตรเจนบริสุทธิ์จะสั�นน�อยกว�าเพราะตัวยางจะมีความนิ�ง ในช�วง
ที่เข�าโค�งอย�างเร็ว ยางจึงไม�เกิดการพลิกหรือบิด

หมายความว�าไนโตรเจนบริสุทธิ์ช�วยในการควบคุมแรงดัน และอุณหภูมิของยางรถได�
ถ�ายางขยายตัวมาก  หรือน�อยไปเกินไป  จะเกิดการลื่นไถลได�ง�าย เพราะยางไม�ได�ออกแบบมาให�รับแรงดันนั�น 
ด�วยคุณสมบัติที่ไม�ขยายตัวของไนโตรเจนบริสุทธ�ช�วยให�เรากำหนดค�าแรงดันในช�วงนั�นได�ง�ายกว�าการเติมลม
ยางปกติ ทำให�ยางอยู�ในช�วง Optimum Operating Range 
  
ในป�นี้มีโปรแกรมเข�าร�วมการแข�งขัน Super Car ที่ไหนบ�าง
ป�นี้ผมมีแข�งอยู�หลายรายการ เดือนเมษายนผมมีแข�งที่นิวซีแลนด� พฤษภาคมที่สเปน กรกฎาคมและกันยายน
ที่พัทยา และธันวาคมที่บางแสน ป�นี้ผมซื้อรถใหม�สำหรับใช�แข�งด�วย 

สุดท�าย ช�วยแนะนำผู�ที่สนใจเข�าร�วมการแข�งขัน Super Car
สำหรับนักแข�งหน�าใหม�  ผมอยากให�เริ�มต�นจากรถที่มีแรงม�าไม�มากเพ�่อความปลอดภัยของคนขับเอง เพราะ
ถ�าเริ�มจากรถที่มีแรงม�าสูงๆ  อาจเป�นอันตรายต�อตัวคนขับเอง  หรือต�อคนขับรถคันอื่น  ผมอยากให�นักแข�ง
ทุกคนรู�สึกคุ�นเคยกับรถ  โดยเลือกใช�รถที่แรงพอ  และเราสามารถควบคุมได�  เพราะการเริ�มต�นจากรถแรงๆ 
ต�องใช�เวลาระยะหนึ่งในการสร�างความคุ�นเคย  และศึกษาวิธีการควบคุมรถ  ซึ่งอาจเป�นอันตรายต�อตัวเอง 
และผู�อื่นได�  อีกอย�างคือต�องใส�ใจทุกอย�างที่อยู�รอบข�าง  เพราะการตัดสินใจของคุณอาจส�งผลกระทบต�อคน
รอบข�างได�

     นับเป�นบทสัมภาษณ�ที่ ให�ความรู�  และเทคนิคสำหรับผู�ที่ชอบความเร็วเป�นอย�างมาก  ซึ่งผู�สัมภาษณ�เอง
ยังรู�สึกได�ถึงความต่ืนเต�น และความละเอียดรอบคอบท่ีนักแข�งทุกคนจำเป�นต�องมี ท�านผู�อ�านสามารถนำเทคนิค
ดีดีเหล�านี้ไปใช� หรือสามารถติดตามผลงานของ Mr. Craig ได� ตาม Tournament ต�างๆ 
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สำหรับผู�ท่ีสนใจเทคโนโลยี “Ultrafill 99+” สถานีเติมลมยางก�าซไนโตรเจนบริสุทธ์ิมากกว�า 99% ป�จจุบัน BIG ให�บริการโดยเป�นส�วนหน่ึงของ CSR 
ซ่ึงติดตามข�อมูลได�จาก “From the Air for the Air” เล�มต�อๆ ไป  BIG ภูมิใจท่ีได�เป�นส�วนหน่ึงของความปลอดภัย และประสบการณ�ท่ีดีของลูกค�า
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Push Forward

Advanced gasification from Waste
จากของเสีย สู�พลังงานเพ�่อสังคม

       เราอาจจะคุ�นเคยกับ  Gasification  ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนรูป
พลังงานจากชีวมวลซึ่งเป�นเชื้อเพลิงแข็งให�เป�นเชื้อเพลิงก�าซ  ทำให�
ก�าซร�อนเหล�านั�นสามารถไปใช�ประโยชน� ได� ขณะที่   Tees Valley 
ใช�กระบวนการจัดการของเสียผ�านนวัตกรรมของ   Air Products 
and  Chemicals  Inc.  ร�วมมือกับ  Westinghouse  Plasma 
Corporation  ในการใช�ก�าซออกซิเจนในกระบวนการเผาไหม�ใน
เตาเผา (Plasma Gasification) โดยการใช�ออกซิเจนเข�าไปทำให�เกิด
ประสิทธิภาพในการเผาไหม�  ที่หนือกว�าการเผาไหม�โดยอากาศปกติ
ที่มีส�วนผสมของไนโตรเจนอยู�ถึง 78 % 

Tees Valley ประเทศอังกฤษได�กลายเป�นพ�้นที่ต�นแบบของการสร�างระบบกำจัดของเสีย
ให�ชุมชนด�วยการใช�เทคโนโลยีชั�นสูงที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม ซึ่งผลลัพธ�ที่ได�นอกจากจะช�วย
ให�ที่นี่จัดการกับของเสียที่ไม�สามารถรีไซเคิลได�อย�างมีประสิทธิภาพยังได�ก�าซเชื้อเพลิง
สังเคราะห�นำมาผลิตกระแสไฟฟ�าให�กับชุมชนอีกทางหนึ่งด�วย

ประสิทธิภาพการเผาไหม�ส�งผลให� SYN GAS (ก�าซเช้ือเพลิงสังเคราะห�) 
ท่ีได�จากกระบวนการมีสัดส�วนไนโตรเจนท่ีน�อยมาก ทำให�ได�ก�าซเช้ือเพลิง
ที่มีประสิทธิภาพยิ�งขึ้น โดย SYN GAS  ที่ได�จากกระบวนการถูกนำ
ไปใช�ในการผลิตไฟฟ�า ซ่ึงในโครงการท่ี Tees Valley ขยะ 1000 ตัน 
สามารถผลิตกระแสไฟฟ�าได�กว�า 50 เมกกะวัตต� และนำไปใช�ได�กว�า 
50,000  หลังคาเรือน  นับเป�นตัวอย�างกระบวนการกำจัดขยะ
รูปแบบใหม� 
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      ที่สำคัญเทคโนโลยีนี้ยังคำนึงถึงสิ�งแวดล�อมอย�างสูงสุด  เพราะเตาเผา 

Plasma Gasification  เป�นระบบป�ด  ไม�ปล�อยมลพ�ษสู�อากาศ  ขณะที่กาก

จากการเผาไหม�ถูกนำไปใช�ในการสร�างถนน และส�วนประกอบในการก�อสร�าง

      ใน 1 วัน โครงการที่  Tees Valley สามารถกำจัดขยะได�กว�า 1000 ตัน 

โครงการนี้จึงนับเป�นตัวอย�างวิธีการกำจัดขยะแบบใหม� อีกทั�งยังเป�นการสร�าง

พลังงานจากของเสีย หรือของที่ไม�สามารถนำไปใช�ประโยชน�ได� 

 

      ประสบการณ�ที่ Tees Valley ผ�านการถ�ายทอดเทคโนโลยีจาก 
Air Products  ทำให�  BIG  ได�มุ�งมั�นพัฒนากระบวนการพ�้นฐาน
อย�างต�อเนื่อง  เพ�่อเตรียมความพร�อมที่จะนำ  Innovation ใหม�ๆ 
มาสู�ประเทศไทยในอนาคต

ENERGY FROM 

WASTE
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Go Green

       ถึงวันนี้กลยุทธ�ทางธุรกิจที่เรียกว�า  Blue Ocean Strategy  แบบที่ลงทุนต�ำหวังผลกำไรสูงซึ่งเคยเป�นที่กล�าวขานกันในช�วง  5  ป�ที่ผ�าน

มาอาจไม�ใช�คำตอบของธุรกิจเสมอไป  เพราะมีผลสำรวจจาก  PSB-JWT Sustainability Poll  ระบุว�า  ร�อยละ  49  ของผู�บริโภคตระหนักถึง

การใช�ชีวิตแบบเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมมากขึ้น  กล�าวคือ  แม�ภายนอกจะดูดีอย�างไรแต�หากข�อเท็จจริงของธุรกิจยังไม�เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม 

ไม�รับผิดชอบสังคม กระทั�งสร�างความเสื่อมโทรมต�อระบบนิเวศ หรือคุกคามต�อความอุดมสมบูรณ�เช�นนั�น ผู�บริโภคก็พร�อมจะเปลี่ยนมุมมองที่มี

ต�อองค�กรของคุณทุกเมื่อ

ปฏิบัติการจริงของ

Green Ocean 

       ด�วยเห็นน้ีเอง อุปสงค�สีเขียว (Green Demand) จึงเข�ามามีบทบาทผลักดัน

ให�องค�กรธุรกิจปรับปรุง  และพัฒนากระบวนการดำเนินงาน  สายผลิตภัณฑ� 

รวมถึงบริการต�างๆ ท่ีตรงกับ Green Concept เพ��มข้ึน โดยองค�กรหลายแห�งได�

พยายามผนวกความเป�นสีเขียวเข�าไปในฝ��งอุปทานให�ได�ตลอดทั�งสาย (Greening 

the Supply Chain)  เพ�่อให�ได�มาซึ่งผลิตภัณฑ�สีเขียว  (Green Product) 

สู�ตลาด  รวมถึงการนำขยะ หรือของเสียจากกระบวนการบริโภคกลับมาใช�ใหม�

ด�วยการแปรรูป  หรือแปรสภาพให�กลายเป�นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของ

ภาคธุรกิจภายใต�หลักการ Greening Waste และคาดการณ�ว�าธุรกิจท่ีจะเติบโต

มากในอนาคต  คือ  Green Business  หรือธุรกิจที่เกี่ยวข�องกับสิ�งแวดล�อม

นั�นเอง

       นอกจากเรื่องของการดำเนินธุรกิจให� Green  แล�ว  ในด�านของการสร�าง

อุปนิสัยให�กับบุคลากรถือเป�นสิ�งสำคัญที่ทำให�เดินไปสู�เป�าหมายตามแนวคิด 

Green Ocean โดยพฤติกรรมท่ีควรเสริมสร�างให�กลายเป�นอุปนิสัยสีเขียว ได�แก�
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Rethink – เริ�มคิดที่จะเปลี่ยน  กระแสการรณรงค�จะไม�เกิดผลสำเร็จใดๆ  หากทุกคนที่ได�รับฟ�ง

ข�อมูลไม�ตระหนักที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเอง มัวแต�รอคอยให�คนอื่นทำก�อน

 

Reduce - เพราะเราบริโภคเกินจนเกิดขยะ และของเสียที่ไม�สามารถย�อยสลายตามธรรมชาติได�ทัน 

จงช�วยกันลดการใช�ทรัพยากรให�เหลือแต�เท�าที่จำเป�น  และช�วยกันลดการบริโภคเพ�่อไม�ให�เกิดขยะ

และของเสียจำนวนมากอย�างที่เป�นอยู�

Reuse - หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ�ชนิดใช�ครั�งเดียวทิ�ง  การซื้อของมีคุณภาพที่ราคาสูงกว�า แต�ใช�งาน

ได�ทนนาน จะดีกว�าซื้อของที่ด�อยคุณภาพในราคาถูก แต�ใช�งานได�เพ�ยงไม�กี่ครั�ง

Recycle – เป�นการนำวัสดุท่ีหมดสภาพ หรือท่ีใช�แล�วมาปรับสภาพเพ�อ่นำมาใช�ใหม� ดีกว�าทิ�งให�เส่ือม

โทรม หรือเก็บไว�เฉยๆ โดยเปล�าประโยชน�

Recondition - ของหลายอย�างสามารถปรับแต�งซ�อมแซมแล�วนำกลับมาใช�ใหม�ได�ดังเดิม จงพยายาม

ใช�ของให�ถูกวิธีเพ�่อหลีกเลี่ยงการชำรุดเสียหาย และยืดอายุการใช�งานให�นานขึ้น

Refuse – การปฏิเสธเป�นช�องทางหนึ่งที่ช�วยอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู�อย�างจำกัดไม�ให�

ถูกนำมาใช� หรือถูกทำลายเร็วขึ้น เริ�มจากปฏิเสธสิ�งนอกตัว เช�น สินค�าฟุ�มเฟ�อย จนถึงสิ�งที่อยู�ข�าง

ในกาย คือ จิตใจ เพราะเม่ือจิตร�อน กายก็ร�อน สิ�งรอบข�างก็ได�รับกระแสร�อน สุดท�ายทั�งโลกก็ร�อนข้ึน

Return - หน�าท่ีหน่ึงของมนุษย�ในฐานะผู�อาศัยโลกเป�นท่ีพักพ�ง คือการตอบแทนทรัพยากรคืนแก�โลก 

การปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม ให�รู�จักคุณค�าของทรัพยากรมากขึ้น  นอกจาก
จะช�วยให�โลกเราน�าอยู�  ยังก�อให�เกิดประโยชน�มากมายมหาศาลแก�มวลมนุษย�อีกด�วย  
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Just so You Know

ป��นองค�กร ก�อนเป�ดประตู  AEC    

ถึงวันนี้คงไม�มีใครเคยได�ยินคำว�า  AEC (Asean Economics Community) 
คือการรวมตัวของประเทศในกลุ�มอาเซียน  10  ประเทศ  ได�แก� ไทย พม�า ลาว 
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร� อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส� กัมพูชา และบรูไน  ซึ่งการ
รวมตัวครั�งนี้มีผลประโยชน�ทางด�านเศรษฐกิจ  อำนาจต�อรองต�างๆ กับคู�ค�าจะ
มีมากขึ้น ทั�งการนำเข�า ส�งออก 

       ก�อนจะถึงวันเป�ด AEC ในไม�กี่ป�ข�างหน�า ขณะนี้เราอยู�ในช�วงของ Pre-AEC Era หรือยุคก�อนเข�าสู�ประชาสังคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป�นช�วงที่ประเทศต�างๆ เริ�มปรับตัว และเตรียมความพร�อมในแต�ละด�าน โดยแต�ละประเทศล�วน
มีแผนการเตรียมตัวที่แตกต�างกันไป  บางประเทศเน�นเกมรุก เช�น สิงคโปร� มาเลเซีย  ในทางกลับกันบางประเทศก็ใช�
ยุทธศาสตร�เกมรับ  วางแผนรับมือการเข�ามาในพรมแดนของตนเป�นหลัก  อย�างประเทศ พม�าที่เป�ดประเทศมากขึ้น 
หรือประเทศอินโดนีเซียที่กำลังหาทางกีดกันทางอ�อมเพ�่อไม�ให�ผู�อื่นเข�ามาลงทุนได�ง�าย  อย�างไรก็ตามทั�งหมดนี้ล�วน
มีหลักเดียวกันคือการเตรียมความพร�อม ไม�เพ�ยงแต�การเตรียมความพร�อมในระดับประเทศเพ�ยงอย�างเดียว หากแต�
ในระดับองค�กรเองต�องเตรียมพร�อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต�างๆ เช�นกัน ไม�ว�าจะเป�นเรื่อง การตลาด การผลิต 
การบริการ เทคโนโลยี ต�นทุน ฯลฯ โดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่สุดคือ “คน” ซึ่งเรารวบรวมหลักการที่ว�าด�วยการจัดการ
ด�านกำลังคนมาฝากกัน
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1. Leadership Pipeline
       เปรียบภาวะผู�นำเป�นน�ำมันเชื้อเพลิงอันเป�นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนองค�กร  การสร�างระบบก็เหมือนการ  “สร�างท�อสายส�ง” 
ลำเลียงพลังงานจากตัวผู�นำไปสู�คนในองค�กรให�เดินหน�าตามศักยภาพได�เต็มกำลัง  ซึ่งองค�กรควรสร�างผู�นำรุ�นใหม�  และกำหนด
ระดับผู�นำที่จำเป�นในแต�ละระดับชั�นงาน โดยต�องเลือกผู�นำที่สามารถนำทีมได� นำกระบวนการปฏิบัติการได�  พร�อมกับเข�าใจในเรื่อง
เชิงกลยุทธ�ได�  ดังนั�นเราควรสร�างเส�นทางเดินให�ผู�นำในแต�ละระดับสามารถก�าวขึ้นสู�ระดับที่สูงขึ้นได�อย�างมีระบบ เ พ�่อให�เหล�าผู�นำ
ทราบว�าพวกเขามี Leadership Roadmap อย�างไรบ�าง

2. Talent Development
       ถัดจากการจัดการผู�นำแล�ว อีกระบบที่จำเป�นต�องมีคือระบบการพัฒนาพนักงานดาวเด�น  ถือเป�นกลุ�มคนที่เก�งกว�าพนักงาน
อ่ืนๆ ซ่ึงองค�กรควรต�องมีวิธีการดูแลเอาใจใส�พนักงานระดับน้ีเป�นพ�เศษ ขณะเดียวกันต�องระมัดระวังเร่ืองความแปลกแยกด�วย ดังนั�น
องค�กรจึงต�องคิดค�นแนวทาง การเลือกเฟ�นสรรหาคนเก�ง การสนับสนุนคนเก�ง การทำให�คนเก�งได�แสดงความสามารถ และได�รางวัล
ที่สมน�ำสมเนื้อเพ�่อให�เห็นว�ามีความก�าวหน�าเติบโตตามสายงานตามความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม

3. Total Employee Engagement
       ต�องไม�ลืมว�าพนักงานรายอื่นๆ นอกจาก 2 กลุ�มแรก  ถือเป�นส�วนใหญ�ในองค�กร ซึ่งองค�กรเองควรมีระบบบริหารจัดการคน
พ�น้ฐาน เพ�อ่สร�างความผูกพันกับองค�กรโดยรวมอย�างเป�นธรรม มีการส่ือสาร และความสัมพันธ�โดยการให�รางวัล และคุณประโยชน�
ท่ีพ�งจะได� เพ�อ่วัตถุประสงค�ให�คนกลุ�มน้ีเกิดการพัฒนาตนเอง เห็นความก�าวหน�าในอาชีพ และสามารถสร�างผลงานให�สำเร็จต�อไปได�

       หากสามารถสร�างระบบที่เข�มแข็งดังที่กล�าวมาได�  จะส�งผลให�พนักงานมีความผูกพันต�อองค�กร  ยินดีที่จะทำงานตอบแทน
อย�างเต็มที่  ซึ่งถ�าองค�กรตอบโจทย�เหล�านี้ได�พร�อมมีระบบการบริหารงานบุคคลต�างๆ  อย�างเชื่อมโยงกัน  ย�อมทำให�องค�กร
มีความสุขในการทำงาน หรือที่เรียกว�า Happy Workplace เป�นแน� 

       อย�าลืมว�าหลักการสร�างองค�กรให�แข็งแกร�งต�องเริ�มต�นจากพนักงาน  เพราะการสร�างพนักงานให�ดีถือเป�นจุดเริ�มต�น
ของการสร�างองค�กรให�มีประสิทธิภาพ จนแข็งแกร�งเติบโตขึ้นได�ในอนาคต 
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บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส หรือ BIG (บีไอจี) รับรางวัล
ธรรมภิบาลสิ�งแวดล�อม และความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว) 
ประจำป� 2555 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
 (กนอ.) ทั�งนี้ BIG โรงงาน 1 และ 2 ได�รับการประเมินผลด�าน
ธรรมาภิบาลสิ�งแวดล�อม และความปลอดภัยในระดับดีเยี่ยม  
โดยคุณวีระชิต ศิริกุล  Eastern Seaboard Relation 
Director ตัวแทนจาก BIG โรงงาน 1 และ คุณอมร จึงสกุล 
Operational Excellence Director ตัวแทนจาก BIG
โรงงาน 2 เข�ารับรางวัลจากนายพ�ระวัฒน� รุ�งเรืองศรี 
รองผู�ว�าการการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) 
ณ ห�องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จ.ระยอง  เมื่อเดือนกุมภาพันธ�ที่ผ�านมา

BIG รับรางวัลธรรมภิบาลสิ�งแวดล�อม 
         และความปลอดภัยดีเยี่ยม

ไออาร�พ�ซ ีจับมือ บีไอจี เซ็นสัญญาส�งมอบ
ก�าซไนโตรเจนระยะยาวเพ�่อใช�ในเขตประกอบ
อุตสาหกรรมแห�งใหม�ของไออาร�พ�ซี
ร�วมเสริมความเชื่อมั�นในระบบก�าซสาธารณูปโภค ก�าวสู�ความเป�น
ผู�นำธุรกิจป�โตรเคมีในภูมิภาคเอเชีย

นายอธิคม เติบศิริ (ที่สองจากซ�าย) กรรมการผู�จัดการใหญ� บริษัท 
ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) และ นายป�ยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการ
ผู�จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ BIG (บีไอจี) 
 ในเครือ Air Products and Chemicals ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(ที่สามจากซ�าย) ร�วมลงนามในสัญญาความร�วมมือในการส�งมอบ
ก�าซไนโตรเจนระยะยาวจาก BIG เพ�่อใช�ในเขตประกอบอุตสาหกรรม
แห�งใหม�ของไออาร�พ�ซี (IRPC Industrial Park) จังหวัดระยอง 
เพ�่อเสริมสร�างความเชื่อมั�นในการส�งมอบ และความสามารถในการ
แข�งขันของระบบก�าซสาธารณูปโภค ต�อลูกค�า และผู�ประกอบการ
ในเขตประกอบอุตสาหกรรมดังกล�าว ให�เพ��มข้ึนในระดับสูงสุดเทียบ
เคียงมาตรฐานโลก

สำหรับพ�ธีลงนามดังกล�าว ได�รับเกียรติจาก นายประเสริฐ บุญสัมพันธ� 
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร�พ�ซี 
จำกัด (มหาชน) (ซ�ายสุด) และ ดร.โชคชัย อักษรนันท� ประธานกรรม
การ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด (ขวาสุด) 
ร�วมเป�นสักขีพยาน

ก�าซไนโตรเจน นับเป�นหน่ึงในสาธารณูปโภคพ�น้ฐานท่ีสำคัญในโรงกลั�น
และโรงงานป�โตรเคมีท่ีคำนึงมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
เป�นสำคัญ จากความเป�นผู�นำด�านมาตรฐานการส�งมอบก�าซอุตสาหกรรม 
BIG (บีไอจี) จึงเป�นบริษัทแรกท่ีได�รับความไว�วางใจให�เป�นผู�ส�งมอบก�าซ
ไนโตรเจนระยะยาวในเขตประกอบอุตสาหกรรมแห�งใหม�ของไออาร�พ�ซี 
ด�วยกำลังการผลิตกว�า 100,000 ตันต�อป�
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หาที่ทำสวนผัก…. 
        เกาะกระแสสีเขียวแบบฉบับคนเมือง

ช�วงที่เรื่องสิ�งแวดล�อมถูกพูดถึงไม�เว�นวัน ไม�ใช�เฉพาะ
ผู�ที่มีบ�านอยู� ในต�างจังหวัดหรือชานเมืองเท�านั�นที่ฝ�น
จะปลูกต�นไม�ให�รอบตัวมีสีเขียว แต�กับคนเมืองซึ่ง 
(น�าจะ) มีข�อจำกัดหลายด�านยังสามารถเกาะกระแส
รักษ�โลกนี้ได�ไปพร�อมๆ กัน

แต�ครั�นจะให�คนเมืองลุกมาทำสวน ลุยงานเกษตรครบ
วงจรเห็นจะเป�นไปได�ยาก ด�วยป�จจัยข�อจำกัดด�าน
พ�้นที่ยังเป�นเรื่องหลีกเลี่ยงไม�ได� เหตุนี้บรรดาคนเมือง
จึงประยุกต�เลือกที่จะปลูกพ�ชเล็กๆ น�อยๆ ใช�พ�้นที่
ไม�มาก ที่สำคัญต�องปลอดภัย อย�างพ�ชผักสวนครัว 
สมุนไพร แบบที่เรียกกันว�าการทำ “สวนผักคนเมือง” 
จนเป�นกระแสใหม�สำหรับคนเมืองที่ ใส�ใจสุขภาพ
ในเรื่องอาหารการกิน

       สำหรับโครงการ “สวนผักคนเมือง” นั�น เกิดจากแนวคิดของมูลนิธิเกษตรกรรม
ยั�งยืน (ประเทศไทย) ร�วมกับภาคีเครือข�ายทั�ง มูลนิธิศูนย�ส่ือเพ�อ่การพัฒนา คณะทำงาน
กินเปล่ียนโลก และชมรมเกษตรในเมือง ภายใต�การสนับสนุนทุนของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมเสริมสุขภาพ   (สสส.)   ซึ่งทุกองค�กรต�องการให�คนเมืองหันมา
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิต การมีสุขภาพดีจากการบริโภคผัก ความปลอดภัยในอาหาร
 
       “สวนผักคนเมือง” ก�อให�เกิดประโยชน�หลายด�าน ไม�ว�าจะเป�นการช�วยลดค�าใช�จ�าย 
นั�นเพราะว�าการปลูกผักในครัวเรือนทำให�เกิดการพ�ง่พาตัวเองในเร่ืองอาหาร  และลด
ค�าใช�จ�ายได�จริง   ที่สำคัญกิจกรรมปลูกผักยังก�อให�เกิดประโยชน�ด�านความสัมพันธ�
ของคนในชุมชนเมืองท่ีซ�อนอยู�ภายในกิจกรรม นั�นเพราะการปลูกผักเป�นตัวฟ��นสายใย
ระหว�างคนในครอบครัว ชุมชน หน�วยงานเดียวกันซ่ึงนับวันยิ�งหาได�ยากยิ�ง

       ไม�รวมถึงประโยชน�ที่มีอยู�แล�วอย�างด�านสิ�งแวดล�อม  การนำทรัพยากรเหลือใช�
ซ่ึง หมายถึง ขยะในครัวเรือนมาใช�ให�เกิดประโยชน�อย�างสูงสุด การทำปุ�ยหมักชีวภาพ 
สร�างนิสัยการแยกขยะ  หัวใจของกิจกรรม  “สวนผักคนเมือง”  จึงไม�ได�เน�นการปลูก
ผักท่ีใช�พ�น้ท่ีมาก แต�เน�นการปลูกผักในพ�น้ท่ีจำกัดตามลักษณะเขตเมือง เช�น ดาดฟ�า
อาคารสำนักงาน  ระเบียงบ�าน  พ�้นที่รกร�าง  ซึ่งกระบวนการทั�งหมดจะถูกออกแบบ
จัดสรรจากการรวมกลุ�มของบรรดาเหล�าสมาชิกเอง  โดยอาจจะเป�น สมาชิกในบริษัท
เดียวกัน กลุ�มนักเรียน-นักศึกษา กลุ�มหมู�บ�าน ย�อมได�ทั�งนั�น

       ผู�สนใจสามารถลงทะเบียนเข�าร�วมอบรมได�ที ่ศูนย�อบรมสวนพักคนเมือง
ทั�วกรุงเทพ  ทั�งศูนย�อบรมย�านลาดพร�าว 71,  ศูนย�การอบรมที่สวนผักบ�านคุณตา 
สุขุมวิท 62,  ศูนย�อบรมโรงเรียนอิสลาม  วิทยาลัยแห�งประเทศไทย,  ศูนย�อบรมสวน
เกษตรดาดฟ�า สำนักงานเขตหลักส่ี, ศูนย�อบรมโรงแรมพระนครนอนเล�น เขตพระนคร 

       หรือหาข�อมูลเพ��มเติมได�ท่ี โครงการสวนผักคนเมือง  912 ซอยงามวงศ�วาน 31 
ซอยย�อย  7  ถนนงามวงศ�วาน  อำเภอเม ือง  จ ังหว ัดนนทบุร ี   11000 
โทร:  02-591-1195-6  E-mail:  cityfarm2010@hotmail.com  หรือเข�าไปท่ี 
website  www.thaicityfarm.com 

“ และนี่คืออีกหนึ่งวิธีสำหรับการสร�างสรรค�
พ�้นที่สีเขียวของคนเมือง ”

New Trend 
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เสพศิลป�ริมราชดำเนิน
       สำหรับคนไทยแล�วถนนราชดำเนินอาจเป�นเส�นทางที่ดูเงียบสงบ   เนื ่องจากถนนสายนี้เชื ่อมโยงกับประวัติศาสตร�ทางการเมือง 
ความเปลี่ยนแปลงในวิถีทางประชาธิปไตย ตลอดจนเป�นเส�นทางสำหรับพระบรมวงศานุวงศ�ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต�างๆ
 
       แต�สำหรับผู�ที่ชื่นชอบงานศิลปะพวกเขารู�ดีว�าถนนสายนี้  คือ  เส�นทางที่เต็มไปด�วยเสน�ห�   เนื่องจากถนนสายนี้มีแหล�งเสพงานศิลปะ
ชั�นเยี่ยม  ตั�งแต�ต�นถนนจนสุดสาย  ทั�งยังสามารถเยี่ยมชมโดยใช�เวลาไม�นานนัก  โอกาสนี้จึงขออาสาพาท�านท�องเที่ยวเชิงศิลปะให�อิ�มหนำ
บนถนนสายประวัติศาสตร�สายนี้

Feel Free 
หอศิลป�ร�วมสมัยราชดำเนิน

จุดเริ�มสะพานผ�านฟ�าฯ
       จากจุดเริ�มต�นเชิงสะพานผ�านฟ�าลีลาศ  เดินมาอีกนิดบริเวณหัวมุมถนน
ราชดำเนินกลาง จะเห็น  “หอศิลป�สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” 
โดดเด�นเป�นสง�า  พ�้นที่รวมทั�งหมดกว�า  3,700  ตารางเมตรของหอศิลป�ฯ นี้แบ�ง
เป�น 5 ชั�น โดยชั�น 1 เป�นห�องโถงอเนกประสงค�ท่ีประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ�
สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์  ชั�น  2  เป�นลานนิทรรศการแสดงผลงานศิลป�นรุ�นใหม� 
ศิลป�นจากศูนย�ศิลปาชีพ  และจิตรกรรมต�นแบบภาพป�ก  ชั�น 3  จัดแสดงภาพ
ชนะเลิศจิตรกรรมบัวหลวงประเภทต�างๆ  ชั�น 4  แสดงภาพฝ�พระหัตถ�  ศิลป�น
ชั �นเยี ่ยม  และศิลป�นแห�งชาติ   ชั �น  5  เป�นห�องสาธิตการสร�างงานศิลปะ 
และหัตถกรรมต�างๆ

การจัดแสดงงานศิลปะนิทรรศการต�างๆ ของศิลป�นชาวไทย ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยน
กันมาจัดแสดงผลงานเป�นประจำทุกเดือน  ดังนั�นไม�ว�าจะแวะเวียนมาในช�วงใด
ก็จะได�ชื่นชมผลงานศิลปะที่แตกต�างสาขากันออกไปทุกครั�ง
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ถนนราชดำเนินม.ธรรมศาสตร�

หอศิลป�สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ
เป�ดให�บริการ :  วันพฤหัสบดี - อังคาร 
(หยุดวันพุธ)  เวลา   10.00 – 19.00  น.  
ติดต�อสอบถาม  : โทร 0-2281-5360-1

หอศิลป�ร�วมสมัยราชดำเนิน
เป�ดให�บริการ :  วันอังคาร - อาทิตย� 
(หยุดวันจันทร�)   เวลา   10.00 – 19.00  น.  
ติดต�อสอบถาม  : โทร 0-2422-8841

หอศิลป�ถนนเจ�าฟ�า
เป�ดให�บริการ :  วันพุธ - อาทิตย� 
(หยุดวันจันทร�,อังคาร) เวลา   9.00 – 16.00  น.  
ติดต�อสอบถาม  : โทร 0-2282-2640
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สะพานผ�านฟ�าลีลาศ

อนุเสาวรีย�ประชาธิปไตย
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เลี้ยวซ�ายแลขวา พบหอศิลป�ร�วมสมัยป�ายแดง
       เดินข�ามฝ��งมาไม�ไกลจากจุดแรก จะพบหอศิลป�ร�วมสมัยราชดำเนิน โดยพ�้นที่แสดงงาน
ศิลปะแห�งนี้เพ��งเป�ดตัวเมื่อปลายป�ที่แล�ว 
       จุดเด�นของที่นี่ คือ การแสดงภาพศิลปะร�วมสมัยทั�งจากรุ�นเก�า กลาง และใหม� อีกทั�งยัง
เป�นพ�้นที่ในการจัดเสวนาเกี่ยวกับงานศิลปะ ซึ่งวันที่เรามีโอกาสเยี่ยมชมอยู�ระหว�างการแสดง
ศิลปะร�วมสมัยนานาชาติแห�งเอเชีย (The Asian International Art Exhibition หรือ AIAE 
ท่ีดำเนินมาเป�นครั�งท่ี 27 โดยครั�งน้ีประเทศไทยเป�นเจ�าภาพ บนวัตถุประสงค�ต�องการสนับสนุน
ให�มีการแลกเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว�างประเทศในทวีปเอเชีย

       นอกจากผลงานของศิลป�นไทยแล�ว  ยังมีผลงานศิลปะจากประเทศสมาชิก  ทั�ง อิหร�าน 
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ปากีสถาน พม�า ลาว กัมพูชา ฯลฯ รวม เป�นทั�งสิ�น  21  ประเทศ 
250 ผลงาน เข�าร�วมจัดแสดง

ป�ดท�ายพ�พ�ธภัณฑสถานแห�งชาติ หอศิลป�ถนนเจ�าฟ�า
       ลัดเลาะจาก ถนนราชดำเนินสู�  ถนนเจ�าฟ�าฝ��งตรงข�ามสนามหลวง  เชิงสะพานป��นเกล�า
ฝ��งพระนคร  จะพบห�องแสดงนิทรรศการชั�วคราว  ซึ่งจัดแสดงผลงานทัศนศิลป�ของศิลป�น
ชาวไทย  และต�างชาติสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
       นอกจากจะได�ชมความงามทางศิลปะแล�ว ผู�ชมยังจะได�ชมความงามทางสถาป�ตยกรรม
ของอาคารเก�าแก�ที่ได�รับการอนุรักษ�ไว�อย�างสมบูรณ�  พร�อมกับยลความงามของศิลปวัตถุ
หายากท่ีถูกเก็บรักษาไว�อย�างดี อีกทั�งยังมีผลงานของศิลป�นชั�นครู ไม�ว�าจะเป�น ศาสตราจารย�
ศิลป� พ�ระศรี  อาจารย�เขียน ยิ�มสิริ อาจารย�เฟ��อ หริพ�ทักษ�  อาจารย�เฉลิมชัย โฆษิตพ�พัฒน� 
อาจารย�ถวัลย� ดัชนี เป�นต�น

หากใครสนใจต�องการข�อมูลเพ��มเติม  ติดต�อได�ที่  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร�วมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม
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ใส�ใจสุขภาพ รับหน�าร�อน
“ฤดูร�อน” เป�นอีกช�วงเวลาที่ควรดูแลสุขภาพไม�น�อยไปกว�าฤดูกาลอื่น เพราะสภาวะอากาศที่เปลี่ยน
จากหนาวเป�นร�อน อาจเป�นสาเหตุให�ร�างกายต�องปรับตัวกันเป�นพัลวัน ซึ่งอาจเป�นสาเหตุให�ไม�สบาย
เนื้อสบายตัว กระทั�งถึงกับเจ็บไข�ได�ป�วย

Be Strong

Good Food=Good Health
       ขั�นแรกไม�ต�องคิดอะไรที่ไกลตัว  เริ�มที่อาหารการกินของคุณก�อน  หากอยากจะดับร�อน
ต�องเน�นรับประทานอาหารท่ีมีรสจืด  รสขม  และรสเย็น จะเป�นพ�ชผักหรือผลไม�ก็ได� โดยเฉพาะ
พ�ชตระกูลแตงทั�งหลายถือว�ามีบทบาทมากท่ีสุด เช�นแตงกวา แตงโม ฟ�ก แฟง มะระ หรือรากบัว

       หรือถ�าเป�นเคร่ืองด่ืมคงไม�มีอะไรดีไปกว�าน�ำสมุนไพรท่ีจะช�วยดับกระหาย  ซ่ึงน�ำสมุนไพร
น้ีมีให�เลือกหลากหลายชนิดตามสรรพคุณท่ีแตกต�างกันไป เช�น กระเจ๊ียบแดง ช�วยแก�กระหายน�ำ 
ทำให�สดช่ืน ขับป�สสาวะ ช�วยย�อยอาหาร เป�นยาระบายอ�อนๆ หรือป�นดอกเก็กฮวย ช�วยแก�ร�อนใน 
กระหายน�ำ ลดอาการครั�นเน้ือครั�นตัวจากอากาศร�อนได�

Application Health ข�อมูลสุขภาพดีเริ�มท่ีปลายนิ�ว
       ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีก�าวหน�าถึงขีดสุด  เรียกได�ว�าโลกทั�งใบอยู�แค�ปลายนิ�ว  แค�เพ�ยง
สัมผัสสมาร�ทโฟน  จะค�นหา  หรือสื่อสารกับใครก็ทันใจ   เชื่อว�าบนหน�าจอสมาร�ทโฟนของ
แต�ละท�านคงเต็มไปด�วย  Application  มากมาย  ฉะนั�นไม�ใช�เรื่องยากแต�อย�างใด  หากเพ�ยง
เล่ือนปลายนิ�วมากดโทรศัพท�เพ�อ่ดาวน�โหลด  Application  ด�านสุขภาพมาเพ��มอีกสักหน�อย

       อย�าง  Application  ฟรีที่ชื่อ  “DoctorMe”  ซึ่งผู�ใช�สามารถเรียนรู�วิธีการปฏิบัติตน
เมื่อเกิดอาการเจ็บป�วย เกิดเหตุฉุกเฉิน  รวมทั�งข�อมูลเกี่ยวกับโรค  กระทั�งแนะนำวิธีการดูแล
ตนเองเบื้องต�นจากอาการเจ็บป�วยต�างๆ  ได�อย�างรวดเร็ว  หรือในเรื่องของอาหารการกิน
ทั�งคาว-หวานในช�วงหน�าร�อนทำให�คุณเริ�มทนไม�ไหวกับน�ำหนักตัวท่ีมากข้ึน สามารถดาวน�โหลด 
Application ที่ชื่อ  “OnDiet”   ซึ่งมีทั�งโปรแกรมลดน�ำหนัก  แนะนำวิธีการออกกำลังกาย
ท่ีถูกต�อง การเลือกบริโภคอาหารให�เหมาะสม และหากใครอาการไม�สู�ดีนัก สามารถดาวน�โหลด 
Application  จากโรงพยาบาลได�โดยตรงเพ�ยงพ�มพ�ช่ือโรงพยาบาลท่ีคุณจะใช�บริการในช�อง
ค�นหาเพ�อ่ศึกษาข�อมูลก�อนเข�ารับบริการ เป�นต�น

เพ�ยงเท�าน้ีคุณก็ยิ�มรับกับหน�าร�อนได�แล�ว

เพ�อ่ป�องกันไม�ให�เกิดป�ญหาในเร่ืองสุขภาพ เราควรเตรียมตัวด�วยการปรับความเคยชินบางด�าน
ในชีวิตประจำวันท่ีมีความสำคัญ  และเป�นประโยชน�ต�อสุขภาพ เ พ�อ่ช�วยให�คุณสุขภาพแข็งแรง 
และมีความสุขได�กับหน�าร�อนน้ี
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Lucky me 

Lucky me!
สวัสดีท�านผู�อ�านทุกท�าน เป�นอย�างไรกันบ�างคะกับวารสารรูปแบบใหม� 
“From the Air for the Air” ของ BIG เชื่อว�าหลายท�านคงได�รับสาระความรู� 
และเทคโนโลยีใหม�ๆ ไปไม�มากก็น�อย หลังจากที่เราเต็มอิ�มกับข�อมูลข�าวสาร
ที่เรานำเสนอท�านผู�อ�านไปแล�ว “Lucky me” ขอเชิญทุกท�านร�วมสนุก
กับการตอบคำถาม เพ�่อรับของที่ระลึกจาก BIG 
และคำถาม “From the Air for the Air” ในฉบับนี้ คือ

คำถาม 1

คำถาม 2

ส�งคำตอบของท�าน พร�อมเขียน ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงานป�จจุบัน และที่อยู�สำหรับจัดส�งของรางวัลมาที่ 
corporate_communication@bigth.com
สำหรับผู�ตอบถูก และเร็วที่สุด 5 ท�าน จะได�รับของที่ระลึกจาก BIG ทางเราจะจัดส�งของรางวัลไปให�ท�าน

สำหรับฉบับหน�า “Lucky me” จะมีกิจกรรมอะไรมาให�ท�านได�ร�วมสนุก ต�องอดใจรอพบกันในฉบับหน�านะคะ  

ก�าซที่ถูกนำมาใช�ในปฏิกริยาเคมี 
โดยสามารถดักจับกำมะถันในน�ำมันดิบ 
ทำให�น�ำมันที่ถูกกลั�นออกมามีปริมาณ
กำมะถันอยู�ในระดับมาตรฐาน
ตามข�อกำหนดยูโร 4  คือ 

A : ไนโตรเจน B : ไฮโดรเจน

ก�าซซึ่งมีส�วนสำคัญในกระบวนการผลิต 
PCB (Printed Circuit Board) 
ซึ่งเป�นส�วนประกอบพ�้นฐานที่สำคัญ
ของวงจรอิเล็กทรอนิกส� ให�มีคุณภาพ  คือ

A : ไนโตรเจน B : ออกซิเจน




	Big New edit2
	00 cover back
	00 cover front
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	cover_b



