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Solution for Improving Water Quality
  xygen nnovativeI

O2 ตัวช�วยสำคัญในกระบวนการ
ผลิตน้ำประปา Universal Utilities

N2 กับมาตรฐานความปลอดภัย
สายการบิน Thai AirAsia X

Interview



          สวัสดีครับ กลับมาพบกับ From the Air for the Air กันอีกครั้งกับฉบับที่ 2 ของป� 2557 แล�วนะครับ ฉบับนี้

มีเรื่องราวที่น�าสนใจมาให�ผู�อ�านได�เข�าถึง และเข�าใจเรื่องราวของก�าซได�มากขึ้น จะเห็นเราได�ว�าก�าซอยู�ใกล�ตัวเราจริงๆ 

และมีส�วนสำคัญกับการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน เรื่องแรกที่อยากนำเสนอก็คือการนำก�าซออกซิเจน

ไปเพิ ่มคุณภาพน้ำประปาที ่เราใช�กันทุกวันนี ้ ผ�านเทคโนโลยีการผลิตโอโซน ผ�านบทสัมภาษณ�อย�างเจาะลึกกับ

คุณนิพนธ� บุญเดชานันทน� กรรมการผู�จัดการของบริษัท ยูนิเวอร�แซล ยูทีลิตี้ส� จำกัด ซึ่งเป�นบริษัทที่รับบริหาร และ

บำบัดน้ำประปาให�กับการประปาส�วนภูมิภาค คราวนี้เราก็จะได�ทราบว�าน้ำประปาที่ใช�นั้นมีที่มาที่ไปเป�นอย�างไร อีกเรื่อง

ที่อยากจะเกริ่นนำให�ทุกคนทราบกันก็คือ การใช�ก�าซไนโตรเจนกับอุตสาหกรรมการบิน หลังจากที่เราลงบทสัมภาษณ�

เก่ียวกับการใช�ก�าซไนโตรเจนกับการเติมลมยางล�อรถแข�งกันมาแล�ว คราวน้ีมาลองสัมผัสประสบการณ�การใช�ก�าซไนโตรเจน

เติมลมยางล�อเครื่องบินกันบ�าง แต�บทบาทของก�าซไนโตรเจนยังไม�จบแค�นั้น ยังมีการนำก�าซไนโตรเจนไปใช�ประโยชน�

กับอุปกรณ� และชิ้นส�วนประกอบของเครื่องบินในจุดอื่นๆ อีกด�วย ซึ่งหลายคนอาจจะไม�เคยทราบมาก�อนในบทสัมภาษณ�

ที ่น�าสนใจ โดยได�รับเกียรติจากสายการบิน Thai AirAsia X มานั่งพูดคุยอย�างเป�นกันเองกับเรื ่องราวที ่ผู �อ�าน

ไม�ควรพลาด และอีกหลากหลายเรื่องราวที่น�าสนใจเกี่ยวกับก�าซที่สอดแทรกอยู�ในคอลัมน�ต�างๆ ซึ่งเป�นบทพิสูจน�ได�ว�า 

“ก�าซมีบทบาทสำคัญ เพื่อช�วยให�ความเป�นอยู� และคุณภาพชีวิตของผู�คนดีขึ้น”
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       “น้ำ” หนึ ่งในป�จจัยพื ้นฐานสำคัญสำหรับทุกชีวิต  ดังนั ้น “น้ำประปา” จึงเป�นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที ่ภาครัฐ
เป�นผู�ดำเนินการเพื่อให�บริการกับประชาชนได�ใช�อุปโภคและบริโภค 
       ด�วยความเจริญของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ทำให�ปริมาณการใช�น้ำประปามีความต�องการมากขึ้น 
ภาครัฐจึงเป�ดโอกาสให�บริษัทเอกชนได�เข�ามาช�วยสนับสนุนการดำเนินการน้ำประปาในหลายพื้นที่ เพื่อให�น้ำประปาเข�าถึงในทุกชุมชน
ได�มากที่สุด  บริษัท ยูนิเวอร�แซล ยูทีลิตี้ส� จำกัด (UU) คือหนึ่งในบริษัทเอกชนผู�ดำเนินกิจการการให�บริการน้ำประปาร�วมกับ
ภาครัฐในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด ได�เป�นส�วนหนึ่งในการสนับสนุนนวัตกรรม
กระบวนการผลิตน้ำประปาด�วยเช�นกัน

       ในคร้ังน้ี เราได�รับโอกาสพิเศษ สัมภาษณ� คุณนิพนธ� บุญเดชานันทน� กรรมการผู�จัดการ บริษัท ยูนิเวอร�แซล ยูทีลิต้ีส� จำกัด (UU) 
เพื ่อรับรู �ความเป�นมาของบริษัทเอกชนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และทำความเข�าใจถึงนวัตกรรมกระบวนการพัฒนา
ระบบความสะอาดของน้ำประปา ซึ่งทำให�ประเทศไทยก�าวสู�การเป�นผู�นำในการผลิตน้ำประปาของภูมิภาคได�
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•  จุดเร่ิมต�นของการดำเนินธุรกิจของ UU
บริษัท ยูนิเวอร�แซล ยูทีลิตี ้ส� จำกัด (UU)  เป�นบริษัทในเครือของ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 
หรือ อีสท�วอเตอร� ท่ีมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการโลจีสติกส�น้ำดิบ
ผ�านท�อส�งน้ำขนาดใหญ� ให�แก�ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค 
สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝ��งทะเลภาคตะวันออก เช่ือมโยงแหล�งน้ำดิบ
จาก ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ด�วยท�อส�งกว�า 350 กิโลเมตร
สำหรับ UU ก�อต้ังข้ึนเม่ือป� พ.ศ. 2541  โดยมีภารกิจหลักในการบริหาร
ระบบน้ำประปาแบบครบวงจร ท้ังระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน และระบบผลิต
น้ำประปาจากน้ำทะเล ป�จจุบันมีทุนจดทะเบียน 510 ล�านบาท และมีโครงการ
ที่ได�รับสัมปทานอยู� 12 โครงการทั่วประเทศ ส�วนใหญ�พื้นที่ปฏิบัติการ
อยู�ท่ีภาคตะวันออก นอกจากน้ีแล�วยังมีท่ีจังหวัดนครสวรรค� พิษณุโลก 
ซ่ึงอยู�ทางภาคกลางตอนบน และท่ีเกาะสมุย ทางภาคใต� 
 
•  บริการหลักและรองของ UU 
อย�างแรกเราเน�นเร่ืองงานสัมปทานน้ำประปาแบบระยะยาว (Long-term 
Concession Contract) เป�นน้ำประปาจากผิวดิน และน้ำประปาจากน้ำทะเล 
ต�อมาคือ การรับจ�างบริหารจัดการ ดูแลการผลิต และบำรุงรักษา (Operation & 
Management) ระบบผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย สำหรับลูกค�าท่ีมี
โรงงานอยู�แล�ว และสุดท�ายด�านวิศวกรรมคือ บริหารและเป�นที่ปรึกษา
ด�านการลดน้ำสูญเสีย (Non-Revenue Water Management) ป�จจุบัน
เรามีโครงการท่ีได�รับสัมปทานอยู� 12 โครงการ เป�นแบบระยะยาว 15-30 ป� 
11 โครงการ แบบ O&M 6 ป� 1 โครงการ มีกำลังการผลิตประมาณ 
360,000 ลูกบาศก�เมตร / วัน ดูแลน้ำประปาให�กับคนไทยมากกว�า 
168,000 ครัวเรือน และบริหารระบบท�อส�งน้ำประปาความยาวรวมกว�า 
2,400 กิโลเมตร
นอกจากน้ี UU กำลังดำเนินการพัฒนาธุรกิจใหม�ๆ  อีกหลายโครงการ อาทิ 
ธุรกิจสัมปทานน้ำเย็น (Chilled Water) สำหรับระบบปรับอากาศและโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงได�เร่ิมโครงการแรกไปแล�ว โครงการด�าน Waste to Energy 
การจัดการขยะเพื่อนำมาใช�ผลิตพลังงานไฟฟ�า โครงการระบบบำบัด
เพ่ือนำน้ำกลับมาใช�ใหม� (Recycled Water) และธุรกิจรถผลิตน้ำประปา
และน้ำด่ืมเย็นเคล่ือนท่ี

•  สัดส�วนการให�บริการที่ UU ดำเนินการอยู�
การให�บริการหลักๆ ของ UU คืองานสัมปทานน้ำประปาแบบระยะยาว 
คิดเป�นร�อยละ 90 ของธุรกิจท้ังหมด เพราะเป�นรูปแบบธุรกิจท่ีมีเสถียรภาพ 
และมีกระแสรายได�ที่แน�นอน 

•  การจัดการน้ำประปาให�กับกลุ�มอุตสาหกรรม และกลุ�มครัวเรือน 
    เหมือนกันหรือมีความแตกต�างกัน
ภารกิจกลักของ UU คือการผลิตและส�งจ�ายน้ำประปาที่มีคุณภาพ 
ดังนั ้น ไม�ว�าจะอยู � ในภาคครัวเรือน หรือภาคอุตสาหกรรมก็ตาม 
ม่ันใจได�เลยว�าจะได�รับบริการท่ีดี และน้ำประปาท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดแน�นอน 
โดยเฉพาะอย�างย่ิงในเร่ืองของคุณภาพน้ำประปาท่ีเป�นไปตามมาตรฐาน
ขององค�การอนามัยโลก (WHO) และได�มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม 
หรือ มอก. 

•  จุดเริ่มต�นของการนำออกซิเจนเข�ามาในกระบวนการผลิตโอโซน
ประสบการณ�จากท่ีได�เข�าไปศึกษาดูงานท่ีต�างประเทศ ท้ังญ่ีปุ�น เกาหลี 
สหรัฐอเมริกา เราพบว�าส�วนใหญ�จะเป�นระบบการผลิตน้ำประปาแบบ 
Advanced Water Treatment ซึ่งเป�นการนำโอโซนเข�ามาใช�ทดแทน
สารเคมี หรือทดแทนคลอรีน เพราะคุณสมบัติของโอโซน สามารถฆ�าเช้ือโรค
ได�ดีกว�าคลอรีนกว�า 3,200 เท�า สามารถกำจัดส่ิงสกปรกต�างๆ ท้ังโลหะหนัก 
สี กล่ิน เช้ือไวรัสแบคทีเรียต�างๆ ได�ดีมาก ดังน้ันเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การผลิตน้ำประปาของประเทศไทย และเพ่ือให�ประชาชนได�ใช�น้ำท่ีสะอาด
เพ่ิมมากข้ึน เราจึงตัดสินใจนำโอโซนเข�ามาใช�ในระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ� 
ซึ่งปกติเราจะเห็นการใช�โอโซนแต�เฉพาะการผลิตน้ำดื่มเล็กๆ เท�านั้น 
อาจกล�าวได�ว�าเราเป�นรายแรกในประเทศไทยท่ีนำโอโซนมาใช�ในการผลิต
น้ำประปาก็ว�าได� 
อีกป�จจัยหนึ่งเนื่องจากในป�จจุบันคุณภาพของน้ำดิบนั้นแย�ลง การใช�
ออกซิเจนควบคู�กับกระบวนการสร�างโอโซน เพื่อปรับคุณภาพน้ำดิบ
ก�อนเข�าสู�ระบบกรองน้ำประปาเป�นกระบวนการท่ีช�วยแก�ป�ญหาคุณภาพน้ำดิบ
ได�ดีท่ีสุด ถึงแม�ต�องแลกด�วยค�าใช�จ�ายท่ีเพ่ิมข้ึน แต�เราคิดว�าเป�นการลงทุน
ท่ีคุ�มค�า นอกจากจะได�น้ำประปาท่ีมีคุณภาพดีแล�วยังถือได�ว�าเป�นแนวทาง
ในการสร�างความย่ังยืนให�กับระบบการบริหารแหล�งน้ำดิบได�อีกด�วย 
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•  มีการจัดการดูแลระบบการส�งจ�าย และลดการสูญเสียน้ำทางท�อ
    อย�างไร
ท่ี UU เรามีเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบท�อประปาท่ีทันสมัย เช�น 
การลดการสูญเสียจากระบบการส�งจ�ายน้ำ โดยแบ�งพื้นที่ท�อจ�ายน้ำ
ออกเป�นพ้ืนท่ีย�อย หรือ District Metering Area (DMA) เพ่ือตรวจสอบ
การไหลหรือแรงดันของน้ำ โดยมีระบบรายงานผลแบบ Real-Time 
ถ�าแรงดันน้ำในเส�นท�อมีความผิดปกติ  ระบบจะแจ�งเตือนทันที
ผ�านโทรศัพท�มือถือของผู�รับผิดชอบ เพ่ือให�สามารถดำเนินการซ�อมแซม
แก�ไขอย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงท่ีผ�านมาช�วยลดการสูญเสีย
ได�เป�นอย�างดี

•  UU กับความรับผิดชอบต�อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล�อม
พนักงานทุกคนของ UU ตระหนักเสมอว�าเราคือส�วนหนึ่งของชุมชน 
เราจึงได�ทำกิจกรรมและโครงการดีๆ เพ่ือตอบแทนส่ิงดีๆ กลับคืนสู�ชุมชน
อย�างต�อเนื่อง โดยแบ�งได�เป�น 4 โครงการหลัก 
โครงการแรก โครงการด�านการศึกษา (Educational Program) 
ภายใต�แนวคิด “สายสืบน้ำสูญเสีย” ท่ีเป�ดโอกาสให�เยาวชนเข�ามาศึกษา
ดูระบบการทำงานในโรงกรองน้ำประปา  โดยมีเจ�าหน�าท่ีคอยให�ความรู�
และสอนวิธีการหาท�อแตกท�อร่ัว เพ่ือเป�นการลดการสูญเสียของน้ำประปา 
โครงการท่ีสอง โครงการด�านส่ิงแวดล�อม (Environmental Program) 
มุ�งเน�นการรักษาและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ เช�น จัดกิจกรรมปลูกป�า
เพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาแม�น้ำคูคลองร�วมกันกับชุมชนในพื้นที่  
โครงการท่ีสาม โครงการสนับสนุนชุมชน (Community Development 
Program) โดยสนับสนุนกิจกรรมต�างๆ ของชุมชน อาทิ การฝ�กอาชีพ
ให�กับคนในชุมชน การเข�าร�วมกิจกรรมในโอกาสวันสำคัญต�างๆ 
โครงการท่ีส่ี โครงการด�านการบริจาคเพ่ือสาธารณะกุศล (Charitable 
Program) เป�นการบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือเข�าร�วมกิจกรรม เพ่ือช�วยเหลือ
งานด�านสาธารณะกุศลต�างๆ 

•  รายละเอียดการใช�โอโซนในระบบการผลิตน้ำประปา
โดยปกติท่ัวไป การผลิตน้ำประปาจะมีข้ันตอนในการผลิตอยู� 7 ข้ันตอน 
คือ รับน้ำดิบเข�ามา แล�วเติมสารเคมีเพื่อให�เกิดการตกตะกอน และ
ปรับสภาพความเป�นกรดด�าง เมื่อน้ำตกตะกอนแล�ว ก็นำไปกรอง
ด�วยกรวดและทรายกรอง แล�วค�อยเติมคลอรีน เพ่ือฆ�าเช้ือโรค จากน้ัน
ก็ต�องวิเคราะห�คุณภาพน้ำ และส�งจ�ายสู�ครัวเรือนต�อไป
การใช�โอโซนน้ันจะเข�ามาในกระบวนการรับน้ำดิบ และปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เพื่อช�วยให�คุณภาพน้ำดิบดีขึ ้นก�อนดำเนินการในขั้นตอนต�อๆ ไป 
ผลที่ได�คือ การผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถลด
การใช�สารเคมีลงได� ผลทดสอบในห�องทดลองทางวิทยาศาสตร�พบว�า
เมื่อลดการใช�สารเคมีลง สารที่อยู�ในกลุ�มสารก�อมะเร็ง หรือที่เรียกว�า
ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes หรือ THMs) ก็มีปริมาณลดน�อยลง 
หรือแทบไม�มีเลย 
    
•  ช�วงเริ่มต�นใช�ระบบโอโชนมีป�ญหาอุปสรรคอย�างไรบ�าง
เราเริ่มทดลองใช�มาก�อนหน�านี้แล�วแต�ไม�ประสบผลสำเร็จ เนื่องจาก
ระบบโอโซนที่เริ่มใช�ผลิตจากออกซิเจนในอากาศ ซึ่งมีความเข�มข�นของ
ออกซิเจนไม�มากพอท่ีจะนำมาผลิตโอโซนให�ได�คุณภาพ จากประสบการณ�
ในครั้งนั้นเราได�พัฒนาเทคโนโลยีให�ดีขึ้น เปลี่ยนเป�นระบบใหม�ที่ ใช�
ออกซิเจนเข�มข�นมาผลิตโอโซน โดยทดลองใช�กับกิจการประปาฉะเชิงเทรา
เป�นที่แรก โดยได�การสนับสนุนออกซิเจนจาก BIG ซึ่งผลที่ออกมา
ประสบผลสำเร็จเป�นอย�างดี โดยเทคโนโลยีท่ีเข�ามาช�วยก็เป�นของคนไทย 
โดยกลุ�มวิศวกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
ซ่ึงมีคุณภาพสูงไม�แพ�ของต�างประเทศท่ีมีราคาแพงมาก โดยหลักการคือ
การใช�ไฟฟ�ากำลังสูง 15,000-20,000 โวลต� ทำให�ออกซิเจน (O2) 
แตกเป�นอะตอมออกซิเจนเดี่ยว (O) แล�วจับกับออกซิเจนปกติ (O2) 
กลายเป�น โอโซน (O3)

•  ป�จจุบัน UU ได�ใช�ออกซิเจนมาช�วยในการผลิตโอโซน ในทุกพ้ืนที่
    หรือยัง และมีผลต�อค�าน้ำประปาหรือไม�
ในป�น้ีถือเป�นการเร่ิมต�นใช�ระบบน้ีกับ 3 พ้ืนท่ี เทียบขนาดก็ประมาณ 25% 
และตามแผนงานในป�หน�า เราตั้งเป�าไว�ว�าจะใช�ระบบนี้ให�ครบทุกพื้นที่ 
ส�วนค�าน้ำประปาก็ยังเป�นอัตราเดิม ในการลงทุนเพ่ิมเติมกับระบบโอโซน 
สิ่งที่เราได�กลับมานอกจากคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น มาตรฐานที่สูงขึ้นแล�ว 
ค�าใช�จ�ายในการใช�สารเคมีก็ลดลงด�วยเช�นกัน  คนทั่วไปอาจจะมองว�า
ถ�าเอกชนเข�ามาดูแลน้ำประปาแล�วจะทำให�น้ำประปาแพงขึ้น ซึ่ง
ในความเป�นจริงนั ้น อัตราค�าน้ำที ่จัดเก็บเป�นไปตามประกาศของ
หน�วยงานราชการท่ีกำกับดูแลเราอยู� เช�น การประปาส�วนภูมิภาค หรือ 
เทศบาลต�างๆ
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•  UU มีเป�าหมายในการดำเนินงานในอนาคตอย�างไรบ�าง
ตามนโยบายท่ีเราต�องการเป�นผู�ผลิตและจำหน�ายน้ำประปาท่ีมีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการกรองน้ำเพ่ือการบริการสินค�าท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
ซ่ึงแน�นอนว�ากลุ�มอุตสาหกรรมได�น้ำท่ีมีคุณภาพดีข้ึน และเป�นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให�ดีข้ึนด�วยเช�นกัน หน่ึงในพันธกิจของเราคือ
การเป�นผู�นำในระบบการผลิตน้ำประปาท่ีมีคุณภาพ เราตัดสินใจลงทุนในระบบโอโซนสำหรับกิจการประปาขนาดใหญ�เป�นเจ�าแรก  เพ่ือตอบภารกิจ
ที่เราจะเป�นผู�นำธุรกิจน้ีในประเทศไทย

•  สำหรับธุรกิจการผลิตน้ำประปาในระดับภูมิภาคเราเป�นอย�างไร
ถ�าเทียบกับกลุ�มประเทศที่ติดกับเรา ต�องถือว�า UU เป�นผู�นำในระบบบริหารจัดการน้ำประปา ด�วยการพัฒนาทางด�านเทคโนโลยีและ
ความพร�อมของเงินลงทุน ป�จจุบันเรากำลังขยายการลงทุนเข�าไปที่ประเทศเพื่อนบ�าน ซึ่งภายในป�นี้น�าจะเห็นความชัดเจน นอกจากนั้น
เรากำลังเข�าไปศึกษาเพื่อให�บริการเรื่องระบบบำบัดเพื่อนำน้ำกลับมาใช�ใหม� (Recycled Water) ที่ มัลดีฟ ซึ่งเรามีความสัมพันธ�ที่ดีอยู� 
โดยสรุป เราวางกรอบแผนงานการขยายธุรกิจไว�คือ

ธุรกิจเดิม  พื้นที่ใหม�  :  การขยายธุรกิจน้ำประปา ในพื้นที่ใหม�ของประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ�าน
ธุรกิจใหม�  พื้นที่เดิม  :  ธุรกิจรถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มเย็นเคลื่อนที่
ธุรกิจใหม�  พื้นที่ใหม�  :  ระบบน้ำเย็น (Chilled Water) ระบบการจัดการขยะเพื่อนำมาใช�ผลิตพลังงานไฟฟ�า (Waste to Energy) 
                 ระบบบำบัดเพื่อนำน้ำกลับมาใช�ใหม� (Recycled Water)
     
•  ในฐานะผู�นำในการผลิตน้ำประปา อยากฝากอะไรถึงผู� ใช�น้ำ
น้ำในบ�านเรามีอยู �จำกัด เราควรใช�น้ำอย�างประหยัดตามความจำเป�น  เพราะเป�นทรัพยากรสำคัญของชาติ  ดังพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวที่ว�า “ขาดไฟเราอยู�ได� ขาดน้ำเราอยู�ไม�ได�” ฉะนั้นทุกคนควรเห็นความสำคัญของน้ำ และใช�น้ำอย�างรู�คุณค�า

•  ในกรณีวิกฤตการณ�ต�างๆ UU มีจะส�วนช�วยเหลือสังคมได�อย�างไร
ตัวอย�างที่เห็นได�ชัดที่สุดคือในช�วงที่เกิดน้ำท�วมเมื่อป� 2554 ที่ผ�านมา 
ที่อำเภอเมืองนครสวรรค� ในพื้นที่ปฏิบัติการของเรา เราปฏิบัติการอยู� 
2 เรื่องหลัก หนึ่งคือเราสามารถผลิตและส�งจ�ายน้ำประปาได�เหมือน
เหตุการณ�ปกติ และสองเราได�ให�บริการรถน้ำสะอาดเคลื่อนที่เพื่อ
ช�วยประชาชนในพื้นที่ด�วยรถกรองน้ำเคล่ือนที่ของเรา ดังนั้นประชาชน
ในพ้ืนท่ีดังกล�าว จึงได�มีน้ำสะอาดไว�ใช�ในการอุปโภค บริโภค ถึงแม�จะประสบ
ภัยน้ำท�วมอยู�ก็ตาม  

         จากที่ได�พูดคุยและรับรู�ถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบน้ำประปาของ บริษัท ยูนิเวอร�แซล ยูทีลิตี้ส� จำกัด นั้น BIG รู�สึกภูมิใจ

เป�นอย�างย่ิงท่ีได�มีส�วนร�วมสนับสนุนก�าซออกซิเจน ในกระบวนการสร�างโอโซนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพน้ำดิบของการผลิตน้ำประปา นับว�าเป�นอีกหน่ึง

ความร�วมมือท่ีช�วยสร�างนวัตกรรมความก�าวหน�าและมาตรฐานใหม� ให�กับธุรกิจการผลิตน้ำประปาของไทยท่ีกำลังขยายตัวรองรับการเจริญเติบโต 

ทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนผู�ใช�น้ำทั่วไป ตลอดจนเป�นการส�งเสริมให�ธุรกิจไทยก�าวสู�การเป�นผู�นำในธุรกิจน้ำประปาของภูมิภาคนี้
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•  ก�าวแรกของไทยแอร�เอเชียเอ�กซ�
สายการบินไทยแอร�เอเชียเอ�กซ�เพิ่งจะก�อตั้งขึ้นในป�นี้โดย
ได�จดทะเบียนเม่ือต�นเดือนมกราคม 2557 เกิดจากร�วมทุน
กันระหว�าง บริษัท ไทยแอร�เอเชีย และบริษัท แอร�เอเชียเอ�กซ� 
ของมาเลเชีย ณ ตอนนี้มีเครื่องบินทั้งหมด 2 ลำ เป�น
เครื่องแบบ Airbus A330-300 จากประเทศฝรั่งเศส
ซึ ่งได�วางแผนการบินในแบบ Schedule Flight ไปที ่
ประเทศญี่ปุ�น และเกาหลีใต� ซึ่งเป�นการบินไกลในระยะ 
4 ช่ัวโมงบินข้ึนไป เคร่ืองบินก็จะลำใหญ�กว�า สามารถลำเลียง
ผู�โดยสารได� 377 ที่นั่ง ส�วนแผนการที่จะเป�ดเส�นทางการ
บินไปประเทศญ่ีปุ�น คือ 1 กันยายน 2557 ในช�วงเร่ิมต�น
ไทยแอร�เอชียเอ�กซ�จะเป�ดทำการบินเพียง 2 เส�นทาง 
แต�ในอนาคตอาจมีการขยายเส�นทางการบินไปประเทศ
ออสเตรเลีย และยุโรปด�วย รวมถึงมีแผนในการจัดซื้อ
เครื่องบินเพิ่มเติม

•  เป�าหมาย และปณิธานในการดำเนินงาน
ในธุรกิจการบินเรื่องความปลอดภัย (Safety) เป�นเรื่อง
ที่สำคัญที่สุด รองลงมา คือการตรงเวลา (On Time 
Performance) และอีกอย�างหนึ่งที่ไทยแอร�เอเชียเอ�กซ�
เน�นท่ีสุด คือราคาประหยัดทุกคนต�องบินได� ซ่ึงเราพยายาม
จะรวมทุกอย�างเข�าด�วยกัน แต�ท้ังน้ีท้ังน้ันเราก็จะไม�ท้ิงเร่ือง
ความปลอดภัย และไม�ยอมรับเรื่องอะไรที่ผิดกฏหมาย
หรือไม�ถูกต�องอย�างเด็ดขาด

•  รายละเอียดการจัดการเรื่องความปลอดภัยที่ต�องมาก�อนเสมอ 
     ปกติบริษัทผู�ผลิตเครื่องบินจะกำหนดว�า บริษัท Operator หรือสายการบินต�องทำ Preventive Maintenance เพื่อการตรวจสอบก�อนระยะ 
และ On Condition Program ยกตัวอย�างบริษัทผู�ผลิตเคยพบว�าสายการบินหนึ่งเคยประสบป�ญหาขณะที่เครื่องบินมีชั่วโมงบินเท�านี้ เพราะฉะนั้น
ผู�ผลิตจะระบุมาเลยว�าก�อนถึงชั่วโมงตรงนี้ต�องตรวจ เพื่อเป�นการป�องกันเอาไว�ก�อนป�ญหาส�วนใหญ�ที่แสดงให�เห็นก็คือ สนิม รอยแตก รอยร�าว 
ซึ่งบริษัทผู�ผลิตจะเตือนมาก�อน ดังนั้นสายการบินก็มีหน�าที่ต�องปฏิบัติตาม ถ�าเราไม�ทำทางบริษัทผู�ผลิตก็จะออกเอกสาร Service Bulletin (SB) 
ซึ่งกฏหมายทางการบินบังคับใช� หากไม�ปฏิบัติตามเครื่องบินจะไม�สามารถทำการบินได� ถึงแม�จะไม�ได�มีทีมผู�เชี่ยวชาญจากบริษัทผู�ผลิตมาตรวจสอบ
แต�จะใช�เอกสารในการควบคุม โดยสายการบินจาทท่ัวโลกต�องกรอกท้ังหมด และส�งกลับท่ีบริษัทผู�ผลิตเพ่ือกำหนดมาตรฐานเวลาในการตรวจสอบใหม� 
เป�นการช�วยลดค�าใช�จ�ายในการตรวจสอบ เปรียบเสมือนการดูแลผู�ซ้ือภายหลังการขายท่ีมีการดูแล และติดตามโดยตลอด ซ่ึงบริษัทผู�ผลิตเคร่ืองบิน
ในโลกนี้จะมีอยู� 2 รายหลักในโลก คือ Boeing จากอเมริกา และ Airbus จากกลุ�มประเทศ EU ส�วนรายย�อยอื่นๆ ก็มีอีกบ�าง

     การตรวจสอบเครื่องบินก�อนการขึ้นบินนั้นเป�นข�อบังคับจากกรมการบินพลเรือนแห�งประเทศไทย ซึ่งทุกสายการบินจะต�องมีโปรแกรมการตรวจ
สอบไปให�กรมการบินพลเรือนว�ามีระยะเวลาซ�อมบำรุงเครื่องบินเป�นอย�างไร ตั้งแต�การตรวจสอบประจำวัน (Daily Check) ก�อนขึ้นบินทุกวัน 
การตรวจประจำสัปดาห� (Weekly Check) และยังมีการแบ�งย�อยเป�น A Check คือ การเปลี่ยนส�วนประกอบอุปกรณ� และน้ำมันเครื่องทุกๆ 
400 ชั่วโมง ต�อมาก็คือ C Check เป�นการทำป�ละ 1-2 ครั้ง ทุกครั้งก�อนการขึ้นบินเจ�าหน�าที่ที่เป�น License Engineer ต�องไปเตรียมความพร�อม
ของเคร่ืองบินท้ังลำ (Pre-Flight Inspection) ก�อนท่ีนักบินจะมาทำการตรวจสอบ Pre-Flight Inspection ตามคู�มือนักบินอีกคร้ังก�อนทำการบิน 
ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได�ว�าทุกส�วนประกอบของเครื่องบินได�รับการตรวจสอบ และต�องมีการลงชื่อรับรอง “ความสมควรเดินอากาศ” (Airworthiness
Release) ทุกครั้งก�อนขึ้นบินจาก License Engineer
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(CO2)ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 
Market Update ฉบับนี้ ภูมิใจนำเสนอ

เรื่องราวเกี่ยวกับก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 

(CO2) อีกด�านหนึ ่งท ี ่ม ีค ุณประโยชน� 

และนำไปใช� ในหลากหลายอุตสาหกรรม 

แต�หลายคนอาจไม�เคยรู� รู�เพียงคร�าวๆ ว�า

คนเราหายใจเข�าเอาก�าซออกซิเจนเข�าไป

และหายใจออกเอาก�าซคาร�บอนไดออกไซด�

ออกมา แต�ฉบับนี ้ เราจะพาไปรู �จ ักกับ

ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ให�มากขึ้น

คุณสมบัติทั่วไปของ CO2

       ในสภาวะปกติจะเป�นก�าซไม�มีสี ไม�มีกลิ่น ไม�มีรส หนักกว�าอากาศ หากถูกอัดด�วยความดันและทำให�เย็นลง จะอยู�ในสถานะของเหลวและของแข็งได� 
ถ�าอยู�ในรูปของเหลว จะเรียกว�าคาร�บอนไดออกไซด�เหลว (Liquid Carbon Dioxide)  ถ�าอยู�ในรูปของแข็งเป�นผลึกเย็น เรียกว�า น้ำแข็งแห�ง (Dry Ice) 
ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�มีอยู�ทั่วไปในบรรยากาศของโลก โดยปกติจะมีสัดส�วนของก�าซนี้อยู�ประมาณ 0.03% นอกจากนี้ ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ยัง
สามารถเกิดขึ้นได�จากการเผาไหม�อย�างสมบูรณ�ของเชื้อเพลิงที่มีธาตุคาร�บอนเป�นองค�ประกอบ เช�น ไม� ถ�านหิน ก�าซธรรมชาติ น้ำมันป�โตรเลียม 
และสารอินทรีย�ชนิดต�างๆ ในการผลิตทางอุตสาหกรรม อาจผลิตก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ได�จากปฏิกิริยาเคมีหลายแบบ
 
       ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�มีบทบาทสำคัญต�อการดำรงชีพของท้ังมนุษย� สัตว� และพืช เป�นสารต้ังต�นท่ีพืชใช�ผลิตอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห�แสง 
ในด�านอุตสาหกรรมนั้น คาร�บอนไดออกไซด�ถูกนำมาใช�ประโยชน�ในหลายๆ ด�าน โอกาสการเกิดพิษของก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ในการทำงานโดยปกติ
มีโอกาสเกิดข้ึนได�น�อย อย�างไรก็ตามหากได�รับก�าซเข�าไปในปริมาณมาก จะทำให�หายใจเร็ว ชีพจรและหัวใจเต�นเร็ว ถ�าในกรณีท่ีได�รับออกซิเจนไม�เพียงพอ
อาจทำให�เกิดอาการ เวียนศรีษะ น้ำลายฟูมปาก คล่ืนไส�อาเจียน สูญเสียการทรงตัว และหมดสติได�

คุณประโยชน�ของ CO2

       ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�มีประโยชน�หลายอย�าง ที่สำคัญอย�างหน่ึง คือ พืชชนิดต�างๆ ล�วนต�องใช�คาร�บอนไดออกไซด�เป�นสารต้ังต�นในกระบวนการ
สร�างอาหารโดยการสังเคราะห�แสง ในร�างกายของมนุษย� ปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ที่เหมาะสมในเลือด ซึ่งอาจละลายอยู�ในพลาสมา เกาะอยู�กับ
ฮีโมโกลบิน หรืออยู�ในรูปไบคาร�บอเนตไอออน จะเป�นตัวควบคุมปรับสมดุล กรด-ด�าง ในเลือด นอกเหนือจากน้ียังใช�ใน 
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ด�วยประโยชน�อันนานัปการของก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 

และการนำไปใช�ในอุตสาหกรรมต�างๆ อย�างหลากหลาย 

BIG เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล�าว และได�ดำเนินก�อสร�าง

โรงงานผลิตคาร�บอนไดไซด�เหลว ที่นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จ.ระยอง ซ่ึงแล�วเสร็จต้ังแต�เม่ือป� 2555 โดยมี

กำลังการผลิตคาร�บอนไดออกไซด�เหลวอยู�ที ่ 130 ตัน

ต�อวัน เพื่อเป�นการรองรับ และสนับสนุนการขยายตัว

ของภาคอุตสาหกรรมไทย และตอกย้ำความเป�นผู�นำทาง

ด�านนวัตกรรมก�าซอย�างแท�จริง

-  อุตสาหกรรมอาหารแช�เยือกแข็ง เพื่อเป�นการถนอมอาหาร และยืดอายุของอาหาร 
    ให�คงสดอยู�เสมอ
-  ใช�ในห�องปฏิบัติการ เพื่อแช�แข็งเนื้อเยื่อทางชีวภาพ 
-  อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม อัดใส�ลงในน้ำได�เป�นโซดา อัดใส�ลงในน้ำหวาน
    ได�เป�นน้ำอัดลม หรืออัดใส�ลงในลูกอมได�เป�นลูกอมแตกในปาก (Pop-Rock)
-  อุตสาหกรรมผลิตยาและเคมี คาร�บอนไดออกไซด�เหลวถูกนำมาใช�เป�นตัวทำละลาย
    ในการผลิตยาและสารเคมีบางชนิด
-  ใช�ในงานเชื่อมด�วยก�าซ (Gas Welding) คาร�บอนไดออกไซด�จะถูกใช�ป�องกันไม�ให�
    โลหะที่เชื่อมเกิดออกไซด�ขึ้น โดยการป�องกันผิวโลหะที่เชื่อมไม�ให�สัมผัสกับ
    ออกซิเจนในอากาศ
-  การผลิตแสงเลเซอร�ด�วยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (Carbon Dioxide Laser) 
-  กระบวนการขุดเจาะน้ำมัน คาร�บอนไดออกไซด�ถูกใช�ฉีดลงในแหล�งน้ำมัน เพื่อเพิ่ม
    ปริมาณของน้ำมันดิบที่จะสูบขึ้นมา
-  ระบบดับเพลิง ทั้งรูปแบบที่บรรจุอยู�ในถังดับเพลิงที่มีขายทั่วไป หรือระบบ
    ดับเพลิงในห�องปฏิบัติการ
-  การทำความสะอาดผิวหน�างาน (Dry Ice Blasting)
-  เสื้อชูชีพแบบพองลมได�เอง จะมีหลอดผลิตก�าซคาร�บอนไดออกไซด�บรรจุอยู�ภายใน 
    และหลอดผลิตก�าซจะทำงานเมื่อถูกดึงสลัก 
-  กระบวนการแยกสารกาเฟอีน (Caffeine) ออกจากกาแฟ 
-  ด�านความบันเทิง การใส�น้ำแข็งแห�งลงในน้ำจะทำให�เกิดหมอกเทียมขึ้น ซึ่งถูกนำมา
    ใช�ประดับตกแต�งสถานที่ หรือประกอบการแสดงโดยใช�เครื่องสร�างหมอกเทียม 
-  ด�านเกษตรกรรม ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ถูกเติมลงไปในอาคารเรือนกระจก 
    (Greenhouse) ขนาดใหญ� เพื่อให�เกิดความอบอุ�นภายในเรือนกระจกมากขึ้น 
    ทำให�พืชภายในอาคารเรือนกระจกเติบโตได�ดี
-  การทำฝนเทียม 
-  ใช�ในการเลี้ยงสาหร�าย หรือไม�น้ำ
-  ใช�เป�นสารทำความเย็น ให�กับตู�แช� หรือเครื่องปรับอากาศ
-  ใช�ในอุตสาหกรรมพลาสติก การฉีดขึ้นรูป
-  ใช�ในวงการแพทย�เพื่อการบำบัดรักษา และเสริมความงาม
-  ใช�สำหรับกิจกรรมการเล�น Paint Ball
-  และอื่นๆ อีกมากมาย



ในกระบวนการ AOP นี้จะเริ่มต�นด�วยการนำออกซิเจนมาทำการเปลี่ยนให�
เป�นโอโซนหลังจากนั้นจะนำโอโซนที่เกิดขึ้นมาทำปฏิกริยากับไฮโดรเจน
เปอร�ออกไซด� (H2O2) หรือที่เรียกว�ากระบวนการ Advanced Oxidation 
Process เพื่อให�เกิด OH0 พันธะ หลังจากนั้นก็นำ OH0 เข�าไปใช�ระบบ
บำบัดน้ำเสียโดยพันธะ OH0 จะเข�าไปจับโมเลกุลของสารปนเป��อนต�างๆ 
ในน้ำเสีย และทำการแยกย�อยสลาย โดยการเปลี่ยนโครงสร�างของสารนั้น

What’s App.
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       ค�า Oxidizing Agent

       ป�ญหาจากน้ำเสียในอุตสาหกรรม ยังคงเป�นอีกป�ญหาหนึ่งที่มีความสำคัญต�อสิ่งแวดล�อมในระบบโรงงานและชุมชุนบริเวณใกล�เคียง
เป�นอย�างมาก มลพิษทางน้ำที่มีสารปนเป��อน สารเคมี และสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต จะต�องถูกนำมาผ�านกระบวนการบำบัด
ในรูปแบบต�างๆ ก�อนที่จะทำการปล�อยออกสู�สภาวะแวดล�อมได� ซึ่งในบทความนี้จะขอกล�าวถึงกระบวนการบำบัดทางเคมีกระบวนการหนึ่ง 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการนำมาใช�ในการบำบัดน้ำเสียท่ีมีสารปนเป��อนในรูปแบบของสารอินทรีย� (Organic) และสารอนินทรีย� (Inorganic)

       กระบวนการออกซิเดชั่นชั้นสูง หรือ Advanced Oxidation Process (AOP)  เป�นกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช�ตัวออกซิไดซ�
ที่มีประสิทธิภาพ AOP เป�นกระบวนการที่นิยมใช�ในการกำจัดสารปนเป��อนที่มีปริมาณมาก โดยเฉพาะน้ำเสียจากอุตสาหกรรมหนัก เช�น 
โรงงานอุตสาหกรรมป�โตรเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ การผลิตอาหารและยา กระบวนการผลิตเหล็กชนิดต�างๆ เป�นต�น โดยในกระบวนการ
นี้จะเป�นกระบวนการใช�สารเคมีที่เป�นตัวออกซิไดซ� (Chemical Oxidant) เข�ามาช�วยในการกำจัดหรือลดปริมาณของสารเคมีที่มาจาก
อุสาหกรรมต�างๆ การลดค�า COD/BOD การกำจัดสีและกลิ่น  รวมทั้งการฆ�าเชื้อโรค (Disinfection) หรือเชื้อจุลินทรีย�ในน้ำได�อีกด�วย 
ซึ่งในบทความนี้จะขอกล�าวถึงการใช� Advanced Oxidation Process ที่มีไฮโดรเจนเปอร�ออกไซด� (H2O2) ซึ่งเป�นตัวออกซิไดซ�ที่มี
ความแรงในการทำปฏิกริยาร�วมกับโอโซน (O3)  

Oxidation Process
Advanced

Advanced Oxidation Process
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Reactor  ขนาดทดลอง Pilot-TestTechnology AOP

ข�อได�เปรียบของกระบวนการ Advanced Oxidation Process
- อัตราการทำปฏิกิริยาของระบบเร็วขึ้น
- ความสามารถในการลดการเป�นพิษของสารอินทรีย� (การแยกย�อยสลายโครงสารของสารอินทรีย�ให�มีขนาดสั้น หรือเล็กลง)
- ไม�เกิดหรือสร�างกากตะกอนของเสียหลังจากกระบวนการ
- การควบคุมกระบวนการง�าย
- ลดปริมาณการใช�คนในกระบวนการ 

       ในทางเดียวกัน กระบวนการบำบัดแบบ AOP นี้ ก็ยังมีความยากในการออกแบบ การทดสอบ ตลอดจนศึกษาผลการบำบัด
และเลือกอุปกรณ�ที่เหมาะสม รวมทั้งการลงทุนที่ค�อนข�างสูงรวมอยู�ด�วย  

       ทาง BIG ได�มีเทคโนโลยีท่ีใช�ในกระบวนการบำบัดทางเคมีท่ีกล�าวมาข�างต�นน้ี คือ Halia Advanced Oxidation System 
โดยกระบวนการนี้จะเป�นการบำบัดน้ำเสียแบบ AOP ผสมผสานกับเทคโนโลยีของบริษัทแม� Air Products โดยที่ให�น้ำเสีย
วิ่งผ�านระบบเข�าไปใน Continuous Reactor หลังจากนั้นก็จะมีการให�เกิดปฏิกริยา AOP และทำการบำบัดน้ำปนเป��อนในท�อ 
ซึ่งในกระบวนการบำบัดของ BIG นั้นเราจะทำการออกแบบทดสอบ และเก็บผลการบำบัดน้ำเสียด�วยการทดสอบผ�านห�อง
ทดลอง หรือการติดตั้ง Reactor ขนาดทดลอง (Pilot Test) ที่หน�างานของลูกค�าได�โดยตรง
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Safety First

ความปลอดภัยสำหรับผู�สาธิตการใช�ไนโตรเจนเหลว (LIN)
       BIG มีการจัดกิจกรรมสาธิตเก่ียวกับการทำ LIN Ice Cream อยู�เสมอ โดยใช�คุณสมบัติของไนโตรเจนเหลวในการช�วยทำ แต�ก็

มีอันตรายแฝงอยู�เช�นกัน ไม�ว�าจะเป�นการไหม�เนื่องจากความเย็นจัด การขยายตัวของก�าซเหลวอาจทำให�บรรยากาศขาดออกซิเจน 

ซ่ึงบางคร้ังทำให�ต�องจำกัดปริมาณไนโตรเจนเหลวในการสาธิต เพ่ือเป�นการป�องกันไม�ให�ได�รับอันตรายจากไนโตรเจนเหลวท่ีอาจเกิดข้ึน 

การสาธิตทุกครั้งผู�สาธิตจะต�องสวมชุดป�องกันที่เหมาะสม แว�นตานิรภัย ถุงมือกันความเย็น เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท�า 

Safety และแนะนำผู�ชมท่ีมีส�วนร�วมสาธิต หรืออาจสัมผัสก�าซเหลว ต�องสวมใส�แว�นตานิรภัย ถุงมือกันความเย็น เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว 

เช�นเดียวกัน ผู�ชมการสาธิตไม�ควรจับต�องอุปกรณ�ใดๆ หรือความเย็นจากไนโตรเจนเหลวที่อาจจะหล�นลงพื้น พื้นที่ที่ใช�ในการสาธิต

ต�องห�างจากผู�ชมอย�างน�อย 10 ฟุต (3 เมตร) ปริมาณของไนโตรเจนเหลว 1 ส�วน จะกลายเป�นก�าซไนโตรเจน 700 ส�วน ไนโตรเจน

เหลวต�องไม�อยู�ในภาชนะที่ป�ดแน�น หรือภาชนะสูญญากาศที่ป�ดฝาสนิทจนเกินไปเพราะภาชนะอาจจะแตกเสียหายได�
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ไนโตรเจนเหลวเป�นของเหลวเย็นจัด เมื่อสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง อาจทำให�ผิวหนังไหม�เนื่องจากความเย็นจัด

ห�ามเติมไนโตรเจนเหลว ล�นถัง Dewar และฝา Dewar ต�องไม�สัมผัสกับไนโตรเจนเหลว

ขณะทำการเคลื่อนย�าย Dewar ควรระมัดระวังการรั่วไหลของไนโตรเจนเหลว

สวมชุดที่เหมาะสม แว�นนิรภัยที่ป�องกันด�านข�างได�ด�วย สวมถุงมือกันความเย็น สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว  สำหรับรองเท�า
ห�ามสวมรองเท�าที่ของเหลวสามารถไหลเข�าไปได� และห�ามสวมรองเท�าแตะหรือรองเท�าผ�าใบ

จำไว�เสมอว�าไม�มี PPE ที่สามารถป�องกันอันตรายจากการสัมผัสหรือแช�ในของเหลวเย็นจัดที่ยาวนาน

ควรมีพื้นที่ว�างรอบโต�ะอย�างน�อย 3 เมตร และเตือนเด็กเล็กซึ่งอยู�ในวัยที่กำลังอยากรู�อยากเห็น ให�ระมัดระวัง

ดูแลบริเวณสาธิตให�เป�นระเบียบเรียบร�อย เพื่อป�องกันอันตรายจากการสะดุดหกล�ม

เทไนโตรเจนเหลวจาก Dewar ลงในภาชนะที่มีการเป�ดโล�งจากด�านบน เพื่อลดอุณหภูมิภาชนะบรรจุ และระมัดระวังในการถ�ายเท
ไปยังภาชนะอื่นๆ ถ�ามีการจุ�มวัตถุลงในไนโตรเจนเหลว ให�ทำการจุ�มวัตถุลงช�าๆ ขณะสาธิต

ขณะสาธิตให�สวมใส�ถุงมือกันความเย็นและใช�ที่คีบเสมอ

การทำ LIN Ice Cream ต�องมั่นใจว�าส�วนผสมเข�ากันพอดี และไม�มี LIN ตกค�างเวลาเสิร�ฟ

ชุดอุปกรณ�สำหรับสาธิตต�องเป�นชนิดที่ทนต�ออุณหภูมิต่ำได�

ขั้นสุดท�ายของการสาธิต จัดเก็บเศษขยะให�เรียบร�อย

ก�อนส�งคืนถัง Dewar ต�องไม�มีไนโตรเจนเหลวตกค�างอยู�ภายในถัง 
Dewar ควรเทไนโตรเจนเหลวลงพื้นดินหรือพื้นยางมะตอย
ที่สามารถระเหยได�ดีกว�าการเทลงในสระน้ำ
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ก�าซไนโตรเจน กับอุตสาหกรรมการบิน
       การเดินทางทางอากาศยังเป�นการเดินทางที่มีความปลอดภัยสูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกับการเดินทางด�านอื่นๆ
เน่ืองจากก�อนทำการบินเคร่ืองบินของทุกสายการบินจะต�องผ�านมาตรฐานความปลอดภัยขององค�การการบินพลเรือน
ระหว�างประเทศ ซึ่งมีระเบียบข�อบังคับด�านเทคนิคในทุกด�าน โดยเฉพาะล�อยางของเครื่องบินเป�นอีกส�วนหนึ่งที่มี
ความสำคัญต�อข�อบังคับด�านการบินเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการบินแต�ละครั้ง ซึ่ง BIG ได�เข�าไปมีบทบาท
ในการเติมลมยางให�กับล�อเครื่องบิน ที่มีความสำคัญมากทั้งต�อการขึ้น และการลงจอดในสนามบิน โดยในวันนี้เรา
ได�มีโอกาสรับรู�ความสำคัญนี้จาก คุณจาตุรงค� อินมะณี วิศวกรอากาศยาน บริษัท ไทยแอร�เชียเอ�กซ� จำกัด 
หรือที่เรารู�จักกันดีในนาม Thai AirAsia X มาช�วยให�รายละเอียดของการดูแลรักษามาตรการด�านความปลอดภัย
ของสายการบิน
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•  ส�วนประกอบของเครื่องบินต�องได�รับการตรวจสอบอยู�เสมอ 
โดยเฉพาะล�อที่เป�นอีกหนึ่งป�จจัยสำคัญที่สุดสำหรับการบินของ
ช�วง Take Off และ Landing อย�างปลอดภัย 
    ในความจริงแล�วตัวล�อและยางมีความสำคัญเป�นลำดับต�นๆ ของการบิน 
เพราะตัวล�อและยางจะเป�นจุดรับน้ำหนักของเคร่ืองขณะท่ีอยู�กับพ้ืน รวมถึง
รับแรงกระแทกขณะท่ีเคร่ืองลงจอด ถ�าตรวจสอบไม�ดีก็อาจเกิดเหตุการณ�
ยางระเบิดขึ้นได� ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายอย�างเช�น ความดันมากหรือน�อย
เกินไป ฉะน้ันจึงต�องตรวจลมยางทุกวันก�อนบิน ว�าอยู�ในเกณฑ�ปกติหรือไม� 
ซ่ึงจะมีค�าเฉล่ียระบุไว� บวก และลบได�ไม�เกินเท�าไร ขณะเดียวกันถ�าตรวจแล�ว
ค�าไม�ถึงก็ต�องไปเติม หรือถ�ามากไปก็ต�องปล�อยออก ก็เพื ่อป�องกัน
เหตุการณ�ไม�คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น การเติมลมยางล�อเครื่องบินนั้น จะเติม
ที่ล�อตอนนำล�อไปติดตั้งกับเครื่องบินแล�ว แต�จะยังไม�เอา Jack ลงจนกว�า
ลมจะถึงค�าที่กำหนด จนน้ำหนักสามารถถ�ายเทลงบนล�อแล�ว จึงทำการ
ตรวจสอบอีกที โดยคุณสมบัติของยางล�อเคร่ืองบินมีความหนามากแตกต�าง
จากล�อรถยนต�ทั่วไปโดยมี Ply rating ที่เป�นใยเหล็ก 18 ชั้นซ�อนกันอยู�
ในตัวยาง

•  บทบาทก�าซไนโตรเจนบริสุทธิ์กับล�อยางเครื่องบิน
    ในธุรกิจของการคมนาคมขนส�งทางอากาศยาน ผู�ผลิตเครื ่องบิน
รายใหญ�ได�กำหนดไว�อย�างชัดเจนในคู�มือการบินให�ใช�ไนโตรเจนบริสุทธิ์
เติมลมยางสำหรับเคร่ืองบิน เพราะด�วยคุณสมบัติของก�าซไนโตรเจนท่ีเป�น
ก�าซเฉื่อย (Inert Gas) เมื่อเครื่องบินมี Speed หรือความเร็วสูงจะไม�มี
ความร�อน การขยายตัวของอากาศภายในตัวยางจะน�อยลง นอกเหนือจาก
การเติมลมยางแล�ว ยังมีการใช�ก�าซไนโตรเจนในส�วนอ่ืนๆ ของเคร่ืองบินอีก 
เช�น ชุดฐานล�อ (Shock Absorber) หรือท่ีในรถยนต�เรียกว�าโช�คอัพน่ันเอง 
เพื่อช�วยให�การบินขึ้นลงได�อย�างนุ�มนวล ภายในของชุดฐานล�อนี้ส�วนหนึ่ง
จะเป�นไฮโดรลิคเพื่อช�วยรองรับแรงกระแทก และอีกส�วนหนึ่งจะต�องเติม
ก�าซไนโตรเจนบริสุทธิ์เข�าไปเพื่อช�วยในการยืดหยุ�น และไม�ให�เกิดสนิม 
การเติมที่ล�อใช�ก�าซไนโตรเจนบริสุทธิ์แบบ Low Pressure ที่มีความดัน

ไม�เกิน 200 psi ส�วน Shock Absorber จะใช�ก�าซไนโตรเจนบริสุทธิ์แบบ 
High Pressure 3,500 psi ฉะน้ันจึงจำเป�นท่ีต�องใช�ก�าซไนโตรเจนบริสุทธ์ิ 
2 รูปแบบ เพื่อให�เหมาะสมกับงาน ส�วนความถี่ ในการเติมนั้นขึ้นอยู�กับ
วงรอบ (Cycle) ของเครื่องบินที่จะตรวจสอบตามระยะทุกๆ วงรอบก็คือ 
การข้ึน-ลงของเคร่ืองบินทุก 200 วงรอบ จะต�องทำการตรวจว�าความดัน
หายไปหรือไม� ซึ่งจะมีระบุอยู�ในคู�มือจากโรงงานผู�สร�างว�าต�องตรวจสอบ
ทุกๆ กี่ชั่วโมง เพื่อให�มั่นใจได�ว�าสามารถใช�งานได�อย�างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา

    ในส�วนของความดันภายในยางล�อเคร่ืองบินได�กำหนดมาตรฐานค�าเฉล่ีย
ไว�ท่ี 130 psi โดยสามารถคลาดเคล่ือนได�ไม�เกิน 10 psi ข้ึนอยู�กับอุณหภูมิ
ขณะที่เติมด�วย จะแตกต�างจากความดันของล�อรถยนต�ที่จะอยู�ประมาณ 
30 psi ดังนั้นก�าซไนโตรเจนจึงเป�นสิ่งสำคัญเพราะขณะที่เครื่องบินลง
และใช�เบรกจะทำให�ยางร�อนมาก ถ�าเป�นอากาศทั่วไปจะเกิดการขยายตัว 
จนยางอาจเกิดการระเบิดได� และก�อนจะทำการเติมลมยางได�อีกคร้ังต�องรอ
ให�อุณหภูมิลดลงจนปกติก�อน ซ่ึงท่ีตัวเบรคของล�อเคร่ืองบินจะมี Cooling 
Fan ทำงานอยู�จนอุณหภูมิกลับมาปกติ พัดลมก็จะตัดและหยุดการทำงาน
โดยอัตโนมัติ ในส�วนของชุดล�อยางเคร่ืองบินเกิดจาก 2 ส�วนประกบเข�าหา
กันดังนั้นการเติมลมยางต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษ อันดับแรกต�อง
ใช�ก�าซไนโตรเจนแบบ Low Pressure เติม และปรับแรงดันที่ Regulator 
ให�เหมาะสม และค�อยๆ เติมโดยปรับแรงดันขาเข�ายางไว�ที ่ 200 psi 
หลังจากนั้นก็เพียงแค�ปรับ Flow Rate ให�เหมาะสม

    การเติมลมยางล�อเคร่ืองบินถือเป�นเร่ืองของความปลอดภัยท่ีกรมการบิน
พลเรือนระหว�างประเทศเน�นย้ำ โดยมีการทำวีดีโอสาธิตวิธีการเติมลมยาง
ที่ถูกต�องออกมา โดยให�เข�าเติมลมยางจากด�านข�างล�อแทนด�านหน�ายาง 
เผื่อในกรณีที่ยางเกิดระเบิดขึ้นยางจะแตกทางด�านหน�ายาง ซ่ึงจะทำให�เกิด
อันตรายได�ดังนั้นเป�นสาเหตุทำให�ต�องมี Rack สำหรับวางล�อตดิต้ังไว�ขณะ
ที่เติมลมยางด�วย โดยเจ�าหน�าที่ที่ปฏิบัติงานเติมลมยางจะต�องใส�อุปกรณ�
เพ่ือความปลอดภัยส�วนบุคคลพ้ืนฐาน คือ ถุงมือ รองเท�าเซฟต้ี Ears plug 
หรือ Ears Muff และเสื้อสะท�อนแสง

    อายุการใช�งานของยางข้ึนอยู�กับจำนวนในการข้ึนลงของเคร่ืองบิน (Cycle)
ทุกครั้งที่ยางแตะพื้นก็จะเกิดการสึกหรอแต�ไม�สามารถระบุชัดเจนว�าเท�าไร 
เพราะพ้ืนสนามบินแต�ละแห�งมีสภาพไม�เหมือนกัน ดังน้ันข้ึนอยู�กับสภาพยาง
เป�นหลัก แต�จากท่ีทำการบินมาจะเปล่ียนต�อเส�นเฉล่ียเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงจะ
เปลี่ยนไม�บ�อย เพราะเครื่องบินของไทยแอร�เอเชียเอ�กซ�จะบินระยะยาว 
อย�างน�อย 7 ชั่วโมงถึงจะปล�อยล�อลงสัมผัสพื้นสักหนึ่งครั้งเมื่อเทียบกับ
สายการบินที่บินระยะสั้นๆ บินขึ้นลงบ�อยกว�าก็จะเปลี่ยนล�อบ�อยกว�า แต�ก็
ใช�ล�อที่มีขนาดเล็กและราคาถูกกว�า
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•  เกร็ดเล็กๆ น�อยๆ อะไรที่อยากแชร�ให�ผู�อ�านรับรู�เกี่ยวกับสิ่งที่ไทยแอร�เอเชียเอ�กซ�ใส�ใจ และให�ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย  
    เรื่องที่ผู�โดยสารจะไม�ทราบเลย คือ หากว�าผู�โดยสารจะเดินทางตอน 8 โมงเช�า ฝ�ายช�าง และทีมงานวิศวกรต�องเตรียมงานกันตั้งแต�ตี 5 ต�องทำ 
Pre-Fight ทุกอย�างให�เรียบร�อยอย�างน�อย 3 ชั่วโมงก�อนที่นักบิน และลูกเรือจะมาถึงก�อนเวลาอย�างน�อย 1 ชั่วโมงเช�นกัน และนักบินจะทำการตรวจ
สอบทุกอย�างอีกคร้ังเหมือนทีมช�างต�องเดินลงมาดูรอบเคร่ืองบินด�วย หากว�าพร�อมจึงจะสามารถนำผู�โดยสารมาท่ีเคร่ืองได� แต�ในขณะเดียวกันหากเร่ิม
สตาร�ทเดินเครื่องบินแล�วพบป�ญหา เพื่อความปลอดภัยจะต�องทำการซ�อมแซมแก�ไขให�เรียบร�อยก�อน อาจจะทำให�การเดินทางของผู�โดยสารดีเลย�ออก
ไปบ�างก็ต�องขอโทษผู�โดยสารด�วยเช�นกัน ซึ่งจากการที่มีการทำ Preventive Maintenance ไว�ก�อนแล�ว จึงไม�ค�อยพบป�ญหาก�อนทำการบิน ยกเว�น
เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ

•  ข�าวสารประชาสัมพันธ�จาก ไทยแอร�เอเชียเอ�กซ�
    ฝากเส�นทางการบินใหม�ของไทยแอร�เอเชียเอ�กซ�ที่จะบินตรงจากสนามบินดอนเมืองไปประเทศญี่ปุ�น ซึ่งกำลังจะเป�ดตัวในช�วงกันยายนนี้ และคาดว�า
จะได�รับการตอบรับจากผู�โดยสารเป�นอย�างดี

     จากที่ได�พูดคุยรับรู�ข�อมูลด�านความปลอดภัยของการขึ้นบินใน
แต�ละครั้ง ซึ่งต�องมีมาตรฐานในทุกรายละเอียดที่สูงมาก ทาง BIG 
รู�สึกภูมิใจเป�นอย�างยิ่งที่ได�เข�าไปมีส�วนร�วมในการสร�างความเชื่อมั่น
ให�กับระบบความปลอดภัยของการเติมลมล�อยางเครื่องบิน และการ
ใช�งานด�านอื่นที่ช�วยสร�างความสมบูรณ�ของระบบการทำงานภายใน
ของเครื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป�นการช�วยสร�างความมั่นใจให�กับ
ผู � โดยสารที ่เดินทางกับสายการบิน ให�เกิดความรู �สึกปลอดภัย
ในการเดินทางทุกเที่ยวบิน 

นอกจากนี้ยังมีการใช�ก�าซไนโตรเจนในส�วนอื่นๆ ของเครื่องบินอีกด�วย เช�น 
o  มีการทำ  Nitrogen Generator System กับเครื่องบินรุ�นใหม�ๆ ซึ่งจะทำหน�าที่
    ผลิตไนโตรเจนโดยดึงอากาศจากภายนอกมาแยกเอาไนโตรเจนแล�วอัดเข�าไปท่ีถัง
    น้ำมันท่ีเป�นถังเปล�าเพ่ือป�องกันการทำปฏิกิริยากับน้ำมัน และทำให�เกิดการระเบิด
    ข้ึนได� เปรียบเสมือนการทำ Blanketing เอาก�าซไนโตรเจนเข�าไปปกคลุม สืบเน่ือง
    จากเคยมีเหตุการณ�เคร่ืองบินระเบิดกับการบินไทยเม่ือหลาย 10 ป�ก�อน และสาย
    การบินไชน�า ซึ่งสาเหตุเกิดจากมีไอน้ำมันอยู�ในถังน้ำมันเปล�า และประกอบกับมี
    กระแสไฟร่ัวจึงทำให�เกิดการระเบิดข้ึนตามมา ท้ังน้ีไม�สามารถเอาท�อก�าซความดัน
    สูงขึ้นเครื่องบินได� เพราะหากก�าซเกิดรั่วไหลในขณะที่เครื่องบินบินอยู�ที่ระดับ
    ความสูงมากๆ ก็เปรียบเสมือนกับระเบิดเวลา สำหรับท�อก�าซที่อนุญาติให�ขึ้น
    เครื่องบินได� คือ ท�อก�าซออกซิเจนทางการแพทย�ขนาดเล็กที่ต�องผ�านการ
    ทดสอบท�อก�าซแบบ Hydrostatic และผ�านการตรวจสอบอย�างเข�มงวด

o  การใช�ลมจากท�อก�าซไนโตรเจนไปเป�าทำความสะอาด (Cleaner) ระบบคอมพิว
    เตอร�บนเครื่องบินให�แห�งสนิทภายหลังจากที่ ใช�สารน้ำยาทำความสะอาดแล�ว
    เพื่อไม�ให�เกิดความชื้นและเป�นสนิม ซึ่งจะใช�ก�าซไนโตรเจนแบบ Low Pressure 
    และทำความสะอาดขณะที่เครื่องบินจอด

o  การใช�ก�าซไนโตรเจนกับเคร่ืองมือช�างท่ีเป�น Power Tools ท่ีใช�ลม เช�น สว�านลม 
    Gillette Gun รวมถึงส�วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องบินเช�น โช�คอัพไฮโดรลิค
    ของประตูเครื่องบิน เป�นต�น

     ในขณะที่พับล�อเก็บในตัวเครื่องบินระหว�างที่กำลังบินอยู�ที่ความสูงมากกว�า 30,000 ฟุตขึ้นไปอุณหภูมิภายนอกเครื่องจะติดลบ ถ�าใช�อากาศปกติ
เติมลมยางล�อจะปรับเปลี่ยนตามอุณภูมิภายนอกความดันก็จะหายไปก็จะเหมือนกับยางรั่ว และหากอุณหภูมิสูงขึ้นความดันก็จะเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นจึง
จำเป�นอย�างยิ่งที่ต�องใช�ก�าซไนโตรเจนซึ่งเป�นก�าซเฉื่อย เพราะจะไม�ได�รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ



       ในป�จจุบัน “ BIG เป�นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทยที่ได�นำระบบบาร�โค�ด และซอฟต�แวร�มาใช�ในการบริหารจัดการข�อมูลท�อก�าซ 
เพื่อให�การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้นลดเวลาในการเขียนบันทึกที่กระดาษ และมีความเที่ยงตรง แม�นยำ อีกทั้งยังลดข�อผิดพลาดในการจัดการข�อมูล 
และสามารถสอบกลับได� และสามารถเข�ากันได�กับระบบปฏิบัติการ SAP ได�เป�นอย�างดี”  จึงสามารถมั่นใจได�ว�าข�อมูลเกี่ยวกับท�อก�าซที่ได�รับ 
เป�นข�อมูลที่มีความถูกต�อง อัพเดท และเชื่อถือได�
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Packaged Gases i-CARE  

       หรือแผนกควบคุมท�อก�าซของหน�วยงาน Packaged Gases ที่ทำหน�าที่ตรวจสอบปริมาณท�อก�าซที่ลูกค�าครอบครอง และรายงานยอดท�อ
คงค�างให�กับลูกค�าเป�นประจำทุกสิ้นเดือน ซึ่งรายงานนี้จะประกอบไปด�วยข�อมูล อาทิ ชนิดก�าซ หมายเลขท�อ เลขที่ใบกำกับภาษี เลขที่ใบสั่งซื้อ
วันที่ส�งสินค�า สถานที่ส�งสินค�า ระยะเวลาคงค�าง และข�อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข�อง

       เพื่อให�ลูกค�ารับทราบถึงปริมาณท�อก�าซที่ครอบครองอยู� รวมถึงการบริการเข�าไป
สำรวจท�อก�าซที่จุดใช�งานของลูกค�าต�างๆ หรือกระทั่งช�วยคำนวณปริมาณการวางท�อก�าซ
ให�เหมาะสมกับการใช�งาน เพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บท�อก�าซ และเพื่อความปลอดภัยในการ
ใช�งาน  โดยเฉพาะท�อก�าซที ่ครบกำหนดต�องทำการทดสอบท�อก�าซด�วยแรงดันน้ำ 
(Hydrostatic Test) ตามข�อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก. 358-
2551) ว�าด�วยเรื่อง การใช�และการซ�อมบำรุงภาชนะบรรจุก�าซทนความดันแบบไม�มีตะเข็บ 
ความจุไม�เกิน 150 ลูกบาศก�เดซิเมตร ที่ต�องทำทุกๆ 5 ป� เพื่อให�มั่นใจว�าท�อก�าซดังกล�าว
สามารถนำมาบรรจุก�าซได�อย�างปลอดภัย

ฏ
เป�นข�อมูลที่มีความถูกต�อง อัพเดท และเชื่อถือได�
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สนใจข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานท�อคงค�างของบริษัทท�าน 
หรือต�องการให�ทีมงานเข�าไปสำรวจท�อที่หน�างาน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
จุดใช�งาน ท�านสามารถติดต�อมาที่ Cylinder Management Team 
ที่หมายเลขโทรศัพท� 038-345915-7 

Cylinder Management



Push Forward

Linx® gasesLinx® gasesLinx® gases
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BIG ร�วมงานวันสิ่งแวดล�อมโลก 2557 ของ GM

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด (BIG) ร�วมเป�นส�วนหน่ึงในการจัด
งานวันสิ่งแวดล�อมโลกประจำป� 2557 ของบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร�ส 
ประเทศไทย จำกัด (GM) โดยสอดแทรกเน้ือหาสาระกับการจัดกิจกรรม 
และเกมส�ให�พนักงานร�วมสนุก และถ�ายภาพที่ระลึกที่บูทนิทรรศการของ 
BIG ภายใต�แนวความคิด Art in Paradise 

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด (BIG)  ได�ร�วมเป�นส�วนหน่ึงในการจัด
กิจกรรมสัปดาห�ความปลอดภัยของบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) 
หรือ Bangkok Steel Industry (BSI) ซึ่ง BIG ถือเป�นพันธมิตรทางธุรกิจ
กับทาง BSI มายาวนาน และร�วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมความปลอดภัย
ให�กับพนักงานมาโดยตลอด ซึ่งป�นี้ BIG เน�นย้ำในเร่ืองสุขภาพ และอนามัย 
(Health) เป�นแนวความคิดหลักในการจัดงาน ซึ่งได�สอดแทรกกิจกรรม 
เกมส�กีฬา ท่ีจะส�งเสริมให�ทุกคนมีสุขภาพท่ีดีไปพร�อมๆ กับการรู�จักคุณสมบัติ 
และใช�งานก�าซอย�างปลอดภัย

BIG ร�วมจัดกิจกรรมสัปดาห�ความปลอดภัยที่ BSI

BIG  ในงานประชุมวิชาการประจำป� 2557 
ของโรงพยาบาลศูนย�/โรงพยาบาลทั่วไป

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด (BIG)  ร�วมออกบูธนิทรรศการเพ่ือแนะนำ
ผลิตภัณฑ�และบริการครบวงจรเก่ียวกับก�าซทางการแพทย�ของบีไอจี ตลอดจนสร�าง
ความความสัมพันธ�อันดีกับกลุ�มแพทย�และบุคลากรทางการแพทย� ในงานประชุมวิชาการ
ประจำป�ของโรงพยาบาลศูนย�/โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งป�นี้โรงพยาบาลชลบุรีเป�นเจ�าภาพ
ในการจัดงาน ที่โรงแรมเดอะซายน� พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายในบูธนิทรรศการได�เน�น 
แนะนำผลิตภัณฑ�ก�าซของบีไอจี เพื่อใช�ในบริการทางการแพทย� ตลอดจนบริการ
ให�คำปรึกษาออกแบบ และเดินระบบท�อก�าซทางการแพทย� ด�วยนวัตกรรมและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ�และการจัดส�งที่ปลอดภัย วางใจได�สูงสุดท่ีมุ�งสร�างมาตรฐานการบริการทาง
การแพทย�ที่เหนือกว�า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว�าของคนไทย 
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Go Green

       “สีเขียว” เป�นสีท่ีนำมาใช�ในความหมายของ การอนุรักษ�น้ำ การอนุรักษ�พลังงาน การลดขยะ การลดสารพิษ การมีมาตรฐาน
การรับรองสินค�าท่ีผลิตออกมา เพ่ืออนุรักษ�ส่ิงแวดล�อมทำให�กระบวนการพิทักษ�ส่ิงแวดล�อมเป�นจริงได� ในทางปฏิบัติท้ังในบ�าน และสำนักงาน 
กระแสกระบวนการพิทักษ�ส่ิงแวดล�อมที่เด�นชัดและรุนแรงที่เกิดข้ึน ทำให�ทศวรรษนี้ เป�น “ยุคแห�งสีเขียว” เพราะผู�บริโภคให�ความสำคัญ
ต�อส่ิงแวดล�อมมีมากข้ึน และกลุ�มอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อมสร�างแรงกดดันให�รัฐบาลออกข�อบังคับ กฎระเบียบ หรือพระราชบัญญัติในการควบคุม
ภาคธุรกิจไม�ให�ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย�างขาดสำนึกถึงส�วนรวม แนวความคิดของคำว�า “สีเขียว” เม่ือถูกนำมาใช�กับผลิตภัณฑ�ก็เรียกว�า 
“ผลิตภัณฑ�สีเขียว” (Green Product) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษกว�าผลิตภัณฑ�อื่นในด�านการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม ดังนี้

โดยสรุป “ผลิตภัณฑ�สีเขียว” จะต�องประกอบหลักการ 4R คือ การลดของเสีย (Reduce) การใช�ซ้ำ (Reuse) การนำมาปรับใช�ใหม� 
(Recycle) และการซ�อมบำรุง (Repair)

ผลิตภัณฑ�สีเขียว
Green Product

1) เป�นผลิตภัณฑ�ที่ผลิตให�พอดีกับความต�องการของผู�บริโภค โดยปราศจาก
    ความฟุ�งเฟ�อฟุ�มเฟือย
2) เป�นผลิตภัณฑ�ที่ไม�ใช�สารพิษที่เป�นอันตรายต�อมนุษย�และสัตว�
3) เป�นผลิตภัณฑ�ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช�ใหม�ได�อีกไม�ว�าจะเป�น
    การประดิษฐ�จากวัสดุเดิมหรือกรรมวิธีย�อยสลายแล�วดัดแปลงมาใช�ใหม�
4) เป�นผลิตภัณฑ�ที่อนุรักษ�พลังงานธรรมชาติ ผลิตแล�วต�องไม�เปลืองพลังงาน 
    เร่ิมต้ังแต�การผลิต การใช� ไปถึงการส้ินสภาพ กระบวนการผลิตจะไม�ทำให�เสีย
    สินค�าโดยไม�จำเป�นหรือเม่ือผลิตออกมาเป�นสินค�าแล�วควรจะมีอายุการใช�งานนาน 
    เพิ่มหรือเติมพลังงานเข�าไปใหม�ได�
5) เป�นผลิตภัณฑ�ที่ใช�ภาชนะหีบห�อน�อยที่สุด การออกแบบกล�องหรือหีบห�อบรรจุ
    ต�องไม�ฟุ�มเฟือย
6) กระบวนการผลิตสินค�าในโรงงานต�องไม�ทำลายสิ่งแวดล�อม ไม�ว�าจะเป�นการนำ
    ทรัพยากรมาใช� หรือทิ้งของเสียลงสู�ธรรมชาติ
7) ห�ามทารุณกรรมสัตว� เช�น สุนัข แมวหรือลิง โดยการนำไปสัตว�ทดลองเพื่อวิจัย
    ผลการผลิตสินค�า
8) ห�ามนำสัตว�สงวนพันธุ�มาผลิตเป�นสินค�าเด็ดขาด หรือมีการทำลายชีวิตสัตว�
    เหล�านั้นทางอ�อม

ที่มา บทความ “ผลิตภัณฑ�สีเขียว เพื่อส่ิงแวดล�อมที่ยั่งยืน” คุณสันทนา อมรไชย
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คุณลักษณะเด�นของ  ผู�ประสบความสำเร็จ 10 ประการ

Author: อาจารย� ปกรณ� วงศ�รัตนพิบูลย�
http://www.entraining.net/article01_success.php

1. กล�าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงเป�นเรื่องที่ดี ทุกคนก็รู� แต�ก็มีน�อยคนที่จะยอมเปลี่ยนแปลงด�วยตัวเอง เพราะความกลัวในเรื่องต�างๆ เช�น กลัวล�มเหลว กลัวถูกปฏิเสธ และกลัวเสียหาย 
เป�นต�น ทำให�เราเลือกที่จะอยู�ในพื้นที่แห�งความคุ�นเคย (Comfort Zone) จึงเท�ากับย่ำอยู�กับที่ ไม�มีความก�าวหน�าในงาน ดังนั้น เราต�องกล�าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ทำในสิ่ง
ที่ยากขึ้นเรื่อยๆ โดยคิดว�าถ�าหากไม�สำเร็จก็ถือเป�นโอกาสของการพัฒนาประสบการณ�ชีวิต ซึ่งจะทำให�เรากล�าเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

2. มีเป�าหมายในชีวิตที่ชัดเจน
การจะประสบความสำเร็จ จะต�องกล�าที่จะตั้งเป�าหมายอย�างชัดเจนด�วย เพราะหากไม�มีเป�าหมาย ชีวิตก็คงเดินไปเรื่อยๆ ไปไม�ถึงไหน แต�หากมีเป�าหมาย และได�บรรลุแล�ว 
ก็จะได�ตั้งเป�าหมายเพิ่มขึ้นไปอีก เราจะได�ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป�าหมายในงานก็เช�นเดียวกัน หลายคนไม�ค�อยได�ตั้งเป�าหมายว�าจะทำอะไรในแต�ละช�วงเวลา 
เพราะคิดว�าตนเองมีงานมากแล�ว จึงไม�จำเป�นต�องกำหนด ทว�าในความเป�นจริงนั้น การตั้งเป�าหมายและทำได� จะส�งผลให�เรามีความสุขแล�วอยากจะตั้งอีกเรื่อยๆ หากไม�สำเร็จ
บ�าง ก็ลองตั้งใหม�ก็จะสำเร็จเอง

3. เผชิญหน�ากับความล�มเหลวแล�วเริ่มใหม�
คุณลักษณะเด�นข�อนี้มีอยู�ในทุกคนที่ประสบความสำเร็จ เพราะเขาจะลุกขึ้นมาได�ทุกครั้งที่ล�มเหลว แล�วมุ�งมั่นต�อไปจนในที่สุดไม�มีอะไรขวางกั้นเขาได� เพราะการทำงานทุกอย�าง 
ล�วนมีสิ่งที่คาดไม�ถึง ถึงแม�ว�าจะเตรียมตัวไว�ดีเพียงใด ก็อาจพบอุปสรรคที่ทำให�ล�มเหลวได� ดังนั้น หากเราบอกกับตัวเองเสมอๆ ว�า ความล�มเหลวไม�ใช�เรื่องน�าละอาย 
แต�การไม�ลุกขึ้นมาทำต�อไปต�างหากที่เป�นเรื่องน�าละอาย ก็จะทำให�เรามุ�งมั่นสู�ความสำเร็จได�ไม�ยาก

4. มุ�งมั่นในความคิดของตัวเองและทำจนกว�าจะสำเร็จ
คนเชื่อมั่นในตนเองจะทำให�เชื่อมั่นในความคิดของตนด�วย โดยเฉพาะการมีจุดยืนของตนเองไม�ว�าผู�อื่นจะคิดอย�างไรในความคิดของเขา เขาก็จะมุ�งมั่นในการกระทำเพื่อพิสูจน�
ให�เห็นว�าสามารถทำสิ่งนั้นได� และจะภูมิใจในความคิดของตัวเองจนนำไปสู�ความสำเร็จในที่สุด หัวหน�าหลายคนทำให�ลูกน�องขาดความมั่นใจโดยไม�รู�ตัว จะคอยทักว�าไม�ดี 
ไม�ควรทำ เพราะหัวหน�าเห็นข�อจำกัด ทว�าในความเป�นจริงแล�ว กลับเป�นการป�ดกั้นไม�ให�ลูกน�องได�คิดเอง จึงทำให�ลูกน�องกลายเป�นคนไม�มีความคิด และขาดความมั่นใจใน
ตนเองในที่สุด ผู�ที่เป�นหัวหน�าจึงควรระวังในเรื่องนี้ให�ดี 

5. อยู�กับช�วงที่ตนรู�สึกแย�น�อยกว�าช�วงที่ตนรู�สึกดี
ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง คงไม�มีใครที่จะมีชีวิตที่ดีไปตลอด และก็ไม�มีใครที่มีชีวิตแย�ไปตลอด เพียงแต�ว�าใครจะเผชิญกับความรู�สึกแย�และความรู�สึกดีมากกว�ากัน การเผชิญ
ความรู�สึกนี้ก็คือ จิตใจที่เราไปคิดกับเหตุการณ�นั้นๆ เอง หากเราสามารถควบคุมความรู�สึกแย�ให�เกิดขึ้นในช�วงสั้นๆ แล�วพยายามรักษาความรู�สึกดีๆ ให�อยู�ในช�วงนานๆ 
ก็จะทำให�ชีวิตมีความสุข และดำเนินชีวิตการทำงานไปได�อย�างราบรื่นจนประสบความสำเร็จในที่สุด

6. รับฟ�งคำวิจารณ�จากผู�อื่นได�ดี
ความรู�อยู�ในทุกๆ ที่ที่เราผ�านไป ดังนั้น การรับฟ�งผู�อื่นเป�นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะอย�างยิ่ง คำวิจารณ�จากผู�อื่น ถ�าหากใครสามารถรับฟ�งได�มากก็จะประสบความสำเร็จได�มาก 
เพราะสามารถแปลคำวิจารณ�เป�นสิ่งที่เราสามารถนำไปปรับปรุงได� ไม�ใช�ฟ�งว�าเขาว�าอะไรเรา ดังนั้น หากเราเป�นคนเป�ดกว�าง ก็จะมีสิ่งต�างๆ เข�ามาหาเรามากขึ้น เราก็มีโอกาส
เลือกสิ่งดีๆ ได�มากขึ้น ส�วนสิ่งไม�ดีเราก็ไม�ต�องรับเข�ามา และจะทำให�เราทำงานผ�านผู�คนได�ดีขึ้น สุดท�ายก็จะเป�นผู�ประสบความสำเร็จแน�นอน

7. มีทัศนคติเชิงบวกในเรื่องต�างๆ มากกว�า
ทัศนคติเชิงบวกในที่นี้ หมายความว�า การที่เรามีความเชื่อมั่นในงานที่เราทำ และพร�อมที่จะรับผลของความล�มเหลวโดยการให�กำลังใจตัวเอง เพื่อให�ทำอีกจนกว�าจะประสบ
ความสำเร็จ และไม�จินตนาการเรื่องที่เลวร�ายก�อนที่เหตุการณ�จะเกิดขึ้นจริง แต�จะคิดในด�านบวกเสมอๆ กับสิ่งที่ทำเพื่อให�อยากทำ และอยากประสบความสำเร็จเพราะ
จินตนาการผลลัพธ�ในด�านดีไว�แล�ว คนเราสามารถโต�ตอบกับสิ่งต�างๆ ทั้งด�านบวกและด�านลบได� ขึ้นอยู�กับอารมณ�ของเรา แต�ถ�าเราควบคุมทัศนคติเชิงบวกในเรื่องต�างๆ
ได�มากเท�าไร เราก็จะลงมือทำเรื่องต�างๆ ได�มากเท�านั้น ผลลัพธ�หรือผลงานก็จะยิ่งออกมาดี

8. มีภาวะความเป�นผู�นำสูง
ผู�นำ คือ ผู�ที่มีผู�อื่นปฏิบัติตามในสิ่งที่เราอยากให�ทำด�วยความเต็มใจ ดังนั้น ผู�นำจะต�างจากผู�จัดการค�อนข�างมาก เพราะผู�จัดการทำให�ผู�อื่นทำตามด�วยคำสั่ง แต�ผู�นำทำให�ผู�อื่น
ทำตามด�วยการจูงใจ ในชีวิตการทำงานเราคงต�องมีทั้งความเป�นผู�จัดการและความเป�นผู�นำ แต�ถ�าผู�จัดการคนใดมีภาวะความเป�นผู�นำสูง ก็ย�อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว�า

9. ให�ความสำคัญกับผู�อื่น
ผู�ประสบความสำเร็จทุกคนไม�สามารถทำอะไรโดยลำพังได�เลย ต�องมีผู�อื่นร�วมอยู�ในงานนั้นๆ อยู�เสมอ ถ�าใครกล�าวว�าประสบความสำเร็จได�โดยลำพัง อาจเป�นความเข�าใจ
ที่คลาดเคลื่อน เพราะไม�มีผู�ยิ่งใหญ�คนใดทำงานสำเร็จได�เอง ดังนั้น การให�ความสำคัญกับผู�อื่นอย�างจริงใจจึงเป�นคุณลักษณะเด�นที่สำคัญ ผู�ใดมีทีมงานที่ยิ่งใหญ� ผู�นั้น
จะประสบความสำเร็จสูง การให�ความสำคัญผู�อื่น หมายถึง การทำให�ผู�อื่นมีส�วนร�วมในวิสัยทัศน� ค�านิยม และแผนงานของเรา ส�งเสริมให�เขาได�แสดงความสามารถของเขา
ให�เต็มที่ ยอมรับในคุณค�าของเขา

10. ดำเนินเรื่องด�วยความไม�ประมาท
ผู�ประสบความสำเร็จ จะไม�กลัวความล�มเหลว คิดอะไรได�ก็จะลงมือทำทันที แต�เขาก็ไม�ได�ประมาท เพราะก�อนที่เขาจะลงมือทำนั้น ต�องมีข�อมูลและแผนงานที่ชัดเจนก�อน มิเช�นนั้น 
เขาก็ยังไม�ทำ กล�าวอีกนัยหนึ่งคือ เขามีขั้นตอนในการดำเนินชีวิตที่แน�นอน ไม�ยืนอยู�บนความเสี่ยง เมื่อลงมือทำแล�วก็จะทำให�ตลอดจนกว�าจะบรรลุผลสำเร็จ
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       เครื่องพิมพ�สามมิติเป�นเทคโนโลยีการพิมพ�วัตถุ หรือการสร�างโมเดล
เสมือนจริง จากเดิมที่เคยเป�นเทคโนโลยีเฉพาะทางขั้นสูง ราคาแพง ใช�ใน
อุตสาหกรรมการออกแบบ และการแพทย� ป�จจุบันกำลังได�รับความนิยม
นำมาสร�างสรรค�เป�นชิ้นงานตั้งแต�ขนาดเล็ก รูปทรงไม�ซับซ�อน ไปจนถึง
โครงสร�างขนาดใหญ� และถูกนำไปใช�ประโยชน�ในหลากหลายธุรกิจ

New Trend

       ตัวเครื่องพิมพ�สามมิติถูกสร�างมาตั้งแต�ช�วงป� 1984 โดย Chuck 
Hull ผู�ร�วมก�อต้ังบริษัท 3D Systems Corp ซ่ึงคิดค�นวิธีการเช่ือมต�อไฟล� 
3 มิติเข�ากับเครื่องพิมพ� เพื่อสั่งการให�หล�อพอลิเมอร�ชั้นบางๆ ทับซ�อน
กันขึ้นมาเรื่อยๆ ร�วมกับการตรวจสอบด�วยลำแสง UV หรือเรียกว�าวิธี 
“Stereo Lithography” หลังจากนั้นพัฒนาการของเครื่องพิมพ� 3 มิติ
ก็มีเทคนิควิธีการท่ีซับซ�อนข้ึน พร�อมกับมีบทบาทมากข้ึนเร่ือยๆ ในสายงาน
ต�างๆ เช�น การออกแบบ วิศวกรรม การแพทย� ไปจนถึงวิทยาการอวกาศ
และการบิน แต�ก็ต�องยอมรับว�าเป�นเทคโนโลยีท่ีมีราคาสูงอยู� จนกระท่ังในป� 
พ.ศ. 2548 จึงเกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญในวงการนวัตกรรมก็คือ การเป�ด 
Open Source 3D Printer หรือเป�ดเผยพิมพ�เขียวของเครื่องพิมพ�
ขนาดเล็ก เพื่อให�ทุกคนที่สนใจร�วมพัฒนาเคร่ืองพิมพ� 3 มิติ แบบ DIY ได� 
ทำให�เกิดการพัฒนาในเทคโนโลยีนี้ออกมาอย�างต�อเนื่อง

       หลักการทั่วไปการสร�างงาน 3D จะใช�คอมพิวเตอร�ในการออกแบบ 
หรือซอฟแวร� ในการสร�างแบบจำลองการเคลื่อนไหวของเครื่องดิจิตอล
ตัดตามขวาง ความต�อเนื่องสำหรับการพิมพ� และคุณภาพของงานขึ้นอยู�
กับเครื่องที่ใช� ซึ่งจะสร�างวัสดุเป�นชั้นๆ รวมกันวางบนแพลตฟอร�มเป�นชั้น
จนเสร็จสมบูรณ� โดยมีวิธีการพิมพ�ค�อนข�างหลากหลายตามวัตถุประสงค�
การใช�งาน ได�แก�

       Stereolithography (SLA) ถือว�าเป�นเทคโนโลยี Rapid Prototype 
แรกที่คิดค�นขึ้นมา เป�นการขึ้นรูปชิ้นงานโดยการยิงแสงเลเซอร� ไปบน
ของเหลว เพื่อให�ของเหลวในแต�ละชั้นแข็งตัว โดยวัสดุของเหลวเป�นแบบ 
Liquid Photopolymer (Resin) ชิ้นงานที่ได�จะมีความละเอียด และเที่ยง
ตรงสูง

       Fused Deposition Modeling (FDM) เป�นวิธีที่ใช�แพร�หลายที่สุด 
โดยใช�วัสดุหลักเป�นแท�งพลาสติกส�งผ�านไปยังหัวจ�าย ซ่ึงจะหลอมให�พลาสติก
ละลายก�อนนำมาพ�นลงบนแท�นวาง เพ่ือให�แข็งตัวอย�างรวดเร็ว เคร่ืองจะพ�น
ทีละช้ันกระท่ังกลายเป�นโมเดล 3 มิติ ตามรูปทรงท่ีต�องการ วัสดุท่ีใช�ในการ
ขึ้นรูปด�วยวิธีนี้ ได�แก� เทอร�โมพลาสติก

       3D Jet Printer Systems ใช�หลักการของ Ink Jet Printer แต�เป�นการ 
พิมพ�ใน 3 มิติ โดยการพ�นวัสดุที่เป�นเทอร�โมพลาสติก เช�น โพลีเอสเทอร� 

ผ�านหัวพ�นให�เป�นรูปแบบตามท่ีต�องการ วิธีน้ีใช�งานง�ายและสร�างแบบจำลอง
ได�อย�างรวดเร็ว และสามารถเลือกสีต�างๆ ได�

       Selective Laser Sintering (SLS) คือ การเผาผนึกวัตถุดิบที่ ใช�
ด�วยแสงเลเซอร� ใช�หลักการเดียวกันกับ SLA แต�ทำให�สามารถใช�วัสดุที่มี
ความแข็งแรงมากกว�า เช�น Thermoplastic, Nylon, Polyamide 
และ Polystyrene โดยวัตถุดิบที่ ใช�จะอยู� ในรูปผง เช�น โลหะ พลาสติก 
เซรามิค และแก�ว เคร่ืองจะใช�เลเซอร�วาดรูปแบบข้ึนทีละช้ัน และพ�นผงเหล�าน้ี
ลงไปหลอมละลายกระทั่งกลายเป�นชิ้นงาน วิธีนี้ใช�ในอุตสาหกรรมเท�านั้น

       Digital Light Processing (DLP) ใช�หลักการเดียวกันกับ SLS 
แต�ใช�แหล�งกำเนิดแสงเป�นแสงสีขาว ซึ่งเป�นแหล�งกำเนิดแสงจากไฟแอลอีดี
เพื่อให�ความร�อนแทนแสงเลเซอร� วิธีนี้ใช�กับวัสดุเป�นยางหรือเรซิ่น

       Laminated Object Manufacturing (LOM) เป�นการใช�วัสดุที่เป�น
แผ�นบางๆ คล�ายกระดาษ และมีสารยึดติดที ่หน�าหนึ ่งของแผ�นแล�ว 
feed เข�าสู�เคร่ืองตัดด�วยเลเซอร� เป�นช้ันต�อช้ันข้ึนไป วัสดุท่ีจะข้ึนรูปจะอยู�ใน
กลุ�มของเทอร�โมพลาสติก (พีวีซี) โลหะที่เป�นเหล็ก และไม�ใช�เหล็ก

ป�จจุบันนับว�าการพิมพ�สามมิติเป�นที่รู�จักในกลุ�มผู�บริโภคอย�างกว�างขวาง
มากขึ้น และเริ่มมีการใช�ชิ้นส�วนจากการพิมพ�สามมิติในระดับธุรกิจมากขึ้น
เรื่อยๆ ด�วยจุดแข็งทั้งในเรื่องของต�นทุนที่ต่ำ สามารถพิมพ�ได�จากที่บ�าน 
และตัวแบบสามารถปรับแต�งได�ด�วยตัวเอง ได�มีการนำเทคโนโลยีการพิมพ�
สามมิติไปใช�ทำผลิตภัณฑ�ที่หลากหลายไม�ว�าจะเป�นเครื่องประดับ ของเล�น 
ของตกแต�งบ�าน อุปกรณ�ไฮเทค หรือแม�แต�ถึงขั้นเอาไปสร�างบ�านกันแล�ว
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       ด�วยความที่เป�นพลาญหินที่ลาดเอียงขนาดใหญ�อยู�บนยอดเขา
ระดับสี่พันเมตรจากน้ำทะเล จึงเกิดมุมมองแปลกตาที่แผ�นดินที่ยืน
อยู�บนยอดเขาผสานกับมุมมองที่เชื่อมต�อกับเทือกเขาอื่น และผืนดิน
เบ้ืองล�างท่ีแซมด�วยทิวเมฆเป�นแนวยาว สอดรับกับแสงอาทิตย�ยามเช�า
ที่เทผสานลงมาอย�างเหมาะเจาะลงตัว เท�านี้ก็นับเป�นรางวัลแห�งความ
พากเพียรที่ดั้นด�นขึ้นมาด�วยความเหนื่อยยาก แต�ก็คุ�มค�าที่ได�มาพบ
กับประสบการณ�อันทรงพลังของธรรมชาติ

       KINABALU มีเอกลักษณ�พิเศษกว�าภูเขาสูงใดๆ ในภูมิภาค 
เน่ืองด�วยความท่ีเป�นภูเขาสูงท่ีต้ังอยู�ในเขตแนวเส�นศูนย�สูตรของโลก
และมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สุดแห�งหนึ่งของโลกที่บรรจุรวม
เอาพืชพรรณอันน�ามหัศจรรย�อย�างมากมาย โดยแบ�งเขตแหล�งที่อยู�
ตามสภาพทางภูมิศาสตร�ออกได�เป�น 4 เขต ได�แก� ป�าไม�ยางระดับต่ำ 
ป�าสนเขา ทุ �งหญ�าบนที ่สูง และพุ �มไม�บนยอดเขา บริเวณภูเขา
เป�นแหล�งที ่พบกล�วยไม� และพืชกินแมลงหลากหลายสายพันธุ �  

ท่ีมีช่ือเสียงคือ สายพันธุ� Nepenthes rajah หรือท่ีเรียกว�าต�นหม�อ
ข�าวหม�อแกงลิง และยังเป�นถ่ินอาศัยของสัตว�ประจำถ่ินอีกมากมาย 
เช�น ปลิงแดงยักษ�คินาบาลู ไส�เดือนยักษ�คินาบาลู นกเขียวก�านตอง
ป�กสีฟ�าคินาบาลู รวมถึงพระเอกแห�งบอร�เนียวนั่นก็คือ ลิงอุรังอุตัง

การเดินทางขึ้นสู�ยอดเขาคินนาบาลู
       สามารถเดินเท�าได�ตั้งแต�ระดับ 1,866 เมตร ระยะทางขึ้นถึง
ยอดเขาประมาณ 8 กม. แต�ในช�วงวันแรกต�องเดินทางขึ้นไปพักที่
บริเวณกม.ที่ 6 แล�วต�องตื่นตี 3 เดินเท�าขึ้นสู�ยอดเขาอีก 2 กม. 
ในช�วงเช�ามืดข้ึนไปชมพระอาทิตย�ข้ึนบนยอดเขาพอดี จุดไฮไลท�ไม�ใช�
อยู�แค�เพียงพิชิตยอดเขา ในระหว�างทางที่เดินขึ้นมาเราต�องผ�าน
สภาพธรรมชาติต�างๆ ในหลากหลายรูปแบบตามระดับความสูง
ในระดับต�างๆ ทั้งระดับที่มีต�นไม�พืชพรรณแบบป�าดิบเขตร�อน 
(Rainforest) และเมื่อสูงขึ้นมาถึงระดับ 2,500 เมตรจะเป�นป�าไม�
แบบกึ ่งอัลไพน�คล�ายกับเทือกเขาหิมาลัย และดอยอินทนนท� 
ดอยเชียงดาวบ�านเรา จนกระทั่งพ�นระดับ 3,000 กว�าเมตรขึ้นไป
ก็จะเป�นเพียงภูเขาหิน ไม�มีต�นไม�อันใดสามารถขึ้นอยู�ได�เลย

       พลันที่ขึ้นมายืนอยู�บนลานหินขนาดใหญ�ก�อนที่จะป�นขึ้นสู�ยอดเขาสูงสุดระดับ 4,095 เมตร สายตาเราสามารถ
ที่จะกวาดมองไปได�รอบตัว เราจะพบกับยอดเขาหลายยอดที่งอกเงยขึ้นมาจากเทือกเขา Kinabalu ทั้งหมด ได�แก�
ยอด Low’s Peak (4,095 เมตร)  St. John’s Peak (4,091 เมตร)  Alexandra’s Peak (4,003 เมตร) 
Ugly Sister Peak (4,000 เมตร)  และ South Peak (3,933 เมตร) 
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อุทยานแห�งชาติ KINABALU หรือที่เรียกในภาษามาเลย�ว�า Taman Negara Kinabalu 
เป�นอุทยานแห�งชาติแห�งแรกๆ ในมาเลเซีย ก�อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 และเป�นสถานที่แห�ง
แรกในมาเลเซียที่ได�ขึ้นทะเบียนเป�นมรดกโลกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 เนื่องจากถือว�า
เป�นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห�งหนึ่งในโลก ตั้งอยู�ที่ชายฝ��งด�าน
ตะวันตกของรัฐซาบาห� บนเกาะบอร�เนียวทางตะวันออกของมาเลเซีย ซาบาห� เป�นรัฐ 1 ใน 2 
ของดินแดนมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู�ทางตอนเหนือของเกาะบอร�เนียว เกาะที่ใหญ�เป�นอันดับ
สามของโลก      

รัฐซาบาห� ได�ช่ือว�าเป�น ”ดินแดนใต�สายลม” ท่ีอุดมไปด�วยป�าฝนเขตร�อน และความงดงามของ
ท�องทะเล (มี “สิปาดัน”เป�นเกาะที่มีชื่อเสียงโด�งดังไปทั่วโลก) อีกทั้งยังเป�นเมืองแห�งขุนเขา 
เพราะมีภูเขาคินาบาลูตั้งตระหง�านงามสง�าเป�นฉากหลังธรรมชาติประดับเมือง สามารถมอง
เห็นได�ในหลายๆ จุดด�วยกัน มีพื้นที่ 754 ตารางกิโลเมตร อยู�รอบๆ ภูเขาคินาบาลูซึ่งสูง 
4,095 เมตร และเป�นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดบนเกาะบอร�เนียว ท่ีทำการอุทยานอยู�ห�างจากโกตาคินาบาลู 
88 กิโลเมตร เข�าถึงได�ง�าย ต้ังอยู�ท่ีชายขอบเขตอุทยานด�านทิศใต�บนระดับความสูง 1,563 เมตร

       เอกลักษณ�อันโดดเด�นที่สุดแห�งป�า Kinabalu คือช�วงระดับ
เกือบๆ สามพันเมตร เราจะต�องเดินขึ้นภูเขาที่มีลักษณะที่เป�นป�า
ไม�แปลกตา โดยมีลักษณะเป�นไม�แคระขนาดย�อมรูปทรงบิดเบี้ยว
คดงอตามแรงลมบนเทือกเขาสลับดอกไม�เล็กๆ เรียงรายไปตลอด
ทางเดิน รวมทั้งกุหลาบพันป�เฉพาะถิ ่น ซึ่งแตกต�างจากที่ดอย
อินทนนท� หรือเทือกเขาหิมาลัย แม�จะเป�นพรรณไม�ประเภทเดียวกัน

       ความหลากหลายทางชีวภาพของ Kinabalu และเกาะบอร�เนียว 
เป�นความยิ่งใหญ�มหัศจรรย�ของธรรมชาติที ่ ได�เผยตัวสู�ชาวโลก 
นักสำรวจมากมายต�างขึ้นมาเก็บข�อมูล โดยเฉพาะกล�วยไม�ที่ค�นพบ
แล�วมากกว�า 1,200 ชนิด สัตว�เลี้ยงลูกด�วยนมอีกกว�า 100 ชนิด 
และนกอีกกว�า 300 ชนิด ซึ่งบางชนิดเป�นพืชหรือสัตว�เฉพาะถิ่นที่
พบได�แต�เพียงบนขุนเขาแห�งนี้เท�านั้น ในป� พ.ศ. 2543 จึงได�รับ
การประกาศจากยูเนสโกให�เป�นมรดกโลกแห�งแรกของมาเลเซีย

       จากเหตุการณ�ที่สภาพแวดล�อมของโลกได�เปลี่ยนแปลงไป
เป�นอย�างมาก ทั้งป�ญหาโลกร�อน เอลนิโญ� ลานิญ�า ภัยพิบัติ
ท่ีไม�คาดคิดว�าจะเกิดในเมืองไทย แต�ก็ต�องประสพกับสึนามิ น้ำท�วม 
แผ�นดินไหว นั่นแสดงให�เห็นว�า พวกเราที่ต�องอาศัยอยู�บนโลก 
ควรตระหนักถึงคุณค�าของธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ว�าเราต�างสร�าง
ผลกระทบให�กับทุกๆ ชีวิต ไม�ว�าจะเป�นมนุษย� สัตว� หรือพืชพรรณ
สภาพภูมิศาสตร�พื้นถิ่นแต�ละที่ก็ได�รับผลกระทบไม�แตกต�างกัน 
เราไม�อาจจะแน�ใจได�ว�า เม่ือใดท่ีเราได�กลับไปเยือนสถานท่ี่ีท่ีมีคุณค�า
ต�างๆ อีกครั้ง เราจะยังได�พบกับความประทับใจเฉกเช�นเดิม
อีกหรือไม�… นั่นขึ้นอยู�กับพวกเราทุกๆ คน
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       ป�จจุบันกระแสการใช�วิตามินเสริมไม�ได�จำกัดอยู�กับผู�สูงวัยเท�านั้น แต�กำลังเป�นที่นิยม
เป�นอันมากทั้งในกลุ�มวัยทำงาน เนื่องจากคนในสังคมมีไลฟ�สไตล�การดำเนินชีวิตไม�เหมือนกัน 
พฤติกรรมการบริโภคที ่แตกต�างกัน ความเครียด การสัมผัสกับสิ ่งแวดล�อมที ่เป�นพิษ
มีความเสี่ยงสูงมากกว�าเดิม หรือมีโรคประจำตัวที่แตกต�างกัน ซึ่งทำให�คนส�วนใหญ�ล�วนแต�
ต�องการแสวงหาทางเลือกในการเสริมสร�างสุขภาพร�างกายให�แข็งแรง ไม�แก�ก�อนวัย หรือไม�
เป�นโรคร�ายแรง เช�น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็งก�อนวัยอันควร
หรือวัยหนุ�มสาว ที่หาซื้อรับประทานตามกระแสโฆษณาหลากหลายยี่ห�อที่หวังผลทางด�าน
ความสวยความงาม

       การได�รับอาหารเสริมทดแทนแบบสูตรมาตรฐาน (Standard Formula) ท่ีหาซ้ือได�ง�ายตาม
ท�องตลาดน้ัน  อาจทำให�ได�รับสารบางอย�างมากเกินไป หรือในบางอย�างท่ีน�อยเกินไป จึงเกิดทางเลือก
ใหม�เพิ่มขึ้นมา ด�วยการกำหนดระดับการเสริมวิตามิน เกลือแร� ฮอร�โมน แอนตี้ออกซิแดนท�
ที่เหมาะสม ทำให�ร�างกายได�รับปริมาณอาหารเสริมที่เหมาะสมเฉพาะกับแต�ละบุคคล และเกิดผล
ข�างเคียงน�อยที่สุดหรือที่เรียกว�า “วิตามินสูตรเฉพาะบุคคล” (Customized Supplement) 

       ขั้นตอนก�อนการเสริมสารอาหารเฉพาะบุคคลเริ่มต�นด�วยการซักประวัติส�วนตัว ประวัติ
ครอบครัว อาชีพ เพศ การตรวจร�างกายอย�างละเอียด ประเมินสุขภาพโรคภัยไข�เจ็บประจำตัว
ประเมินการดำรงชีวิตประจำวัน การตรวจทางห�องปฎิบัติการตั้งแต�ระดับปกติ หรือไปจนถึง
การตรวจระดับฮอร�โมนทั้งจากเลือด ป�สสาวะ และน้ำลาย เพื่อประโยชน�สำหรับการวินิจฉัย
ซึ่งแพทย�จะเป�นผู�เขียนใบสั่งการปรุงวิตามินของคนนั้นๆ และจะมีเภสัชกรที่มีความรู�เพื่อช�วย
ในการปรุงวิตามินขึ้นมา เภสัชกรจะรู�ว�าวิตามินและแร�ธาตุตัวไหนผสมอยู�ด�วยกันได� หรือไม�ได�  
รูปแบบวิตามินแบบนี้จะทำให�ลดจำนวนเม็ดวิตามินให�มีน�อยลง แต�ยังได�รับชนิดของวิตามิน
หรือแร�ธาตุครบตามต�องการ ทำให�สะดวกสบาย กินง�ายขึ้น และก็มีประโยชน�หรือตรงกับ
ความต�องการของแต�ละบุคคลจริงๆ

       แต�สิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพตัวเองก็คือ การสร�างเสริมสุขภาพที่ดี รับประทานอาหารที่มีคุณค�าประโยชน� พักผ�อนให�เพียงพอ
ออกกำลังกายอย�างสม่ำเสมอ และการเลือกวิตามินที่เหมาะสมกับที่ร�างกายต�องการ ฉะนั้นสำหรับใครที่คิดจะใช�วิตามินเสริมจึงควรปรึกษา
แพทย�ผู�เชี่ยวชาญก�อนว�าควรรับประทานวิตามินหรือแร�ธาตุชนิดไหน วิตามินรูปแบบใดที่จะเกิดประโยชน�สูงสุดต�อรางกายเรา เพราะหาก
บริโภคอย�างผิดวิธี “วิตามิน” ที่คิดว�ามีประโยชน�อาจกลายเป�นการให�โทษกับร�างกายได�เช�นกัน

Customized Supplement 

       ความรู�พ้ืนฐานด�านโภชนาการ คือ การทานอาหารให�ครบ 5 หมู� เพ่ือให�ร�างกายได�สารอาหารท่ีจำเป�นครบตามท่ีต�องการ และเรามักจะเห็น
การจัดวิตามินเสริมให�กับผู�สูงอายุ เน่ืองจากอายุท่ีมากข้ึน การดูดซึมสารอาหารอาจจะเกิดความบกพร�อง อันเน่ืองมาจากภาวะ Subclinical 
Hypothyroidism (ไทรอยด�ต่ำโดยไม�มีอาการแสดงชัดเจน) ทำให�อาจเกิดการขาดสารอาหาร และอีกป�จจัยหน่ึงคือ การผลิตแอนต้ีออกซิแดนท�
ลดลง นอกจากนั้นอาหารที่รับประทานอาจผ�านกระบวนการแปรรูปที่ทำให�แร�ธาตุ และวิตามินต�างๆ หายไป การให�สารอาหารเสริมในระดับ
ที่เหมาะสมจะทำให�ผู�สูงอายุมีสุขภาพร�างกายแข็งแรง มีภูมิคุ�มกันสูงข้ึน

Be Strong

วิตามินเสริมเฉพาะบุคคล
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Lucky me 

“Lucky Me” 
ฉบับนี้ เรามีคำถามร�วมสนุกแบบง�ายๆ ซึ่งเป�นความรู�ของเนื้อหาในฉบับนั่นเอง

องค�ประกอบ
ในการสร�างโอโซนในน้ำคือ ?
a.   กระแสไฟฟ�ากำลังสูง
b.   ออกซิเจน
c.   ใส�กรอง
d.   ข�อ a และข�อ b

ประโยชน�ของการใช�โอโซน
ช�วยกรองสิ่งสกปรกของระบบน้ำ
ประปาได�แก� ?
a.   ช�วยสลายโลหะหนัก
b.   ฆ�าเชื้อแบคทีเรีย
c.   ช�วยสลายกลิ่น
d.   ถูกทุกข�อ

1

2

ร�วมสนุกกับเราด�วยการส�งคำตอบ พร�อมแจ�ง ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน และที่อยู� มาที่ 
corporate_communication@bigth.com เพื่อลุ�นรับ  Gift Voucher 
สำหรับเลือกซื้อสินค�าที่เทสโก�โลตัส จำนวน 3 รางวัล
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