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       เมื่อเดือนที่ผ�านมาประเทศไทยพบเจอกับเหตุการณ�ความโศกเศร�า
ครั�งยิ�งใหญ�ของป� เมื่อพระผู�เป�นร�มโพธิ์ร�มไทรของพสกนิกรชาวไทย
จากพวกเราไปเสียแล�ว เหมือนทุกอย�างจะสลายสิ�นและหมดกำลังใจไป
โดยพลัน แต�ทว�าการอยู�ร�วมกันด�วยความสามัคคีนั�น จะนำพาให�ชาติ
บ�านเมืองเข�มแข็งเพ�่อวันข�างหน�าที่สดใสอีกครั�ง ในนามผู�จัดทำวารสาร 
กองบรรณาธิการ รวมถึงคณะผู�บริหารและพนักงานบีไอจี ขอน�อมเกล�า
น�อมกระหม�อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได� และขอนำแนวทาง
ตามพระบรมราโชวาทตลอดจนพระราชดำรัสมาปรับใช�ในชีวิตประจำวัน
สืบไป

      กลับมาอัพเดทความเคล่ือนไหวของบีไอจีกับวารสาร From the Air 
For the Air อีกครั�งครับ ฉบับน้ีเริ�มต�นด�วย Cover Story ตอกย�ำความ
สำเร็จของบีไอจี ในป�นี้กับรางวัลด�านความปลอดภัยฯ กับรางวัล Eco 
Factory หรือโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากสภาอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย และรางวัล CSR-DIW 2016 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับ
 
      ต�อด�วยคอลัมน� BIG Special Report นำท�านผู�อ�านไปรู�จักกับ
วิสาหกิจชุมชนเกาะกก จากแนวคิดของนาผืนสุดท�ายต�อยอดไปสู�การ
พัฒนาเป�นผลิตภัณฑ�ของชุมชนที่ได�รับการสนับสนุนจากหลายองค�กร
จนกลายเป�นที่รู�จักของคนทั�วไป และก�าวขึ้นไปเทียบชั�นของฝากประจำ
จังหวัดระยองเลยทีเดียว

      รวมถึงบทสัมภาษณ�ไฮท�ไลท�ใน Keep in Touch กับทีมผู�บริหาร 
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร� (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเป�นพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่สำคัญของบีไอจี อีกทั�งยังเป�นผู�ผลิตยางรถยนต�รายใหญ� โดยผู�อ�าน
จะได�ทราบถึงขั�นตอนการผลิตยางรถยนต� และบทบาทของการใช�ไนโตรเจน
ในการผลิตยางรถยนต�อีกด�วยครับ

      หากท�านมีข�อแนะนำ ติชม เก่ียวกับวารสาร From the Air For the Air 
ท�านสามารถส�งอีเมลของท�านมาที่ corporate_communication@
bigth.com ครับ

                 4 Cover Story
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               21 Go Green
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 เทคนิคการทำงานดี ไม�มีงานค�าง

                23 New Trend
 โซลาร� อิมพัลส� 2 ประวัติศาสตร�หน�าใหม�ของอากาศยาน
 พลังงานสะอาด

               24 Feel Free
 ชมธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่ “ปากน�ำประแส” 

               26 Be Strong
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               27 Lucky Me
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       ป�จจุบันเป�นที่ยอมรับอย�างกว�างขวางในเรื่องของ “ความยั�งยืน” 
ที่กลายเป�นกระแสหลักระดับโลก แม�กระทั�งในพ�ธีการเป�ดการแข�งขัน
มหกรรมกีฬาโอลิมป�กป� 2016 ที่ประเทศบราซิลยังเรียกร�องให�ทุกคน
บนโลกมีส�วนร�วมกันรักษาสิ�งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติอย�าง
ยั�งยืน เช�นเดียวกับในประเทศไทยซึ่งเป�นที่ยอมรับอย�างกว�างขวางว�า
การดำเนินธุรกิจอย�างมีจริยธรรมต�องควบคู� ไปกับความปลอดภัย 
การดูแลสิ�งแวดล�อม และการอยู�ร�วมกับชุมชน 

       เห็นได�จากรางวัลรับรองผลงานด�านความปลอดภัยของบีไอจี อาทิ 
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด�น ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทำงาน ระดับประเทศ และรางวัลกิจกรรมการรณรงค�
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให�เป�นศูนย� หรือ Zero Accident 
ระดับทอง อาจกล�าวได�ว�าป� พ.ศ. 2559 เป�นอีกป�แห�งความสำเร็จท่ีพ�สูจน�
ถึงความยั�งยืนของบีไอจีได�อย�างแท�จริง ผ�านการรับรองมาตรฐานอีก 
2 รางวัล ได�แก� รางวัล CSR-DIW 2016 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม และการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 

       โครงการ CSR-DIW มุ�งเน�นการส�งเสริมให�เป�นผู�ประกอบการที่ดี 
มุ�งเน�นแนวคิดองค�รวมตามกรอบแนวคิด ได�แก� การกำกับดูแลองค�กร  
สิทธิมนุษยชน การปฎิบัติด�านแรงงาน สิ�งแวดล�อม การดำเนินงาน
อย�างเป�นธรรม ประเด็นด�านผู�บริโภค การมีส�วนร�วมและการพัฒนา
ชุมชน จากเกณฑ�ดังกล�าว เห็นได�ว�าองค�กรต�องมีความมุ�งมั�นดำเนิน
ธุรกิจที่โปร�งใส ใส�ใจผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย ไม�ว�าพนักงาน ลูกค�า 
ผู �ถือหุ�น หรือชุมชน นอกจากนี้องค�กรต�องมีนโยบาย ตลอดจนผล
การดำเนินกิจกรรมอย�างต�อเนื ่อง จนเป�นรากฐานหนึ ่งของการ
ดำเนินธุรกิจ ประสานกับความร�วมมือร�วมใจของผู�บริหารและพนักงาน
ในองค�กร

Cover Story

Economy
<pro�t>

Social
<people>

Environment
<planet>

equite eco     
e�ciency

SD

livability

Organization

     Governance

การมีส�วนร�วม
และการพัฒนา

ชุมชน
สิทธิมนุษยชน

สิ�งแวดล�อม
การดำเนินงาน
อย�างเป�นธรรม

การปฏิบัติด�าน
แรงงาน

ประเด็นด�าน
ผู�บริโภค

การกำกับ
ดูแลองค�กร

Holistic Approach  

Interdependence  

       คุณชัยวัฒน� นิยมการ ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียล-
แก�ส จำกัด รับมอบรางวัล CSR-DIW 2016 จากคุณเดชา พ�มพ�สุทธิ์ 
ผู�อำนวยการสำนักส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน ณ ศูนย�แสดง
สินค�าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 
ที่ผ�านมา

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกำหนดและ
ส�งเสริมให�ดำเนินกิจกรรมด�วยความ
สำนึกรับผิดชอบต�อสังคม (CSR-DIW)

แนวคิดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Factory)

Toward Sustainability with and
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       ในขณะที่กรอบแนวคิดของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศก็มีความ
น�าสนใจไม�แพ�กัน กล�าวคือ เป�นข�อกำหนดที่มุ�งเน�นการดำเนินงานให�
ครอบคลุม 5 มิติ ได�แก� กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดล�อม และ
ด�านการบริหารจัดการ ผ�านเกณฑ� 14 ประเด็น ได�แก� การใช�วัตถุดิบ 
พลังงาน การขนส�งและโลจิสติกส� โซ�อุปทานสีเขียว ภูมิทัศน�สีเขียว การ
จัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการน�ำและน�ำเสีย การปล�อย
ก�าซเรือนกระจก การจัดการมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสีย 
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การกระจายรายได�ให�กับชุมชน และการอยู�ร�วมกับชุมชนโดยรอบ ทั�งนี้ 
ผลการดำเนินงานต�องมีความต�อเนื่องยั�งยืน โดยประเมินผ�านดัชนี
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco E�ciency) และการประเมินตัวชี้วัด
ทางด�านสังคม (Outcome/Impact Evaluation)

การพัฒนาท่ียั�งยืน
(Sustainable Development)

ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ
(Eco E�ciency)

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 หรือ ISO 14001 และไม�มีข�อร�องเรียน 1 ป�

1. การใช�วัตถุดิบ

2. พลังงาน

3. การขนส�งและโลจิสติกส�

4. โซ�อุปทานสีเขียว

5. ภูมิทัศน�สีเขียว

6. การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

7. การจัดการน�ำและน�ำเสีย

8. การปล�อยก�าซเรือนกระจก

9. การจัดการมลภาวะทางอากาศ

10. การจัดการกากของเสีย

11. ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน

12. ความหลากหลายทางชีวภาพ

การประเมินตามตัวช้ีวัดทางด�านสังคม
Outcome / Impact Evaluation

13. การกระจายรายได�ให�กับชุมชน

14. การอยู�ร�วมกับชุมชนโดยรอบ

หลักเกณฑ�มาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco Factory)

       คุณป�ยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียล-
แก�ส จำกัด รับมอบโล�รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory 
2016) จาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2559 
ที่ผ�านมา

       แม�ในขณะนี้ ความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยสำหรับตอบโจทย�ในเรื่องความยั�งยืนยังจัดเป�นเรื่องใหม�
แต�สำหรับบีไอจีแล�ว กิจกรรมเหล�านี้ล�วนเป�นพ�้นฐานวัฒนธรรมของ
ชาวบีไอจีที่สืบสานจากรุ�นพ�่สู�รุ�นน�อง เป�นพันธกิจหลักในการดำเนิน
ธุรกิจท่ีกำหนดจากผู�นำองค�กร ซ่ึงไม�เพ�ยงทำให�องค�กรอยู�ร�วมกับสังคม
และชุมชนได�อย�างยั�งยืนแล�ว ยังเป�นปณิธานที่ต�องการเป�นส�วนหนึ่ง
ของการช�วยให�โลกนี้อยู�ได�อย�างยั�งยืนอีกด�วย
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BIG Special Report

       จากจุดเริ�มต�นที่กล�าวมา ชุมชนเกาะกกได�รับการคัดเลือกให�เป�น 
1 ใน 8 วิสาหกิจในพ�น้ท่ีมาบตาพุดคอมเพล็กซ� ตามรูปแบบธรรมศาสตร�
โมเดล โดยได�รับการสนับสนุนจากสมาคมเพ�่อนชุมชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร� และจังหวัดระยอง เข�ามาช�วยดูแลในเรื ่องการต�อยอด
ผลิตภัณฑ� และผลักดันให�วิสาหกิจของชุมชนสามารถดำเนินต�อไปได� 
ประกอบกับความมุ�งมั�นของคนในชุมชนต�อยอดไปสู�การผลิตข�าวกล�อง
ไรซ�เบอร�ร่ีผสมผลไม�ในรูปแบบสแน็คบาร�ในช่ือ “Rice Me” เป�นอาหารว�าง
เพ�่อสุขภาพเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย และผลิตภัณฑ�หอมเฮิร�บซึ่ง
ต�อยอดมาจากการผลิตลูกประคบร�อนที่ชุมชนผลิตอยู�ก�อนแล�ว โดยใช�
ส�วนผสมของข�าวและวัตถุดิบจากท�องถิ�นสร�างสรรค�เป�นผลิตภัณฑ� 
โดยเกิดจากการต�อยอดนวัตกรรม (Innovation) ทางความคิดใหม�ๆ 
เพ�่อสร�างมูลค�าเพ��ม (Value Creation) ให�กับสินค�าโดยผ�านการคิดค�น
ร�วมกันของคนในชุมชน ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
สมาคมเพ�อ่นชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข�าย ได�แก� บริษัท ผาแดงอินดัสทรี 
จำกัด (มหาชน) บริษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท 
เอสซีจี เคมิคอลส� จํากัด และ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด 
(บี ไอจี) ที่ช�วยส�งเสริมกิจการของชุมชน อีกทั�งทำให�เกิดการแนะนำ
บอกต�อกระทั�งได�กระแสตอบรับที่ดีและเป�นที่รู�จักของผู�บริโภค

ชุมชนเกาะกก…
จากนาผืนสุดท�ายสู�วิสาหกิจชุมชนที่ยั�งยืน

       ใครจะเช่ือว�าเมืองอุตสาหกรรมอย�างมาบตาพุดท่ีเต็มไปด�วยโรงงาน
อุตสาหกรรมจะยังมีชุมชนท่ียังคงวิถีชีวิตเกษตรกรรมอย�างการปลูกข�าว
สืบทอดจากรุ�นสู�รุ�นมาจนถึงทุกวันนี้ แต�ทว�าความเจริญที่เข�ามานั�น เริ�ม
เปลี่ยนแปลงชุมชนไปจนไม�เหลือร�องรอยอดีตจนเหลือเพ�ยงผืนนาแห�ง
สุดท�ายของมาบตาพุดในพ�้นที่ชุมชนเกาะกก จังหวัดระยอง แต�กระนั�น
ประธานชุมชนซึ่งเป�นคนรุ�นใหม�มีไอเดียที่อยากจะรักษาผืนนาผืนนี้ โดย
ให�คนในชุมชนร�วมอนุรักษ�ประเพณีการลงแขกดำนา “ปลูกข�าววันแม�
เกี่ยววันพ�อ” จนมาเป�นข�าวบรรจุถุงอย�างข�าวกล�องไรซ�เบอร�รี่และอีก
หลากหลายชนิด กลายเป�นของดีประจำชุมชนเป�นที่เรียบร�อย
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       บีไอจี ในฐานะภาคีเครือข�ายของสมาคมเพ�่อนชุมชนมีความตั�งใจ
ที่จะสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพ�่อต�อยอดผลิตภัณฑ�ของชุมชน 
จึงนำกลุ�มวิสาหกิจชุมชนเกาะกกเข�าเยี่ยมชม Asia Food Technology 
Center หรือ ศูนย�พัฒนาเทคโนโลยีเพ�่ออุตสาหกรรมอาหาร ตั�งอยู�ใน
อุทยานวิทยาศาสตร�แห�งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 
2559 ท่ีผ�านมา โดยมีวิทยากรถ�ายทอดความรู� และสาธิตเก่ียวกับนวัตกรรม
จากไนโตรเจนในการแช�เยือกแข็งผลิตภัณฑ�อาหาร รวมถึงเทคโนโลยีการ
บรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ (Modi�ed Atmosphere Packaging: 
MAP) โดยใช�ไนโตรเจนสำหรับยืดอายุผลิตภัณฑ�อาหารให�นานยิ�งขึ้น 
เพ�่อเป�นแนวทางในการพัฒนาและต�อยอดวิสาหกิจชุมชนเกะกกอีก
ช�องทางหนึ่ง

วิสาหกิจชุมชนเกาะกกยังได�รับรางวัลที่พ�สูจน�ความสำเร็จ อาทิ 
  •  ชุมชนที่เข�ารอบการประกวดโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ�าอวอร�ด 
      ระดับประเทศ ประจำป� 2559 
  •  รางวัลการประกวดสุดยอดของฝากประจำจังหวัดจากข�าวไรซ�เบอร�ร่ี 
      ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
  •  รางวัลวิสาหกิจชุมชนต�นแบบในพ�้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ� 
  •  รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชุมชนต�นแบบนำร�องโครงการสุขภาพดี
      กับเพ�่อนชุมชนตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทยของภาครัฐ 
  •  ชุมชนต�นแบบในการพัฒนาสู�การเป�นชุมชนเชิงนิเวศต�นแบบ (Eco 
      Community Model) เพ�อ่ขยายผลสู�ชุมชนอ่ืนๆ และเตรียมพร�อม
      มุ�งสู�เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในอนาคต

       ชุมชนเกาะกกเป�นหนึ ่งในชุมชนที่มีศักยภาพจากหลายชุมชน
ในมาบตาพุด แต�สิ�งหนึ่งที่เกาะกกไม�เหมือนกับชุมชนอื่นก็เพราะความ
ร�วมมือกันของสมาชิกหลอมรวมให�เกิดศักยภาพและสร�างความ
แตกต�างจนเป�นที่รู �จักของคนทั�วไป บีไอจีมีความยินดีเป�นอย�างยิ�งที่
ได�ร�วมสนับสนุน และส�งมอบความรู�ด�านนวัตกรรมก�าซให�แก�ชุมชน
เกาะกกรวมถึงผู�ที่สนใจ เพ�่อนำไปต�อยอดกับธุรกิจรวมถึงสร�างคุณค�า
เพ��มให�กับผลิตภัณฑ�ชุมชนเพ�่อก�าวไปร�วมกันอย�างมั�นคงและยั�งยืน

       “การมาเยี่ยมชมฯ ในครั�งนี้ ได�รับความรู�เกี่ยวกับไนโตรเจน ซึ่ง
สามารถนำไปใช�กับผลิตภัณฑ�อาหารได�อีกหลายหลายรูปแบบ วันนี้
มีโอกาสได�มาศึกษาแนวทางเพ�่อช�วยในการถนอมอาหารหรือยืดอายุ
ผลิตภัณฑ� ถือว�าเป�นการเรียนรู �นวัตกรรมใหม�ของชุมชนเกาะกก
เลยทีเดียว อีกทั�งสิ�งที่เราได�รับจากเรียนรู�และสัมผัสในวันนี้ คือ สามารถ
นำไปต�อยอดในอนาคตได� อย�างไรก็ตามต�องคิดต�อยอดจากจุดนี ้
ให�ได�ก�อน”

        

       “ถือว�าเป�นโอกาสของชุมชนที่ ได�รับความรู� และมองเห็นแนวทาง
ในการต�อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ�ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป�น
การเชื่อมโยงไปในแผนการผลิตอื่นๆ  อีกทั�งศูนย�ฯ แห�งนี้ก็มีชื่อเสียง
และมาตรฐานระดับสากล น�าจะเป�นประโยชน�ต�อวิสาหกิจชุมชนเกาะกก
เอง อีกทั�งชุมชนยังขาดการชี้แนะที่ถูกต�อง และต�องการองค�ความรู�
เพ��มเติม”

คุณคุณอำนวย นามสนิท   
ประธานชุมชุนเกาะกก

คุณสำราญ ทิพย�บรรพต
ประธานกลุ�มวิสาหกิจชุมชุน

วิสาหกิจชุมชนเกาะกก
24/29 ซ.เนินพระ 2 ถ.กรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท� +66 3894 7032  เว็บไซต� www.kohkokry.com
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ประเทศไทย 4.0

       โดยการขับเคลื่อนดังกล�าว ได�ก�อให�เกิดการเปลี่ยนผ�านทั�งระบบ
ในอีก 4 องค�ประกอบสำคัญ คือ
       1.  เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั�งเดิม (Traditional Farming) 
            ในป�จจุบันไปสู�การเกษตรสมัยใหม�ที่เน�นการบริหารจัดการและ
           เทคโนโลยี (Smart Farming) 
       2. เปลี่ยนจากธุรกิจรายย�อย (Traditional SMEs หรือ SMEs) 
           ที่มีอยู�ซึ่งรัฐต�องให�ความช�วยเหลืออยู�ตลอดเวลาไปสู�การเป�น 
           Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
       3. เปลี่ยนจากการบริการรูปแบบเดิม (Traditional Services) 
           ซึ่งมีการสร�างมูลค�าค�อนข�างต�ำไปสู�การบริการที่สร�างคุณค�า 
           (High Value Services)
       4. เปลี ่ยนจากแรงงานทักษะต�ำไปสู �แรงงานที ่มีความรู � ความ 
           เชี่ยวชาญและทักษะสูง

       โดยการขับเคลื่อนดังกล�าว ได�ก�อให�เกิดการเปลี่ยนผ�านทั�งระบบ
ในอีก 4 องค�ประกอบสำคัญ คือ
       1.  เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั�งเดิม (Traditional Farming) 
            ในป�จจุบันไปสู�การเกษตรสมัยใหม�ที่เน�นการบริหารจัดการและ
           เทคโนโลยี (Smart Farming) 
       2. เปลี่ยนจากธุรกิจรายย�อย (Traditional SMEs หรือ SMEs) 
           ที่มีอยู�ซึ่งรัฐต�องให�ความช�วยเหลืออยู�ตลอดเวลาไปสู�การเป�น 
           Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
       3. เปลี่ยนจากการบริการรูปแบบเดิม (Traditional Services) 
           ซึ่งมีการสร�างมูลค�าค�อนข�างต�ำไปสู�การบริการที่สร�างคุณค�า 
           (High Value Services)
       4. เปลี ่ยนจากแรงงานทักษะต�ำไปสู �แรงงานที ่มีความรู � ความ 
           เชี่ยวชาญและทักษะสูง

       โดยการขับเคลื่อนดังกล�าว ได�ก�อให�เกิดการเปลี่ยนผ�านทั�งระบบ
ในอีก 4 องค�ประกอบสำคัญ คือ
       1.  เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั�งเดิม (Traditional Farming) 
            ในป�จจุบันไปสู�การเกษตรสมัยใหม�ที่เน�นการบริหารจัดการและ
           เทคโนโลยี (Smart Farming) 
       2. เปลี่ยนจากธุรกิจรายย�อย (Traditional SMEs หรือ SMEs) 
           ที่มีอยู�ซึ่งรัฐต�องให�ความช�วยเหลืออยู�ตลอดเวลาไปสู�การเป�น 
           Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
       3. เปลี่ยนจากการบริการรูปแบบเดิม (Traditional Services) 
           ซึ่งมีการสร�างมูลค�าค�อนข�างต�ำไปสู�การบริการที่สร�างคุณค�า 
           (High Value Services)
       4. เปลี ่ยนจากแรงงานทักษะต�ำไปสู �แรงงานที ่มีความรู � ความ 
           เชี่ยวชาญและทักษะสูง

แนวคิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู� 

       การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได�ดำเนินการอย�างต�อเนื ่องจาก
อุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture Industry) สู �อุตสาหกรรมเบา 
(Light Industry) และอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) มาตามลำดับ 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมใช�รูปแบบการพัฒนาในโมเดล “ประเทศไทย 
1.0” สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร โมเดล “ประเทศไทย 2.0” สำหรับ
อุตสาหกรรมเบา โมเดล “ประเทศไทย 3.0” สำหรับอุตสาหกรรมหนัก 
และโมเดลรูปแบบใหม�ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมพร�อมเพ�่อ
รองรับสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค�
นั�นคือ โมเดล “ประเทศไทย 4.0” 

ประเทศไทย 1.0
Agriculture

ประเทศไทย 1.0
Agriculture

ประเทศไทย 1.0
Agriculture

ประเทศไทย 2.0
Light Industry
ประเทศไทย 2.0
Light Industry
ประเทศไทย 2.0
Light Industry

ประเทศไทย 3.0
Heavy Industry
ประเทศไทย 3.0

Heavy Industry
ประเทศไทย 3.0

Heavy Industry
ประเทศไทย 4.0

Innovation-Driven
Economy

ประเทศไทย 4.0
Innovation-Driven

Economy

ประเทศไทย 4.0
Innovation-Driven

Economy

อุตสาหกรรมไทย 1.0
• Agro-Base

อุตสาหกรรมไทย 1.0
• Agro-Base

อุตสาหกรรมไทย 1.0
• Agro-Base

อุตสาหกรรมไทย 2.0
• Electric Appliances
• Textile & Apparel

อุตสาหกรรมไทย 2.0
• Electric Appliances
• Textile & Apparel

อุตสาหกรรมไทย 2.0
• Electric Appliances
• Textile & Apparel

อุตสาหกรรมไทย 3.0
• Petrochemical

• Automotive
• Electronics

อุตสาหกรรมไทย 3.0
• Petrochemical

• Automotive
• Electronics

อุตสาหกรรมไทย 3.0
• Petrochemical

• Automotive
• Electronics

อุตสาหกรรมไทย 4.0
• Invovation-Driven

Industry

อุตสาหกรรมไทย 4.0
• Invovation-Driven

Industry

อุตสาหกรรมไทย 4.0
• Invovation-Driven

Industry

       ในป�จจุบันประเทศไทยอยู� ในระหว�างการใช�โมเดล “ประเทศไทย 
3.0” สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เช�น อุตสาหกรรรมป�โตรเคมี 
อุตสาหกรรมรถยนต� อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส� เป�นต�น และประเทศไทย
ยังอยู� ในกับดัก “ประเทศรายได�ปานกลาง” เห็นได�จากในช�วง 50 ป�
ที่ผ�านมา ตั�งแต�ช�วง พ.ศ. 2500-2536 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย�าง
ต�อเน่ืองอยู�ท่ีร�อยละ 7-8 ซ่ึงต�อมาในช�วง พ.ศ. 2537-ป�จจุบัน เศรษฐกิจไทย
เริ�มมีการเติบโตในระดับเพ�ยงร�อยละ 3-4 ต�อป�เท�านั�น ดังนั�น จึงมีแนวคิด
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมหนักไปสู�อุตสาหกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร�างสรรค�โดยใช�โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด� 4.0”

       “ประเทศไทย 4.0” คือการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู� 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด�วยนวัตกรรม” 
กล�าวคือ ในป�จจุบันประเทศยังติดอยู� ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก 
ได�น�อย” ซึ่งต�องการปรับเปลี่ยนเป�น “ทำน�อย ได�มาก” นั�นหมายถึง
การขับเคลื่อนให�เกิด 3 มิติสำคัญ คือ
       1. การผลิตสินค�าเชิงโภคภัณฑ�ไปสู�การผลิตสินค�าเชิงนวัตกรรม
       2. การเปลี ่ยนแปลงการขับเคลื ่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู �การ
           ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค�
       3. การเปลี่ยนจากการเน�นผลิตสินค�าไปสู�การบริการมากขึ้น

       ในป�จจุบันประเทศไทยอยู� ในระหว�างการใช�โมเดล “ประเทศไทย 
3.0” สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เช�น อุตสาหกรรรมป�โตรเคมี 
อุตสาหกรรมรถยนต� อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส� เป�นต�น และประเทศไทย
ยังอยู� ในกับดัก “ประเทศรายได�ปานกลาง” เห็นได�จากในช�วง 50 ป�
ที่ผ�านมา ตั�งแต�ช�วง พ.ศ. 2500-2536 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย�าง
ต�อเน่ืองอยู�ท่ีร�อยละ 7-8 ซ่ึงต�อมาในช�วง พ.ศ. 2537-ป�จจุบัน เศรษฐกิจไทย
เริ�มมีการเติบโตในระดับเพ�ยงร�อยละ 3-4 ต�อป�เท�านั�น ดังนั�น จึงมีแนวคิด
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมหนักไปสู�อุตสาหกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร�างสรรค�โดยใช�โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด� 4.0”

       “ประเทศไทย 4.0” คือการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู� 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด�วยนวัตกรรม” 
กล�าวคือ ในป�จจุบันประเทศยังติดอยู� ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก 
ได�น�อย” ซึ่งต�องการปรับเปลี่ยนเป�น “ทำน�อย ได�มาก” นั�นหมายถึง
การขับเคลื่อนให�เกิด 3 มิติสำคัญ คือ
       1. การผลิตสินค�าเชิงโภคภัณฑ�ไปสู�การผลิตสินค�าเชิงนวัตกรรม
       2. การเปลี ่ยนแปลงการขับเคลื ่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู �การ
           ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค�
       3. การเปลี่ยนจากการเน�นผลิตสินค�าไปสู�การบริการมากขึ้น

       ในป�จจุบันประเทศไทยอยู� ในระหว�างการใช�โมเดล “ประเทศไทย 
3.0” สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เช�น อุตสาหกรรรมป�โตรเคมี 
อุตสาหกรรมรถยนต� อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส� เป�นต�น และประเทศไทย
ยังอยู� ในกับดัก “ประเทศรายได�ปานกลาง” เห็นได�จากในช�วง 50 ป�
ที่ผ�านมา ตั�งแต�ช�วง พ.ศ. 2500-2536 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย�าง
ต�อเน่ืองอยู�ท่ีร�อยละ 7-8 ซ่ึงต�อมาในช�วง พ.ศ. 2537-ป�จจุบัน เศรษฐกิจไทย
เริ�มมีการเติบโตในระดับเพ�ยงร�อยละ 3-4 ต�อป�เท�านั�น ดังนั�น จึงมีแนวคิด
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมหนักไปสู�อุตสาหกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร�างสรรค�โดยใช�โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด� 4.0”

       “ประเทศไทย 4.0” คือการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู� 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด�วยนวัตกรรม” 
กล�าวคือ ในป�จจุบันประเทศยังติดอยู� ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก 
ได�น�อย” ซึ่งต�องการปรับเปลี่ยนเป�น “ทำน�อย ได�มาก” นั�นหมายถึง
การขับเคลื่อนให�เกิด 3 มิติสำคัญ คือ
       1. การผลิตสินค�าเชิงโภคภัณฑ�ไปสู�การผลิตสินค�าเชิงนวัตกรรม
       2. การเปลี ่ยนแปลงการขับเคลื ่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู �การ
           ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค�
       3. การเปลี่ยนจากการเน�นผลิตสินค�าไปสู�การบริการมากขึ้น
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What’s App. 
ประเทศไทย 4.0

       โดยการขับเคลื่อนดังกล�าว ได�ก�อให�เกิดการเปลี่ยนผ�านทั�งระบบ
ในอีก 4 องค�ประกอบสำคัญ คือ
       1.  เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั�งเดิม (Traditional Farming) 
            ในป�จจุบันไปสู�การเกษตรสมัยใหม�ที่เน�นการบริหารจัดการและ
           เทคโนโลยี (Smart Farming) 
       2. เปลี่ยนจากธุรกิจรายย�อย (Traditional SMEs หรือ SMEs) 
           ที่มีอยู�ซึ่งรัฐต�องให�ความช�วยเหลืออยู�ตลอดเวลาไปสู�การเป�น 
           Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
       3. เปลี่ยนจากการบริการรูปแบบเดิม (Traditional Services) 
           ซึ่งมีการสร�างมูลค�าค�อนข�างต�ำไปสู�การบริการที่สร�างคุณค�า 
           (High Value Services)
       4. เปลี ่ยนจากแรงงานทักษะต�ำไปสู �แรงงานที ่มีความรู � ความ 
           เชี่ยวชาญและทักษะสูง

แนวคิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู� 

       การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได�ดำเนินการอย�างต�อเนื ่องจาก
อุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture Industry) สู �อุตสาหกรรมเบา 
(Light Industry) และอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) มาตามลำดับ 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมใช�รูปแบบการพัฒนาในโมเดล “ประเทศไทย 
1.0” สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร โมเดล “ประเทศไทย 2.0” สำหรับ
อุตสาหกรรมเบา โมเดล “ประเทศไทย 3.0” สำหรับอุตสาหกรรมหนัก 
และโมเดลรูปแบบใหม�ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมพร�อมเพ�่อ
รองรับสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค�
นั�นคือ โมเดล “ประเทศไทย 4.0” 

ประเทศไทย 1.0
Agriculture

ประเทศไทย 2.0
Light Industry

ประเทศไทย 3.0
Heavy Industry

ประเทศไทย 4.0
Innovation-Driven

Economy

อุตสาหกรรมไทย 1.0
• Agro-Base

อุตสาหกรรมไทย 2.0
• Electric Appliances
• Textile & Apparel

อุตสาหกรรมไทย 3.0
• Petrochemical

• Automotive
• Electronics

อุตสาหกรรมไทย 4.0
• Invovation-Driven

Industry

       ในป�จจุบันประเทศไทยอยู� ในระหว�างการใช�โมเดล “ประเทศไทย 
3.0” สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เช�น อุตสาหกรรรมป�โตรเคมี 
อุตสาหกรรมรถยนต� อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส� เป�นต�น และประเทศไทย
ยังอยู� ในกับดัก “ประเทศรายได�ปานกลาง” เห็นได�จากในช�วง 50 ป�
ที่ผ�านมา ตั�งแต�ช�วง พ.ศ. 2500-2536 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย�าง
ต�อเน่ืองอยู�ท่ีร�อยละ 7-8 ซ่ึงต�อมาในช�วง พ.ศ. 2537-ป�จจุบัน เศรษฐกิจไทย
เริ�มมีการเติบโตในระดับเพ�ยงร�อยละ 3-4 ต�อป�เท�านั�น ดังนั�น จึงมีแนวคิด
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมหนักไปสู�อุตสาหกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร�างสรรค�โดยใช�โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด� 4.0”

       “ประเทศไทย 4.0” คือการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู� 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด�วยนวัตกรรม” 
กล�าวคือ ในป�จจุบันประเทศยังติดอยู� ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก 
ได�น�อย” ซึ่งต�องการปรับเปลี่ยนเป�น “ทำน�อย ได�มาก” นั�นหมายถึง
การขับเคลื่อนให�เกิด 3 มิติสำคัญ คือ
       1. การผลิตสินค�าเชิงโภคภัณฑ�ไปสู�การผลิตสินค�าเชิงนวัตกรรม
       2. การเปลี ่ยนแปลงการขับเคลื ่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู �การ
           ขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค�
       3. การเปลี่ยนจากการเน�นผลิตสินค�าไปสู�การบริการมากขึ้น
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       “ประเทศไทย 4.0” จึงเป�นการพัฒนา “เครื่องยนต�เพ�่อขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม�” (New Engines of Growth) ด�วยการ
แปลงความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู� 2 ด�าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให�เป�น
ความได�เปรียบในเชิงแข�งขัน โดยการเติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิด
สร�างสรรค� นวัตกรรม วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
ก�อให�เกิดผลิตภัณฑ�นวัตกรรม (Product Innovation) และนวัตกรรม
ในกระบวนการหรือธุรกิจ (Business/Process Innovation) ผ�านการ
ต�อยอดใน 5 ธุรกิจเดิม (First S-Curve) ได�แก� ธุรกิจยานยนต� ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิคส� ธุรกิจท�องเท่ียว ธุรกิจเกษตรกรรม และธุรกิจอาหาร และ
เพ��มเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ได�แก� อุตสาหกรรม
หุ�นยนต� อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส� อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย�
แบบครบวงจรแล�วต�อยอดความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป�น “5 กลุ�ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป�าหมาย” ประกอบด�วย

Product Innovation
(5 S-Curve, 

5 New S-curve) Creative & Design

(Critical & Creative Thinking 

+ Enterpreneurship)

อุตสาหกรรมไทย 4.0

(Innovation-Driven 

Economy)Business/Process
 Innovation

(Cyber-Physical 
System + IOT)

ประเทศไทย 4.0

เรียบเรียงจากการบรรยาย 
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู� “ประเทศไทย 4.0”

 โดย ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เรียบเรียงจากการบรรยาย 
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู� “ประเทศไทย 4.0”

 โดย ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เรียบเรียงจากการบรรยาย 
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู� “ประเทศไทย 4.0”

 โดย ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

               กลุ�มอาหาร เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, 
               Agriculture & Bio-Tech)

               กลุ �มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย� 
               (Health, Wellness & Bio-Med)
 
               กลุ�มเครื่องมืออุปกรณ�อัจฉริยะ หุ�นยนต� และระบบเครื่องกล
               ท่ีใช�ระบบอิเล็กทรอนิกส�ควบคุม (Smart Devices, Robotics 
               & Mechatronics)

               กลุ�มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ตที่เชื ่อมต�อและบังคับ
               อุปกรณ�ต�างๆ ป�ญญาประดิษฐ�และเทคโนโลยีสมองกลฝ�งตัว 
               (Digital, IOT, Arti�cial Intelligence & Embedded 
               Technology)

               กลุ�มอุตสาหกรรมสร�างสรรค� วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค�าสูง 
               (Creative, Culture & High Value Services)

       ทั�ง 5 กลุ�มอุตสาหกรรมนี้ตั�งอยู�บนฐานของความได�เปรียบเชิง 
“ทรัพยากร” และความได�เปรียบเชิง “วัฒนธรรม” ท่ีประเทศไทยมีอยู�เดิม 
และต�อยอดด�วยการบริหารจัดการองค�ความรู�สมัยใหม�และเทคโนโลยี 
ไม�เพ�ยงเท�านั �น ทั �ง 5 กลุ�มอุตสาหกรรมใหม�นี ้ จะสอดรับกับพลวัต
การเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกที่กำลังค�อยๆ เปลี่ยนผ�านจากยุค
ของสังคมที่เน�น “องค�ความรู�” มาสู�ยุคของสังคมที่เน�นการยกระดับ 
“คุณภาพชีวิต” มากขึ้น
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       “ประเทศไทย 4.0” จึงเป�นการพัฒนา “เครื่องยนต�เพ�่อขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม�” (New Engines of Growth) ด�วยการ
แปลงความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู� 2 ด�าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให�เป�น
ความได�เปรียบในเชิงแข�งขัน โดยการเติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิด
สร�างสรรค� นวัตกรรม วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
ก�อให�เกิดผลิตภัณฑ�นวัตกรรม (Product Innovation) และนวัตกรรม
ในกระบวนการหรือธุรกิจ (Business/Process Innovation) ผ�านการ
ต�อยอดใน 5 ธุรกิจเดิม (First S-Curve) ได�แก� ธุรกิจยานยนต� ธุรกิจ
อิเล็กทรอนิคส� ธุรกิจท�องเท่ียว ธุรกิจเกษตรกรรม และธุรกิจอาหาร และ
เพ��มเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ได�แก� อุตสาหกรรม
หุ�นยนต� อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส� อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย�
แบบครบวงจรแล�วต�อยอดความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป�น “5 กลุ�ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป�าหมาย” ประกอบด�วย

Product Innovation
(5 S-Curve, 

5 New S-curve) Creative & Design

(Critical & Creative Thinking 

+ Enterpreneurship)

อุตสาหกรรมไทย 4.0

(Innovation-Driven 

Economy)Business/Process
 Innovation

(Cyber-Physical 
System + IOT)

ประเทศไทย 4.0

เรียบเรียงจากการบรรยาย 
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู� “ประเทศไทย 4.0”

 โดย ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

               กลุ�มอาหาร เกษตรกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, 
               Agriculture & Bio-Tech)

               กลุ �มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย� 
               (Health, Wellness & Bio-Med)
 
               กลุ�มเครื่องมืออุปกรณ�อัจฉริยะ หุ�นยนต� และระบบเครื่องกล
               ท่ีใช�ระบบอิเล็กทรอนิกส�ควบคุม (Smart Devices, Robotics 
               & Mechatronics)

               กลุ�มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ตที่เชื ่อมต�อและบังคับ
               อุปกรณ�ต�างๆ ป�ญญาประดิษฐ�และเทคโนโลยีสมองกลฝ�งตัว 
               (Digital, IOT, Arti�cial Intelligence & Embedded 
               Technology)

               กลุ�มอุตสาหกรรมสร�างสรรค� วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค�าสูง 
               (Creative, Culture & High Value Services)

       ทั�ง 5 กลุ�มอุตสาหกรรมนี้ตั�งอยู�บนฐานของความได�เปรียบเชิง 
“ทรัพยากร” และความได�เปรียบเชิง “วัฒนธรรม” ท่ีประเทศไทยมีอยู�เดิม 
และต�อยอดด�วยการบริหารจัดการองค�ความรู�สมัยใหม�และเทคโนโลยี 
ไม�เพ�ยงเท�านั �น ทั �ง 5 กลุ�มอุตสาหกรรมใหม�นี ้ จะสอดรับกับพลวัต
การเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกที่กำลังค�อยๆ เปลี่ยนผ�านจากยุค
ของสังคมที่เน�น “องค�ความรู�” มาสู�ยุคของสังคมที่เน�นการยกระดับ 
“คุณภาพชีวิต” มากขึ้น
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“ไนโตรเจน”
        กับอีกหนึ่งบทบาทในกระบวนการผลิตยางรถยนต�
        บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร� (ไทยแลนด�) จำกัด

       นอกจากก�าซไนโตรเจนจะถูกนำไปใช�ในการเติมลมยางทั�งรถยนต�
และเครื่องบินตามที่เคยนำเสนอมาแล�ว ผู�อ�านทราบหรือไม�ว�าไนโตรเจน
ยังเข�าไปมีบทบาทในกระบวนการผลิตยางรถยนต�อีกด�วย คอลัมน� 
Keep in Touch จะพาท�านผู�อ�านไปเจาะลึก และทำความรู�จักกับผู�ผลิต
ยางรถยนต�คุณภาพภายใต�แบรนด� Dunlop และ Falken ซึ่งมีฐาน
การผลิตยางรถยนต�บนพ�้นที ่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จ.ระยอง 
เพ�่อส�งต�อให�กับตลาดโลก โดยใช�เทคโนโลยีเฉพาะในกระบวนการผลิต 
ร�วมกับการใช�นวัตกรรมไนโตรเจนของบี ไอจีเข�าไปมีส�วนสำคัญใน
ขั�นตอนการผลิต ซึ่งได�รับเกียรติจากคณะผู�บริหาร บริษัท ซูมิโตโม 
รับเบอร� (ไทยแลนด�) จำกัด นำโดย  คุณทาคาฮิโกะ ชิโอมิ ผู�อำนวยการ 
ให�ข�อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ และขั�นตอนการผลิตยาง
รถยนต� ซึ่งถือว�าที่นี่เป�นอีกหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของบริษัทฯ 

คุณทาคาฮิโกะ ชิโอมิ  ผู�อำนวยการ
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร� (ไทยแลนด�) จำกัด
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ภาพรวมของธุรกิจและสภาพตลาดยางรถยนต� ในป�จจุบัน
 
       ย�อนกลับไป บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร� กรุ�ป จำกัด ในประเทศญี่ปุ�น
ซึ่งเป�นบริษัทแม� เป�นผู�ผลิตและจำหน�ายยางในหลายประเทศทั�วโลก 
ทั�งผลิตภัณฑ�ยางรถยนต�นั�งส�วนบุคคล ยางรถมอเตอร�ไซด� รวมถึง
ยางสำหรับรถทางการเกษตร และยางรถโฟล�คลิฟท� จากภาพรวมของ
ตลาดการใช�ยางของตลาดโลกคาดการณ�ว�าปริมาณความต�องการยาง
จะเพ��มขึ้นร�อยละ 3 ต�อป� สอดคล�องกับเป�าหมายของซูมิโตโม รับเบอร�
ที่ต�องการเพ��มยอดขายให�มากกว�าร�อยละ 3 ในทุกๆ ป� เพราะฉะนั�นจึงมี
การตั�งฐานการผลิตกระจายอยู�หลายประเทศทั�วโลก รวมทั�งในประเทศไทย 
ซึ่งก�อตั�งในป� 2548 ในชื่อ บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร� (ไทยแลนด�) จำกัด 
หรือ SRT ด�วยเล็งเห็นว�าในประเทศไทยมีหลายๆ ป�จจัยที่เหมาะสม คือ 
การมีโรงงานผลิตรถยนต�ของค�ายญี่ปุ�นอยู�หลายราย หรือภูมิประเทศ
ของไทยที่เป�นแหล�งผลิตยางธรรมชาติที่สำคัญ โดยตลอดระยะเวลา
การดำเนินธุรกิจท่ีผ�านมามีการขยายกำลังการผลิตเพ��มข้ึนอย�างต�อเน่ือง 
ในป�จจุบันถือได�ว�าที่นี่เป�นโรงงานที่ใหญ�ที่สุด และกำลังก�าวไปสู�ป�ที่ 10 
ของการดำเนินธุรกิจ และมีวิสัยทัศน� ในการขยายการผลิตเพ��มอย�าง
ต�อเนื่อง โดยรวมแล�วคาดการณ�ว�าในอีกไม�กี่ป�ข�างหน�าซูมิโตโม รับเบอร�
จะกลายเป�นบริษัทผู�ผลิตยางรถยนต�ที่ ใหญ�ที่สุดในโลก

       สำหรับสายการผลิตยางของ ซูมิโตโม รับเบอร� (ไทยแลนด�) นั�นมีอยู� 
2 แบรนด�หลักคือ ดัลลอป (Dunlop) ซึ่งผลิตและส�งออกไปจำหน�าย
ในญ่ีปุ�นเป�นหลัก รวมทั�งเอเชีย แอฟริกาใต� อเมริกากลาง และอเมริกาใต� 
แบรนด�ที ่สองคือ ฟอลเคน (Falken) ส�งออกไปจำหน�ายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนนาดา ซึ่งทั�งสองแบรนด�ที่ SRT ผลิตใน
ประเทศจะผลิตเฉพาะยางรถรถยนต�นั�งส�วนบุคคล โดยมีกำลังการผลิต
รวมอยู�ที่ 30 ล�านเส�นต�อป� 

ป�จจัยแห�งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายสำคัญใน
กระบวนการผลิต

       ในส�วนของความสำเร็จด�านการบริหารการผลิตนั�น SRT ให�ความ
สำคัญกับ 4 M ในการทำงาน คือ Man (บุคลากร), Machine (เคร่ืองจักร), 
Method (วิธีการ) และ Material (วัตถุดิบ) หมายถึงในขั�นตอนการผลิต
ยางรถยนต�นั�นจำเป�นต�องใช�เครื่องจักร (Machine) เป�นหลัก แต�การ
ควบคุมเพ�่อให�เครื่องจักรทำงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ ก็ต�องอาศัย
ทักษะความชำนาญของคน (Man) และถ�าไม�มีรูปแบบขั�นตอนการทำงาน 
(Method) ที่ดีก็จะไม�สามารถผลิตยางที่มีคุณภาพได�เช�นกัน ในส�วน
ของวัตถุดิบ (Material) ก็เป�นสิ�งที่ละเลยไม�ได� เพราะการมีวัตถุดิบที่มี
คุณภาพนำมาซึ่งผลิตภัณฑ�ที่ ได�มาตรฐานตามที่ต�องการ นอกจากนั�น 
เร่ืองของความปลอดภัยในการทำงานก็เป�นอีกหน่ึงเร่ืองท่ีให�ความสำคัญ
เป�นอย�างมาก กระบวนการผลิตทุกขั�นตอนจะต�องปฏิบัติตามระเบียบ
มาตรฐานความปลอดภัยที่ตั�งไว�อย�างเคร�งครัด

Masashi Nakata Yuichi Takeuchi Koichi Sugimoto Takahiko Shiomi
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ไนโตรเจนจากบี ไอจีช�วยแก�ป�ญหาและเพ��มมูลค�าของผลิตภัณฑ�
 
       ไนโตรเจนถือเป�นวัตถุดิบสำคัญท่ีจำเป�นในกระบวนการผลิต เน่ืองจาก
ยางที่ผลิตร�อยละ 80 ถูกส�งออกไปจำหน�ายในต�างประเทศ ปริมาณ
การผลิตจึงต�องมีการปรับให�เข�ากับภาวะเศรษฐกิจซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา การเลือกใช�ก�าซไนโตรเจนจากบีไอจีช�วยให�เกิดความยืดหยุ�น
ในเรื่องต�นทุนที่ดีกว�าเมื่อเทียบกับการสร�างโรงงานผลิตก�าซด�วยตัวเอง 
ซึ่ง SRT ได�ตัดสินใจเลือกใช�ไนโตรเจนจากบีไอจีมาตั�งแต�เริ�มตั�งโรงงาน 
และเมื่อมีการขยายสายการผลิตบีไอจีก็สามารถจัดส�งก�าซที่มีคุณภาพ
เพ��มให�ได�อย�างต�อเนื ่อง รวมทั�งพัฒนาระบบต�างๆ ที ่ช�วยให�การใช�
ไนโตรเจนเกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยที่น�าเชื่อถือ

       ตลอดระยะเวลากว�า 10 ป� SRT มีการเติบโตและเพ��มกำลังการผลิต
อย�างต�อเน่ือง ก�าซไนโตรเจนจากบีไอจีสามารถตอบสนองความต�องการ
ของ SRT ได�เป�นอย�างดี มีคุณภาพเชื่อถือได� ระบบจัดการต�างๆ มีความ
สะดวก และคล�องตัวเป�นอย�างดี รวมทั�งการที่บีไอจีมีโรงงานผลิตก�าซ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให�ไม�ต�องกังวลเม่ือเกิดความต�องการ
ฉุกเฉินเร�งด�วน 

กระบวนการผลิตยางรถยนต� และบทบาทของก�าซไนโตรเจนใน
กระบวนการผลิต

       กระบวนการผลิตยางรถยนต�ประกอบด�วยวัตถุดิบหลัก คือ 
ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) คาร�บอนแบล็ค (Carbon Black) 
เส�นลวด (Steel Cord) เส�นด�ายใยสังเคราะห� (Textile Cord) สารเคมี 
และยางสังเคราะห� (Synthetic Rubber) ขั �นตอนแรกของการผลิต
เริ�มด�วยการนำยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห� คาร�บอนแบล็ค และสารเคมี 
ผสมกันโดยผ�านเครื่องจักรบดผสมที่อุณหภูมิสูงแล�วรีดออกมาเป�น
แผ�นยางนิ�มสีดำเรียกว�า ยางคอมปาวด� (Rubber Compound) จากนั�น
จะถูกนำไปแปรรูปเป�นแต�ละส�วนของยางรถยนต�เพ�่อขึ้นรูปประกอบ
เป�นตัวยาง โดย SRT มีเทคโนโลยีเฉพาะที่เรียกว�า “Sun System” 
ซึ ่งเป�นเทคโนโลยีการม�วนประกอบแต�ละส�วนขึ้นรูปเป�นตัวยางแบบ
ไร�รอยต�อ ขั�นตอนนี้ตัวยางยังคงลักษณะนุ�มๆ เหมือนยางดิบ จำเป�น
ต�องปรับคุณสมบัติในขั�นตอนสุดท�าย คือ นำตัวยางไปผ�านกระบวนการ
ความร�อนและแรงดันเพ�่อให�ยางมีรูปทรงและความแข็ง เรียกว�าการอบ 
(Tire Curing ) ภายในเครื่องอบจะมีแม�พ�มพ�เพ�่อให�ได�ยางมีรูปทรง 
ลายยาง หรือดอกยางตามที่ต�องการ บริเวณแกนกลางของเครื่องอบ
จะมีลูกโป�งยางท่ีเรียกว�า  Bladder เป�นชิ�นส�วนท่ีต�องอัดแรงดันพร�อมกับ
ความร�อนเพ�่อดันเนื้อยางให�พองขึ้นตามรูปทรงของแม�พ�มพ�  ซึ่งก�าซ
ไนโตรเจนจากบีไอจีถูกนำมาใช�ในกระบวนการน้ี เม่ือยางข้ึนรูปผ�านเคร่ืองอบ
แล�วจะถูกส�งไปตรวจสอบคุณภาพ และนำเข�าคลังสินค�าเพ�่อรอการ
จัดส�งต�อไป

Tire Production Process: New, compact and more accurate tire production system featuring strip-winding

Curing
The chemical reaction 
with heat and pressure changes 
the raw cover into a tire in a press.

Inspection
The cured and cooled 
down tires are inspected 
by machines and men.

Shipment
Tires which are 
manufactured 
through many 
processes and 
pass inspection 
are shipped 
to customers.

Mixing
The process of mixing 
rubber with carbon black 
and chemicals.

Components
The tire components known as 
carcass and beads are produced.

1st Stage
The jointless innerliner, sidewalls 
and plies are assmembled.

3rd Stage
The commponents made in 
the 1st and 2nd stages are 
put together to 
make a raw 
cover of tire.

2nd Stage
The breaker and 
jointless tread and 
assembled.

Steel  Breaker
(Steel Cord)

Case
(Textile Cord)

Sidewall Rubber

Innerliner Rubber

Bead

Tread Rubber

Parts of Tire
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       เหตุผลสำคัญท่ีเราใช�ไนโตรเจนในขั�นตอนการอบเพราะอากาศปกติ
จะมีออกซิเจนปนอยู�ทำให�เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation Reaction) 
กับลูกโป�งยางหรือ Bladder ทำให�เสื่อมสภาพเร็ว การใช�ไนโตรเจน
จะช�วยให�ไม�เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ส�งผลให� Bladder ซ่ึงเป�นส�วนประกอบ
สำคัญของเครื่องอบมีอายุการใช�งานนานขึ้น การผลิตก็สามารถดำเนิน
ไปได�อย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

การเติบโตเป�นพันธมิตรที่แข็งแกร�งและสร�างความยั�งยืนร�วมกัน

       ป�จจุบันกำลังการผลิตของ SRT กำลังมุ�งไปตามแผนงานที่ตั�งไว�
ทางบริษัทฯ จะต�องพัฒนาให�เติบโตมากกว�านี้ ซึ่งตัวแปรสำคัญในการ
ชี้วัดกำลังการผลิตของโรงงานผลิตยางรถยนต�นั�นอยู�ที่ขั�นตอนการอบ 
ดังนั�น ปริมาณไนโตรเจนจากบีไอจีท่ีใช�ในกระบวนการน้ีจะต�องใช�มากยิ�งข้ึน
ในอนาคต สิ�งท่ีเราคาดหวังก็คือ ความสามารถในการส�งต�อก�าซไนโตรเจน
ที่มีคุณภาพให�ได�อย�างต�อเนื่องและสม�ำเสมอ มีการจัดส�งที่ได�มาตรฐาน
ความปลอดภัย ทำให�การนำก�าซเข�าสู�กระบวนการผลิตเป�นไปอย�าง
มีประสิทธิภาพ เพ�่อรองรับการเติบโตให�เป�นไปอย�างเต็มศักยภาพ 
อนาคตทั�งบีไอจีและซูมิโตโม รับเบอร� ก็จะเติบโตและพัฒนาไปพร�อมๆ กัน
อย�างต�อเนื่องและยั�งยืน ซึ่งเป�นเรื่องที่น�ายินดีมาก 

การสร�างความยั�งยืนให�กับสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อม 

       กิจกรรมด�านความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมขององค�กร
หรือ CSR นั�น SRT มีนโยบายให�พนักงานได�มีส�วนร�วมโดยการจัดกิจกรรม
การปลูกป�า และการบริจาคโลหิตซึ่งจัดต�อเนื่องมาหลายป� นอกจากนั�น
ในป�ที่ผ�านมา SRT ยังได�รับรางวัลแพลตตินั�มจากนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ ซึ่งเป�นรางวัลเกี่ยวกับความใส�ใจกับสิ�งแวดล�อม สำหรับในป�นี้
แผนงานเกี่ยวกับด�านสิ�งแวดล�อม คือ การติดตั�งเครื่องบำบัดน�ำเสีย
พร�อมกับรีไซเคิลน�ำกลับมาใช�ในระบบการผลิต โดยมีเป�าหมายเพ�่อลด
ปริมาณการใช�น�ำลงร�อยละ 30 อีกด�วย

ข�อแนะนำในการพัฒนาธุรกิจให�เติบโตก�าวหน�า
 
       การที่ SRT ดำเนินธุรกิจเติบโตมาอย�างต�อเนื่องนั�น สิ�งสำคัญคือ 
ต�องผลิตสินค�าให�ตรงกับความต�องการของตลาด สร�างจุดเด�นให�กับ
ผลิตภัณฑ� ตลอดจนการคิดค�นพัฒนานวัตกรรมใหม�ๆ  เพ�อ่ให�ยางมีอายุ
การงานใช�งานที่นานขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนั�น ต�องให�
ความสำคัญและใส�ใจกับสิ�งแวดล�อม รวมทั�งการประหยัดเช้ือเพลิงจะเห็นว�า
ความสำเร็จท่ีได�มาก็คือ การปรับตัวให�เข�ากับความเปล่ียนแปลงของตลาด
นั�นเอง หวังว�ารูปแบบการดำเนินธุรกิจของ SRT น�าจะเป�นตัวอย�างหรือ
ให�แง�มุมที่เป�นประโยชน� และสามารถนำไปปรับใช�กับธุรกิจด�านอื่นๆ 
ให�ประสบความสำเร็จได�

       จากความสำเร็จในการเติบโตของซูมิโตโม� รับเบอร� (ไทยแลนด�) 
ผู�ผลิตยางรถยนต�ชั�นนำ ซ่ึงเป�นท่ียอมรับของลูกค�าทั�วโลก บีไอจีรู�สึกภูมิใจ
เป�นอย�างยิ�งท่ีได�เป�นส�วนสำคัญในกระบวนการผลิต เพ�อ่ให�ได�ผลิตภัณฑ�
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการมีส�วนร�วมสนับสนุนการขยายกำลังการผลิต
ให�เติบโตอย�างต�อเนื ่องและมั �นคง ซึ ่งนับว�าเป�นการช�วยส�งเสริมให�
ประเทศไทยก�าวสู �การเป�นฐานการผลิตที ่สำคัญของอุตสาหกรรม
ยานยนต�ของโลกในอนาคต 



14

        และจากป�ญหาภัยแล�งในป� 2558 ทำให�มีการตื่นตัวเรื่องปริมาณ
น�ำใช� รวมถึงปริมาณน�ำดิบที่สามารถนำมาใช�ได�นั�นมีปริมาณจำกัดและ
มีคุณภาพที่ด�อยลง จากประเด็นดังกล�าวนั�น ทำให�ทุกภาคส�วนหันกลับ
มามองในเร่ืองของการบำบัดน�ำ การปรับปรุงคุณภาพน�ำทิ�ง หรือพ�จารณา
โครงการนำน�ำเสียวนกลับมาใช�ใหม� หรือที่เรียกว�าโครงการ “Zero 
Liquid Discharge (ZLD)”

        แอร�โปรดักส� (Air Products) ผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรม
และเคมีภัณฑ�ระดับโลก ได�ทำการวิจัยรวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัด
น�ำอย�างต�อเน่ือง พร�อมทั�งถ�ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน�ำรูปแบบต�างๆ 
ให�กับบี ไอจีทั �งในส�วนการบำบัดน�ำแบบใช�อากาศ (Aerobic Waste 
Water Treatment) การบำบัดน�ำด�วยโอโซน (Ozonation) และการ
บำบัดน�ำเพ�่อนำกลับไปใช�ใหม� (Zero Discharge Treatment)

                                   มาตรฐานน�ำทิ�ง พ.ศ. 2535

ไม�เป�นที่พ�งรังเกียจ
ไม�เกิน 3,000 มก./ลิตร หรืออาจแตกต�างแล�วแต�ละประเภทของแหล�งรองรับน�ำทิ�ง 
หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่คณะกรรมการควบคุมมลพ�ษเห็นสมควร
แต�ไม�เกิน 5,000 มก./ลิตร
ไม�เกิน 50 มก./ลิตร หรืออาจแตกต�างแล�วแต�ละประเภทของแหล�งรองรับน�ำทิ�ง หรือ
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่คณะกรรมการควบคุมมลพ�ษเห็นสมควร
แต�ไม�เกิน 150 มก./ลิตร 
ไม�เกิน 1.0 มก./ลิตร ในรูปไฮโดรเจนซัลไฟด�
ไม�เกิน 20 มก./ลิตร หรืออาจแตกต�างแล�วแต�ละประเภทของแหล�งรองรับน�ำทิ�ง หรือ
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่คณะกรรมการควบคุมมลพ�ษเห็นสมควร
แต�ไม�เกิน 60 มก./ลิตร 
ไม�เกิน 120 มก./ลิตร หรืออาจแตกต�างแล�วแต�ละประเภทของแหล�งรองรับน�ำทิ�ง หรือ
ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่คณะกรรมการควบคุมมลพ�ษเห็นสมควร
แต�ไม�เกิน 400 มก./ลิตร 

ค�าควบคุม

สี
TDS

TSS
(สารแขวนลอย)

Sulfer (กำมะถัน)
BOD

COD

ฉบับปรับปรุง (6 มิ.ย. 59)

300 ADMI
ไม�เกิน 3,000 มก./ลิตร

ไม�เกิน 50 มก./ลิตร

กำมะถัน ไม�เกิน 1.0 มก./ลิตร
ไม�เกิน 20 มก./ลิตร

ไม�เกิน 120 มก./ลิตร

       แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในป�จจุบัน เริ�มปรับเปลี่ยน
จากภาคเกษตรกรรมมาสู�ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น การขยายตัวของเมืองและการเพ��ม
ของจำนวนประชากร ทำให�เกิดความต�องการด�านอุปโภคบริโภคจำนวนมาก เป�นที่มาของ
การสร�างโรงงานอุตสาหกรรมเพ�อ่ตอบสนองความต�องการต�างๆ ท่ีเกิดข้ึน ในทางกลับกัน
โรงงานอุตสาหกรรมเหล�าน้ีก�อให�เกิดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมโดยตรง ซ่ึงก็คงจะหนีไม�พ�น
เร่ืองของการปล�อยน�ำเสียสู�แหล�งน�ำของชุมชน และนับวันยิ�งทวีความรุนแรงมากข้ึน ดังนั�น 
จึงมีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานควบคุมการระบายน�ำทิ�งจากโรงงานอุตสาหกรรมฯ 
พ.ศ. 2535 เกิดข้ึน และได�มีการปรับปรุงแก�ไขในบางส�วนข้ึนใหม� โดยประกาศเป�นพระราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ซึ่งเปลี่ยนแปลงจุดสำคัญหลัก คือ ยกเลิก
กลุ�มอุตสาหกรรมเฉพาะ (PCC) ที่สามารถปล�อยน�ำเสียที่มีค�าควบคุมที่สูงกว�าค�า
มาตรฐานทั�วไปให�กลับมาใช�มาตรฐานเดียวกับอุตสาหกรรมกลุ�มอื่นๆ ดังนี้

เทคโนโลยีการบำบัดน�ำ
ด�วยนวัตกรรมจาก

ออกซิเจน

Push Forward

Ozone Generator

Innovative Oxygen in 
Water Treatment 

Technology



Power Cable
Control Panel

Bulk Liquid Oxygen Storage

Dissolved
Oxygen Probe

Oxygen Supply Line
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สนใจสอบถามข�อมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับการบำบัดน�ำโดยใช�นวัตกรรมจากออกซิเจน 
กรุณาติดต�อ คุณภาณุพงษ� พงษ�ประยูร หมายเลขโทรศัพท� +66 2685 6742  หรืออีเมล PanupongP@bigth.com

Halia® Mixer Aeration System

การบำบัดน�ำด�วยโอโซน (Ozonation) 
       ในกรณีท่ีน�ำเสียมีส�วนประกอบท่ีไม�สามรถย�อยสลายด�วยจุลินทรีย� 
บีไอจีมีเทคโนโลยีโอโซนที่ผลิตจากออกซิเจนบริสุทธิ์ เข�าทำปฏิกิริยา
เพ��มเติมให�สารเคมีดังกล�าวให�กลายเป�นสารเคมีที่สามารถย�อยสลายได�
ด�วยกระบวนการย�อยสลายโดยจุลินทรีย� ซึ่งเทคโนโลยีดังกล�าว คือ 
การบำบัดน�ำด�วยโอโซน กระบวนการนี้ยังสามารถกำจัดโลหะหนักในน�ำ 
เช�น เหล็ก แมงกานีส เป�นต�น นอกจากน้ี ยังสามารถลดความเข�มข�น และ
สีของน�ำเสียที่จะปล�อยออกสู�แหล�งน�ำ ทั�งนี้ การบำบัดน�ำด�วยโอโซนนั�น
แอร�โปรดักส�จะใช�เทคโนโลยีท่ีเรียกว�า Halia® Venturi Mixing System 
และ Halia® Micro-Channel Solution ซึ ่งจะช�วยให�การบำบัดน�ำ
ด�วยโอโซนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข�อดีและประโยชน�ที่ ได�รับ
•  การละลายของโอโซนลงในน�ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
•  กำจัดสารประกอบอินทรีย� (Organic) และอนินทรีย� (Inorganic) 
   ที่ปนเป��อนในน�ำได�
•  สามารถกำจัดสารเคมีที่ปนเป��อนอยู� ในน�ำซึ่งเป�นตัวการที่ก�อให�เกิด
   สี ในน�ำ

       การบำบัดน�ำด�วยโอโซนนั�น ยังสามารถประยุกต�เพ��มเติมโดยนำ
ไปใช�ในการบำบัดน�ำเสียให�กลายเป�นน�ำดี เพ�่อที่จะสามารถนำกลับมา
ใช� ในกระบวนการผลิตได�อีกครั�ง ทั �งนี ้ เทคโนโลยีที ่ถ�ายทอดมาจาก
แอร�โปรดักส�บริษัทแม�ของบีไอจีนั�น มีประสบการณ�มากมายในการนำ
เทคโนโลยีโอโซนมาใช�เพ�่อบำบัดน�ำร�วมกับกระบวนการอื่นๆ เช�น ระบบ
กรองแบบไมโคร ระบบกรองแบบรีเวิร�สออสโมซิส เป�นต�น

       บี ไอจียังคงมุ�งมั�นพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน�ำด�วยนวัตกรรม
จากออกซิเจน เพ�อ่ส�งมอบมูลค�าเพ��มทางธุรกิจสู�พันธมิตรทุกราย รวมทั�ง
ประยุกต� ใช�กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข�องด�วยเทคโนโลยีที่เป�นมิตรกับ
สิ�งแวดล�อมได�อย�างยั�งยืน

การบำบัดน�ำแบบใช�อากาศ (Aerobic Waste Water Treatment)
       การนำออกซิเจนบริสุทธิ์ ไปใช�ในการบำบัดน�ำแบบใช�อากาศ หรือ
การบำบัดน�ำด�วยเชื ้อจุลินทรีย� ต�องใช�เทคโนโลยี ในการผสมผสาน
ออกซิเจนที่มีประสิทธิภาพสูงเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพให�กับระบบบำบัด
จุลินทรีย� ให�สามารถย�อยสลายสารปนเป��อนในน�ำได�ดีขึ้น ซึ่งนอกจาก
บีไอจีจะมีนวัตกรรมจากออกซิเจนบริสุทธิ์ ในการช�วยบำบัดน�ำเสียแล�ว 
บีไอจียังมีเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพ�่อนำออกซิเจนบริสุทธิ์ ไปปรับปรุง
คุณภาพน�ำ โดยสามารถละลายออกซิเจนสู�น�ำเสียได�มากกว�าร�อยละ 90 
สำหรับปรับสภาพน�ำให�กลายเป�นน�ำที่ดีขึ้นได� ซึ่งเทคโนโลยีดังกล�าว คือ 
Halia® OxyMix® จากแอร�โปรดักส� ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข�อดีและประโยชน�ที่ ได�รับ
•  สามารถเพ��มกำลังการผลิตของโรงบำบัดน�ำเสียเดิมได�โดยไม�ต�อง
   เพ��มขนาดของบ�อบำบัด
•  ลดต�นทุนในการเพ��มจำนวนโรงบำบัดน�ำ และเพ��มกำลังการผลิตของ
   โรงบำบัดน�ำเสีย
•  ลดการใช�พลังงานในระบบบำบัด และลดป�ญหาเรื่องฟอง กลิ�น และ
   สารระเหยอินทรีย� (VOC)
•  ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากระบบบำบัด เช�น ขยะที่เกิดจากกากของ
   สิ�งปฏิกูลหรือสลัดจ� (Sludge)
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       “ข�อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
ว�าด�วยหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559” ระบุถึงการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต 
(Process Safety Management: PSM) ซึ่งเป�นระบบความปลอดภัย
ในการป�องกันการเกิดอุบัติการณ� และการบาดเจ็บที่เกี ่ยวเนื ่องกับ
กระบวนการผลิตที่มีการใช�สารเคมีอันตรายร�ายแรงซึ่งใช�พ�้นฐานทาง
ด�านวิศวกรรมในการจัดการ เช�น การชี้บ�ง การประเมิน และการควบคุม
อันตรายจากกระบวนการผลิต ฯลฯ  โดยกำหนดองค�ประกอบของการ
จัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตออกเป�น 14 หัวข�อ (14 Elements 
of PSM) เพ�่อให�เกิดความปลอดภัยกับผู�ปฏิบัติงานในพ�้นที่การผลิต 
(สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมได�ในข�อบังคับฯ)

       นิคมอุตสาหกรรมกำหนดให�ผู�ประกอบการที่เข�าเกณฑ�ต�องมีการ
ตรวจประเมินภายในระบบ PSM  ทุก 1 ป� และตรวจประเมินภายนอก
ทุก 3 ป� โดยให�ยื่นผลการตรวจประเมินภายนอกประกอบการยื่นต�อ
ใบอนุญาต หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุจากกระบวนการผลิต หรือกรณี
ขอขยายกำลังการผลิต แต�ไม�รวมถึงการขออนุญาตต�อเติมหรือขยาย
พ�้นที่

Safety First กฎหมายใหม�…
Process Safety Management (PSM)

Process Safety 

Information (PSI)

Operating 

Procedures (OP)

Contractor Safety 

Management  (CSM)

Mechanical 

Integrity (MI)

Management 

of Change (MOC)

Process Hazard 

Analysis (PHA)

 

Prew-Startup 

Safety Review (PSSR)

Hot Work Permits &

Non-Routine Work Permits

Training 

Incident Investigation (II)

Compliance Audits

Emergency 

Planning and 

Response (EPR)

Trade Secrets

Employee Participation

13  Elements of PSM
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การชี้บ�ง การประเมิน การควบคุม
อันตราย การจัดเก็บ การออกแบบ

หรือการผลิต การใช�งาน การขนส�ง
สารเคมี

การ
บำรุงรักษา

การตรวจสอบ
การทดสอบ

การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM)

ผลบังคับใช�ข�อบังคับฉบับนี้แบ�งเป�น 2 ส�วน คือ
       1. นิคมอุตสาหกรรมทั�วไป มีผลบังคับใช�เมื่อพ�นกำหนด 5 ป� คือ 
           วันที่ 14 พ.ค. 2564
       2. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
         (มาบตาพุด), นิคมอุตสาหกรรมผาแดง, นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย, 
         นิคมอุตสาหกรรมอาร� ไอ แอล และท�าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
         มีผลบังคับใช�เมื่อพ�นกำหนด 2 ป� คือ วันที่ 14 พ.ค. 2561

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559
ประกาศใช�ข�อบังคับการจัดการความปลอดภัย
กระบวนการผลิต (PSM) 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด)
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
นิคมอุตสาหกรรมอาร� ไอ แอล
ท�าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

นิคมอุตสาหกรรมทั�วไป
ผู�ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

ที่เข�าเกณฑ� ในการจัดทำ PSM

มีปริมาณครอบครองแก�สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ 
ตั�งแต� 4,545 กิโลกรัม หรือ 10,000 ปอนด� ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง

“ยกเว�นแก�สไวไฟหรือของเหลวไวไฟซ่ึงนำมาใช�เป�นเช้ือเพลิง”

มีปริมาณครอบครองสารเคมีอันตรายร�ายแรง 
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท�ากับหรือมากกว�าปริมาณที่
กำหนดในบัญชีท�ายข�อบังคบ

•
•

•
•
•
•

•

•



ROTATIVE COMBUSTION CHAMBER

POST-COMBUSTION
RETENTION TIME MIN 2 SEC
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What’s App. 

       ป�จจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครกำลังประสบป�ญหา
ขยะที่มากขึ้นทุกวัน ตามสถิติพบว�า ประชากรต�อหนึ่งคนจะผลิตขยะ
เกิดข้ึน 1.2 กิโลกรัมต�อวัน ซ่ึงหมายถึงปริมาณขยะจะเพ��มข้ึนตามจำนวน
ประชากรที่เพ��มขึ้นในแต�ละป� ในขณะที่ความสามารถในการฝ�งกลบขยะ
ของประเทศไม�สามารถรองรับได�เพ�ยงพอตามปริมาณขยะที่เพ��มขึ้น 
อันเนื่องมาจากพ�้นที่ที่จำกัดของบ�อขยะ เตาเผาขยะจึงเป�นอีกทางเลือก
ในการกำจัดขยะ ซึ่งขยะบางชนิดเป�นขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและ
ขยะเคมีที่มีพ�ษจากอุตสาหกรรม ซึ่งรวมเรียกว�า Hazardous Waste 
จำเป�นต�องได�รับการกำจัดด�วยการเผาที่อุณหภูมิสูงเท�านั�น ไม�สามารถ
นำไปฝ�งกลบได� ทั�งหมดนี้จึงเป�นที่มาของการนำก�าซออกซิเจนบริสุทธิ์
มาช�วยเพ��มประสิทธิภาพการเผาไหม�ของเตาเผาขยะ หรือเรียกว�า Oxygen 
Enrichment Technology in Incinerator เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ
ในการเผาไหม� และลดการใช�เชื้อเพลิง อีกทั�งยังลดการปล�อยมลพ�ษ
สู�สิ�งแวดล�อม เรียกได�ว�าเป�นนวัตกรรมจากออกซิเจนบริสุทธ์ิท่ีตอบโจทย�
ในทุกๆ ด�านเลยทีเดียว

       เตาเผาขยะที่เหมาะสมในการทำ Oxygen Enrichment ที่จะให�
ประสิทธิภาพสูงสูด ต�องเป�นเตาเผาที่ไม�มีอุปกรณ�แลกเปลี่ยนความร�อน
จากไอเสีย และมีอุณหภูมิ ในห�องเผาไหม�สูง เตาเผาขยะอุตสาหกรรม
เป�นเตาเผาที่มีอุณหภูมิเผาไหม�สูงถึง 1,300 องศาเซลเซียส และไม�มี
อุปกรณ�แลกเปลี่ยนความร�อนจากไอเสีย จึงมีความเหมาะสมอย�างยิ�ง
ในการทำ Oxygen Enrichment เตาเผาชนิดน้ีแบ�งห�องเผาไหม�ออกเป�น
สองห�องเผาไหม� โดยแต�ละห�องเผาไหม�มีหน�าท่ีการทำงานท่ีแตกต�างกันดังน้ี

1. เตาเผาไหม�ส�วนแรก (Rotary Kiln)
       เตาเผาส�วนแรกนี้ทำการเผาของเสียหรือขยะอันตรายที่อุณหภูมิ
ไม�ต�ำกว�า 850 องศาเซลเซียส ตัวเตามีลักษณะเป�นท�อนอนยาวและเอียง
เล็กน�อย ขณะทำงานเตาเผาจะหมุนตลอดเวลา สามารถควบคุมระยะเวลา
การเผาไหม� และปริมาณของเสียหรือขยะอันตรายที่จะเผาได�ด�วยการ
ควบคุมความเร็วรอบในการหมุนของเตา ซึ่งทำให�เกิดปฏิกิริยาการเผา
ทำลายของเสียอันตรายได�อย�างสมบูรณ� นอกจากนี้ ยังมีส�วนเชื่อมต�อ
รวบรวมเถ�าหนัก (Discharge Breaching) ทำหน�าท่ีในการแยก เถ�าหนัก 
หรือฝุ�นผงท่ีมีขนาดใหญ�ท่ีเกิดจากการเผาไหม�
ก�อนเข�าสู�การเผาไหม�ในส�วนต�อไป

2. เตาเผาไหม�ส�วนที่สอง (Secondary Combustion Chamber)
       เตาเผาส�วนนี้ ทำหน�าที่รับไอเสียจากเตาเผาแบบหมุนมาเผาซ�ำได�
ที่อุณหภูมิ 1,100 ถึง 1,300 องศาเซลเซียส ทำให�เพ��มประสิทธิภาพใน
การเผาไหม�ไอเสีย และเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม�ที่สมบูรณ� เตาเผามี
ลักษณะเป�นทรงกระบอกคล�ายท�อในแนวตั�ง อยู�สูงจากพ�น้ ภายในฉาบด�วย
วัสดุทนไฟเพ�่อป�องกันสภาวะการกัดกร�อนที่สูงภายในเตาเผา

       การใช�ออกซิเจนบริสุทธิ์ร�วมกับอากาศส�งเข�าไปยังห�องเผาไหม� 
(Combustion Air) เพ� ่อเพ� �มความเข�มข�นของออกซิเจนจากปกติ
ร�อยละ 21 ให�เพ��มเป�นร�อยละ 25 ด�วยชุดอุปกรณ�ควบคุมการไหลที่มี
ความแม�นยำสูง (Oxygen Skid) ซ่ึงตำแหน�งท่ีจ�ายออกซิเจนจำเป�นต�อง
คำนึงถึงความปลอดภัยเป�นสำคัญ เนื่องจากอากาศที่ใช�ในการเผาไหม�
ส�วนหนึ่งถูกดูดมาจากโรงเก็บขยะซึ่งเป�นวิธีการลดกลิ�นไม�ให�กระจาย
ออกไปยังพ�น้ท่ีรอบข�าง อากาศส�วนน้ีจึงสกปรก และมีโอกาสท่ีจะปนเป��อน
สารติดไฟได� พบว�าหลังจากเริ�มใช� Oxygen Enrichment เปลวไฟ
ภายในเตามีความสว�างและสเถียรมากข้ึน การกระจายอุณหภูมิภายในเตา
สม�ำเสมอขึ้น หลังจากการเก็บข�อมูลพบว�า สามารถประหยัดการใช�
เชื้อเพลิงลดได�ถึงร�อยละ 3 และสามารถเพ��มปริมาณการเผาขยะได�ถึง
ร�อยละ 38 รวมถึงปริมาณก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (CO2) ท่ีลดลงเน่ืองจาก
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช�ลดลง แสดงให�เห็นถึงการเผาไหม�ท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ทั�งหมดน้ี ส�งผลให�ลูกค�าสามารถประหยัดค�าใช�จ�ายได�ถึง 116,000 
บาทต�อวัน หรือเท�ากับ 2.9 ล�านบาทต�อเดือน ดังนั�น การใช�นวัตกรรมจาก
ออกซิเจนบริสุทธ์ิ จึงเป�นอีกหนทางหน่ึงในการช�วยกำจัดขยะท่ีเป�นมลพ�ษ 
ด�วยการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีของบีไอจีที่ช�วยให��ลูกค�าประหยัด
ค�าใช�จ�ายรวมถึงลดการปล�อยมลพ�ษสู�ชุมชนและสิ�งแวดล�อมได�อย�าง
ยั�งยืน 

Oxygen Enrichment Process

นวัตกรรมจากออกซิเจน สำหรับเตาเผาขยะอุตสาหกรรม

Photo: www.jeag.com
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Packaged Gases i-CARE  

       บ�านมีกฎบ�าน เมืองมีกฎเมือง คำๆ น้ียังคงใช�ได�ดีในทุกยุคทุกสมัย 
ในสังคมทุกแห�งล�วนแล�วแต�มีกฎระเบียบ จารีตประเพณีให�ปฏิบัติตาม 
ทั�งนี้ ก็เพ�่อให�สังคมและชุมชนมีความร�มเย็นเป�นสุข และในการที่จะช�วย
พัฒนาสังคมและชุมชนให�เกิดความร�มเย็นเป�นสุข มีความน�าอยู�น�าอาศัย
ได�นั�น จำเป�นต�องอาศัยความร�วมมือกันของทุกภาคส�วน ไม�ว�าจะเป�น
ภาคครัวเรือน ภาครัฐบาล และภาคเอกชน ซึ่งต�างก็ล�วนแต�มีส�วนช�วย
ให�เกิดความผาสุกของคนในชุมชนได�เป�นอย�างดี

       ในภาคเอกชน เช�น โรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถมีส�วนร�วม
รับผิดชอบในการพัฒนาสังคมและชุมชนได�ด�วยการสนับสนุนในด�าน
ต�างๆ และการปฏิบัติตามหลักกฎหมาย เพ�่อลดป�จจัยเสี่ยงที่อาจก�อให�
เกิดอันตราย ลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนได� ซ่ึงอาจเป�นอันตรายต�อชีวิต
และทรัพย�สินต�อคนในชุมชน ดังนั�น การปฏิบัติตามข�อกฎหมายอย�าง
เคร�งครัดถือเป�นหน�าท่ีสำคัญท่ีต�องยึดถือและปฏิบัติตาม และเช�นเดียวกับ 
การทำงานที่เกี่ยวข�องกับก�าซซึ่งเป�นสินค�ายุทธภัณฑ�นั�น โดยเฉพาะ
อย�างยิ�งก�าซบรรจุท�อ เช�น ก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด� (SO2), ก�าซคาร�บอน
มอนอกไซด� (CO), ก�าซไฮโดรเจนฟลูออไรด� (HF), ก�าซคลอรีน (Cl2) 
หรือก�าซผสมชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีส�วนประกอบเป�นก�าซชนิดท่ีกล�าวมาในข�างต�น 
และจัดอยู�ในหมวดหมู�สารเคมีท่ีอาจนำไปใช�ในการรบหรือการสงครามได� 
ดังนั�น การมีก�าซดังกล�าวในครอบครอง จะต�องได�รับการอนุญาตจาก
กองควบคุมยุทธภัณฑ�และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร 
กระทรวงกลาโหม เนื่องจากเหตุผลด�านความมั�นคงและความปลอดภัย
ของประเทศชาติเป�นสำคัญ ในการน้ี ผู�มีใบอนุญาตครอบครองยุทธภัณฑ�ฯ 
จะต�องปฏิบัติตามข�อกำหนดของพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ� 
พ.ศ. 2530 อย�างเคร�งครัด โดยในทุกๆ เดือน ผู�ครอบครองใบอนุญาตฯ 
จะต�องรายงานยอดสินค�ายุทธภัณฑ�คงเหลือให�หน�วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวข�องรับทราบข�อมูลอย�างต�อเน่ือง รวมทั�งรับการตรวจเย่ียมสถานท่ี 

ใบอนุญาตยุทธภัณฑ� กฎหมายน�ารู�เคียงคู�การใช�งานก�าซ

H
F 99.95%

42 kg

SO
2 M

ixed
7 m

3

CO
 M

ixed
4 m

3

Cl2 M
ixed

2 m
3

ตัวอย�างใบอนุญาตยุทธภัณฑ�

เก็บยุทธภัณฑ� เพ�อ่ให�มั�นใจได�ว�าผู�มีใบอนุญาตฯ ได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดฯ 
และใช�งานตรงตามวัตถุประสงค� อีกทั�งเป�นการยืนยันว�าสถานที่เก็บ
ยุทธภัณฑ�นั�น มีความปลอดภัย ไม�ก�อให�เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได� 
เพ�อ่สร�างความมั�นใจให�กับชุมชนในเร่ืองความปลอดภัย และดำเนินธุรกิจ
ร�วมกับชุมชนได��อย�างเกื้อกูลและยั�งยืน



20

Attention Please

บี ไอจีสนับสนุนการจัดงาน Automotive Summit 2016

       บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี ร�วมสนับสนุน
การจัดงาน Automotive Summit 2016 “Pathway to Global 
Green Automotive Hub” จัดขึ้นโดยสถาบันยานยนต� (TAI) โดยมี
คุณชัยวัฒน� นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโส เป�นผู�แทนรับมอบโล�ที ่ระลึก
เพ�่อแสดงความขอบคุณจากคุณวิชัย จิราธิยุต ผู�อำนวยการสถาบัน
ยานยนต� ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2559 ที่ผ�านมา โดยเล็งเห็นความสำคัญ และมุ�งหวังให�เกิด
การพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต�ที่มีการขยายตัวอย�างต�อเนื่อง 
รวมทั�งการเติบโตทางด�านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

บูธนิทรรศการของบี ไอจี ในงาน Eco-Products 2016

       เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน 2559 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส 
จำกัด หรือ บีไอจี ร�วมนำเสนอบูธนิทรรศการในงานแสดงนวัตกรรมสินค�า
และบริการที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมนานาชาติ 2559 (Eco-Products 
International Fair 2016: EPIF2016) ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา โดยนำเสนอนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมที่ ไม�สิ�นสุดจาก
อากาศท่ีช�วยเพ��มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให�เกิดการประหยัดพลังงาน 
และการดำเนินธุรกิจอย�างยั�งยืน ซ่ึงได�รับความสนใจจากผู�เย่ียมชมในงาน 
รวมถึงได�รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั�นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
และ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ
คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมพร�อมคณะเข�าเยี่ยมชม
โดยมีคุณชัยวัฒน� นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโสของบีไอจีให�การต�อนรับ

บีไอจีรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด�น ด�านความปลอดภัยฯ 
ระดับประเทศติดต�อกันเป�นป�ที่ 10
 
       คุณชัยวัฒน� นิยมการ ที ่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท บางกอก
อินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บี ไอจี รับมอบรางวัลสถานประกอบ
กิจการดีเด�น ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทำงาน ระดับประเทศ ประจำป� 2559 ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 10 ติดต�อกัน
จากคุณพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห�ความปลอดภัยในการทำงานแห�งชาติ 
ครั�งที่ 30 ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 ที่ผ�านมา 
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Go Green

       อุตสาหกรรมป�โตรเคมี คือ การนำสารประกอบไฮโดรคาร�บอนท่ีมาจาก
ป�โตรเลียม หรือก�าซธรรมชาติเข�าสู�กระบวนการผลิตที่ ได�ผลิตภัณฑ�
ป�โตรเคมีขั�นต�น เช�น เอทิลีน โพรพ�ลีน เบนซีน เป�นต�น และถือเป�นจุด
เริ�มต�นของวัตถุดิบก�อนจะถูกแปรรูปสู�ขั�นกลางจนถึงขั�นปลาย ได�แก� กลุ�ม
พลาสติก เส�นใยสังเคราะห� ยางสังเคราะห� ฯลฯ สิ�งเหล�าน้ีถูกนำมาพัฒนา
เป�นสินค�าอุตสาหกรรมต�อเน่ืองสู�ผลิตภัณฑ�เคร่ืองใช�ต�างๆ เพ�อ่อำนวยความ
สะดวกสบายให�กับมนุษย� ฉบับน้ีจึงอยากพาผู�อ�านทุกท�านไปทำความรู�จัก
ประเภทของพลาสติกรีไชเคิลที่เป�นส�วนประกอบกับสิ�งของที่เราใช�อยู�ใน
ชีวิตประจำวันว�ามีก่ีชนิด และแต�ละชนิดแตกต�างกันอย�างไรบ�าง

       พลาสติก คือ สารประกอบอินทรีย�ที ่สังเคราะห�ขึ ้นเพ�่อใช�แทน
วัสดุธรรมชาติเป�นสารประกอบไฮโดรคาร�บอนที่มีน�ำหนักโมเลกุลสูง 
ประกอบด�วยโมเลกุลซ�ำๆ อาทิ คาร�บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และอาจมีธาตุ
อ่ืนๆ เป�นส�วนประกอบย�อยเช�น ไนโตรเจน ฟลูออรีน คลอรีน และกำมะถัน 
ต�อกันเป�นสายยาวๆ เม่ือพลาสติกโดนความร�อนจะแสดงคุณสมบัติออก
เป�น 2 แบบ คือ
       1. พลาสติกจะแข็งตัวถาวรไม�ว�าจะถูกความร�อนมากแค�ไหนก็ตาม 
เราจะเรียกกลุ�มนี้ว�า Thermosetting
       2. พลาสติกจะอ�อนตัวเมื่อถูกความร�อน และกลับไปแข็งตัวเมื่อ
พลาสติกเย็นข้ึน ดังนั�นแล�วเราสามารถนำไปหลอมข้ึนรูปใหม�ได� พลาสติก
กลุ�มนี้เราเรียกว�า Thermoplastics และเป�นพลาสติกที่สามารถนำมา
รีไซเคิลได�

       ในป�จจุบันสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห�งอเมริกา หรือ The 
Society of the Plastic Industries Inc. ได�กำหนดสัญลักษณ�มาตรฐาน
ของพลาสติกยอดนิยมที่สามารถนำมาหมุนเวียนได� (Recycle) ไว�เป�น 
7 ประเภทหลักๆ โดยหากพลาสติกประเภทใดสามารถนำมารีไซเคิลได�
จะมีลูกศร 3 อัน หมุนวนเป�นรูปสามเหลี่ยมรอบๆ ตัวเลข อย�างไรก็ตาม 
เรามาทำความรู�จักกับพลาสติกทั�ง 7 ประเภทกัน

           พลาสติกหมายเลข 1 
           Polyethylene Terephthalate (PET หรือ PETE) เป�นพลาสติก
ใส ทนแรงกระแทกได�ดี ไม�เปราะแตกง�าย ป�องกันการซึมของก�าซได�ดี 
ส�วนใหญ�นิยมใช�ทำเป�นขวดบรรจุน�ำดื่ม หรือขวดน�ำมันพ�ช เป�นต�น เมื่อ
นำมารีไซเคิลแล�วสามารถนำมาทำเป�นเส�นใยสำหรับทำเส้ือกันหนาว พรม 
และเส�นใยสังเคราะห�สำหรับยัดหมอน

           พลาสติกหมายเลข 2 
           High Density Polyethylene (HDPE) เป�นพลาสติกท่ีเหนียว
และแตกยาก ค�อนข�างแข็งแต�ยืดได�มาก ทนทานต�อสารเคมีและสามารถ

ขึ้นรูปทรงได�ง�าย ใช�ทำถังขยะ ขวดนม ขวดน�ำ และบรรจุภัณฑ�สำหรับ
น�ำยาทำความสะอาด ยาสระผม เป�นต�น สามารถนำมารีไซเคิลเป�นขวด
น�ำมันเครื่อง ท�อ ถังพลาสติก ลังพลาสติก ไม�เทียม เป�นต�น

           พลาสติกหมายเลข 3 
           Polyvinylchloride (PVC) ใช�ทำท�อน�ำประปา สายยางใส แผ�น
ฟ�ล�มสำหรับห�ออาหาร แผ�นพลาสติกสำหรับทำประตู หน�าต�าง และ
หนังเทียม เป�นต�น สามารถนำมารีไซเคิลเป�นท�อน�ำประปา หรือรางน�ำ
สำหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร�นิเจอร� ม�านั�งพลาสติก ตลับเทป 
เคเบิล แผ�นไม�เทียม เป�นต�น

           พลาสติกหมายเลข 4 
           Low Density Polyethylene (LDPE) เป�นพลาสติกท่ีมีความนิ�ม
และเหนียว ยืดตัวได�มาก ใส ทนทาน แต�ไม�ค�อยทนต�อความร�อน ใช�ทำฟ�ล�ม
ห�ออาหารและห�อของ ถุงใส�ขนมป�ง ถุงเย็นสำหรับบรรจุอาหาร สามารถนำ
มารีไซเคิลเป�นถุงดำสำหรับใส�ขยะ ถังขยะ กระเบ้ืองปูพ�น้ เฟอร�นิเจอร� แท�ง
ไม�เทียม เป�นต�น

           พลาสติกหมายเลข 5 
           Polypropylene (PP) เป�นพลาสติกที่มีความใส ทนทานต�อ
ความร�อน เหนียว และทนแรงกระแทกได�ดี นอกจากนี้ยังทนต�อสารเคมี
และน�ำมัน ใช�ทำภาชนะบรรจุอาหาร เช�น กล�อง จาน ชาม ถัง ตะกร�า 
กระบอกใส�น�ำแช�เย็น ขวดซอส แก�วโยเกิร�ต ขวดบรรจุยา สามารถนำมา
รี ไซเคิลเป�นกล�องแบตเตอรี่ ในรถยนต� ชิ �นส�วนรถยนต� เช�น กันชน
และกรวยสำหรับน�ำมัน ไฟท�าย ไม�กวาดพลาสติก เป�นต�น

           พลาสติกหมายเลข 6 
           Polystyrene (PS) เป�นพลาสติกท่ีมีความใส แต�เปราะและแตกง�าย 
ใช�ทำภาชนะบรรจุของใช�ต�างๆ เช�น ถังหรือโฟมใส�อาหาร เป�นต�น สามารถ
นำมารีไซเคิลเป�นไม�แขวนเส้ือ กล�องวีดีโอ ไม�บรรทัด กระเปาะเทอร�โมมิเตอร� 
แผงสวิตซ�ไฟ ฉนวนความร�อน ถาดใส�ไข� เคร่ืองมือเคร่ืองใช�ต�างๆ ได�

           พลาสติกหมายเลข 7 
           ไม�ได�มีการระบุชื่อจำเพาะ แต�ไม�ใช�พลาสติกชนิดใดชนิดหนึ่ง
ใน 6 ที ่ ได�กล�าวไปในข�างต�น แต�เป�นพลาสติกที่นำมารีไซเคิลใหม�ได�

      จะเห็นได�ว�าพลาสติกแต�ละชนิดมีความแตกต�างกัน ดังนั�น การที่เรา
ช�วยกันคิดสักนิดเพ�่อแยกประเภทก�อนทิ�งขยะ ก็เป�นส�วนหนึ่งที่จะทำให�
การนำขยะไปเข�ากระบวนการรีไซเคิลสะดวกรวดเร็วมากยิ�งขึ้นนั�นเอง

7ประเภทพลาสติกที่นำมารี ไซเคิลได�
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Just so you know

   จัดลำดับความสำคัญของงาน
       คุณเคยสงสัยไหมว�า ทำไมทำงานไม�เคยทัน ทั�งๆ ที่คุณก็เป�นคน
ทำงานเก�ง นั �นเป�นเพราะคุณไม�ได�จัดลำดับความสำคัญของงานให�
เป�นสัดส�วนอย�างชัดเจน แม�ว�าจะทำงานได�ดีขนาดไหน แต�ถ�าไม�จัดสรร
เวลาให�ดี คุณอาจต�องเผชิญกับงานค�างระหว�างวันหยุดอย�างแน�นอน 
ดังนั�น ควรจัดลำดับความสำคัญของงานทุกครั�งที่มีงานใหม�เข�ามา 
ให�ความสำคัญกับงานที่เร�งด�วนก�อน แล�วค�อยๆ ทำงานไปทีละอย�าง 
รับรองว�าป�ญหางานค�างจะไม�มีอย�างแน�นอน

   สะสางทันที ไม�มีงานค�าง
       นิสัยผัดวันประกันพรุ�งเป�นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให�คุณต�องประสบ
กับป�ญหางานค�าง ดังนั�น เมื่อมีงานเข�ามาใหม� และมีเวลาในการทำงาน 
คุณควรรีบสะสางงานนั�นให�เสร็จก�อนทันที อย�าคิดว�าเดี๋ยวก็ทำเสร็จ 
เพราะคุณไม�รู�ว�าในระหว�างนั�นอาจมีงานอื่นแทรกเข�ามาอีก ซึ่งจะทำให�
คุณไม�มีเวลาสะสางงานชิ�นแรกก็เป�นได� ดังนั�น เมื่อมีเวลาคุณก็ควรทำ
ให�เสร็จทันที อย�าปล�อยให�คั�งค�างจนหาเวลาสะสางไม�ได�

 

       เราเคยสงสัยกันบ�างไหมว�าทำไมพนักงานบางคนสามารถสะสาง
งานที่ตนรับผิดชอบทั�งงานประจำวัน และงานที่มอบหมายเป�นพ�เศษได�
เป�นอย�างดีโดยไม�มีงานสะสมคั�งค�างเลย แต�พนักงานบางคนกลับ
เผชิญอยู�กับงานหลายอย�างที่มักจะทำไม�ทันเป�นประจำ และอาจมีงาน
คั�งค�างจนต�องทำต�อในวันหยุดด�วย จนอาจถึงกับทำให�เขาไม�อาจได�หยุด
พักผ�อนตามที่ ใจหวัง ในฉบับนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ มาฝากที่จะทำให�คุณ
ไม�ต�องเผชิญกับการมีงานค�าง ซึ ่งจะทำให�ชีวิตเต็มไปด�วยความสุข
ยิ�งข้ึน

   อย�านำงานกลับไปทำที่บ�าน
       การเอางานกลับไปทำที่บ�าน ไม�เพ�ยงแต�จะทำให�เสียเวลาในการ
พักผ�อน แต�ยังทำให�คุณติดนิสัยเอางานมาทำนอกเวลาจนกลายเป�น
เรื่องปกติ ซึ่งจะส�งผลให�การทำงานของคุณขาดประสิทธิภาพ และยิ�ง
ทำให�มีงานค�างมากขึ้นหากคุณยังทำงานที่เอากลับไปไม�เสร็จ

   สะสางงานค�าง อย�าทำงานคนเดียว
       คนเก�งหลายคนมักจะหวงงาน และคิดว�าคนอื ่นทำได�ไม�ดีพอ 
บางคนไม�ยอมแม�จะมอบหมายงานของตัวเองให�ลูกน�องช�วยทำ หาก
เป�นเช�นนั�นแล�ว คุณจะต�องทำงานคนเดียว และไม�สามารถทำงานนั�น
เสร็จได�แน� หากคุณอยากทำงานให�ลุล�วงทันเวลาและไม�มีงานค�าง 
คุณอาจจะต�องแบ�งงานให�คนอื่นทำบ�าง ดีกว�าต�องแบกภาระไว�คนเดียว
โดยที่งานไม�เสร็จในตอนท�าย

เทคนิคการทำงานดี… ไม�มีงานค�าง
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       โซลาร� อิมพัลส� 2 เริ �มทะยานสู�ท�องฟ�าในวันที่ 9 มีนาคม 2558 
พร�อมกับ 2 นักบินผู�ก�อตั�งโครงการจากกรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส� เดินทางบินที่ความสูงเฉลี่ย 9,000 เมตร ด�วยความเร็วเฉลี่ย
ระหว�าง 45-90 กิโลเมตรต�อชั�วโมง ลงจอด 16 ครั�ง ใน 9 ประเทศของ 
4 ทวีป 2 มหาสมุทร รวมเป�นระยะทางประมาณ 40,000 กิโลเมตร
รอบโลก และร�อนลงจอดอย�างปลอดภัยที ่จุดเริ �มต�นกรุงอาบูดาบี 
เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 บันทึกความสำเร็จของโครงการอย�างงดงาม 
และได�ประกาศเป�าหมายต�อไปคือ การนำผู�โดยสารข้ึนเคร่ืองบินพลังงาน
แสงอาทิตย�

       นอกจากความสำเร็จในการบันทึกสถิติด�านการบินแล�ว โซลาร� 
อิมพัลส� 2 ยังสะท�อนให�เห็นถึงความก�าวหน�าด�านพลังงานสะอาดครั�งสำคัญ 
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความร�วมมือของทีมวิศวกรในการพัฒนา
โครงสร�างของตัวเคร่ือง ระบบรับพลังงานแสงอาทิตย� ตลอดจนการกักเก็บ
ประจุไฟฟ�าในแบตเตอร่ีท่ีสามารถนำพลังงานมาใช�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ
ตลอดการเดินทางรอบโลก ซึ่งความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนี้
จะเป�นแรงผลักดันให�คนทั�วโลกได�เห็นคุณค�าของพลังงานแสงอาทิตย� 
(Solar Power) และเกิดการพัฒนาการใช�พลังงานสะอาดในด�านต�างๆ 
อย�างแพร�หลายมากยิ�งขึ้น

       เคร่ืองบินพลังงานแสงอาทิตย� โซลาร� อิมพัลส� 2 (Solar Impulse 2) 
ได�สร�างประวัติศาสตร�หน�าใหม�ด�านพลังงาน จากการเดินทางรอบโลก
ด�วยเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย�โดยไม�ใช�น�ำมันเป�นครั�งแรกของโลก 
การสร�างสถิติครั�งนี้ ได�ถูกติดตาม และเผยแพร�ความเคลื่อนไหวผ�าน
สำนักข�าวชั�นนำต�างๆ ตลอดการเดินทางกว�า 16 เดือน ซึ่งถือเป�นความ
สำเร็จในการช�วยสนับสนุนการใช�พลังงานสะอาด (Green Energy) 
ไปทั�วโลก   

       โครงการเคร่ืองบินโซลาร� อิมพัลส� (Solar Impulse) เป�นอากาศยาน
ที่อาศัยพลังงานไฟฟ�าซึ่งผลิตได�จากแสงอาทิตย� ถูกริเริ�มพัฒนามา
ยาวนานนับทศวรรษเพ�อ่สนับสนุนการใช�พลังงานสะอาดโดยสองผู�ก�อตั�ง 
อังเดร บอร�ชเบิร�ก (Andre Borschberg) และ เบอร�แทรนด� พ�คาร�ด 
(Bertrand Piccard) ชาวสวิสแลนด� ซึ่งมีเป�าหมายที่ต�องการทำสถิติ
ในการบินรอบโลก ก�อนหน�าน้ีเคร่ืองบินโซลาร� อิมพัลส� ลำแรกได�ทำการบิน
ทดสอบด�วยการบินข�ามทวีปอเมริกาจากฝ��งมหาสมุทรแอตแลนติกไปยัง
ฝ��งมหาสมุทรแปซิฟ�ก ทั�งยังบินในช�วงกลางคืนเพ�่อทดลองระบบการ
ผลิตไฟฟ�า และระบบแบตเตอร่ีเพ�อ่เก็บพลังงานสำหรับใช�ในช�วงกลางคืน
เป�นผลสำเร็จมาแล�ว

       เครื่องบินโซลาร� อิมพัลส� 2 (Solar Impulse 2) ถูกพัฒนาขึ้น
เพ��มเติมโดยตัวเครื่องทำจากคาร�บอนไฟเบอร�มีความยาวป�กมากกว�า
เครื่องบินโบอิง 747 ในขณะที่มีน�ำหนัก 2.3 ตัน หรือเทียบกับน�ำหนัก
รถยนต�ทั�วๆ ไป 1 คัน ขับเคล่ือนด�วยเคร่ืองยนต�ใบพัด 4 เคร่ือง ความเร็ว
สูงสุด 25 น็อต โดยใช�พลังงานที่ ได�จากแผงโซล�าเซลล� (Solar Cell)
17,248  หน�วย ที่ติดตั�งบริเวณป�กเครื่องบินเพ�ยงอย�างเดียวเท�านั�น 
ซึ่งพลังงานส�วนที่เหลือจากช�วงกลางวันจะถูกเก็บสะสมไว�ในแบตเตอรี่
ลิเธียมโพลิเมอร�คุณภาพสูง 4 ลูก เพ�่อใช�เป�นพลังงานในการบินช�วง
เวลากลางคืน  

Solar Impules 2

Boeing 747-8I 

72 m

68.5 m

New Trend

 ประวัติศาสตร�หน�าใหม�ของอากาศยานพลังงานสะอาด
โซลาร� อิมพัลส� 2
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       “ปากน�ำประแส” พ�น้ท่ีชุมชนประมงอันเก�าแก�ในตำบลปากน�ำประแส 
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซ่ึงมากด�วยทรัพยากรธรรมชาติตามลักษณะ
พ�้นที่ราบริมแม�น�ำและชายฝ��งทะเล โดยมีแม�น�ำประแสซึ่งมีต�นกำเนิดจาก
ทิวเขาในจังหวัดจันทบุรีเป�นแม�น�ำสายหลักไหลผ�าน และท่ีบริเวณปากแม�น�ำ
เป�นพ�้นที่ป�าชายเลนอันอุดมสมบูรณ� ทำให�ชุมชนแห�งนี้เจริญเติบโตมา
ตั�งแต�อดีต เกิดเป�นแหล�งค�าขายสินค�าเกษตรและประมง รวมทั�งกิจการ
ค�าขายอื่นๆ ที่ตามมาควบคู�กับการขยายตัวของชุมชน ป�จจุบันเส�นทาง
การค�าขายทางน�ำถูกแทนที่ด�วยการคมนาคมทางบกที่สะดวกรวดเร็ว 
การค�าขายในพ�้นที่ชุมชนก็ลดน�อยลงไปตามกาลเวลา แต�ยังคงกลิ�นไอ
ของวิถีชุมชนให�ได�สัมผัสผ�านบ�านเรือนบนถนนค�าขายดั�งเดิมที่รอให�
นักท�องเที่ยวได�แวะมาเยือน

       สถานที่ท�องเที่ยวทางธรรมชาติที่บ�งบอกถึงความสมบูรณ�ของ
ปากแม�ประแสคือ “ทุ�งโปรงทอง” แหล�งนิเวศน�ชายเลนท่ีสมบูรณ�บนพ�น้ท่ี
กว�า 6,000 ไร� มีความหลากหลายทางพรรณไม�ของป�าชายเลน ได�แก� 
โกงกางใบใหญ� โกงกางใบเล็ก ตะบูนดำ ตะบัน สารภีทะเล แสมขาว และ
โปรงแดง นักท�องเที่ยวสามารถเดินชมความหลากหลายของป�าชายเลน
ตลอดจนนกและสัตว�น�ำบนเส�นทางศึกษาธรรมชาติ ซ่ึงเป�นสะพานไม�ยาว 

2.5 กิโลเมตร โดยไฮไลท�สำคัญที่เป�นสัญลักษณ�ของที่นี่คือ จุดชมวิว
ที่เป�นสะพานไม�ทอดไปกลางทุ�งโปรงแดง ซึ่งถ�าเป�นช�วงเช�าหรือเย็น
ที่แสงอาทิตย�สาดแสงอ�อนๆ ก็จะได�บรรยากาศทุ�งโปรงทองที่สวยงาม
  
       สถานท่ีท�องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีน�าไปแวะชมอีกแห�งคือ “จุดชมวิว
แหลมสน” เป�นแหลมยื่นลงไปในทะเลอยู�ทางปากแม�น�ำด�านทิศตะวันตก 
มีต�นสนข้ึนเต็มหน�าหาด พร�อมกับร�านค�าขายอาหารบริการอยู�ตลอดแนว 
น�ำทะเลหน�าชายหาดอาจจะไม�สวยมากนักเนื่องจากเป�นปากแม�น�ำ แต�ก็
เป�นสถานที่พักผ�อนรับกลิ�นไอจากลมทะเลใต�ทิวสนที่ร�มรื่นและเย็นสบาย

       “อนุสรณ�เรือหลวงประแส” จุดท�องเที่ยวด�านทิศตะวันออกของ
ปากแม�น�ำ เป�นที ่ตั �งเรือรบหลวงประแสซึ่งปลดประจำการเมื ่อวันที ่ 
22 มิถุนายน 2543 และเทศบาลตำบลปากน�ำประแสได�เสนอโครงการ
ก�อสร�างอนุสรณ�เรือรบหลวงประแสจากกองทัพเรือ เพ�่อพัฒนาเป�น
แหล�งท�องเที ่ยวและเรียนรู � เรือหลวงประแสเป�นเรือประเภทฟรีเกต 
ระวางขับน�ำ 2,277 ตัน ความยาวตลอดลำ 92.8 เมตร ทหารประจำเรือ 
216 นาย สร�างโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และได�เข�าประจำการใน
ราชนาวีไทยเมืิ�อป� พ.ศ. 2498

ชมธรรมชาติ 
      สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่ “ปากน�ำประแส”
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       หลังจากท�องเท่ียวรอบๆ แล�วก็เข�ามาสัมผัสบรรยากาศของวิถีชีวิต
ชุมชนชาวปากน�ำประแสบน “ถนนบ�านเก�าริมน�ำ” ซึ่งเป�นชุมชนเก�าแก�
ริมน�ำตั�งแต�สมัยอยุธยา ในอดีตผู�คนเดินทางด�วยทางน�ำเป�นหลักทำให�
ชุมชนปากน�ำแห�งน้ีเป�นย�านการค�าสำคัญของพ�น้ท่ี ทั�งการค�าขายสินค�า
เก่ียวกับด�านการประมงและสินค�าด�านการเกษตร อีกทั�งชาวบ�านส�วนใหญ�
ประกอบอาชีพชาวประมง บ�านเรือนอยู�ติดชายหาดและชายคลอง และ
ต�องใช�ชีวิตอยู� ในเรือตลอด เรือจึงเปรียบเสมือนบ�านหลังที่สอง เวลา
ทำบุญบ�านก็จะนิยมทำบุญทอดผ�าป�า จึงได�มีการจัดทำบุญทอดผ�าป�าข้ึน
ในเรือ และกลายเป�น “ประเพณีทอดผ�าป�ากลางน�ำ” ซึ่งเป�นประเพณีที่
มีแห�งเดียวในประเทศไทย โดยจะมีการทอดผ�าป�าในเวลากลางวัน และ
ลอยกระทงในเวลากลางคืนของวันข้ึน 15 ค�ำ เดือน 1 นักท�องเท่ียวสามารถ
เรียนรู�เรื่องราวในอดีตของชุมชนผ�าน “อาคารพ�พ�ธภัณฑ�” ซึ่งเป�นบ�าน
ของคนในพ�น้ท่ีถนนสายเก�าน้ีมอบให�เป�นแหล�งเผยแพร�ความเป�นมา และ
วัฒนธรรมประเพณีโบราณของชุมชน ภายในจัดแสดงภาพเก�าและเร่ืองราว
ของปากน�ำประแส ตัวอาคารเป�นเรือนไม�ช�วยบ�งบอกถึงสถาป�ตยกรรม
ชุมชนค�าขายซึ่งมีประตูบ�านเป�นประตูบานเฟ��ยมไม� ตลอดถนนสายเก�านี้
บ�านเรือนร�านค�าส�วนใหญ�ยังคงรักษาเอกลักษณ�น้ีไว�เป�นอย�างดี นอกจาก
เดินชมบรรยากาศเก�าๆ แล�ว ยังมีอาหารพ�น้ถิ�นให�ได�ลิ�มลอง และผลิตภัณฑ�
ชุมชนสำหรับเป�นของฝากที่ระลึก หรือแม�แต�ที่พักแบบโฮมสเตย�สำหรับ
ผู�ที่ต�องการค�างคืน นอกจากนั�น ถ�าต�องการนั�งรถไปชมสถานที่อื่นๆ ก็
สามารถนั�ง “รถสามล�อเคร่ืองพ�วง” ท่ีมีให�บริการทั�วชุมชน ซ่ึงนอกเหนือจาก
ที่เที่ยวต�างๆ ที่กล�าวมาแล�วอาจให�คนขับพาไปแวะสถานที่น�าสนใจอีก 
2 แห�งคือ “ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ได�เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพ�ธีประดิษฐานเม่ือวันท่ี 
19 ธันวาคม พ.ศ. 2512 และ “วัดตะเคียนงาม” ซ่ึงมีต�นตะเคียนใหญ�อายุ
กว�า 500 ป� ยืนตระหง�านอยู�ภายใน สมัยอดีตความสูงใหญ�ของต�นตะเคียน
ถูกใช�เป�นสัญลักษณ� เพ�อ่ช�วยในการนำเรือออกและเข�าฝ��งของชาวประมง

       “ปากน�ำประแส” ถือเป�นสถานที่ท�องเที่ยวซึ่งมีความหลากหลาย
ทางธรรมชาติที่สมบูรณ�ของพ�้นที่ปากแม�น�ำ รวมทั�งมีวิถีชุมชนเก�าแก�ที่
เจริญมาอย�างยาวนาน และถึงแม�ความเจริญในด�านต�างๆ ได�เข�าเปล่ียนแปลง
ในด�านวัตถุไปบ�าง แต�ชุมชนแห�งนี้ก็ยังคงมีกลิ�นไอวัฒนธรรมประเพณี
ดั�งเดิมของวิถีชาวประมงปากแม�น�ำให�อยู�เคียงคู� พร�อมกับการปรับตัว
เพ�่อให�ชุมชนเติบโตไปพร�อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ความเข�มแข็งของ
ชุมชนท่ีจะรักษามรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของพ�น้ท่ีคงไม�เกิดผล
ถ�าขาดความร�วมมือจากผู�มาเยือนท่ีต�องช�วยกันดูแลและรักษา เพ�อ่ให�เป�น
แหล�งท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ที่ยั�งยืนของเมืองไทย
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ศาลกรมหลวงชุมพรฯ
อาคารพ�พ�ธภัณฑ�
ถนนบ�านเก�าริมน�ำ
วัดตะเคียนงาม
ทุ�งโปรงทอง
อนุสรณ�เรือหลวงประแส
แหลมสน

สถานที่ท�องเที่ยวสำคัญ “ปากน�ำประแส”
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       “ฝรั�งสีชมพู” (Pink Guava) หรือฝรั�งข้ีนกท่ีหลายคนคุ�นเคยกันมา
ตั�งแต�อดีต แต�ป�จจุบันไม�ค�อยเป�นที่นิยมเนื่องจากมีการนำฝรั�งสายพันธุ�
ท่ีมีผลขนาดใหญ� และเน้ือหวานกรอบมากกว�านำเข�ามาอย�างเช�น ฝรั�งกิมจู 
ฝรั�งเวียดนาม และฝรั�งสีทอง เป�นต�น ซึ่งถ�าจะมองที่สรรพคุณแล�วฝรั�ง
พันธุ�นี้ยังมีคุณประโยชน�ต�อสุขภาพอีกหลายอย�างที่ไม�ควรมองข�าม

       ลักษณะโดยทั�วไปของฝรั�งสีชมพูจะมีเน้ือสีขาวเหลืองชมพูมีกลิ�นหอม
แต�เน้ือค�อนข�างฉ�ำ สรรพคุณโดยทั�วไปของฝรั�งนั�นอุดมไปด�วยวิตามินเอ 
ช�วยบำรุงร�างกายเก่ียวกับการมองเห็น การเจริญเติบโตของกระดูกและ
การสร�างเซลล� ช�วยควบคุมอุณหภูมิของร�างกาย และยังมีวิตามินซี
มากกว�าส�มถึง 5 เท�าในปริมาณที่เท�ากัน วิตามินซีมีคุณสมบัติเป�นสาร
ต�านอนุมูลอิสระ ชะลอและป�องกันการเส่ือมของเซลล�ท่ีเกิดจากความเครียด 
การด่ืมแอลกอฮอล� ฝุ�น ควันบุหร่ี และแสงแดด เสริมสร�างเน้ือเย่ือคอลลาเจน
ทำให�ผิวชั�นนอกแข็งแรงข้ึน เสริมประสิทธิภาพระบบภูมิคุ�มกัน ป�องกันหวัด 
และลดความเส่ียงจากการเป�นมะเร็ง

       นอกจากนั�น คุณสมบัติท่ีโดดเด�นเฉพาะของฝรั�งสีชมพูคือ “ไลโคป�น” 
(Lycopene) เป�นสารเคมีที่พบในพ�ชกลุ�มแคโรทีนอย (Carotenoid) 
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากมีโครงสร�างต�อกันเป�นสายที่ยาวกว�า 
เป�นรงควัตถุ หรือสารที่มีความสามารถในการดูดกลืนแสงที่มีสีแดงหรือ
ชมพู สารไลโคป�นในฝรั�งสีชมพูมีมากรองจากมะเขือเทศ แต�มากกว�า
มะละกอถึง 2 เท�า มีสรรพคุณต�านอนุมูลอิสระ และช�วยกระตุ�นการเพ��มข้ึน
ของเคราติโนไซด� (Keratinocyte) หรือช�วยในกระบวนการเพ��มเซลล�เกิดใหม�
ของหนังชั�นนอก ซึ่งปกติแล�วกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเร็วในวัยเด็ก ทำให�
มีผิวหน�าใสเรียบเกล้ียงเกลา แต�เม่ืออายุมากข้ึนกระบวนการน้ีก็จะเกิดช�าลง  
 

Be Strong

“ฝรั�งสีชมพู” 
กับหลากหลายสรรพคุณ
ที่ดีต�อสุขภาพ

       ด�วยจุดเด�นที่เป�นประโยชน�ของฝรั�งสีชมพูในนี้เองทำให�ป�จจุบันได�มี
การแปรรูปเพ�่อให�สามารถบริโภคได�ง�ายขึ้น หรือนำมาใช�ได�ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะที่มี ตัวอย�างเช�น น�ำฝรั�งสีชมพูพร�อมดื่มและน�ำฝรั�ง
สำเร็จรูปชนิดผง หรือการนำไปเป�นส�วนผสมของผลิตภัณฑ�เสริมความงาม
อาทิ โฟมล�างหน�า ครีมบำรุงผิว สบู� โทนเนอร� เซรั�ม และลิปสติก เป�นต�น 
เพ�อ่ช�วยกระตุ�นการพ�น้ฟูของผิวท่ีเส่ือมสภาพ ทำให�มีผิวพรรณกระจ�างใส

       เมื่อทราบถึงสรรพคุณในหลายๆ ด�านของฝรั�งสีชมพูแล�ว ก็หวัง
เป�นอย�างยิ�งว�าผลไม�ท่ีดูพ�น้ๆ และไม�ค�อยได�รับความนิยมในการรับประทาน
ชนิดนี้จะไม�สูญไปจากท�องตลาด เพราะด�วยคุณสมบัติเฉพาะที่มี ใน
ฝรั�งสีชมพูก็ไม�ได�น�อยหน�าผลไม�ชนิดอื่นเลย

CH3 CH3 CH3

CH3

CH3CH3CH3

CH3H3C

H3C

Lycopene Molecule
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Lucky me

ลุ�นรับไอเท็มสุดเจ�ง 
Car Holder จำนวน 4 รางวัล 

1
ผลิตภัณฑ�ของกลุ�มวิสาหกิจชุมชนเกาะกกที่เกิดจากการต�อยอด
นวัตกรรมเพ�่อสร�างมูลค�าเพ��มคือผลิตภัณฑ�ใดบ�าง ?

A. น�ำผึ้งบรรจุหลอด และข�าวกล�องอบกรอบ
B. ข�าวกล�องไรเบอร�รี่ และผลิตภัณฑ�ลูกประคบ
C. ผลไม�อบแห�ง และชาสมุนไพร
D. สแน็คบาร�ไรซ�มี และผลิตภัณฑ�หอมเฮิร�บ

2
ไนโตรเจนมีส�วนสำคัญอย�างไรต�อกระบวนการผลิตยางรถยนต� ?      

          A. ใช�สำหรับเติมลมยางรถยนต�ในขั�นตอนสุดท�ายของการผลิต
          B. ใช�อัดแรงดันลูกโป�งยางเพ�่อให�ขึ้นรูปตามแม�พ�มพ�
          C. ใช�สำหรับเป�าลมเย็นเพ�่อรักษาอุณหภูมิในกระบวนการผลิต
          D. ใช�ลดความร�อนในขั�นตอนการรีดยางคอมปาวด�

Khun Kanokkorn Sato - Berli Jucker Foods Ltd.
Khun Kitti Louharanoo - Thai Agro Energy Plc.
Khun Kobkul Wongprachan - Bangkok Synthetics Co., Ltd.
Khun Audchai - Litai Alloy Co., Ltd.
Khun Somchai Lungban - Foamtec International Co., Ltd.

รายชื่อผู� โชคดี

กิจกรรมตอบคำถามฉบับที่ 10   ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2559

เพ�ยงตอบคำถามให�ถูกต�อง พร�อมระบุชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน และที่อยู� ให�ครบถ�วน 
แล�วส�งอีเมลมาท่ี corporate_communication@bigth.com เท�าน้ีก็มีสิทธ์ิลุ�นรับรางวัล
จากบีไอจีกันไปเลย ! ?กิจกรรมร�วมสนุกตอบคำถามท�ายเล�มกลับมาแล�ว

บีไอจีเป�ดช�องทางใหม�ในการรับข�าวสารและ

ร�วมกิจกรรมต�างๆ ผ�าน LINE@ O�cial 

ได�แล�ววันน้ี ท�านสามารถร�วมสนุกตอบคำถาม

คอลัมน� Lucky Me ง�ายๆ เพ�ยงค�นหาไอดี 

@BIGTH หรือสแกนบาร�โค�ด เพ�อ่เพ��มบีไอจี

เป�นเพ�่อน

มาเป�นเพ�่อนกับเรา

แล�วหรือยัง ? 



Bangkok Industrial Gas Company Limited
3 Rajanakarn Building, 11th Floor, South Sathorn Road, 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120  Thailand    
Tel +66 2685 6789   Fax +66 2685 6790
www.bigth.com


