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บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด หรือ บีไอจี
ในฐานะองค์กรในภาคธุรกิจท่ีมีอายุครบ 30 ปีแล้วก็เช่นกัน
ท่ียังคงมุ ่งมั่นที่จะใช้ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ
และสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยนวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุดจากอากาศ 
(Infinite Innovation from the Air) ที่สอดคล้องกับปรัชญา
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

บีไอจีเกิดขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ด้วยความร่วมมือระหว่างผู้ถือหุ้นชาวไทยน�าโดย 
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) และ แอร์โปรดักส์ แอนด์ 
เคมิคัลส์ อิงค์ (Air Products and Chemicals, Inc.) ผู้น�าด้าน
นวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ระดับโลกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตก๊าซอุตสาหกรรมรองรับการเติบโตของ
อตุสาหกรรมปิโตรเคมท่ีีเกดิขึน้ในขณะนัน้ เพราะก๊าซอตุสาหกรรม
เป็นหนึง่ในปัจจยัการผลติทีส่�าคญัส�าหรบัการผลติเคมีภณัฑ์ต่างๆ

3
Decades of 

Infinite Innovation

ในช่วงทศวรรษแรก บีไอจีให้บริการก๊าซอุตสาหกรรม
แก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดผ่านเครือข่ายท่อ 
(Pipeline) จากโรงแยกอากาศแห่งแรก (BIG 1) และเพิม่บรกิารจดัส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้านอกนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบก๊าซเหลว
ผ่านรถบรรทุก ต่อมาได้ก่อตั้งโรงงานผลิตไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์
แห่งแรกซึง่ถอืเป็นโรงผลติก๊าซไฮโดรเจนทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย
อีกด้วย เสริมด้วยการก่อตั้งโรงแยกอากาศแห่งที่ 2 (BIG 2) เพื่อ
รองรับความต้องการก๊าซฯ ทีเ่พ่ิมข้ึนตามการเติบโตของอตุสาหกรรม
ใหม่ๆ ของไทย อีก 3 ปีต่อมาบีไอจีขยายก�าลังการผลิตด้วยการ
ก่อตั้งโรงแยกอากาศแห่งที่ 3 (BIG 3) ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ชลบุรี อ.บ่อวิน จ.ชลบุรี เพื่อเน้นผลิตก๊าซฯ รองรับอุตสาหกรรม
เหล็กที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมความต้องการ
ใช้งานก๊าซที่เพิ่มขึ้น 

ส�าหรับคนอายุ 30 ปี ถือว่าก�าลังอยู่ในวัยท�างานที่มีพลังอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ 
และประสบการณ์ที่จะสร้างสรรค์งานให้เกิดคุณค่าได้อย่างมาก หรือหากเป็นต้นไม ้

ที่เติบโตมา 30 ปี ก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาว ลมพายุต่าง ๆ จนเป็นไม้ใหญ่ 
ที่หยั่งรากลึกให้ร่มเงา แผ่กิ่งก้านอย่างมั่นคงและแข็งแรง

The Headline
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ทศวรรษที่ 3 ด้วยตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์
อนัดกีบัพนัธมติรทางธุรกิจคือความแขง็แกร่งของบีไอจด้ีวยเช่นกนั 
บริษัทจึงมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของตลาด 
เพ่ือให้เติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรธุรกิจทุกราย ด้วยการขยาย 
บรกิารขนส่งก๊าซทางท่อในนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุให้กว้างขวาง 
ยิ่งขึ้น การเพิ่มก�าลังการผลิตและคลังเก็บส�ารองก๊าซเหลวที่
ใหญ่ท่ีสุด ถือเป็นคอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรมแห่งแรกและ 
แห่งเดียวของประเทศไทยท่ีพร้อมรองรับการเติบโตของลูกค้าใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคต 

ด้วยพืน้ฐานของการพัฒนาอย่างยัง่ยนืคอืการรกัษาสมดลุ
ระหว่างเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคม ควบคู่ไปพร้อมกับ
การเดินหน้าขยายตัวทางธุรกิจ บีไอจีจึงมุ่งมั่นในการดูแลสังคม
ชุมชนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย การน�านวัตกรรมที่หลากหลายมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิตของลูกค้า

ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทสนับสนุนพนักงานให้
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น กิจกรรม
เกบ็ขยะชายฝ่ัง การบรจิาคเงนิและสิง่ของเพือ่ช่วยผู้ประสบภัยหรือ
ขาดแคลน การบรจิาคก๊าซไนโตรเจนเหลวเพือ่งานวจิยัด้านอาหาร 
การสนับสนุนน�้าแข็งแห้งเพื่อโครงการฝนหลวง การมอบอุปกรณ์

ในช่วงทศวรรษที่ 2 บีไอจีก ้าวสู ่การเป็น Integrated Industrial Gas 
Complex เพื่อให้บริการก๊าซในหลากหลายรูปแบบอย่างครบวงจร อีกทั้งร่วมมือ
กับลูกค้าน�านวัตกรรมก๊าซมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิงข้ึน ช่วยยกระดับมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมไทย อาทิ เป็นรายแรกของประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรม Oxygen Enrichment 
ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราของออกซิเจนส�าหรับการเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ Oxy Boost การ
เผาไหม้ด้วยออกซเิจนบรสิทุธิผ์สานกบัเทคโนโลย ีOxy-fuel Burner จากแอร์โปรดักส์ท่ีช่วย
เพิม่ประสิทธิภาพการผลติส�าหรับอุตสาหกรรมแก้วและกระจก เทคโนโลยี Halia® OxyMix 
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบ�าบัดน�้าเสีย BIG Nitrogen Express Service บริการ
จัดส่งไนโตรเจนด่วนพิเศษ รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมก๊าซเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต การพัฒนามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ระบบ BIG Telemetry 
มาช่วยบริหารการขนส่ง (Supply Chain) และสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตด้านความ
ต่อเนือ่งด้วยการก่อต้ังโรงไฟฟ้าบางกอก โคเจนเนอร์เรชัน่ (Bangkok Cogeneration) เพือ่
รองรับการผลิตของโรงแยกอากาศแห่งที่ 2  

ทางการแพทย์ให้ 5 โรงพยาบาลรัฐในภาคเหนือ การสนับสนุน
เครื่อง Portable Cryotherapy ที่ใช้ไนโตรเจนช่วยบ�าบัดฟื้นฟู
นักวิ่งในโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 
การสนับสนุนออกซิเจนในปฏิบัติการถ�้าหลวง การน�าชุมชนและ
สถาบันการศึกษาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
อาหาร การสนับสนุนก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษาและค้นคว้า
วิจัยของนิสิต-นักศึกษา เป็นต้น  

บีไอจียังคงมุ ่งมั่นกับการประยุกต์ใช ้นวัตกรรมก๊าซ
อุตสาหกรรมให้กับพันธมิตรทางธุรกิจและสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง 
และพร้อมทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ของการผลกัดนัภาคอุตสาหกรรมไทย
ด้วยนวัตกรรมและบริการทีจ่ะช่วยพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศไทยต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
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ออกซิเจนบริสุทธิ์
พาหมูป่ากลับบ้านอย่างปลอดภัย

Spotlighted

จากเหตุการณ์ท่ีน้องๆ นักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่า
อะคาเดมีเข้าไปติดอยู ่ในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย มากกว่า 2 สัปดาห์ตามท่ีปรากฏในภาพข่าว 
น�ามาซึ่งความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศ
ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงก�าลังใจจากประชาชนที่ได้ทราบ
ข่าวอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติภารกิจ 
ซ่ึงถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ท�าให้คน
ท่ัวโลกเฝ้าติดตามและให้ความสนใจเป็นจ�านวนมากด้วยเช่นกัน 
ด้วยความทุ่มเทและร่วมมอืกนัของเจ้าหน้าทีจ่ากหนว่ยงานต่างๆ 
ในการทุ่มเทค้นหาจนในที่สุดสามารถน�าตัวน้องๆ ทั้ง 13 ชีวิต
ออกมาจากถ�้าได้ส�าเร็จ

ในการปฏิบัติภารกิจของทีมค้นหา ออกซิเจนส�าหรับ
หายใจถือว่ามีความส�าคัญอันดับต้นๆ ท้ังในส่วนของการ
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ความมุ ่งมั่นของทีมงานรวมถึงทักษะความรู ้ด ้านการใช้งาน
ออกซิเจนที่อยู่ภายใต้ความดันสูงมีส่วนช่วยให้ภารกิจด�าเนินไป
อย่างราบร่ืน อีกทั้งได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่
ราชการและหน่วยซีลในการร่วมวางแผนในการปฏิบัติภารกิจ
ช่วยเหลือน้องๆ ทั้ง 13 ชีวิต

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ กล่าวสรุปหลัง
เสร็จสิ้นการช่วยเหลือฯ ว่า “บีไอจีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทีม
หมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 ชีวิตในครั้งนี้ แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ สะท้อนค่านิยมขององค์กรที่ค�านึงถึงความ
ปลอดภยัทีถ่่ายทอดมาจากแอร์โปรดกัส์ รวมถงึการบรรลเุป้าหมาย
ในการให้ความส�าคัญกับการดูแลสังคมและชุมชนร่วมกัน”

ค้นหาและล�าเลียงผู้ประสบภัยออกจากถ�้าที่มีอากาศเบาบาง 
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด หรือ บีไอจี จึง
ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนออกซิเจนเพื่อการหายใจ 
รวมถึงส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเข้าร่วม
ภารกิจภายหลังจากได้รับการติดต่อจากหน่วยซีล ทีมงาน
ของบีไอจีสแตนบายเตรียมพร ้อมเข ้าไปช ่วยเหลืออย ่าง
เร่งด่วนด้วยการสนับสนุนถังออกซิเจนความดัน 200 บาร์ และ
ตระเตรยีมอุปกรณ์ทีจ่�าเป็นอย่างเร่งด่วนภายใน 4 ชัว่โมงหลงัจาก 
ได้รับการติดต่อจากหน่วยซีลที่ก�าลังมีความต้องการออกซิเจน
ส�าหรับการหายใจจากโรงงานในนิคมฯ มาบตาพุด จ.ระยอง และ
ล�าเลยีงมายงัจดุปฏบิตักิารค้นหาระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร เพือ่
ไปยังจุดหมายที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภายในเวลา 15 ชั่วโมง 
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นวัตกรรมก๊าซ
กับการแสดงสุดสร้างสรรค์ 

KAAN Show

การน�าสินทรัพย ์ทางวัฒนธรรมมาผนวกเข ้า กับ
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อผลิตงานท่ีสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศได้  
คือค�าอธิบายท่ีเหมาะกับ KAAN Show (คานโชว์) 
หนึ่งในการแสดงท่ีรวบรวมท้ังเรื่องราวความเป็นไทย 
เทคนิคแสง สี เสียง ตระการตา เป็นหน่ึงในเพชรเม็ดงาม
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมืองพัทยา

GASMOSPHERE ฉบับปฐมฤกษ์ ได้รับโอกาสพูดคุยเพื่อ
รับฟังเรื่องราวความมหัศจรรย์ของ KAAN Show ที่น่าสนใจไม่แพ้ 
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีจากคุณปวีณ ภูริจิตปัญญา หรือ
กอล์ฟ ผู้ก�ากับมากความสามารถจากค่ายหนัง GDH 559 และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จ�ากัด 
ผู้อยู่เบ้ืองหลังการแสดงท่ีผสมผสานความเป็นไทยกับเรื่องราว
ที่น่าติดตามสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
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‘คาน’ มาจากไหน
คุณกอล์ฟเล่าถึงความเป็นมาของชื่อโชว์นี้ว่า “ชื่อน้ี

ได้จากความบังเอิญ เราสร้างเร่ืองข้ึนมาใหม่ เป็นเร่ืองราวของ
เด็กผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปท่องโลกวรรณคดีต่างๆ ซึ่งเด็กผู้ชาย
คนนีต้้องมชีือ่ ตอนนัน้ก็ยังคดิไม่ออก บังเอิญหนงัของจทีเีอช
ทีพ่ดูถงึความเป็นไทยกบัต�านานคอื ‘15 ค�า่ เดือน 11’ ท่ีพีเ่ก้ง  
(จิระ มะลิกุล) ท�า ตัวเอกช่ือคาน ซึ่ง ‘คาน’ ในเรื่องนั้น
กลับค�าคือค�าว่า ‘นาค’ เราก็รู้สึกว่า ยืมชื่อนี้มาใช้ดีกว่า 
เป็นเจ้าหนูคาน คือตัวละครแบบเดียวกัน คือเด็กคนหนึ่งที่
สงสัยในเรื่องว่า โลกนี้เป็นอย่างไร ใน 15 ค�่า เดือน 11 เป็น
แบบนั้น แต่คานของผม ผมจะแทนคานกับคนในยุคเราที ่
คุ้นเคยกับความเป็นไทย เราเป็นเหมือนเจ้าหนูคานที่พออยู่
ใกล้ชดิกบัความเป็นไทยมากเกนิไป กไ็ม่ได้เหน็คณุค่าของมนั 
แต่วนัหนึง่พอเจ้าหนคูานได้เข้าไปอยูใ่นโลกแบบนัน้ ไปสมัผสั
เรือ่งราวจรงิๆ รูจ้กัรายละเอยีดต่างๆ เขาพบว่าความเป็นไทย 
มีอะไรที่น่าค้นหา สนุกสนานไม่แพ้วรรณกรรมบนโลกใบนี้ 
ความแฟนตาซี สัตว์ประหลาดเยอะกว่าลอร์ดออฟเดอะริง 
เร่ืองราวชิงรักหักสวาทก็เยอะแยะไปหมด แปลว่าคนไทย 
ช่างคดิมาต้ังแต่สมยัโบราณแล้ว อย่างท่านสนุทรภู่ก็คดิเรือ่งที่
อัศจรรย์มากมาย เรารู้สึกว่าต้องใช้ตรงนี้มาเล่าต่อ”

จุดก�าเนิดโชว์ที่สื่อสารกับทุกคน
คุณกอล์ฟเล่าจุดเริ่มต้นของ KAAN Show ว่าเกิดจากการ

รวมตัวของกลุ่มทุนจากหลากหลายธุรกิจที่ต้องการสร้างโชว์ที่มี
คณุภาพในประเทศไทยเช่นเดยีวกับในต่างประเทศ และมองหาคน
ที่จะมาช่วยสร้างฝันให้เป็นจริงจนมาพบเจอกับ GDH 559 ผู้ผลิต
ภาพยนตร์รุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมของประเทศไทย  

“ทางทีมงานสร้างสรรค์โชว์ขึ้นมาใหม่เลย และกลุ่มทุน
ก็พร้อมสนับสนุนในไอเดียท่ีทีมงานร่วมกันคิด จึงกลายเป็นจุด
เริ่มต้นของ KAAN Show”

ทีมงานส�ารวจการแสดงที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ 
และเริ่มวางแนวคิดเกี่ยวกับโชว์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น โดยคุณกอล์ฟ
เล่าถึงสิ่งที่ได้เห็นมาและปรับมาเป็น KAAN Show

“ที่สหรัฐอเมริกา นักแสดงส่วนใหญ่เป็นคนรัสเซีย เพราะ
นักกีฬาโอลิมปิกเยอะ และคนจีน ชาติอื่นมีน้อย ก็มองถึงบ้านเรา 
เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว ด้วยรูปร่าง ด้วยกีฬา แล้วจะเอาอะไรมา
ทดแทนความสามารถท่ีไม่มีตรงนี ้นัน่แปลว่า สิง่ท่ีเรามีเท่าเขาและ
คดิได้เท่าเขาคือ อุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ะมาเสรมิการแสดง เรามเีทคนคิ 
เท่าเขาได้ สามารถใช้ของแบบเดียวกับเขาได้ เราก็เอาจุดแข็งของ
คนจีดีเอชคือ เป็นนักเล่าเรื่อง ท�าโชว์ที่เล่าเรื่องไปด้วย เพราะ
ส่วนใหญ่โชว์ในโลกนี้ไม่ค่อยได้เล่าเรื่อง จึงออกมาเป็น KAAN 
Show ที่หยิบเอาวรรณคดีไทยมาร้อยเรียงขึ้นมาใหม่ ตีความใหม่  
เราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไร แค่ต่อยอด และเล่าออกมา 
ในวิธีของพวกเราเท่านั้น จึงกลายเป็นโชว์ที่มีเอฟเฟกต์มากมาย  
เครื่องแต่งกายที่แปลกตา แต่ถ้าดูดีๆ แล้ว ก็จะถูกต่อยอดมาจาก 
รากเหง้าของความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวที่มาจาก 
ชาติไหนหรือคนไทยด้วยกันเองก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราว 
ในเบื้องต้นคนไทยจะเข้าใจเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะผ่านเร่ืองราว 
พวกนี้มา แต ่นักท ่องเท่ียวที่มาจะเห็นความเป็นไทยในนี้ 
และสามารถติดตามเรื่องราวไปได้ด้วย และถ้าสนใจจริงๆ  
กอ็าจไปค้นคว้าต่อหลงัจากนีก็้ได้ เราท�าโชว์ให้ร่วมสมัยเพือ่ส่ือสาร
กับคนทุกรุ่น เป็นความตั้งใจแต่ต้นเลย”
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ปั้นทุกอย่างใน 2 ปี
ความมหัศจรรย์ในการสร้างสรรค์ KAAN Show ไม่ใช่แค่ 

เร่ืองราวผจญภัยของเจ้าหนูคาน แต่ยังอยู่ที่กระบวนการสร้าง 
ทุกอย่างท่ีเป็นองค์ประกอบของโชว์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 
โครงเร่ือง โรงละคร อุปกรณ์ประกอบและเทคนิคพิเศษ ซึ่งคุณ
กอล์ฟบอกเล่าวิธีท�างานที่ใช้กันท่ัวโลกว่า จะเริ่มจากการพัฒนา
โครงเรื่องเพื่อน�าไปออกแบบโรงละคร แต่ปัญหาคือ ระยะเวลา
ที่วางเอาไว้ตอนต้นกับการไปพูดคุยกับมืออาชีพด้านการท�า 
โรงละครมีไม่เท่ากัน

กรอบเวลาที่ทีมงานต้องท�าให้เสร็จพร้อมเปิดการแสดง
คือ 2 ปี แต่หลังจากส่งแปลนให้บริษัทที่รับสร้างโรงละคร กลับ
ได้ค�าตอบว่าต้องใช้เวลามากกว่าท่ีคาดไว้ คุณกอล์ฟและทีมงาน
จึงต้องมาหาทางรวบรวมมืออาชีพในประเทศไทย ซึ่งได้จีดีเอช  
ที่รู้จักดีอยู่แล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์งาน KAAN Show ให้เกิดขึ้น 
ทั้งบริษัท บ้านริก จ�ากัด ที่ท�างานด้านอุปกรณ์พิเศษในการถ่ายท�า
ภาพยนตร์รวมถงึคอนเสร์ิต บรษิทั ซนีาริโอ จ�ากดั ผูผ้ลติละครเวที 
ชั้นน�าของประเทศไทย ซึ่งทุกฝ่ายก็พร้อมที่จะให้โชว์นี้เกิดขึ้น 
ในเวลาที่ก�าหนด

ทีมงานต้องรวบรวมมืออาชีพ
ในประเทศไทยก็ได้จีดีเอชที่รู้จักดีอยู่แล้ว 
มาช่วยกันสร้างสรรค์งาน KAAN Show 

ให้เกิดขึ้น
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ก๊าซอุตสาหกรรมกับการแสดง 
สุดอลังการ

คุณกอล์ฟกล่าวว่า เทคนิคที่น�ามาใช้ประกอบการแสดง
นั้นคือหัวใจส่วนหนึ่งของ KAAN Show โดยจะมาช่วยสร้างความ
ตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็นแสง สี เสียง ภาพที่ฉายซ้อนลงไป ซึ่งต้อง
เชือ่มโยงทกุอย่างเข้าด้วยกนั เพือ่สร้างความรู้สกึ สร้างบรรยากาศ
ให้เหมือนกับว่าผู้ชมก�าลังผจญภัยไปพร้อมกันกับตัวละคร 

ซึ่งในส่วนเทคนิคพิเศษนี้เองที่ก๊าซของบีไอจีได้เข้าไปม ี
ส่วนร่วมในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในโรงละครแห่งนี้  
ด้วยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ได้มาตรฐานเพื่อน�า
ไปใช้ปล่อยแรงดนัผ่านแสงหลอดไฟ LED ท�าให้เกดิความสวยงาม
ประกอบการแสดง 

ทั้งหมดนี้ไปพร้อมกันกับมาตรการการท�างานที่ปลอดภัย 
การจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บก๊าซ ให้มีอากาศถ่ายเท เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถงึการให้ค�าแนะน�าในการใช้งาน
ก๊าซแบบต่างๆ และการจัดส่งก๊าซที่ตรงตามความต้องการของ 
โรงละครโดยบีไอจี

คุณกอล์ฟอธิบายแนวคิดการน�าก๊าซ CO2 มาใช้ว่า “เวลา
เราดูคอนเสิร์ตเราก็จะเห็นมียิงตูมตาม เอาไปประยุกต์ใช้กับ
โชว์ได้แน่นอน เพราะมันคือพลังงานที่แทนความรุนแรงหรือ
เอฟเฟกต์ อย่างในโชว์มีผีเสื้อสมุทรปาดน�้าทะเล ซึ่งเราต้องการ
คลื่นจริงๆ ข้ึนมา ภาพ Mapping ที่ฉายไม่พอเราต้องการคลื่น

ความบันเทิงแบบไทย
คุณกอล์ฟเล่าถึงการสร้างเรื่องราวให้ทุกเพศ

ทุกวัยได้รับความบันเทิงกลับไปว่า “เราจะสื่อสาร
ความเป ็นไทยออกไปเป ็นรูปแบบและเรื่องราว
อย่างไรให้น่าสนใจได้บ้าง ผมคิดแค่นี้เลย ส่วนในด้าน 
รายละเอียดแน่นอนต้องท�าอยู่แล้ว แต่ในจุดเริ่มต้น 
ผมมองอย่างเรื่องรามเกียรติ์เราท�าอย่างไร ก็สู ้โขน
ไม่ได ้อยู ่แล ้ว เพราะโขนเขาต้องใช้เด็กนาฏศิลป์ 
ซึ่งฝึกนานและเป๊ะมาก และต้องใช้สมาธิในการชม 
แต่เราท�าอย่างไรให้สนุก ถ้าอย่างนั้นเราเอาแค่โลก
ของรามเกียรติ์มาดีกว่า ไม่เกี่ยวกับความเป็นโขนเลย  
สงครามแต่ละครั้งเกิดเป็นพันปี สัตว์ประหลาดสู้กัน
อย่างไร หรือว่าท�าให้โลกเป็นแบบไซเบอร์พังก์ (แนว
นิยายวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่ง) ไปเลย ให้เป็นสงคราม
จักรกลเป็นหุ่นยนต์ เราเริ่มแบบนี้ เพราะจริงๆ แล้ว
การออกแบบหน้าโขนต่างๆ ก็มีความล�้ายุคบางอย่าง
เหมอืนกัน มเีครือ่งเงนิเครือ่งทองเครือ่งเหลก็บางอย่าง 
ก็รู้สึกว่าตีความแบบนั้นดีไหม ท�าแบบนี้ดีกว่า ท�าให้
เป็นสงครามจักรกลไปเลย เราสามารถออกแบบ 
การแสดงอะไรหลายอย่างให ้ดูน ่าสนใจขึ้นมาได ้
ผสมผสานความเป็นโขนเข้ากับการเต้นแบบบีบอย 
เพราะการเต้นแบบบีบอย ท่าทางเขาจะลุกลี้ลุกลน
เหมือนลิงอยู ่แล้ว เอาสองอย่างนี้มาผสมกันดีไหม  
จะออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างไร 

คือเป็นการทดลองหมดเลยกับการท�า KAAN 
Show เพราะไม่เคยมีตัวอย่าง ไม่เคยมีใครท�าแบบนี้ 
มาก่อน ตอนเราท�ากันก็ไม่รู้หรอกว่า ผลออกมาจะใช ่
จะถูกใจคนดูหรือเปล่า แต่อย่างน้อยเราเอาตัวเอง 
เป็นที่ตั้ง เราดูแล้วยังตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็น อย่างนี้คนดู
ก็น่าจะสนุกเหมือนกัน”
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อนาคตของ KAAN Show 
คุณกอล์ฟบอกว่าในอนาคต KAAN Show จะต้องมีแห่งที่ 

2 แห่งที ่3 เพือ่ให้เกิดความคุม้ค่าทางธรุกจิ โดยจะน�าประสบการณ์
ในการสร้าง KAAN Show แห่งแรกมาใช้ลดต้นทุนและท�าโชว์ที่ดี
กว่าเดิม โดยโชว์แห่งใหม่น่าจะอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญของ
ประเทศไทย เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ ซึ่งทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการ
ศึกษาแผนงาน

ท่ีใช้ CO2 
ขึ้นมาช่วย ซึ่งตอนที่คุยกับ Production Designer  

ก็บอกว่า ผมขอจุด CO2 บอมบ์ท้ังเวทีเลย เขาก็วางแผนเป็น 
รูปพัดที่เราสามารถใช้ได้ท้ังหมดและแยกแต่ละจุดได้เลยว่าจะให ้
ต่างกันได้อย่างไร 

คือทุกครั้งที่ยิง CO2 ขึ้นมา ระเบิดครั้งแรกบึมขึ้นมา ผมจะ
ชอบหนัไปมองคนด ูเพราะคนดจูะสะดุ้ง มนัคือเซอร์ไพรส์ มนัออก
มาอย่างไร มันยิงมาจากตรงไหน ยิงกลางเวทีได้อย่างไร 

เราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ผลขนาดนี้ แต่ด้วยเสียงของมัน 
อานุภาพของมัน ภาพที่ได้ขึ้นมามีพลังจริงๆ ผมเคยไปดูโชว์อื่นๆ 
เขาไม่ได้ใช้ก๊าซจริงใช้เหมือนดรายไอซ์อัดพัดลม มันพุ่งขึ้นมานะ
แต่ไม่มีเสียง ก็ไม่ได้ความรู้สึก เพราะในโรงละครเสียงเราดังมาก
อยู่แล้วเพื่อสร้างบรรยากาศ แต่เสียงก๊าซนี่ดังกว่าอีก ในฐานะ 
คนดูอาจตกใจ แต่พอตกใจเสร็จแล้วก็จะรู้สึกสนุกร่วมไปกับโชว์ 

หรืออย่างฉากไคลแม็กซ์ของเราท่ีรถพระรามพระลักษณ์
ระเบดิก็ฝังก๊าซนีไ้ว้ เราฝังเป็นท่อใต้เวท ีพอยิงออกไปมันสวยมาก
และคนก็ไม่คาดคิดว่ารถคันนี้จะระเบิดขึ้นมาได้ และเสียงที่อัดตูม
ขึ้นมาก็แทนเสียงระเบิดได้เลย ซาวนด์เอฟเฟกต์ที่เราใช้ล�าโพง
อยู่รอบโรงละครเสียงระเบิดก็จะมาจากล�าโพงไม่ใช่มาจากตัวรถ 
แต่นีร่ะเบดิจากก๊าซทีฝั่งไว้ กจ็ะได้ผลท่ีต่างกนัเหมอืนเป็นเอฟเฟกต์
จริงๆ ไม่เหมือนเอฟเฟกต์ที่จ�าลองขึ้นมา”

และเหตุผลที่ KAAN Show เลือกใช้ก๊าซจากบีไอจีก็มา
จากคุณภาพของก๊าซทีไ่ด้มาตรฐาน มีการจดัส่งทีต่รงต่อเวลา และ
คุณภาพของถังบรรจุเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

ในส่วนเทคนิคพิเศษนี้เอง
ที่ก๊าซของบีไอจีได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการสร้างความประทับใจให้กับ

ผู้ชมในโรงละครแห่งนี้

ฝากทิ้งท้าย
ในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งใน

ฐานะผู้ก�ากับภาพยนตร์และทีมงานผู้สร้างสรรค์ KAAN Show  
คุณกอล์ฟแนะน�าผู ้ที่ท�างานสร้างสรรค์อยู ่และคิดจะท�างาน 
ด้านนี้ว่า

“ต้องเปิดรับ เป็นคนเปิดรับ ไม่พยายามท�าตัวเป็นคนที่
เป็นน�้าเต็มแก้ว อย่าคิดว่าสิ่งที่เราท�าดีที่สุดแล้ว ผมว่าการคิด
แบบนีท้�าให้เราไม่ไปสูพ่ืน้ทีใ่หม่ๆ เราต้องออกจากคอมฟอร์ทโซน  
ถึงแม้ว่าการออกจากคอมฟอร์ทโซนจะท�าให้เรานอนไม่หลับ 
เงินไม่มีบ้าง แต่ทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้เราก็ได้เติบโตอยู่แล้ว”
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กว่า 3 ทศวรรษที่บีไอจีมีส่วนช่วยแก้ปัญหารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ไม่เฉพาะแต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้
บรกิารก๊าซอตุสาหกรรมเท่านัน้ แต่ยังรวมถงึการให้ค�าปรกึษาทางด้านวศิวกรรมและ
เทคนิคเฉพาะด้าน เพ่ือมุ่งหวังท่ีจะช่วยแก้ปัญหาอันท้าทายของภาคอุตสาหกรรม
ของไทยด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมก๊าซจากบไีอจีผ่านทมีวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์
และความช�านาญสูงในการคอยช่วยเหลือพันธมิตรทางธุรกิจเสมอมา ตัวอย่าง
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังนี้

Process Optimization
ปัจจุบันกระบวนการทางวิศวกรรมมีความก้าวหน้าอย่างมาก ท้ังในเรื่องของ
เทคโนโลยีและนวตักรรมทีน่�ามาเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบและติดต้ังกับเครื่องมือ 
อุปกรณ์ รวมถึงการผสานเทคโนโลยีทางดิจิทัล (Digital Tools) เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่ม
ความสามารถและประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุดในด้านกระบวนการผลิตและให้บริการ

Infinite Innovation
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เทคโนโลยีท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเป็นเทคโนโลยีที่บีไอจีให้
ค�าปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้ทันทีเพื่อให้เกิด
การปรบัปรงุขัน้ตอนการผลิตท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ เม่ือพจิารณา
ถึงปัจจัยด้านเวลา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การใช้พลังงาน
และความร้อน รวมไปถึงความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ทีมวิศวกร
จะช่วยวิเคราะห์ผลและน�าเสนอให้กับลูกค้าด้วยวิธีการวิเคราะห์
เชิงวิศวกรรม (Process Optimization) เพ่ือให้กระบวนการผลิต
สามารถด�าเนนิได้อย่างราบรืน่ ส�าหรบัเครือ่งมอืทางวศิวกรรมท่ีใช้
วเิคราะห์มหีลากหลายรปูแบบด้วยกนั เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
(Programming Algorithms) โปรแกรมเสริมเพ่ือการวิเคราะห์
เชิงวิศวกรรม (Computer Aided Engineering or CAE) รวมไปถึง
การค�านวณผ่านโปรแกรมมาตรฐานอย่าง Microsoft Excel ส�าหรับ
การออกแบบเฉพาะ เป็นต้น

กระบวนการวิเคราะห์เชงิวิศวกรรมเพ่ือประสทิธภิาพสงูสดุ 
สามารถแสดงในรูปแบบของแผนภาพดังนี้

Process 
optimization

Operation requiring 
heating and combustion

Sugar & Biofuel 
production

Food 
freezing 

Water and waste 
water system

 » การปฏิบัติการและควบคุมเตา หัวเผา และเตาเผาไอน�้าใน
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตแก้วและโลหะ

 » เทคนิคพิเศษที่เก่ียวข้องกับการเผาไหม้ภายใต้บรรยากาศที่มี
ความเข้มข้นของออกซิเจนสูง (Oxyfuel Combustion)

 » เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งอาหารด้วยไนโตรเจนเหลว
 » เทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าเสียด้วยออกซิเจน
 » เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน�้าตาลและเชื้อเพลิงชีวภาพ

Design solution 
to customers

Optimization
process

Design
parameter no. 1

Design
parameter no. 2

Other design
parameter no. 2

1 2

…

Selected design
parameter
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Safety First

For
Safety
Traveller

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
การ เดิ นทางท ่ อ ง เที่ ย วทั้ ง ใน

ประเทศและต่างประเทศ จ�าเป็นต้องใช้
เอกสารยืนยันตัวบุคคล ควรท�าส�าเนาและ
เก็บแยกจากต้นฉบับ เม่ือเกิดการสูญหาย
จะสามารถใช้ส�าเนาแทนได้ (พาสปอร์ตต้อง
มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ) 

การเลือกกระเป๋าสัมภาระ
กระเป๋าที่ใช้ในการเดินทาง ควร

เลือกใช้กระเป๋าแบบมีล้อลากจูง หากไม่
สามารถลากจูงได้ควรเลอืกกระเป๋าสะพาย
หลังที่มีสายรัดเอวและรัดหน้าอก ท�าให้ 
น�้าหนักสัมภาระกระจายทั่วแผ ่นหลัง  
ช่วยลดความเมื่อยล้าของบ่าและไหล่

การจัดเตรียมสัมภาระ
สัมภาระในการเดินทาง ควรจัด

เตรียมชุดให้พอดีกับจ�านวนวันเดินทาง 
นอกจากจะลดน�า้หนกัของสมัภาระแล้ว ยงั
สามารถน�าของฝากกลับมาได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ควรเตรียมยาสามัญ
ประจ�าทริปส�าหรับรักษาอาการหรือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และควรจ�าชื่อยา
สามัญแทนชื่อทางการค้าเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน 

หากพูดถงึวนัหยดุยาวหลาย ๆ  คนจะต้องเกิดค�าถาม
ขึ้นกับตัวเองว่า “วันหยุดช่วงนี้จะไปไหนกันดี ?” 

การท่องเที่ยวท�าให้รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ออกเดินทาง
ไปผจญภัยในโลกกว้างและเติมพลังชีวิตให้กับตนเอง แต่
การเดินทางท่องเท่ียวของเราก็จะต้องเตรียมความพร้อม
และค�านึงถึงความปลอดภัยร่วมด้วย แต่หลายเหตุการณ์ 
ทีเ่กดิอบุตัเิหตกุบันกัท่องเทีย่วอาจท�าให้เกดิความวิตกกงัวล  
ดงันัน้ การเตรยีมการจงึเป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้สามารถป้องกนั
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับแผนการเดินทางได้
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ความปลอดภัยในขณะการเดินทาง
ส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวเกิดขึ้น

ในระหว่างเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น การเดินทางในช่วง
เทศกาล การขับรถทางไกล ทุกครั้งก่อนการเดินทางต้อง
ศึกษาวิธีการเดินทางที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อตนเอง 
เพื่อป้องกันอันตรายหรือลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น

แอปพลิเคชั่นส�าหรับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการเดินทางออกมามากมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคน 
สามารถตรวจสอบหรือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

The Weather Channel
บอกสภาพอากาศในทุกประเทศได้อย่างเป็น
ปัจจุบันและสามารถแจ้งเตือนภัยธรรมชาติต่างๆ ได้

Earthquake Alert (เฉพาะ Android เท่านั้น)
ตรวจสอบและแจ้งเตอืนรายละเอยีดของแผ่นดินไหว
ที่เกิดขึ้นบนโลก

MOTORISK (เฉพาะประเทศไทย)
ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุและค้นหา 
โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้

ThaiWater (เฉพาะประเทศไทย)
ตรวจสอบระดับน�้าในแม่น�้าและเข่ือน รวมถึง
ปริมาณฝนสะสมในแต่ละพื้นที่ได้

โรคประจ�าถิ่น
หากต้องการท่องเท่ียวใน

ประเทศหรือพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ ควรตรวจสขุภาพก่อน
การเดนิทาง ฉดีวัคซนีป้องกนัโรค 
ตามความเสี่ยงหรือสอบถาม
ข้อมลูกบัทางองค์การอนามยัโลก 
(WHO) ทีส่ามารถให้ค�าแนะน�าใน
การเดนิทางป้องกนัโรคประจ�าถิน่
ในแต่ละประเทศได้

การเดินทางทางน�้า
เมื่อต้องเดินทางทางน�้า  

เรือที่ใช้โดยสารจะต้องมีสภาพที่
ปลอดภยั ไม่บรรทกุผู้โดยสารเกนิ
พิกัดน�้าหนักที่ระบุไว้และสวมใส่
เสือ้ชชูพีตลอดเวลาท่ีโดยสารเรอื 
หากพลัดตกเรือให้ว่ายน�้าออก
ห่างเรอืทนัท ีเพือ่ป้องกนักระแสน�า้ 
ดูดไปใต้ท้องเรือ

การเดินทางทางถนน
กรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิขึน้ เช่น ยางแตก เบรคแตก คนัเร่งค้าง 

ให้ตั้งสติเป็นอันดับแรกแล้วเปิดไฟ บีบแตรส่งสัญญาณทันทีเมื่อ
รู้ว่าเกิดเหตุผิดปกติจากนั้นจึงค่อยๆ ถอนคันเร่ง ปรับเกียร์ต�่าลง
เป็นระยะๆ ตามความเร็ว จับพวงมาลัยให้มั่น เมื่อรถเริ่มช้าลงให้
ค่อยๆ ดงึเบรคมอืข้ึนจนสดุและน�ารถจอดข้างทาง

การเดินทางทางอากาศ
การเลือกที่นั่ งของเครื่องบิน 

ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ เพิ่มโอกาสในการ
รอดชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริเวณที่
มีโอกาสรอดสูงที่สุดคือ ส่วนท้ายเคร่ือง 
69% ซึ่งมีโอกาสรอดมากกว่าส่วนหัวถึง 
20% และเมื่อหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ให้
ปฏิบัติตามค�าสั่งของพนักงานต้อนรับ
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Toward Sustainability

รายงานผลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2560
(Sustainability Performance Report)
ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยถือเป็นปรัชญาใน
การด�าเนินธุรกิจของบีไอจี ซึ่งผู ้บริหาร
ต่างให้ความส�าคญัเป็นเป้าหมายอันดับแรก 
โดยสถิติอุบัติเหตุทั้งของพนักงานและ
ผูร้บัเหมาจะถกูก�าหนดเป็นเป้าหมายทีต้่อง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังตารางต่อไปนี้

ผลการด�าเนินงาน 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
อุบัติเหตุถึงขั้นนับเป็นสถิติของ

พนักงานและผู้รับเหมา

0.00 0.00 0.93 0.16 0.21 0.00 0.00 0.00

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของ

พนักงานและผู้รับเหมา

0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จ�านวนข้อร้องเรียนด้าน 

สิ่งแวดล้อม

0 0 0 0 0 0 0 0

นอกจากสถิติอุบัติ เหตุที่ลดลง
อย่างต่อเนื่องแล้ว บีไอจียังมุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งระบบ
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับ
พนักงานและผู้รบัเหมาผ่านระบบออนไลน์ 
(E-Learning) การปรบัปรงุระบบรางระบายน�า้ 
และ Oil Separator ให้ครอบคลมุเครือ่งจกัร
ใหม่ทั้งหมด

กราฟแสดงแนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานและผู้รับเหมา

กราฟแสดงแนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ของพนักงานและผู้รับเหมา

การพัฒนาด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social  
Responsibility) ส่ิงแวดล้อม และ
คุณภาพ

บีไอจีริเริ่มโครงการใหม่ตลอดท้ังปี 
จนได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
มากมาย เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 และได้รับประกาศ
เกียรติคุณในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ (Zero 
Accident Campaign) ระดับทองและ
ทองแดง นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลด้าน
พลังงานระดับประเทศ Thailand Energy 
Awards 2017 รวมถงึการรับรองมาตรฐาน 
ISO 14001:2015 อีกด้วย

ด ้ วยการพัฒนาด ้ านคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงงานผลิตก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เหลวได้รับการรับรอง
มาตรฐานด้าน GMP & HACCP สร้างความ
มัน่ใจให้กับผูป้ระกอบการด้านอตุสาหกรรม
ผลิตอาหารซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ 
บไีอจ ีรวมถงึสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภค
ในเรื่องมาตรฐานการผลิต ทั้งกระบวนการ
ตรวจสอบ การควบคุมการผลิต และ 
การขนส่ง 

โรงงานผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (LCO
2
) กราฟแสดงจ�านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

1.00

0.50

0.00

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
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ผลการด�าเนินงาน 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่งสินค้า

ต่อหนึ่งล้านกิโลเมตร (VAFR)

0.98 0.53 1.01 0.35 0.44 0.23 0.32 0.00

จ�านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0 0

รายงานการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมขององค์กรร่วมกับพนักงาน

โครงการ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ การมีส่วนร่วม

ฝึกอบรมจิตส�านึกด้าน

สิ่งแวดล้อม

สร้างความตระหนักรู้ด้านการป้องกันมลพิษให้

แก่พนักงานและผู้รับเหมา

ตามเป้าหมาย พนักงานและผู้รับเหมา

การลดใช้พลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 5,000 kWhr ต่อปี สูงกว่าเป้าหมาย ทีม OPD1 และ POMGA2

การรีไซเคิลน�้าหล่อเย็น ลดใช้น�้าดิบมากกว่า 20 ลบ.ม. ต่อวัน ตามเป้าหมาย ทีมซ่อมบ�ารุง และ POMGA2

ภูมิทัศน์สีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียว 212 ตรม. ตามเป้าหมาย ทีม POMGA2

คู่ค้าสีเขียว สร้างเครือข่าย LINE Green Supplier ตามเป้าหมาย ทีมจัดซื้อ

1 OPD: Operation Department (แผนกปฏิบัติการ) 
2 POMGA: Plant Office Management & General Affair (ส่วนบริหารส�านักงานกลางและรัฐกิจสัมพันธ์)

รายงานผลการส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ การมีส่วนร่วม

ซ้อมภาวะฉุกเฉินให้ชุมชน 

โดยเข้าร่วมกับแผนจังหวัด

เพิ่มความมั่นใจให้กับชาวชุมชนส�านักกะบาก ตามเป้าหมาย พนักงาน 12 ท่าน และ

กรรมการชุมชน 12 ท่าน

ความปลอดภัยการผลิต

อาหารของชุมชน

น�าตัวแทนชุมชนเกาะกก ศึกษาดูงานวิธี

การถนอมอาหารด้วยก๊าซไนโตรเจน

ตามเป้าหมาย  ตัวแทนชุมชน 25 ท่าน

สานเสวนากับเพื่อนบ้าน สื่อสารและรับฟังข้อเสนอแนะจากบริษัทข้างเคียง ตามเป้าหมาย น�าข้อเสนอแนะมาจัดท�า

แผนงาน

เพิ่มความปลอดภัยการใช ้

งานก๊าซฯ ให้กับสถานศึกษา

-  บรรยายให้ความรู้แก่นิสิต ภาควิชาเคมี

ประยุกต์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  

-  เปิดบ้าน (Open House) ให้กับนักเรียนและ

คณะอาจารย์จากโรงเรียนระยองวิทยา  

ตามเป้าหมาย สองหน่วยงานการศึกษา  

มีผู้เข้ารับการบรรยาย 

มากกว่า 80 ท่าน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 

ตัวแทนผู้บริหารจาก โรงแยกอากาศ 1, 2 และ 3  
เข้ารับรางวัล Zero Accident Campaign

กรรมการผู้จัดการรับมอบรางวัล Thailand Energy 
Awards 2017 ด้านพลังงานสร้างสรรค์

รายงานผลกิจกรรมการขนส่ง ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
การขนส่งจัดเป็นขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจท่ีบีไอจีให้ความส�าคัญในด้านความ

ปลอดภัยเป็นส�าคัญและมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ
ตดิตัง้ระบบเฝ้าตดิตามและวิเคราะห์พฤตกิรรมการขบัขี ่รวมถงึแจ้งเตอืนอาการเหนือ่ยล้า 
เรียกว่า “Seeing Machine System” ซึ่งได้ติดตั้งกับรถทุกคันแล้วเสร็จในไตรมาสที่สอง
ของปี พ.ศ. 2560

จากผลการด�าเนินงานอย่างจริงจัง
ตลอดปี พ.ศ. 2560 สะท้อนให้เห็นถึงการ
มุ ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู ่ไปกับการดูแล
สงัคม และการด�าเนนิธรุกจิตามพนัธกจิหลัก 
ของบริษทัฯ ทีจ่ะช่วยให้โลกนีส้ามารถสร้าง
ผลผลติได้มากขึน้ เกดิการใช้พลงังานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และด�าเนินธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุดจากอากาศ 
(Infinite Innovation from the Air)

กราฟแสดงแนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ VAFR

1.00

0.50

0.00
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กราฟแสดงจ�านวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
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0.00
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แม้น�า้จะเป็นทรัพยากรทีเ่กดิขึน้หมนุเวียนได้ตามธรรมชาต ิ
เมื่อแสงแดดส่องมาท่ีพ้ืนโลก น�้าบนพ้ืนผิวก็จะระเหยเป็น
ไอน�้าลอยตัวขึ้นแล้วจับกลุ่มกันเป็นเมฆ เมื่อมีภาวะเหมาะสม
ก็กลั่นตัวเป็นหยดน�้าตกกลับสู่พ้ืนโลก แต่บางพื้นที่ยังประสบ
ปัญหาขาดแคลนน�้าดื่ม เพราะมีปริมาณฝนตกน้อยจากสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศของบริเวณนั้น รวมถึงปัญหาการตัดไม้
ท�าลายป่าที่ส่งผลต่อการเกิดฝนและการกักเก็บน�้าอีกด้วย

นกัวทิยาศาสตร์และนกัวิจยัทัว่โลกมองเห็นปัญหาดงักล่าว 
และพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าโดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ห่างไกลจนเกิดแนวคิดการดึงความช้ืนที่มีอยู่ในอากาศ
มาผลิตเป็นน�้าเพื่อบริโภคเกิดขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะเริ่มมีผลิตภัณฑ์
ผลิตน�้าจากอากาศโดยใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกมาวางจ�าหน่าย
ตามบ้านเรอืนส�าหรบัใช้งานให้ซือ้หากันได้แล้ว แต่ส�าหรบัในพืน้ที่
ห่างไกล เช่น ในบางส่วนของทวปีแอฟรกิา อนิเดีย หรอืทะเลทราย 
ห่างไกลที่ระบบไฟฟ้ายังไม่มีความม่ันคง การคิดหาเคร่ืองมือ 
ท่ีจะช ่วยผลิตน�้าจากอากาศโดยไม ่ต ้องใช ้ไฟฟ้า เป ็นอีก 
หนึ่งแนวทางที่มีนักวิทยาศาสตร์และผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่ 
หลายรายคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมเกีย่วกบัเรือ่งนีอ้ย่างต่อเนือ่ง

Smart Living

ในตัวมนษุย์เรามีน�า้เป็นส่วนประกอบอยู่ถงึ 2 ใน 3 องค์การ
อนามัยโลกมีสูตรค�านวณปริมาณน�้าดื่มที่เหมาะสมใน
แต่ละวัน โดยค�านวณจากน�้าหนักตัวไว้ว่า น�้าหนักตัว  
(กก.) / 2 x 2.2 x 30 = ปริมาณน�้า cc. ตัวอย่าง เช่น คน
น�้าหนัก 70 กิโลกรัม จะค�านวณได้เป็น 70/2 x 2.2 x 30 =  
2,310 cc. หรือประมาณ 2.3 ลิตรต่อวัน 

ผลิตน�้า
จากอากาศ

เพื่อพื้นที่ขาดแคลน

ตาข่ายจับหมอกที่ท�าจากเส้นใยนาโน

เครื่องผลิตน�้าจากอากาศ
พลังงานแสงอาทิตย์
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Majik Water
Majik Water คือหนึ่งในผู ้ประกอบการสตาร ์ทอัพ

ท่ีมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู ้คนในพื้นที่
ห ่างไกลสามารถมีน�้ าดื่มที่สะอาด ด ้วยการผลิตน�้ าจาก
อากาศ โครงการนี้เกิดขึ้นโดย Beth Koigi ซีอีโอและผู ้ร ่วม
ก่อตั้งบริษัท ชาวเคนยา เม่ือเธอเจอกับปัญหาการต้องซื้อ
น�้าดื่มที่สกปรกปนเปื ้อนขณะเรียนหนังสืออยู ่ เธอจึงสร้าง 
ที่กรองน�้าออกมาขายและสามารถขายได้ถึง 5,000 ชิ้นในช่วง  
5 ปี และเธอกเ็ห็นปัญหาว่าพืน้ทีส่่วนใหญ่ในเคนยายงัขาดแคลนน�า้ 
เนื่องจากปริมาณน�้าธรรมชาติที่ลดลง 

ซึง่จรงิๆ แล้วปัญหาน้ีไม่ได้มแีค่ท่ีเคนยา สหประชาชาติ
คาดการณ์ว่าประชากรโลกกว่า 1,800 ล้านคน จะประสบปัญหา
ขาดแคลนน�้าสะอาดในปี 2025

เบธน�าปัญหานี้มาคิดและเห็นทางออกคือ การผลิตน�้า
จากอากาศ เพราะปริมาณน�้าในอากาศมีมากกว่าปริมาณน�้า
ในแม่น�้าทั่วโลกถึง 6 เท่า เครื่องผลิตน�้าจากอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ Majik ท่ีสร้างขึ้นมาสามารถผลิตน�้าได้ 10 ลิตร 
ต่อวนัโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ท้ังนี ้เป้าหมายของทมีนีคื้อ การผลติน�า้
ที่มีต้นทุนต่อลิตรต�่ากว่า 1 เซนต์หรือประมาณ 33 สตางค์

ปัญหาหนึ่งของพ้ืนท่ีแห้งแล้งมีความชื้นในอากาศต�่าคือ
การต้องหาทางดูดซับความชื้นที่มีอยู่น้อยแล้วท�าให้กลายเป็น 
หยดน�้าให้ได้ จากเครื่องต้นแบบเริ่มต้นที่สามารถท�างานได้เมื่อ
ความชื้นในอากาศสูงถึง 60 % Majik Water แก้ปัญหาโดยใช้สาร
ดดูความชืน้ทีเ่ป็นฟองน�า้จากซิลกิาเจล ซึง่สามารถดงึความชืน้จาก
อากาศ และปล่อยออกมาเมื่อเจอกับความร้อน อีกทั้งยังสามารถ
ใช้ซ�้าได้ 

เครื่องต้นแบบท่ีท�าขึ้นสามารถท�างานได้ในท่ีที่มีความช้ืน
ในอากาศ 35 % โดยใช้พลังงานไม่มากนกัจากพลงังานแสงอาทติย์

MOF (Metal-Organic Framework)
อีกเครื่องผลิตน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีจุดเด่นคือวัสดุ

ที่เรียกว่า MOF (Metal-Organic Framework) ที่ออกแบบโดย
มหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ แคลิฟอร์เนีย MOF มีโครงสร้างสามารถ
เกบ็ก๊าซและโมเลกลุของเหลวไว้ จากการทดลองของทมีวิจยัพบว่า 
หากใช้ MOF ที่มีองค์ประกอบโลหะ เช่น เซอร์โคเนียมมารวมกับ 
สารไฮโดรคาร์บอนอย่างเช่นกรด Adipic จะช่วยให้ไอน�้าจับตัว 
ได้ดีขึ้น เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นในอากาศต�่า

ทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) 
ออกแบบเครื่องผลิตน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกลไกการท�างาน
คืออากาศไหลผ่านผลึก MOF ท�าให้ความชื้นถูกกักไว้เมื่อ
แสงอาทิตย์ส่องมากระทบแผ่นดูดซับแสงจะท�าให้โมเลกุลของ
ไอน�้าใน MOF ควบแน่นและหยดไปบนแผ่นเพลตที่ใช้สะสมน�้า 
เครื่องต้นแบบสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
ในอากาศประมาณ 20-30 % ผลิตน�้าได้ 2.8 ลิตรใน 12 ชั่วโมง 
จาก MOF 1 กิโลกรัม

นอกจากเทคโนโลยีในการดึงเอาน�้าจากอากาศแล้ว
ยังมีการคิดค้นเทคโนโลยีอื่น เช่น การใช้เยื่อเมมเบรนท�าจาก 
กราฟีน เพื่อกรองเกลือออกจากน�้าทะเลซึ่งก�าลังอยู่ในระหว่าง
การวิจัย อันจะช่วยให้ประชากรโลกสามารถมนี�า้ดืม่สะอาดบรโิภค
ได้อย่างทั่วถึง

ผลงานเหล่าน้ีจะช่วยให้ประชากรโลกอีกมากสามารถมี 
น�้าสะอาดบริโภคในต้นทุนที่ต�่า เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคน

เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน�้าทั้งหมด 
บนโลกเป็นน�้าทะเลในมหาสมุทร

เป็นน�้าจืด

3%

68.7%

97% 0.9%

0.3%

อยู่ในรูปแบบน�้าแข็งและหิมะ

น�้าใต้ดิน

น�้าผิวดินที่มนุษย์สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้

ตาข่ายจับหมอก
ส่วนนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี 

ก็ได้พัฒนาตาข่ายจับหมอกที่ท�าจากเส้นใยนาโน เป็นโครงสร้าง
ตาข่ายขนาดนาโนเมตร ซึ่งให้คุณสมบัติการมีพื้นที่ผิวมากจึง
กลั่นหยดน�้าได้มากกว่าตาข่ายปกติ 4 เท่า ตาข่ายนี้สามารถ
กลั่นน�้าได้ 100 ลิตรต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับที่
คนในพ้ืนท่ีท่ีแห้งแล้งมากแต่ช่วงเช้ามักจะมีหมอกปกคลุมใช้วิธี
กางตาข่ายจับหมอกให้กลั่นตัวเก็บน�้ามาใช้ได้ ปัจจุบันนี้นักวิจัย
ก�าลังอยู่ระหว่างพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
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Escape

“กาลิเมร่า (Kalimera)” สวัสดีตอนเช้าในภาษากรีก 
หากอยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบเครื่อง กรีซคือ

หนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ
กรซีเป็นเพยีงดนิแดนเก่าแก่ทีน่่าสนใจเพราะเป็นจดุเริม่ต้น 

ใหญ่ของอารยธรรมตะวันตก ดินแดนที่ผลิตนักปรัชญาคนส�าคัญ 
ของโลกหลายคน กรีซยังมีทะเลท่ีสวยงาม อาหารสไตล ์
เมดิเตอร์เรเนียนที่ก�าลังเป็นที่นิยม  

ในช่วงฤดูร้อน ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลไปที่ประเทศกรีซ 
โดยจะเลอืกไปอยูกั่นตามเกาะแก่งต่างๆ เพือ่อาบแดดท�ากจิกรรม
ริมทะเลไอโอเนียนและทะเลอีเจียน หรือบางคนที่นิยมศึกษา 
เรื่องราวประวัติศาสตร์ของโลกก็ไปตามเมืองโบราณท่ีกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ เพื่อศึกษาเรื่องราวต�านานระดับโลก หรือบางท ี
ก็สามารถท�าทั้งสองอย่างได้ในที่เดียวกัน

หลายคนตกหลุมรักกรีซเพราะราคาที่ไม่แพง อากาศที่ไม่
หนาวเย็นเกินไป รวมถึงคนกรีซที่แม้จะดูเหมือนคุยด้วยยากแต่
ภายใต้หน้านิ่งๆ ก็ยังมีความน่ารักซ่อนอยู่

เดินทางมาถึงสนามบินเอเธนส์แล้ว ก็เตรียมตัวเตรียมแรง
ไปเที่ยวชมและรื่นรมย์กับแหล่งท่องเที่ยวของกรีซกันเลย 

อะโครโพลิส (Acropolis)
เป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองเอเธนส์ที่ชาวเมืองสร้างวิหาร 

พาร์เธนอนเพื่อสักการะเทพีอาธีนาเทพผู้ปกครองเมืองเอเธนส์  
ทีน่ีม่ส่ิีงก่อสร้างยคุโบราณให้เยีย่มชมคือ วหิารพาร์เธนอน (Temple 
of Parthenon) สถาปัตยกรรมกรีกโบราณที่สร้างเมื่อ 447 ปีก่อน
คริสตกาลที่ยังเหลือเสาต้นยักษ์และคานบางส่วน แสดงให้เห็น
ความสามารถเชิงวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของคนในยุคน้ัน 
วิหารอิเรกเทียน (Temple of Erechtheion) สร้างอยู่ตรงพื้นที่ที่
เชื่อว่าเทพีอาธีนาปลูกต้นมะกอกไว้ เป็นสัญลักษณ์ของความ
ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่น่าสนใจคือ ระเบียงด้านทิศใต้ที่มีรูปปั้นหญิงสาว 
6 คนที่คอยค�้าส่วนหลังคาไว้ เรียกกันว่านางคาร์ยาทีด เป็นงาน
ศลิปกรรมทีส่วยงามและน่าท่ึงอกีจดุหนึง่ โรงละครเฮโรเดส อตัตกิสั  
(Odeon of Herodes Atticus) เป็นโรงละครกลางแจ้งสร้างเมื่อปี 
ค.ศ. 161 ที่นั่งผู้ชมบางส่วนยังมีให้เห็นอยู่ถึงปัจจุบัน และยังมี
การจัดการแสดงทีโ่รงละครแห่งนีอ้ยู่ โรงละครไดอะไนซสั (Theatre 
of Dionysus) โรงละครโบราณที่ปัจจุบันยังใช้เป็นสถานท่ีจัดงาน
เทศกาลเอเธนส์ เฟสติวัล (Athens Festival) ทุกฤดูร้อนระหว่าง
เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 

ไปที่อะโครโพลิสแล้วก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
อะโครโพลิสใหม่ (New Acropolis Museum) พิพิธภัณฑ์ท่ีสร้าง 
เลียนแบบวหิารพาร์เธนอนจัดแสดงโบราณวตัถทุีเ่กบ็ไว้กว่า 4,000 
ชิ้น เพื่อดูโบราณวัตถุที่เก็บกู้จากโบราณสถานที่อยู่ใกล้เคียง 
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ซานโตรินีหมู ่เกาะที่เกิดจากภูเขาไฟเป็นเป้าหมายท่ี 
หลายคนเลือกไปพักผ่อนถ่ายรูปสวยๆ กันท่ีนี่ แม้ค่าใช้จ่ายจะ 
สูงกว่าที่อื่นในกรีซสักนิดแต่ก็แลกกับความงามของท้องทะเล  
เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คู่แต่งงานนิยมเลือกมาดื่มน�้าผึ้งพระจันทร์ 
ด้วยบรรยากาศที่โรแมนติกของซานโตรินี 

กิจกรรมที่เกาะซานโตรินีก็มีทั้งการเที่ยวชมหมู่บ้านต่างๆ 
เช่น ฟิร่า (Fira) หมู่บ้านชาวประมงที่มีบันไดยาวนับร้อยขั้น 
ให้ลงไปข้ึนเรือเย่ียมชมภูเขาไฟท่ียังมีชีวิตอยู่ของท่ีนี่ ล่องเรือ
ชมวิวทะเลและความงามของหมู่เกาะที่รายล้อม เยี่ยมชมแหล่ง
โบราณคด ีอะโครทีรี (Akrotiri) ทางตอนใต้ของเกาะทีเ่ป็นซากเมอืง
โบราณที่ถูกเถ้าลาวาทับถมไว้

เกาะไฮดรา (Hydra Island)
เมืองท่าที่มีความสวยงาม บ้านเรือนสีขาวเรียงตัวตาม

ถนนปหูนิทีลั่ดเลาะไปตามความสงูของเกาะ ร้านอาหารรมิท่าเรือ 
โบสถ์เก่าตดักบัผนืน�า้สเีขยีวเข้ม และววิทีม่องเหน็เกาะใกล้เคยีงได้  
สร้างความประทับใจให้กับผู ้คนที่มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจที่นี่  
เกาะนีไ้ม่ไกลจากเอเธนส์มากนกั น่ังเรือประมาณ 1 ชัว่โมงก็ถึงแล้ว 
เมือ่มาถงึเกาะกส็ามารถนัง่จิบกาแฟชลิกับความงามของธรรมชาติ
และสถาปัตยกรรมสไตล์กรีซทีส่วยงามได้ หรือจะไปนัง่ทานอาหาร
ชมวิวทะเลก็ดูดีไม่เบา สามารถมาได้ทั้งแบบวันเดียวหรือค้างคืน

กรีซเป็นสถานที่ที่ไปแล้วได้ทั้งการพักผ่อนบรรยากาศ
สบายๆ ศึกษาแหล่งโบราณคดีที่เป็นต้นก�าเนิดของหลายส่ิง 
หลายอย่างในโลกนี้ รวมถึงต�านานเทพปกรณัมที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้
ต�านานเทพเจ้าของที่อื่นใดบนโลกนี้

แอนทิโอ (Antío) ลาก่อน...กรีซ

เดลฟี (Delphi)
เมืองโบราณที่ตั้งอยู ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขา  

พาร์แนสซัส อยู่ห่างจากเอเธนส์ประมาณ 164 กิโลเมตร ที่นี่คือ 
ต้นก�าเนิดฉากในภาพยนตร์ย้อนยุคหลายฉากที่เราเคยได้ชม 
เพราะเป็นท่ีอยู่ของไพเธียหรือโหรแห่งเดลฟี (Delphic Oracle) 
ประจ�าอยู่ในวิหารของเทพเจ้าอะพอลโล และเป็นสถานที่ที่ท�าให้
เห็นภาพการอยู่ร่วมกันของเมืองต่างๆ ในยุคอดีตชัดเจนขึ้นจาก
สิ่งก่อสร้างหินที่ยังคงหลงเหลืออยู่

มาเดลฟีกันแล้วก็น่าจะแวะที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเดลฟี 
เพื่อเยี่ยมชมสิ่งที่นักโบราณคดีขุดค้นมาได้จากเมืองโบราณเดลฟี 
ชมสิง่ของท่ีเมอืงต่างๆ น�ามาถวายแด่เทพเจ้าในยคุต่างๆ สะท้อน
ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมกรีกที่เคยเป็นมาในอดีต

ซานโตรินี (Santorini)
อยู่ห่างจากเอเธนส์ประมาณ 6-8 ชั่วโมงทางเรือและมี

เที่ยวบินในประเทศให้เดินทางได้เกือบทุกชั่วโมง ฉากบ้านสีขาว
ตั้งอยู่เรียงรายลดหลั่นตามพ้ืนที่สูงต�่าตัดกับทะเลสีเขียวเข้มและ
ท้องฟ้าสฟ้ีาเหมอืนภาพวาดของศลิปิน เป็นภาพทีช่วนให้ปล่อยตวั 
ปล่อยใจให้สบายนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ดูวิถีชีวิตผู้คนและชมวิว
อันสวยงามของที่นี่
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Happening

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่าล้านบาท
บไีอจจีดักิจกรรมตอบแทนสงัคมผ่านความคดิริเร่ิมของพนกังานในโครงการ “30 ปี บไีอจี... นวตักรรมความดเีพือ่สงัคม” เพือ่
เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยเหลอืให้คนในสงัคมมสีขุภาพและความเป็นอยู่ทีด่ข้ึีน สบืสานปณิธานในโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วเน่ือง 
และสอดคล้องกับพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เริ่มต้นโครงการแรกด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า
รวมกว่า 1 ล้านบาท ให้แก่ 5 โรงพยาบาลรัฐในภาคเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลค่ายสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล จ.อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลแพร่ จ.แพร่

สยายปีกรกุตลาดก๊าซธรรมชาตเิหลว ตอกย�า้การเป็น
ผู้น�าด้านนวัตกรรมพลังงาน

บีไอจีเปิดตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ต่อยอด
ความเป็นผูน้�านวตักรรมก๊าซอตุสาหกรรมและพลังงาน
สะอาดอย่างครบวงจร จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
กับ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ากัด (มหาชน) และ 

บริษัท บี จิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
ในด้านก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่บีไอจี
เล็งเห็นถึงความต้องการในตลาด สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสามารถช่วยลดต้นทุนค่าพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรม
เมื่อเทียบกับ LPG การลงนามสัญญาความร่วมมือดังกล่าว 
จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการให้บริการ
พลังงานสะอาดของบีไอจีไปอีกขั้น

สนับสนุนน�้าแข็งแห้งเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง
บีไอจีให้การสนับสนุนน�้าแข็งแห้ง จ�านวน 70 ตัน  
รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท แก่กรมฝนหลวงและ 
การบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม “30 ปี บีไอจี… นวัตกรรม

ความดเีพือ่สงัคม” สานต่อแนวพระราชด�ารขิองในหลวงรชักาลที ่9  
ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง จ.จันทบุรี เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ส�าหรับแก้ไข
วิกฤติการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อน 
การขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยน�้าแข็งแห้งเป็น
ผลผลิตจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของบริษัทฯ

21 
มี.ค. 61

21 
พ.ค. 61 19 

พ.ค. 61
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ลงนามความร่วมมือศึกษาการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม 
เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
และนายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส จ�ากดั ลงนามความร่วมมอื

ศึกษาการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและ
ศกึษาความเป็นไปได้ในการน�าเทคโนโลยแีละสทิธบัิตรทีเ่กีย่วข้อง
กับก๊าซอุตสาหกรรมมาสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ยกระดับความ
สามารถอุตสาหกรรมไทย และเป็นกลไกส�าคัญในการรังสรรค์
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Thailand New S-Curve)

อมตะ-บีไอจี เปิดบริษัทลูก “ABIG” ตั้งโรงงานผลิต 
ก๊าซอุตสาหกรรม รับอีอีซี

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด และ บริษัท 
อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ลงนามความ
ร่วมมือจัดตั้ง บริษัท อมตะ บีไอจี อินดัสเทรียล แก๊ส 
จ�ากัด (ABIG) อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมด�าเนินธุรกิจ

ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมป้อนเข้าสู่ภาคการผลิตให้กับผู้ประกอบการ 
ด้วยการน�าจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาผนึกทางด้านธุรกิจ รองรับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้นโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยบีไอจีถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตและจ�าหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
ในขณะทีอ่มตะถอืเป็นผูพ้ฒันาอตุสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศ
และมีที่ต้ังเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออก ความร่วมมือนี้จะ
ท�าให้สามารถบรกิารครอบคลมุพืน้ทีแ่ละรองรบัการเติบโตของภาค
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ
ในการให้บริการกลุม่ลกูค้าทัง้ในและนอกนคิมอตุสาหกรรมอมตะ
ชิตี้ ชลบุรี และพื้นที่นิคมฯ โดยรอบ

รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5
บีไอจีรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 5 เครือข่าย
สีเขียว (Green Network) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตอกย�้าความส�าเร็จในการสร้างเครือข่ายสีเขียวเป็นผลมาจากการสนับสนุน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่

อุปทาน ตลอดจนส่งเสริมการมส่ีวมร่วมของชมุชนในการให้ความส�าคญัและใส่ใจในเร่ือง
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนด้วยการน�าเอานวัตกรรม
ก๊าซมาประยุกต์ใช้กบัผลติภณัฑ์ของชมุชนต่างๆ และการให้ความรู้กบัคูค้่าและผู้รบัเหมา
ในเรือ่งความปลอดภัยฯ บไีอจเีป็นผูป้ระกอบธรุกจิก๊าซอตุสาหกรรมรายแรกและรายเดียว
ของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้

21 
มิ.ย. 61

15 
ส.ค. 61

19 
ก.ค. 61
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Happening

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด หรือบีไอจี ผู ้น�านวัตกรรมก๊าซ
อุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ฉลองครบรอบ 30 ปีของการด�าเนินธุรกิจ  
“BIG… 30th Anniversary of Infinite Innovation” โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นประธานในงานฉลองครบฯ 
และ ดร.โชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด 
พร้อมคณะผู้บรหิารระดบัสงูให้การต้อนรบัแขกผูมี้เกยีรตจิากภาครฐัและเอกชนในแวดวง
อตุสาหกรรม การเงนิ และการธนาคาร รวมถงึพนัธมติรทางธรุกจิทีม่าร่วมแสดงความยนิดี
กว่า 400 ท่าน ณ โรงแรมปาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ เพื่อเป็นการขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ร่วมกันขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปัจจุบันบีไอจีเป็นบริษัท
ชัน้น�าท่ีได้รบัการยอมรบัทัง้ในเรือ่งการบรกิารก๊าซอตุสาหกรรมด้วยนวัตกรรม พร้อมด้วย
การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลก

บีไอจีด�าเนินธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จ.ระยอง ตลอดระยะเวลา 30 ปีผ่านมา และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
อตุสาหกรรมแห่งอนาคตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพือ่รองรับการขยายตัวในพืน้ทีเ่ขต
พฒันาพเิศษภาคตะวันออก หรอื EEC ด้วยการวจัิยและพฒันาเทคโนโลยีทัง้ทางด้านการ
ผลิตและบริการให้ได้คุณภาพภายใต้แนวคิด “Infinite Innovation” ที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ฉลองครบรอบ 30 ปี 

ผู้น�ำนวัตกรรมก๊ำซอุตสำหกรรม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
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Lucky Me

@BIGTH

KAAN Show น�าเทคนิคใดมาใช้ประกอบการ
แสดงเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม 
ในโรงละคร และมีมาตรการการท�างาน 

เพื่อความปลอดภัยอย่างไร

ปัจจัยใดที่มีความส�าคัญอันดับต้นๆ  
ในการปฏิบัติภารกิจน�าทีมหมูป่าอะคาเดม ี

ออกจากถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน  
และเพราะเหตุใด 

01

or

02

กิจกรรมตอบค�าถามลุ้นรางวัล
จากวารสาร GASMOSPHERE ฉบับที่ 1

ลุ้นรับรางวัล 
Charging Laser Pen (2500 mAh) 
จ�านวน 10 รางวัล

ส่งค�าตอบพร้อมชื่อ นามสกุล  
ที่อยู่ สถานที่ท�างาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์  
ผ่านช่องทางไลน์ไอดี @BIGTH หรือสแกน 
QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าตอบค�าถาม

ส่งค�าตอบ

สแกนเพื่อตอบค�าถามออนไลน์
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บร�ษัท บางกอกอินดัสเทร�ยลแก�ส จำกัด
3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท�: 02-685-6789  อีเมล: corporate_communication@bigth.com  เว็บไซต�: www.bigth.com


