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Editor Talk

     สวัสดีผู�อ�านทุกท�าน พบกันเป�นฉบับท่ี 2 แล�ว สำหรับวารสาร  
“From the Air for the Air”  ในฉบับนี้ ถือเป�นโอกาสพิเศษ
ที่ร�วมแสดงความยินดีกับ BIG ในงานเป�ดตัว “Integrated 
Industrial Gas Complex (คอมเพล็กซ�การผลิตก�าซทุกรูปแบบ
อย�างครบวงจร)” ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช บ�อวิน จังหวัด
ชลบุรี ถือเป�นท่ีสุดของการให�บริการท่ีครอบคลุมทุกความต�องการ
ของลูกค�า ทำให� BIG เป�นผู�นำธุรกิจก�าซอุตสาหกรรมที่ครบ
วงจรที่สุด ซึ่งรายละเอียดท�านสามารถอ�านได�จาก คอลัมน� 
“Cover story”  นอกจากน้ีเรายังมีเร่ืองราวความประทับใจในการ
บริการ และผลิตภัณฑ�ของ BIG ตลอดระยะเวลากว�า 10 ป� จาก 
คุณวัชระ พัฒนานิจรันดร Executive Vice President 
บริษัท UBE Chemicals (Asia)   ในคอลัมน� ”Keep in touch” 
อีกทั้งยังมีข�อมูลเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกใหม�แห�งอนาคต  
Hydrogen Fuel Cell ในคอลัมน� “Push forward” และ
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล�อม Halia® Wastewater Solutions  
ใน “What’s app.” รวมถึงผู�อ�านสามารถอัพเดทข�อมูล ข�าวสาร
ทางด�านผลิตภัฑณ� และการบริการของ BIG  ได� ในคอลัมน� 
“BIG Special Report”  “Packaged Gases i-CARE” 
และเร ื ่องราวดีดีอ ีกมากมายในคอลัมน�  “Safety first” 
“Be strong” และ “Feel Free”     

     สุดท�ายนี้  “From the Air for the Air” หวังว�าท�านผู�อ�าน
จะถูกใจกับเรื่องราวดีดีที่เรานำมาฝาก  และหวังเป�นอย�างยิ่งว�า
จะได�รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู�อ�านทุกท�าน
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Cover Story

“Driving Future Industry with…
Exclusive Synergy TODAY”

       บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด (BIG) ผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย และเป�นบริษัทในเครือ Air products 
and Chemicals Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา ได�ทำการเป�ดตัว “Integrated Industrial Gas Complex (คอมเพล็กซ�การผลิตก�าซทุกรูป
แบบอย�างครบวงจร)” ที่ ใหญ�ที่สุดในประเทศ ณ โรงงานแยกอากาศ BIG3 ซึ่งตั้งอยู�ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ�อวิน) จังหวัดชลบุรี 
ซึ่งคอมเพล็กซ�ก�าซอุตสาหกรรมแห�งนี้ เป�นแห�งแรก และแห�งเดียว ที่รวบรวมที่สุดของการให�บริการ และสามารถตอบสนองทุกความต�องการ
ในการใช�งานก�าซทุกรูปแบบอย�างแท�จริง  โดยใช�เทคโนโลยีอันทันสมัยในด�านการจัดการ การผลิต การจัดเก็บ และการขนส�ง ตลอดจน
การบริการด�านวิศวกรรมด�วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบกับมาตรฐานด�านความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ที่ยืนยันได�จากการได�รับรางวัล
สถานประกอบการดีเด�นด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล�อม จากกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมอย�างต�อเนื่อง ทำให�
โรงงานแยกอากาศ BIG3 เป�น Integrated Industrial Gas Complex ที่รวบรวมความเป�น “ที่สุด” ในทุกๆ ด�าน

Exclusive Supply Synergy: ท่ีสุดของการรวบรวมการจำหน�ายก�าซทุกรูปแบบ
เพราะ BIG สามารถตอบสนองความต�องการใช�ก�าซอุตสาหกรรมครอบคลุมในทุกรูปแบบ อันได�แก� 
1. Pipeline Supply  รูปแบบการให�บริการก�าซผ�านเครือข�ายท�อส�งก�าซจากโรงงานของ BIG โดยตรงถึงโรงงานลูกค�า
2. Liquid Supply  รูปแบบการให�บริการก�าซเหลวทางรถบรรทุกก�าซเพื่อไปเติมที่ถังเก็บที่โรงงานลูกค�า
3. On-site Generated Gas Supply  รูปแบบการให�บริการก�าซโดยติดตั้งโรงงานแยกอากาศขนาดเล็ก ณ โรงงานลูกค�า
4. Mobile Unit & Pumper Supply  รูปแบบการให�บริการก�าซเคลื่อนที่ ตามความต�องการของลูกค�าทุกที่ ทุกเวลา
5. Packaged Gases Supply  รูปแบบการให�บริการผลิตภัณฑ�ก�าซแบ�งบรรจุ

       อนึ่ง BIG ได�เป�ดโรงงานแบ�งบรรจุก�าซ (Packaged Gases) แห�งใหม�อย�างเป�นทางการ ภายในพื้นที่โรงงานแยกอากาศ BIG3 เพื่อให�
บริการกลุ�มลูกค�าผลิตภัณฑ� Packaged Gases  ทั้งแบบ ท�อเดี่ยว (Cylinder) ท�อกลุ�ม หรือแพค (Pack Cylinder) และถังบรรจุก�าซเหลว 
(Portable Liquid Cylinder) โดยโรงงานบรรจุก�าซอุตสาหกรรมแห�งนี้ มีความสามารถในการบรรจุก�าซอุตสาหกรรมหลัก ได�แก� ออกซิเจน 
ไนโตรเจน อาร�กอน คาร�บอนไดออกไซด� ตลอดจนก�าซความบริสุทธิ์สูง และก�าซผสม เป�นต�น ซึ่งการเป�ดให�บริการโรงงานบรรจุก�าซแห�งนี้ 
ช�วยเพิ่มศักยภาพทำให�โรงงานแยกอากาศ BIG3 เป�น Integrated Industrial Gas Complex ที่ครบวงจรที่สุด สามารถให�บริการก�าซได�
อย�างครอบคลุม และตอบสนองทุกความต�องการของลูกค�าอย�างแท�จริง



ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ตอกย้ำพันธกิจของ BIG ที่จะไม�หยุดยั้งการพัฒนาศักยภาพให�เป�น “ที่สุด” ในทุกๆ ด�าน เพื่อมอบ “ที่สุด” ของคุณค�าให�แก�ลูกค�า 
และตอกย้ำความเป�น “ที่สุด” ของผู�นำธุรกิจก�าซอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย…   
“Driving Future Industry with…BIG Exclusive Synergy TODAY”

Exclusive Economics Synergy: ท่ีสุดของความคุ�มค�าอันเน่ืองมาจากการผลิต
       เพราะ BIG เล็งเห็นถึงแนวโน�มความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศไทย และมุ�งมั่นที่จะตอบสนองความต�องการของลูกค�าในอนาคต BIG 
จึงพัฒนาศักยภาพการผลิต ด�วยการเพ่ิมกำลังการผลิตก�าซออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว และอาร�กอนเหลว จากกำลังการผลิตเดิมรวม 500 ตันต�อวัน
เป�น 920 ตันต�อวัน ในป� 2558 ซึ่งมีมูลค�าการลงทุนกว�า 1,000 ล�านบาท ส�งผลให�โรงงานแยกอากาศ BIG3 มีกำลังการผลิตก�าซเหลวที่มากสุดใน
ประเทศไทย ประกอบกับมีการให�บริการก�าซทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกความความต�องการของลูกค�า ทำให�เกิดความประหยัดอันเนื่องจากการผลิตจำนวน
มาก (Economy of Scale) ส�งผลช�วยให�ลูกค�ามีความได�เปรียบในการแข�งขันทางธุรกิจมากขึ้นได�อีกทางหนึ่ง

Exclusive Reliability Synergy: ท่ีสุดของความไว�วางใจในการใช�งานก�าซ
       เพราะความต�อเนื่องในการจัดส�งผลิตภัณฑ� นับเป�นป�จจัยสำคัญของความสามารถในการแข�งขันของทุกธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม BIG จึงพัฒนา
ระบบเพื่อตอบสนองความต�องการของภาคอุตสาหกรรมด�วยระบบ BIG Telemetry ซึ่งเป�นระบบอัตโนมัติเพื่อการตรวจวัดระดับก�าซเหลว เพื่อช�วยให�
ทราบถึงอัตราการใช�งานก�าซที่เปลี่ยนแปลงไปในแต�ละช�วงเวลา ทำให�สามารถประเมินระดับก�าซเหลวในถังที่เหลืออยู� และจัดการกับระบบการจัดส�งก�าซ
ได�อย�างแม�นยำ อีกทั้งข�อมูลเหล�านี้สามารถนำมาใช�วิเคราะห�แนวโน�ม หรือพฤติกรรมการใช�งานได�อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให�ลูกค�าสามารถวางใจ
ในกำหนดการส�งก�าซตามแผนที่วางไว� ลูกค�าจึงไม�ต�องกังวล และสามารถมั่นใจได�ในความต�อเนื่องของการใช�งาน อีกทั้งยังมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
ด�วยระบบ Gas Analyzer ที่ช�วยวิเคราะห�ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ�ให�ได�มาตรฐาน ทั้งหมดนี้ BIG มุ�งมั่นพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความไว�วาง
ใจจากลูกค�า (Reliability) นับเป�นเทคโนโลยีที่ตอบสนองต�อความต�องการของธุรกิจอุตสาหกรรมในป�จจุบันอย�างแท�จริง

       ด�วยศักยภาพโรงแยกอากาศ BIG3 ซึ่งมีคลังเก็บสำรองก�าซเหลว (Storage Tanks) ที่มีขนาดใหญ�ที่สุดในประเทศไทย โดยแบ�งเป�น ถังเก็บก�าซ
ออกซิเจนเหลว 1 ถัง ปริมาณความจุ 2,000 ตัน และถังเก็บก�าซไนโตรเจนเหลวขนาดใหญ� 2 ถัง ปริมาณความจุ 1,000 ตัน และ 700 ตัน เพื่อใช�
สำรองการจ�ายก�าซให�กับลูกค�าได�อย�างเพียงพอตามความต�องการ ด�วยเหตุนี้กลุ�มลูกค�าของ BIG ที่ ใช�ผลิตภัณฑ�ส�งก�าซผ�านระบบท�อลำเลียงก�าซ 
(Pipeline solution) และกลุ�มลูกค�าก�าซเหลว (Liquid solution) จึงมั่นใจ และวางใจในการจัดส�งก�าซให�กับลูกค�าได�อย�างต�อเนื่อง สามารถตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าได�อย�างมีประสิทธิภาพ

       นอกจากนี้ BIG ได�พัฒนาเทคโนโลยีที่ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส�ง ด�วยระบบ Global Positioning System (GPS) logistics control 
เพื่อช�วยตรวจสอบตำแหน�งของรถบรรจุก�าซ โดยมีระบบแจ�งเตือนหากรถบรรทุกก�าซมีการขับออกนอกเส�นทางที่กำหนด รวมทั้งยังสามารถค�นหา
ระยะทางเพื่อไปถึงที่หมายได�รวดเร็วที่สุด ทำให�ลูกค�าสามารถไว�วางใจในประสิทธิภาพในการจัดส�ง และส�งมอบก�าซถึงโรงงานลูกค�าได�อย�างปลอดภัย 
และถูกต�องตรงกับความต�องการของลูกค�า

Exclusive Services Synergy: ท่ีสุดของความพร�อมให�บริการ
       โรงงานแยกอากาศ BIG3 ตั้งอยู�ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ�อวิน) ซึ่งถือได�ว�าเป�นทำเลที่อยู�ใจกลางของแหล�งอุตสาหกรรมใหม�ขนาดใหญ�
ในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย ทำให�สามารถให�บริการ และตอบสนองทุกความต�องการของลูกค�าได�อย�างรวดเร็ว และท่ัวถึง ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม 
ซ่ึงการขยายกำลังการผลิตของโรงงาน BIG3 เป�นหน่ึงในวิสัยทัศน�ของ BIG ท่ีวางแผนไว� เพ่ือใช�รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต� และช้ินส�วน
ประกอบ (Automotive) รวมถึงการก�าวสู�ความเป�นศูนย�กลางทางการแพทย� (Medical Hub) ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย ในอนาคตอันใกล�นี้ด�วย

       BIG จึงเป�นผู�นำทางด�านนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรม รวมถึงงานออกแบบ และงานบริการทางด�านวิศวกรรม อาทิเช�น การออกแบบและติดตั้ง
ระบบก�าซ พร�อมให�คำปรึกษา ด�วยทีมวิศวกรผู�เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ� และเข�าใจในความต�องการของลูกค�าอย�างแท�จริง
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เพื่อความไว�วางใจอีกขั้นเพื่อความไว�วางใจอีกขั้น

BIG telemetryBIG telemetry

     ระบบจัดส�งก�าซของ BIG มี 2 ช�องทาง คือ ส�งผ�านระบบเครือข�ายท�อส�ง
ก�าซในนิคมอุตสาหกรรม   และส�งโดยรถบรรทุกทั้งในรูปแบบก�าซเหลว 
และก�าซท�อขนาดเล็ก  ซึ่งตลอดสองทศวรรษที่ผ�านมา  BIG ให�ความสำคัญ
ในการจัดส�งผลิตภัณฑ�อย�างต�อเน่ือง จึงมุ�งม่ันพัฒนาระบบ BIG telemetry 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให�บริการ และความไว�วางใจของลูกค�า
  
     BIG จึงนำระบบ telemetry ซ่ึงเป�นระบบตรวจวัดระดับก�าซเหลวในถังเก็บ
ก�าซอัตโนมัติ  เพื่อช�วยให�ทราบอัตราการใช�งานก�าซที่เปลี่ยนแปลงไปใน
แต�ละช�วงเวลา  ทำให�สามารถประเมินระดับก�าซเหลวในถังที ่เหลืออยู � 
และจัดการระบบการจัดส�งก�าซให�แก�ลูกค�าได�อย�างแม�นยำ  อีกทั้งข�อมูล
เหล�านี้สามารถนำมาใช�วิเคราะห�แนวโน�มหรือพฤติกรรมการใช�งานได�อย�าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

     ด�วยระบบนี้ ลูกค�าสามารถวางใจในกำหนดการส�งก�าซตามแผนที่วางไว� 
เพ่ือป�องกันการขาดก�าซในกระบวนการผลิต ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จากระบบ จะนำมา
จัดทำรายงานได�อย�างละเอียด และรวดเร็วมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถตรวจพบ
แนวโน�มป�ญหา และสามารถปรับปรุง หรือซ�อมบำรุงได�ดียิ่งขึ้น

     ป�จจุบันมีลูกค�าของ BIG ติดตั้ง BIG telemetry ไปแล�วกว�า 100 ราย 
ซ่ึง BIG  ได�รับผลตอบรับเป�นที่น�าพอใจจากลูกค�าหลายราย  และนี่เป�นอีก
หนึ่งเทคโนโลยีที่ตอกย้ำว�า   BIG   จะไม�หยุดยั้งการพัฒนาเพื่อสร�าง
ความเชื่อมั่นแก�ลูกค�าของเรา

BIG Special Report 
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What’s App

สำหรับเทคโนโลยี Halia® Wastewater Solutions สามารถช�วยเพิ่มปริมาณการรับน้ำเสีย, 
ลดการปล�อย VOCs, ลดการเกิดฟอง (sludge) ในถัง aeration อีกทั้งยังช�วยบำบัดสี
ของน้ำเสียก�อนปล�อยออกสู�สิ่งแวดล�อม
 
นอกจากนี้ BIG ยังมีห�อง Lab พร�อมด�วยอุปกรณ�ที่ทันสมัย เพื่อนำตัวอย�างน้ำเสียของลูกค�า
มาตรวจสอบหาค�าที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียให�กับลูกค�าในแต�ละราย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบำบัดน้ำเสีย
  
ด�วยความรับผิดชอบที่มีต�อสังคม Halia® Wastewater Solutions  ถือเป�นอีกหนึ่งเทคโนโลยี
ที่ช�วยเพื่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย เรียกได�ว�าเป�น Green Technology อย�างแท�จริง

Halia® Wastewater Solutions

จากสถานการณ�ป�ญหาส่ิงแวดล�อมในป�จจุบัน โดยเฉพาะป�ญหาน้ำเสีย ประกอบกับการควบคุม
ท่ีเข�มงวดมากข้ึนท้ังในทางกฎหมาย และสังคม ทำให�ผู�ประกอบการพยายามหาแนวทางการบำบัดน้ำเสีย
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง BIG ได�พัฒนาเทคโนโลยี โดยใช�ความรู� และประสบการณ� รวมกับเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยจาก Air products ในการนำก�าซอุตสาหกรรมไปใช�ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียให�สะอาด 
และปลอดภัยก�อนท่ีจะปล�อยออกสู�ส่ิงแวดล�อม ด�วยเทคโนโลยี Halia® Wastewater Solutions  
คือการนำเอาก�าซออกซิเจนบริสุทธ์ิเข�าไปในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เพ่ือช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการกำจัดน้ำเสีย และยังช�วยลดต�นทุนในการบำบัดน้ำเสียอีกด�วย 

vsa pump

vent gas reuseventuri aeration  Mixer

oxymix



Market Update 
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On-site Gas GeneratorOn-site Gas Generator
ทางเลือกใหม�ของก�าซอุตสาหรรม

       ในสถานการณ�ป�จจุบันที ่มีความไม�แน�นอนจากภัยธรรมชาติ 
ตัวอย�างเช�นเมื่อครั้งน้ำท�วมใหญ�ป�  2554  หลายบริษัทต�องเผชิญกับ
ป�ญหาการจัดหาวัตถุดิบ เน่ืองจากถนนสายหลักหลายสายถูกตัดขาด 
ความต�อเนื ่องของวัตถุดิบถือเป�นป�จจัยสำคัญอย�างหนึ ่งของ
ความสามารถในการแข�งขันในทุกธุรกิจ  ด�วยเหตุนี้  BIG  จึงพัฒนา
ระบบเพื่อตอบสนองความต�องการของภาคอุตสาหกรรมด�วยระบบ 
On-site Gas Generator  ซึ่งคือการติดตั้งเครื่อง Gas Generator 
(เครื่องผลิตอากาศ) ในบริเวณพื้นที่ลูกค�า เพื่อขจัดป�ญหาการขนส�ง
ที่ถูกตัดขาดจากภัยธรรมชาติ อีกทั้งยังเป�นการลดต�นทุนการขนส�ง 
เนื่องจากลูกค�าสามารถใช�ก�าซที่ผลิตจากเครื่อง  Gas Generator 
เป�นหลัก  จึงมีการสั่งเติมก�าซในถังลดลง  ดังนั้นจึงเป�นการช�วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข�งขันในตลาดของลูกค�าอีกด�วย
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       ด�วยระบบ On-site Gas Generator นี้เองที่ทำให� BIG 
เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต�องการของลูกค�า 
(Responsiveness)  และความน�าเชื่อถือในกระบวนการขนส�ง
สินค�าและบริการ (Reliability) ซึ่งป�จจุบัน BIG เป�นผู�นำในการ
ให�บริการ  On-site Generator  กว�า  11  เครื่อง  ด�วยกำลัง
การผลิตกว�า  10,000 Nm3/hr  ซึ่งทาง BIG จะเป�นผู�ดูแล 
ควบคุม  และสั่งงานระบบ  On-site Gas Generator  ทั้งหมด
จากโรงงานของ  BIG  ด�วยระบบ  GPRS-Remote Control 
Center  ซึ่งเป�นระบบ  Internet Online 

       โดยลูกค�าสามารถดูระบบการทำงานของ   Gas Generator 
ได�แบบ  Real-time  ด�วย  Webpage  ของลูกค�าเองโดยเฉพาะ 
และยังมีระบบโทรศัพท�เป�นระบบเสริมอีกทางหนึ่ง   จึงมั่นใจได�ใน
ความต�อเนื่องของการใช�งาน   โดยไม�ต�องกังวลในเรื่องของการขาด
ก�าซใช�งาน  อีกทั้งลูกค�ายังสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ� 
ด�วยระบบ Gas Analyzer ท่ีช�วยวิเคราะห�ความบริสุทธ์ิของผลิตภัณฑ�
ให�ได�มาตรฐาน

       ทั้งหมดนี้คือตัวอย�างจุดเด�นของระบบ  On-Site Gas 
Generation  ที่ BIG  มุ�งมั่นพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิต และความไว�วางใจจากลูกค�า  (Reliability)  นับเป�น
เทคโนโลยีที่ตอบสนองต�อความต�องการของธุรกิจอุตสาหกรรม
ในป�จจุบันได�เป�นอย�างดี ลูกค�าสามารถมั่นใจกับความเชี่ยวชาญ
ของเรา และไว�วางใจให�เราเป�นผู�ให�บริการจัดหาก�าซอุตสาหกรรม
ให�กับธุรกิจของท�านได�อย�างไร�กังวล



BIP® Technology 
Packaged Gases i-CARE  

BIP® Technology หรือ Build-In Purifier Technology คือนวัตกรรมท่ีได�
รับการจดสิทธิบัตรของ Air Products and Chemicals Inc. ซ่ึงเป�นบริษัทแม�
ของ BIG และยังได�รับรางวัล Queen Award for Innovation ในป� 2004 

BIP® Technology ยังสามารถ
นำไปประยุกต�ใช�กับงานอ่ืนๆ ได� ดังน้ี
- BIP® อาร�กอน ใช�ในการผลิต CD หรือ DVD 
- BIP® ฮีเลียม ใช�เป�น shielding gas สำหรับการเช่ือมท่ีต�องการ
   คุณภาพสูง
- BIP® ฮีเลียม ใช�ในการผลิต Titanium Capacitor

BIP® Technology ให�ก�าซท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงท่ีมีออกซิเจน และ moisture 
ในระดับ ppb ที่ต่ำมาก จึงช�วยให�การใช�งานเคร่ือง GC มีประสิทธิผลมากข้ึน 
ทำให�ได�  base line  ที่คงที่  สามารถอ�านผลวิเคราะห�ได�แม�นยำ  และทำให� 
peak  ของสารที่วิเคราะห�ชัดเจนมากขึ้น  อีกทั้งยังช�วยให� sensitivity 
ของเคร่ืองสูงขึ้นด�วย 
นอกจากช�วยเพิ ่มประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการวิเคราะห�แล�ว 
BIP® Technology ยังช�วยลดต�นทุน ด�วยการยืดอายุการใช�งาน column 
และ detector ของเครื่องมือวิเคราะห� ช�วยลดต�นทุน ช�วยประหยัดเวลา
ไม�ต�องดูแลรักษา external purifier อีกท้ังยังสามารถใช�ก�าซได�เพ่ิมข้ึน 20%
เม่ือเปรียบเทียบกับการใช�งานท�อก�าซแบบเดิมๆ 

BIP®  Technology  นำมาใช�กับก�าซ  3  ชนิด  คือ  ฮีเลียม  ไนโตรเจน
และอาร�กอน  ซ่ึงให�คุณสมบัติของก�าซท่ีดีเลิศ 

ด�วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น   จึงทำให�มีความต�องการเครื่องมือ
ท่ีสามารถวิเคราะห�ระดับ ppb ได�ละเอียดย่ิงข้ึน เช�น GC MS ซ่ึงเคร่ืองมือเหล�าน้ี
จำเป�นต�องใช�ก�าซท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงท่ีประกันส่ิงปนเป��อนต่ำมากๆ ด�วยเหตุน้ี   
BIP®  Technology  จึงสามารถตอบสนองความต�องการสำหรับผู�ใช�งาน
เคร่ืองมือวิเคราะห�ขั้นสูงได�เป�นอย�างดี

สนใจข�อมูลเพ่ิมเติมติดต�อ Packaged Gases i-CARE : 02 685 5555 หรือ Email : kanokpha@bigth.com (คุณกนกพรรณ รามาเคน)10

BIP® Technology ได�ปฏิวัติรูปแบบการใช�ก�าซแบบเดิมๆ ท่ีต�องต�อท�อก�าซ
เข�ากับ Purification system  ที่ติดต้ังต�อจากท�อก�าซก�อนที่ก�าซจะผ�าน
เข�าสู�เคร่ืองมือวิเคราะห� เช�น Gas Chromatography (GC), Inductively 
Coupled  Plasma (ICP) ฯลฯ  ซึ่งระบบเดิมจะมีข�อต�อจำนวนหลายจุด
ก�อนท่ีก�าซจะผ�านเข�าสู�เคร่ืองมือวิเคราะห� ซ่ึงทำให�ได�ก�าซมีความบริสุทธ์ิต่ำ 
และปริมาณสิ่งปนเป��อน  (impurities)  ในก�าซสูง แต�ท�อก�าซที่ติดตั้ง  
BIP® Technology  นั้น  ก�าซจะไหลผ�าน  Purifying system  ที่ติดต้ัง
อยู�ภายในท�อก�าซก�อนที่จะส�งเข�าสู�เครื่องมือวิเคราะห�  เนื่องจากจำนวน
ข�อต�อท่ีมีเพียงจุดเดียว และ Purification system ติดต้ังอยู�ภายในท�อก�าซ 
จึงไม�ได�สัมผัสกับบรรยากาศภายนอก  ทำให�ก�าซที่ผ�านมาจากท�อ BIP® 
มีความบริสุทธิ์สูง  และประกันความบริสุทธิ์ของก�าซด�วยปริมาณสิ่ง
ปนเป��อนที่มีผลต�อเครื่องมือวิเคราะห�ต่ำมาก ได�แก� ออกซิเจนต่ำกว�า 
10 ppb และ moisture ต่ำกว�า 20 ppb 

Gas

Helium 99.9997% < 0.02 < 0.01 < 0.1 < 0.5 Batch BS3 50 200 9.0

50 200 9.4

50 200 10.4

BS3

BS3

Batch

Batch

< 1

< 1

-< 0.5

< 0.1

< 0.1

< 0.1

< 0.01

< 0.01

< 0.02

< 0.02

99.9997%

99.9997%

Nitrogen

Argon

Purity

H2O O2 THC CO+
CO2

N2

Impurity (ppm V) CoA Valve Cylinder
(L)

Filling
Pressure

(Bar)

Filling
Volume
(M3)
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Safety First

การพิจารณาความปลอดภัย
ข�อควรระวังการใช�งาน ไฮโดรเจน คือ การเกิดไฟไหม� ระเบิด ภาวะอับอากาศ 
และการหมดสติ  ปริมาณไฮโดรเจน 4% - 74% ในอากาศ และพลังงานในการจุด
แค�เพียงเล็กน�อยก็สามารถเกิดการติดไฟอย�างรวดเร็วเน่ืองจาก
• ไฮโดรเจนสามารถเคล่ือนตัวได�เร็วผ�านการเป�ดเพียงเล็กน�อย
• พลังงานข้ันต่ำท่ีทำให�ไฮโดรเจนติดไฟอยู�ในข้ันน�อยมาก  ดังน้ันเพ่ือป�องกันการระเบิด 
  ควรกำจัดแหล�งท่ีอาจก�อให�เกิดประกายไฟ เช�น อุปกรณ�อิเลคทรอนิกส� โทรศัพท�มือถือ 
  ประจุไฟฟ�า เปลวไฟ หรือส่ิงใดๆ ท่ีร�อนจัด การเสียดสี/กระทบของโลหะท่ีทำให�เกิด
  ประกายไฟ เป�นต�น
• ไฮโดรเจนท่ีปนอยู�ในอากาศในระดับท่ีติดไฟ ลุกไหม�เป�นเปลวไฟสีน้ำเงินจางๆ 
  สังเกตได�ยาก อันตรายจากไฟไหม� และระเบิด สามารถควบคุมได�ด�วยป�ายเตือน
  และวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม โดยกำจัดแหล�งเช้ือเพลิงท่ีก�อให�เกิดการลุกไหม� 
  และประกายไฟความร�อน ต�องจัดทำวิธีปฎิบัติงานท่ีถูกต�อง ทำงานด�วยความระมัดระวัง  
  และจัดเตรียมระบบระบายอากาศท่ีเพียงพอ จะช�วยลดการสะสมตัวของไฮโดรเจน 
  ช�วยป�องกันอันตรายจากภาวะอับอากาศ

การจัดเก็บ
• ควรเก็บในอาคารท่ีโปร�งโล�ง ระบายอากาศได�ดี  หรือจัดเก็บไว�ในท่ีโล�งแจ�ง
• ผนัง หรือหลังคาอาคารจัดเก็บ ควรเป�นวัตถุท่ีไม�ติดไฟ
• อุปกรณ�ไฟฟ�าต�างๆ ท่ีใช�งานภายในรัศมี 5 เมตร ต�องปฏิบัติตาม Article 501 
   หรือ National Electrical Class 1 Division2 Group B location

อุปกรณ�ส�วนบุคคล
• บุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับไฮโดรเจน ต�องได�รับการฝ�กอบรมให�ทราบอันตราย
  และวิธีสวมอุปกรณ�ป�องกันอันตราย
• สวมแว�นตานิรภัย รองเท�านิรภัย และถุงมือหนัง ทุกคร้ังก�อนทำงานกับไฮโดรเจน
• ในสถานการณ�ฉุกเฉินควรสวมชุดป�องกันไฟ และถุงมือ SCBA 

การปฐมพยาบาล
นำผู�ป�วยท่ีขาดออกซิเจนออกมาบริเวณท่ีมีการระบายอากาศถ�ายเทท่ีดี ควรเตรียม
เคร่ืองช�วยหายใจเพ่ือป�องกันอันตรายจากการหยุดหายใจ และให�ออกซิเจน 
หากผู�ป�วยหยุดหายใจ

การระงับอัคคีภัย
วิธีจัดการกับไฟท่ีเกิดจากไฮโดรเจนท่ีได�ผลท่ีสุด คือ การตัดการไหลของก�าซ 
หากจำเป�นต�องดับเปลวไฟ เพ่ือเข�าไปในบริเวณท่ีสามารถตัดการไหลของก�าซ ให�ใช�ถัง
ดับเพลิงแบบผงเคมีแห�ง หากไฟถูกดับลงขณะท่ีมีการไหลของก�าซ อาจเกิดไฟย�อนกลับ
และทำให�ระเบิด ซ่ึงมีอันตรายท่ีรุนแรงกว�าเปลวไฟของไฮโดรเจน 
เม่ือเกิดเพลิงไหม�ในระบบ Pipeline เปลวไฟจะมีลักษณะพวยพุ�งมาจากรอยแตกท�อ 
สามารถควบคุมได�ดังน้ี
• ค�อย ๆ ลดการไหลของไฮโดรเจน แต�ห�ามหยุดกระแสการไหลโดยทันที
• เม่ือเปลวไฟเบาลง จากน้ันใช�ถังดับเพลิงชนิดคาร�บอนไดออกไซด� หรือเคร่ืองดับไฟ
  แบบผงแห�ง ฉีดคลุมเปลวไฟ
• ป�ดแหล�งจ�ายไฮโดรเจนให�เรียบร�อย
• ระบายอากาศให�ท่ัวถึงเพ่ือลดการสะสมตัวของไฮโดรเจน

       ไฮโดรเจนถูกใช�ในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการสังเคราะห�แอมโมเนีย Hydrogenation ของผัก น้ำมันสัตว� และไขมัน ในอุตสาหกรรมผสมโลหะจะใช�
ไฮโดรเจนในการลด Oxide ของโลหะ และป�องกัน Oxidation ในการสร�างความร�อนที่คงที่แก�โลหะ นอกจากนี้ไฮโดรเจนยังมีบทบาทสำคัญในการเป�นพลังงาน
ทดแทนในอนาคต ในฐานะแหล�งพลังงานสะอาด และไม�ก�อให�เกิดมลพิษทางอากาศอีกด�วย

       ไฮโดรเจนเป�นก�าซไม�มีสี ไม�มีกลิ่น ไม�มีรส มีความไวไฟสูง เป�นก�าซที่มีน้ำหนักเบาที่สุด ทำให�โลหะบางชนิดเปราะ เนื่องจากอุณหภูมิเย็นจัด 
และความดันสูง ก�าซไฮโดรเจนถูกบรรจุในรถบรรทุกก�าซ หรือถังก�าซ (Cylinder) ปริมาณการบรรจุก�าซในถังขึ้นอยู�กับ ความดัน อุณหภูมิ ขนาดท�อ 
และอัตราความดันท�อ

ความปลอดภัยในการใช�งานก�าซไฮโดรเจน 
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UBE Chemicals (Asia) 
Public Company Limited

“ทุกวันนี้โลกธุรกิจเปลี่ยนไปคู�ค�าอยู�ในระดับเดียวกันซึ่งต�อง support กันและกันจนกลายเป�น 
Strategic Supplier ซึ่ง BIG ก็ถือเป�น good partner ที่พร�อมจะเดินและเติบโตไปร�วมกัน”

สำหรับ  “From the Air for the Air”  ฉบับนี้นับว�าเป�น
โอกาสพิเศษอย�างยิ่งที่ Keep in Touch มีโอกาสเข�าพบ
คุณวัชระ พัฒนานิจนิรันดร Executive Vice President  
UBE Chemicals (Asia) Public Company Limited 
เพื่อบอกเล�าประสบการณ�ยาวนานกว�า  10  ป�ที่ได�เป�น
คู�ค�าทางธุรกิจร�วมกันมา

The Long Partnership



•  เป�าหมายทางธุรกิจของกลุ�มอูเบะเป�นอย�างไร
กลุ�มบริษัทอูเบะมีผลิตภัณฑ�ที่หลากหลายเพ่ือรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี ้ ไม�ว �าจะเป�นกลุ �มผลิตภัณฑ� 
คาโปรแลคตัม ไนลอน และยางสังเคราะห� ซึ่งเป�นผลิตภัณฑ�
สำหรับลูกค�าในระดับ  Premium  Grade  ยกตัวอย�างเช�น 
ในกลุ�มสินค�าคาโปรแลคตัม เราเป�นผู�ผลิต  1 ใน 3 อันดับต�นๆ 
ของตลาดโลก  ส�วนกลุ�มลูกค�าไนลอนจะมีลักษณะกระจาย
ในหลายธ ุรก ิจ  เน ื ่องจากไนลอนถ ูกนำไป ใช � ในงานท ี ่ม ี
ความหลากหลายมากกว�า และกลุ�มสินค�ายางสังเคราะห� UBE 
ผลิตสินค�ากลุ�มนี้มาเพื่อ  Premium Customer  โดยเฉพาะ 
ยกตัวอย�างเช�น  ยางรถยนต�บริดจสโตน  มิชลิน  โยโกฮามา 
คอนดิเนนตอล ซึ่งถือเป�นแบรนด�ชั้นนำของโลก

•  ความประทับใจในการบริการของทาง BIG
ผลิตภัณฑ�ที่เราใช�บริการจากทาง BIG คือไนโตรเจน ซึ่งเราเป�น
พันธมิตรทางธุรกิจกันมามากกว�า  10 ป�  ได�เห็นพัฒนาการ
ของ  BIG  มาโดยตลอด  ตั้งแต�เข�ามาติดตั้ง  สร�างถังเก็บก�าซ 
และพัฒนาระบบ Telemetry ซ่ึงสามารถตอบสนองประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทำงานได�เป�นอย�างดี นอกจากนั้นเรายังรู�สึก
ประทับใจ  BIG ในหลายๆ เรื่อง อย�างเช�น โดยปกติ  UBE จะมี
การส่ังวัตถุดิบผู�ขายหลายราย ซ่ึงจากท่ีได�สัมผัส พนักงานของ 
BIG  ดูมีความรู�  ความสามารถ  มีภาพลักษณ�ของมืออาชีพ  
โดยรวมแล�วทำให�เรารู�สึกมั่นใจในสินค�า  และบริการของ  BIG 
มากยิ่งขึ้น

•  ในแง�ของระบบ Telemetry ของ BIG มีส�วนช�วยในการทำงาน
อย�างไรบ�าง
BIG Telemetry  เป�นระบบ Support ที่สำคัญ  ช�วยให�ทราบปริมาณ
สินค�าคงเหลือ   ช�วยบริหารสต�อก  เพิ่มความมีประสิทธิภาพ และ
ลดเวลาในการจัดการกระบวนการของฝ�ายผลิต  นอกจากนั้นยังมี
รายงานที่สามารถตรวจสอบได�ทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร 
ซึ่งต�องถือว�า  BIG  เปรียบเสมือนเป�น partner ของเรา  และเราหวังว�า  
BIG  จะคงคุณภาพการบริการให�สม่ำเสมอ หรือยิ่งๆ ขึ้นไป

•  ถ�ากล�าวถึง Telemetry System ให�กับกลุ�มอุตสาหกรรมใกล�เคียง 
มีข�อแนะนำอย�างไรบ�าง
ในส�วนของกลุ�มอูเบะ  Telemetry  ของ  BIG  มีส�วนช�วยหลายด�าน 
เราไม�ต�องมีความกังวลว�าเมื่อไรของจะมาถึง  หรือไม�ต�องกังวลเรื่อง 
การสั่งสินค�า   สามารถควบคุมปริมาณสต�อก ให�มีความเหมาะสม 
ขบวนการผลิตเป�นไปได�อย�างต�อเนื่องไม�ถูกรบกวน   อันเนื่องมาจาก
ขาดวัตถุดิบซึ ่งเป�นสิ ่งสำคัญอย�างยิ ่งที ่ทำให�กระบวนการผลิต
มีประสิทธิภาพสูงสุด ส�งผลให�บุคลากรสามารถมีเวลาไปจัดการงาน
ด�านอื่น  ส�วนบริษัทที่ยังไม�ได�ติดตั ้งระบบ  Telemetry  ซึ ่งอาจจะ
ด�วยความกังวลว�าถ�าระบบเครือข�ายล�มจะทำอย�างไร   ผมคิดว�า
ป �จจ ุบ ันระบบการส ื ่อสาร  และโครงสร �างพื ้นฐานของบ�านเรา
มีความแข็งแกร�งจนไม�น�ากังวลแล�ว   ฉนั้นบริษัทที่ต�องการบริหาร
การผลิตให�มีประสิทธิภาพ   ควรใช�ระบบนี้เพื ่อช�วยลดความกังวล
ในด�านการควบคุมปริมาณของวัตถุดิบให�กับสายการผลิต
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•  มาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล�อมของกลุ�มอูเบะเป�นอย�างไร
สำหรับไนโตรเจนในอุตสาหกรรมป�โตรเคมีนั้น  เราใช�ไนโตรเจนในการป�องกัน  Suppress  ไม�ให�ไฮโดรคาร�บอน
ออกสู�ภายนอก ทำให�สิ่งที่ถูกปล�อยออกมาจากระบบมีเพียงไนโตรเจนเท�านั้น  นอกจากนั้นเราใช�ไนโตรเจนในระบบ 
Safety  ในกระบวนการการผลิต ซึ่งโดยปกติเมื่อจะทำการเติมไฮโดรคาร�บอนเข�าอุปกรณ�การผลิต เพื่อเริ่มต�น
การผลิต จะต�องทำการเป�าไล�ออกซิเจนออกไปก�อน โดยใช�ไนโตรเจน เพื่อป�องกันการติดไฟหรือระเบิด

 “ ระบบ Telemetry มีส�วนช�วยหลายอย�าง 
เราไม�ต�องกังวลเรื่องการสั่งวัตถุดิบ บุคลากร
ก็มีเวลาไปจัดการงานด�านอื่น ขบวนการผลิต
จึงเป�นไปได�อย�างต�อเนื่องไม�ถูกรบกวน 
อันเนื่องมาจากไม�มีของ ”
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จากการพูดคุยถึงประสบการณ�ที่ได�เป�นพันธมิตรทางธุรกิจร�วมกันกว�า 10 ป�  BIG รู�สึกภูมิใจเป�นอย�างยิ่งที่ได�ร�วมเป�น

ส�วนหน่ึงของการพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ�มบริษัท UBE  ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำไปสู�การเติบโตของธุรกิจ

ร�วมกันอย�างย่ังยืน… Growing BIG together …

•  แผนงานในอนาคตของกลุ�มอูเบะเป�นอย�างไรบ�าง
ผลิตภัณฑ�ในไทยทั้งหมดของเราเป�น  Potential  Product 
ฉะนั้นเราต�องการขยายการผลิตขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากภาค
การผลิตในภูมิภาคนี้มีการขยายตัวสูง โดยเฉพาะกลุ�มลูกค�า
กลางน้ำ  และปลายน้ำมีแนวโน�มที่จะย�ายเข�ามาขยายฐาน
การผลิตเพื่อส�งออกไปในโซนยุโรป  และอเมริกา  จึงถือเป�น
ยุทธศาสตร�ของ  UBE  ในการขยายการผลิตเพื่อรองรับ
กลุ�มลูกค�าเหล�าน้ี เราคาดการณ�ว�าในอนาคตโลกจะมีการแบ�ง
สัดส�วนท่ีชัดเจน ซ่ึงในส�วนของภาคการผลิตจะอยู�ในภูมิภาคน้ี

•  วิสัยทัศน�ของกลุ�มอูเบะ ในอนาคต
ป�จจุบันเป�นที ่ทราบกันดีว�าเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน
เราจึงต�องสร�างความแข็งแกร�ง   เพื ่อทำให�เราสามารถ
แข�งขันในตลาด  และรักษาตำแหน�งในระดับต�นๆ  ของโลก
ไว�ได�  นอกจากนั้นเรายังต�องขยายตัวอย�างต�อเนื่องซึ่งเป�น
หลักเศรษฐกิจแบบใหม�   คือต�องไม�หยุดนิ ่งที ่จะพัฒนา
เพื่อก�าวไปข�างหน�าอย�างยั่งยืน

•  การเตรียมความพร�อมเพื่อรองรับการเข�าสู� AEC 
ในส�วนของเราแทบไม�มีผลกระทบในแง�ลบ เนื่องจากเราเป�นฐาน
การผลิตคาโปรแลคตัมที่เดียวในอาเซียนอยู�แล�ว  นอกจากนั้น
เรายังได�รับการส�งเสริมด�านการลงทุน (Free Zone) และเท�าที่
ทราบมีแนวโน�มว�ากลุ�มบริษัทญี่ปุ�นกำลังขยายตัวเข�าไปลงทุน
ในประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น  ซึ่งเท�ากับเป�นผลดีกับเราในแง�
ของการส�งออกด�วยเช�นกัน

•  UBE Technician Center Asia มีความเป�นมาอย�างไร
โดยปกติ  UBE  ประเทศญี่ปุ �น  จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ� 
หรือ  Application  ใหม�ๆ  อยู�เสมอ เรามีส�วนวิจัยและพัฒนา
เป�นของตัวเอง  ซึ ่งส�วนงานนี ้ถือเป�นส�วนงานที ่เป�นกลไก
ขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทางบริษัทแม�ต�องการส�งเสริมให�เกิดขึ้น
ในเมืองไทย  เพื ่อรักษาความเป�นผู �นำตลาดในอันดับต�นๆ  
ป�จจุบัน  UBE  มีเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ�
ให�เป�นเบอร�หนึ่ง เช�น ไนลอน ยางสังเคราะห�
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Push Forward

เซลล�เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เป�นพลังงานทดแทน
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช�ได�ในระดับ
อุตสาหกรรม คมนาคมขนส�ง และการผลิตกระแส
ไฟฟ�า หรือเป�นแหล�งพลังงานให�กับอุปกรณ�
ที่ ใช�ไฟฟ�าทั่วไป เช�น รถยนต� ตู�โทรศัพท�สาธารณะ 
และคอมพิวเตอร�โน�ตบุค เป�นต�น

เซลล�เชื ้อเพลิงไฮโดรเจน เป�นพลังงานทดแทนทางเลือกหนึ่งที ่สามารถ
นำมาใช�ได�ในระดับอุตสาหกรรม คมนาคมขนส�ง และการผลิตกระแสไฟฟ�า 
หรือเป�นแหล�งพลังงานให�กับอุปกรณ�ที ่ ใช � ไฟฟ�าทั ่วไป เช�น รถยนต� 
ตู�โทรศัพท�สาธารณะ และคอมพิวเตอร�โน�ตบุค เป�นต�น

เซลล�เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
พลังงานทางเลือกใหม�แห�งอนาคต
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ลักษณะการทำงานของเซลล�เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะผลิตพลังงาน
ด�วยปฏิกิริยาเคมีไฟฟ�าจากการรวมตัวกันระหว�างก�าซไฮโดรเจน
กับออกซิเจนกลายเป�นน้ำ และปลดปล�อยพลังงานออกมา ซึ่งจะ
คล�ายกับแบตเตอรี ่แต� ไม�สามารถนำกลับมาชาร�ตได�เหมือน
แบตเตอรี่ กล�าวคือทั้งเซลล�เชื้อเพลิง และแบตเตอรี่จะเปลี่ยนรูป
พลังงานเคมีเป�นพลังงานไฟฟ�า โดยแบตเตอรี่จะใช�หลักการของ
การบรรจุสารเคมีเข�าไปภายใน ถ�าสารเคมีเหล�านั ้นหมดไป 
หรือเสื่อมคุณภาพก็จะหมดอายุการใช�งาน แต�สำหรับเซลล�เชื้อ
เพลิงยังสามารถทำงานได�อยู�ตลอดเมื่อมีการเติมก�าซเชื้อเพลิง
เข�าสู�เซลล�

       พลังงานที่เกิดขึ้นจากเซลล�เชื้อเพลิงเป�นพลังงานที่สะอาด 
เนื่องจากเป�นแหล�งเชื้อเพลิงที่ปราศจากคาร�บอน  ไม�ก�อให�เกิด
ปรากฏการณ�เรือนกระจก  รวมทั้งยังให�ปริมาณพลังงานสูง 
และมีประสิทธิภาพ ไม�ว�าจะเป�นการใช�ในลักษณะเช้ือเพลิงโดยตรง 
หรือใช�กับเซลล�เชื้อเพลิง (fuel cell) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ�า 

     ป�จจุบัน PEMFC ได�ถูกพัฒนาเพื่อใช�กับรถโฟลค�ลิฟท�ในศูนย�กระจาย
สินค�าที ่เป�นอาคารป�ดอย�างแพร�หลาย โดยเฉพาะในอเมริกาและยุโรป 
เนื่องจากได�พลังงานสะอาด ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม โดยร�วมกับเทคโนโลยี
ของ Air Products ในการติดต้ังระบบการส�งก�าซไฮโดรเจน และสถานีเติมก�าซ
ไฮโดรเจน ซึ่งถือว�า Air Products ได�เป�นผู �นำ และประสบความสำเร็จ
ในการพัฒนาระบบนี้อย�างต�อเนื ่องทั ่วโลก ป�จจุบันยังไม�มีการนำเซลล�
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมาใช�กับรถโฟลค�ลิฟท� ในประเทศไทย เนื่องจากราคา
ของ PEMFC ยังสูง 

     เซลล�เช้ือเพลิงมีอยู�หลายชนิด แต�ท่ีได�รับความนิยมท่ีสุดคือ เซลล�เช้ือเพลิง
เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (Proton exchange membrane-PEMFC) 
หรือที ่เรียกว�าแบบพอลิเมอร�เมมเบรนที่ ใช�ก�าซไฮโดรเจนเป�นเชื ้อเพลิง 
เซลล�ชนิดนี้เหมาะสำหรับพาหนะ  หรืออุปกรณ�ที่เคลื่อนที่ได�  รวมทั้งระบบ 
CHP ท่ีมีการใช�พลังงานต่ำ ซ่ึง PEMFC เป�นเซลล�เช้ือเพลิงท่ีได�รับความนิยม
และพัฒนาเทคโนโลยีอย�างต�อเน่ือง เพ่ือใช�กับยานพาหนะ เน่ืองจากปฏิกิริยา
ที่เกิดภายในเซลล�ไม�ยุ�งยากเหมือนเซลล�เชื้อเพลิงชนิดอื่น ประกอบด�วยส�วน
ประกอบพ้ืนฐาน 4 ส�วนคือ แอโนด (Anode) แคโทด (Cathode) สารละลาย
อิเล็กโทรไลต� (Electrolyte) และตัวเร�งปฏิกิริยา (Catalyst) โดยจะมี
เมมเบรนพอลิเมอร� ทำหน�าท ี ่ เป �นสารละลายอิเล ็กโทรไลต� โดยชั ้น
เมมเบรนพอลิเมอร�ทั้งสองด�านประกบด�วยขั้วแอโนด และแคโทด ซึ่งทำจาก
แพลทินัม หรือโลหะผสมของแพลทินัม ทำให�ปฏิกิริยาสามารถดำเนินไป
อย�างรวดเร็ว จึงสามารถทำงานได�ท่ีอุณหภูมิต่ำ และส�งผลให�เซลล�ทำงานได�เร็ว 
อุปกรณ�สึกกร�อนน�อย ประกอบกับเซลล�เช้ือเพลิงชนิดน้ีใช�พลังงานไฮโดรเจน 
และออกซิเจนเป�นเชื ้อเพลิง โดยมีการป�อนไฮโดรเจนเข�าไปยังขั ้วแอโนด 
เพ่ือแยกอะตอมของไฮโดรเจนออกเป�นโปรตอน และอิเล็กตรอน โดยโปรตอน
จะเคลื ่อนที ่ผ �านเมมเบรนไปยังขั ้วแคโทด และไปรวมตัวกับออกซิเจน
ที่ขั ้วแคโทดกลายเป�นน้ำออกมา ดังนั ้นผลพลอยได�ของเซลล�เชื ้อเพลิง 
PEMFC มีเพียงน้ำเท�านั้น 

BIG ยังคงมุ�งมั่นพัฒนาอย�างต�อเนื่องเพื่อนำเทคโนโลยี
นี้เข�ามารองรับการใช�เซลล�เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในอนาคต

…Driving clean energy with BIG Hydrogen …TODAY! 
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Go Green

กระแสเทคโนโลยีไอทีเพื่อสิ่งแวดล�อมตื่นตัวขึ้นจากการใช�ทรัพยากร
อย�างสิ้นเปลือง ซึ่งทำให�หลายๆ ประเทศพยายามก�าวสู�การเป�นผู�นำพลิกฟื�นโลก
ใบนี้ให�กลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้ง ด�วยความมุ�งมั่นของประเทศต�างๆ ที่จะเป�นผู�นำในการ
ทำให�โลกใบนี้เต็มไปด�วยสีเขียว 

Greenalytics  Measures 
    the carbon impact of websites 

ซึ่งในฉบับนี้เราของหยิบยกอีกหนึ่ง 
Green IT ที่สรรสร�างขึ้นเพื่อลดการ
ปล�อยของเสียจากเว็บไซต� ตกใจใช�ไหมคะ 
ว�าเว็บไซต�สามารถปล�อยของเสีย
ได�จริงหรอ หลายท�านอาจสงสัย
ไม�น�อยว�า งั้นลองมาฟ�งคำตอบกันค�ะ 
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         นักวิจัยของ the Centre for Sustainable Communications (CESC) ซึ่งตั้งอยู�ที่ the KTH Royal 
Institute of Technology กรุงสตอกโฮล�ม ประเทศสวีเดน ได�พัฒนาแอพพลิเคชั ่นสำหรับคำนวณ
คาร�บอนฟุตพริ้นท�ของแต�ละเว็บไซต� เรียกว�า Greenalytics (http://www.greenalytics.org/sites)  
คือการรวมเอาสถิติของเว็บไซต�เข�ากับข�อมูลข�างเคียงที่เก่ียวข�อง เพื่อทำให�เราเห็นโครงสร�างต�างๆ ภายในเว็บไซต�
ว�ามีการปล�อยของเสียออกมามากน�อยเพียงใด โดยนำข�อมูลด�านสถิติมาจาก Google Analytics ซึ่งบอกให�รู�ว�า
มีผู�เยี่ยมชมเว็บไซต�เท�าไร เพื่อนำมาคำนวนหาการใช�พลังงานของเซิร�ฟเวอร� เราท�เตอร� ของผู�ใช�งานเว็บนั้น 
เพื่อทราบถึงการปล�อยพลังงานรวมของเว็บไซต� ในสวีเดน ยกตัวอย�างเช�น เว็บไซต�ของ KTH ซึ่งเป�นเว็บไซต�
ติดอันดับ 1 ใน 100 ของสวีเดน ที่มีการผลิตคาร�บอนไดออกไซด� 7 ตันในป� 2553

การคำนวณคาร�บอนฟุตพริ้นท�เป�นเรื่องที่ซับซ�อน  โดยเฉพาะ
ในโลกของ Cloud Computing และธุรกิจออนไลน� แต�หากมี
ข�อบังคับให�แต�ละองค�กรรับผิดชอบต�อการปล�อยของเสียจาก
องค�กรของตนเองแล�ว เรื่องนี้ก็เป�นเรื่องที่ทุกคนต�องหันมา
เผชิญหน�า และร�วมมือกันเพื่อรักษาโลกใบนี้ให�น�าอยู�ต�อไป
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         การพัฒนาองค�กรให�สอดคล�องกับการเปลี ่ยนแปลง
และสถานการณ�การแข�งขันทางธุรกิจอย�างรวดเร็วตามทิศทาง
ที่บริษัทกำหนดนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย�เป�นป�จจัยสำคัญ
ไม�ว�าจะเป�นเรื่องของการวางแผนกำลังพล  การสรรหาคัดเลือก
พนักงานที่เหมาะสมสอดคล�องกับความต�องการของธุรกิจทั้งใน
ป�จจุบัน และอนาคต การฝ�กอบรม และพัฒนาพนักงานให�มีสมรรถนะ 
(Competency) ที่จำเป�นในการดำเนินงานตามที่องค�กรคาดหวัง
ตลอดจนการวางกรอบการพัฒนาองค�กรต�างๆ ให�ช ัดเจน
เพื่อเป�นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขัน
ทางธุรกิจอย�างย่ังยืน ผู�บริหารต�องให�ความสำคัญตามแนวคิดท่ีว�า 
"ต�องการเห็นพนักงานในองค�กรเป�นอย�างไร  ให�กำหนดเงื่อนไข
ในการประเมินเป�นอย�างนั้น" ในที่นี้จึงขอแนะนำวิธีการจากบริษัท
ชั้นนำต�าง ๆ ที่น�าสนใจ ดังนี้

รู�-เข�าใจและร�วมเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน 
     การสื่อสารทิศทางของการบริหารผลงาน  การสื่อสารทิศทางการ
ทำงานขององค�กรเป�นสิ่งที ่ผู �บริหารต�องทำตั้งแต�ต�นป�  โดยสื่อสาร
ให�พนักงานทราบถึงวิสัยทัศน� ทิศทาง กลยุทธ�หลักขององค�กร รวมทั้ง
จุดเรียนรู�ในป�ท่ีผ�านมาท่ีต�องพัฒนา และปรับปรุงให�ดีข้ึน ท่ีสาคัญผู�บริหาร
ต�องส่ือสารถึงความคาดหวังที่ต�องการได�รับจากพนักงานว�าเป�นอย�างไร 
ทั้งพฤติกรรม ความสามารถในการทำงานที่ต�องพัฒนา เพื่อสร�างมูลค�า
เพิ่มให�กับตัวของพนักงานเอง และบริษัท วิธีการดังกล�าวจะช�วยให�
พนักงานสามารถเชื่อมโยงงานที่ตนเองรับผิดชอบ และผลักดันให�เกิด
ผลงานที่ขับเคลื่อนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได�

ประกาศเป�าหมายหน�วยงาน 
     การประกาศเป�าหมายในการทำงานของแต�ละหน�วยงาน  ในช�วงปลายป� และต�นป�ผู�บริหารควรถือโอกาสนี้ในการรวบรวม
ข�อมูลต�างๆ โดยพูดคุยกับทีมงานแต�ละหน�วยงาน เพื่อหาข�อสรุปให�ได�ว�า เป�าหมายที่สอดคล�องกับทิศทาง และกลยุทธ�บริษัท
ในแต�ละหน�วยงานเป�นอย�างไร  เพื่อนำมาประกาศให�ทีมงานที่เกี่ยวข�องได�รับรู�  ในช�วงนี้ยังเป�นโอกาสที่ดีอย�างยิ่งที่ผู�บริหาร
จะได�สร�างตนเองให�เป�นแบบอย�างที่ดี (Role Model) ในการบริหารงานที่เห็นหน�างานจริง โดยการ Management by Walk 
Around ซึ่งจะทำให�รู�ถึงสภาพการณ�ที่แท�จริงของบริษัท  และสามารถสื่อสารเป�าหมายในการทำงานได�โดยตรง 

Just so You Know

บริหารคนอย�างไรให�ได�ทั้งใจและได�ทั้งงาน  



ร�วมกันตกลงเป�าหมายผลงาน 
       การทำข�อตกลงในการปฏิบัติงาน และเป�าหมายผลงาน 
(Performance Agreement)  ของตำแหน�งงานที่สำคัญ 
(Key Position) ของบริษัท องค�กรหรือหน�วยงานบางแห�ง
เลือกที่จะใช�ผู�บริหารระดับรองจากผู�นำเบอร�หนึ่งของบริษัท 
ทำข�อตกลงในการปฏิบัติงานโดยมีการระบุถึงตัวชี ้ว ัด
และเป�าหมายในการทำงาน โดยอาจระบุให�เห็นว�า ความสำคัญ
ของตัวช้ีวัดหรือเป�าหมายใดท่ีมีความสำคัญเป�นเป�าหมายหลัก 
(Major Target) เร่ืองใดเป�นเป�าหมายรอง (Minor Target) 
และเร่ืองใดเป�นเป�าหมายร�วม (Shared Target) กับหน�วยงานอ่ืน 

เป�าหมายของเรา เราร�วมกำหนด
     การเป�ดโอกาสให�พนักงานได�กำหนดตัวช้ีวัด และเป�าหมายได�ด�วยตนเอง ในทุกคร้ังของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ควรต�อง
เป�ดโอกาสให�พนักงานได�มีส�วนร�วม  แผนการบริหารผลงาน  (Performance Planning)  ร�วมกันระหว�างผู�บังคับบัญชา
และผู�ใต�บังคับบัญชา การหารือ และวางกรอบร�วมกัน จะเป�นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให�การบริหารผลงานเกิดความเข�าใจ
ระหว�างผู�บังคับบัญชา และผู�ใต�บังคับบัญชามากขึ้น

ปรับเป�าหมายของดาวเด�นให�ท�าทาย 
     การปรับเป�าหมายสำหรับพนักงานที่มีศักยภาพ หรือผลการปฏิบัติงานดีเลิศมาใช�  โดยจะมีการกำหนดเป�าหมายเพิ่ม
ในช�วงต�นป�  การปรับเป�าหมายเพิ่มสำหรับพนักงานบางกลุ�มนี้  เพื่อเป�นเครื่องมือในการทดสอบว�าพนักงานกลุ�มต�างๆ 
เหล�านี้เป�นดาวเด�น  (Talent people)  ตัวจริงสำหรับบริษัทหรือไม�
 
ติดตามผล แล�วเรียนรู�และพัฒนา  
     การสร�างระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งของรายหน�วยงาน และรายบุคคล (Performance Tracking System) 
องค�กรหลายแห�งเลือกที่จะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�   สำหรับบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กอาจยังไม�มีกำลัง
หรือความสามารถในระดับนั้น ก็อาจไม�จำเป�นต�องใช�ระบบ IT ในการติดตาม และประเมินผลการบริหารผลงาน เหมือนบริษัท
ขนาดใหญ�ก็ได�  บางองค�กรอาจใช�วิธีการ  หรือโปรแกรมธรรมดาที่ไม�มีค�าใช�จ�ายสูงมากนัก  เช�น  Mind Manager  ระบบ 
Coaching เป�นต�น  มาใช�ในการติดตามการบริหารผลงาน
     วิธีการดังกล�าว  ช�วยให�ผู�บังคับบัญชาได�เห็นถึงข�อเท็จจริงในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ทั้งในเชิงของตัวชี้วัดความรู� 
สมรรถนะ และความสามารถของพนักงานได�อย�างเป�นระบบ  เพื่อนำข�อมูลต�างๆ เหล�านี้มาใช�ในการให�คำปรึกษาแนะนำ
พนักงาน  เพื่อสร�างแรงจูงใจในการพัฒนาระดับผลงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาหัวหน�าให� Coach ได�  
     การพัฒนาทักษะการบริหารผลงานของผู�บังคับบัญชา เป�นเรื่องที่สำคัญที่สุด  แต�มักจะถูกเพิกเฉย องค�กรจำเป�นต�อง
เน�นการพัฒนาผู�บังคับบัญชาให�มีทักษะ และความสามารถในการ  Feedback  ให�คำปรึกษาในเรื่องผลงานของพนักงาน 
และที่สำคัญต�องสามารถที่จะให�คำปรึกษาในกรณีที่พนักงานมีผลงานไม�เป�นไปตามเป�าหมาย  รวมถึงความสามารถในการ
วางแผนพัฒนาผลงาน (Performance Improvement Plan)  ให�กับพนักงานรายคน  และการใช�ทักษะในการ Coaching 
มาช�วยยกระดับ และพัฒนาผลงานของพนักงานได�
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นาย ป�ยบุตร จารุเพ็ญ (กลาง) กรรมการผู�จัดการ  บริษัท 
บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด  หรือ BIG ผู�นำธุรกิจก�าซอุตสาหกรรม
และผู�ผลิตก�าซไฮโดรเจนรายใหญ�ท่ีสุดของไทย จัดพิธีเป�ดโรงงานผลิตก�าซ
ไฮโดรเจนแห�งใหม�ท่ีมีกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทย ด�วยเทคโนโลยี
ทันสมัยจากสหรัฐอเมริกา เพ่ือตอบสนองความต�องการใช�งานท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกล่ันน้ำมัน เพ่ือผลิตน้ำมันค�ากำมะถันต่ำตาม
มาตรฐานยูโร 4 ด�วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยมี  ดร.วีรพงศ� 
ไชยเพ่ิม (ท่ี 2 จากซ�าย) ผู�ว�าการการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย  
และ มร. วิลเลียม สโตน (ท่ี 4 จากซ�าย) ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษัท 
สตาร� ป�โตรเลียม รีไฟน�น่ิง จำกัด (มหาชน) ให�เกียรติร�วมเป�นสักขีพยาน  
ร�วมด�วย นายจักรชัย บาลี (ซ�ายสุด) กรรมการผู�จัดการใหญ� บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ย่ี จำกัด และ นายณรงค� บัณฑิตกมล (ขวาสุด) 
รองกรรมการผู�จัดการใหญ� กลุ�มผลิตภัณฑ�อะโรเมติก บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จำกัด  (มหาชน)  ร�วมแสดงความยินดี   ณ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง 

BIG ฉลองเป�ดโรงงานผลิตไฮโดรเจนที่ ใหญ�ที่สุด
ในประเทศไทย ก�าวสู�ป�ที่ 25 สู�ความเป�นผู�นำธุรกิจ
ก�าซอุตสาหกรรมและนวัตกรรมไฮโดรเจนของไทย

PTT MCC Biochem ไว�วางใจ BIG เป�นผู�ส�งมอบ
ก�าซไนโตรเจนระยะยาว เพื่อใช�ในเขตประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (AIE) 
จังหวัดระยอง  
นายวรวัฒน� พิทยศิริ กรรมการผู�จัดการ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด 
(PTT MCC Biochem) บริษัทร�วมทุนระหว�าง ปตท. และ มิตซูบิชิ เคมิคอล 
คอร�เปอรเรช่ัน และ นายป�ยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู�จัดการ 
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด (BIG) ในเครือ Air products 
and Chemicals ประเทศสหรัฐอเมริกา  ร�วมลงนามในสัญญาความร�วมมือ
ในการส�งมอบก�าซไนโตรเจนระยะยาว เพ่ือใช�ในโครงการผลิตเม็ดพลาสติก
ชีวภาพ Polybutylene Succinate (PBS) จากน้ำตาลรายแรกของโลก  
ซ่ึงเป�นผลิตภัณฑ�พลาสติกท่ีย�อยสลายได�โดยวิธีธรรมชาติ (biodegradable 
plastic) การร�วมลงนามในคร้ังน้ีสอดคล�องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ
ของกลุ�ม ปตท. ในการก�าวเข�าสู�ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ อันเป�นการร�วม
อนุรักษ�ส่ิงแวดล�อมอย�างย่ังยืน

สำหรับพิธีลงนามดังกล�าว ได�รับเกียรติจากนายรัฐกร กัมปนาทแสนยากร 
ผู�จัดการฝ�ายพัฒนาธุรกิจ และพาณิชยกิจ บริษัท พีพีที เอ็มซีซี ไบโอเค็ม 
จำกัด  และ นายอนุพงษ�  เครือสุวรรณเวส ผู�อำนวยการฝ�ายธุรกิจแก�ส
อุตสาหกรรมทางท�อ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด ร�วมเป�น
สักขีพยาน

ก�าซไนโตรเจน นับเป�นหน่ึงในสาธารณุปโภคพ้ืนฐานท่ีสำคัญในโรงกล่ัน 
และโรงงานป�โตรเคมีท่ีคำนึงมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
เป�นสำคัญ จากความเป�นผู�นำด�านมาตรฐานด�านการผลิต และการส�งมอบ
ก�าซอุตสาหกรรม BIG จึงเป�นบริษัทแรกท่ีได�รับความไว�วางใจให�เป�นผู�ส�งมอบ
ก�าซไนโตรเจนระยะยาวในเขตประกอบอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
(AIE) จังหวัดระยอง  ด�วยกำลังผลิตกว�า 100,000 ตันต�อป� 
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“บีไอจี มอบก�าซไฮโดรเจนผสมก�าซธรรมชาติอัด 
(HCNG) หรือ ก�าซไฮโดรเจนผสมพิเศษ แก�มหาวิทยาลัย
ขอนแก�น เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยการใช�เชื้อเพลิง
สะอาดในเครื่องยนต�กำเนิดไฟฟ�า”

บีไอจี มอบก�าซไฮโดรเจนความบริสุทธ์ิสูง เพ่ือร�วม
สนับสนุนโครงการวิจัยรถไฟฟ�าพลังงานจากเซลส�
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (H2 Fuel Cell) ให�กับคณะวิชา
เคร่ืองกล แผนกวิชาช�างยนต� วิทยาลัยเทคนิคระยอง 

นายชัยวัฒน� นิยมการ (ท่ี 3 จากซ�าย) ผู�อำนวยการอาวุโสฝ�าย
การจัดการพาณิชยกิจ ร�วมด�วย นายสรรพัชญ ภาษีผล (ท่ี 2 จากซ�าย) 
ผู�จัดการส�วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด 
หรือ บีไอจี (BIG) ผู�นำด�านก�าซอุตสาหกรรม และนวัตกรรมก�าซไฮโดรเจน
ของไทย เป�นตัวแทนมอบก�าซไฮโดรเจน ผสมก�าซธรรมชาติอัด (HCNG) 
หรือ ก�าซไฮโดรเจนผสมพิเศษ เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยการใช�เช้ือเพลิง
สะอาดในเคร่ืองยนต�กำเนิดไฟฟ�า ให�แก�กลุ�มวิจัยเพ่ือการพัฒนากระบวน
การผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย� 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น โดยมี ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ (ท่ี 4 จากซ�าย) 
ผู�อำนวยการศูนย�วิจัยการหมักเพ่ือเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร 
และ รศ. ดร. อลิศรา เรืองแสง (ท่ี 5 จากซ�าย) หัวหน�ากลุ�มวิจัยน้ี
เป�นผู�รับมอบ เม่ือเร็วๆน้ี

เม่ือเร็วๆ น้ี นายชัยวัฒน� นิยมการ (ท่ี 4 จากขวา) ผู�อำนวยการอาวุโสฝ�าย
การจัดการพาณิชยกิจ พร�อมด�วยพนักงานของ บริษัท บางกอกอินดัส
เทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู�นำด�านก�าซอุตสาหกรรม และนวัตกรรม
ก�าซไฮโดรเจนของไทย เป�นตัวแทนมอบก�าซไฮโดรเจนความบริสุทธ์ิสูง 
เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยรถไฟฟ�าพลังงานจากเซลส�เช้ือเพลิงไฮโดรเจน 
(H2 Fuel Cell) ให�กับคณะวิชาเคร่ืองกล แผนกวิชาช�างยนต� วิทยาลัย
เทคนิคระยอง โดยมี นายสมหวัง สุขจิตร (ท่ี 5 จากขวา) ผู�อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง และคณะอาจารย� ตลอดจนนักศึกษาท่ีมีส�วน
เก่ียวข�องในโครงการน้ี ร�วมในการรับมอบ ท้ังน้ีนักศึกษาได�ทำการทดสอบ
ขับรถไฟฟ�าพลังงานจากเซลส�เช้ือเพลิงไฮโดรเจนให�ทีมงานจากบีไอจี
ได�เห็นถึงความสามารถในการขับเคล่ือนได�จริง โดยในช�วงเร่ิมต�น
ของการวิจัยน้ี รถไฟฟ�าสามารถขับเคล่ือนด�วยความเร็วสูงสุด 50
กิโลเมตรต�อช่ัวโมง ณ ป�จจุบัน  

     การให�การสนับสนุนก�าซไฮโดรเจนผสมก�าซธรรมชาติอัด พร�อมเป�นที่ปรึกษาด�านเทคนิคแก�โครงการวิจัยของบีไอจีทั้งหมดนี้ เป�นส�วนหนึ่งของนโยบายบริษัท
ในการร�วมขับเคล่ือนพลังงานสะอาดเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคมสีเขียวด�วยการใช�ไฮโดรเจนเป�นเช้ือเพลิง  (Driving Clean Energy with BIG Hydrogen Today)  
โดยบีไอจี เป�นผู�นำในการผลักดันงานวิจัยด�านการใช�เช้ือเพลิงไฮโดรเจนซ่ึงเป�นพลังงานทดแทนท่ีสะอาด และเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม เพ่ือให�สามารถใช�งานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพในภาคการขนส�งและอุตสาหกรรมไทย เพ่ือให�การใช�พลังงานของไทยเป�นไปอย�างอย�างสมดุล และย่ังยืน ท้ังยังสอดรับกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมสีเขียวให�เกิดข้ึนในอนาคตอันใกล�น้ีด�วย
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      พลันได�เดินผ�านโค�งแรกเข�าสู�หมู�บ�านเลาไช สายตาก็ปะทะ
กับความเขียวขจีของทุ �งนาที ่ลดหลั ่นกันเป�นขั ้นบันได 
ไหลเลาะเลี้ยวไปตามภูเขา 

       หลังจากที่ต�องเดินทางจากกรุงฮานอยมาทางรถไฟจนมาถึงจังหวัดเลาไก 
เมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดต�อกับประเทศจีน ซึ่งมีเพียงแม�น้ำ Song Hong 
ขวางกั้นเพียงเท�านั้น รถแท�กซี่จากที่พักที่จองไว�ล�วงหน�า มารอรับที่สถานีรถไฟ
ตั้งแต�เช�ามืด  ยังไม�ทันเห็นตัวเมืองเลาไก ก็ถูกพาพุ�งทะยานเข�าสู�ถนนที่ตัดผ�าน
ภูเขาสูงใหญ�มุ�งหน�าสู�ซาปา ดินแดนที่เล�าขานถึงความงดงามของทุ�งนาขั้นบันได 
และวิถีชีวิตที่ยังคงดำรงอยู�กับธรรมชาติอันงดงาม

       วันรุ�งข้ึนพวกเราได�ไกด�ท�องถ่ินช่ือ จี เป�นเด็กชาวเขาเผ�าม�งดำท่ีมีอัธยาศัยดี
น�ารักร�าเริงพูดจาภาษาอังกฤษฉะฉานคล�องแคล�วมาเป�นผู �นำทาง  รถตู �
ที่ทางโรงแรมติดต�อไว�ให�บรรทุกพลพรรคนักเดินทางจากประเทศไทยออกจาก
ตัวเมืองไปทางด�านหลังมุ�งสู�หุบเขาน�อยใหญ� ทุ�งนาเขียวขจีเร่ิมปรากฏแก�สายตา
ของเราเป�นระยะๆ แต�ก็ยังไม�มากนัก จนรถตู�ว่ิงตามถนนท่ีลัดเลาะไปตามขอบเขา 
บ�างก็ลาดชัน และแคบน�าหวาดเสียว  แต�ทัศนียภาพข�างทางก็ดึงดูดความสนใจ
ของเราได�มากกว�า ประมาณครึ่งชั่วโมง รถตู�ก็จอด  และหยุดส�งเราลงตรงหน�า
ซอยๆ หน่ึง มีหญิงชาวเขา 4-5 คน มายืนรอนักท�องเที่ยวอยู�ก�อนแล�ว พวกเรา
ลงเดินตามจี ไกด�สาวเข�าไปตามซอยนั้น  เมื่อผ�านโค�งแรก  ก็พบกับวิวข�างทาง
ที่ทอดยาวออกไป มีสนภูเขาขึ้นตามไหล�ทางสลับกันไป  เรามองลอดผ�านทิวสน
ไปปะทะกับนาขั้นบันไดอันเขียวขจี  ช�างเป�นภาพที่งดงามสุดบรรยาย

ท�องซาปาFeel Free 

สุดยอดทุ�งนาภูมิทัศน�



       จีพาเราเดินลงเขาไปเรื่อยๆ เมื่อมาถึงโค�งเขาที่เป�นมุมมองเป�ด สายตาเรา
ก็เบิกกว�างด�วยทิวทัศน�ทุ�งนาขั้นบันไดกว�างไกล ไหลเลาะเลี้ยวไปตามซอกหลืบ
ของหุบเขา  สลับซับซ�อน  มองเห็นแม�น้ำไหลอยู�ไกลๆ  สวยงามดั่งภาพวาด
ของจิตรกรธรรมชาติท่ีจัดวางอย�างลงตัว พวกเราเดินลัดเลาะผ�านทุ�งนาข้ันบันได
ทุ�งแล�วทุ�งเล�าผ�านโตรกเขาหลายลูก เราได�สัมผัสกับมุมมองทุ�งนาหลากหลายมุม
ผลัดเปล่ียนไปเร่ือยๆ จนเข�าไปในหมู�บ�าน Laochai และทะลุไปยังหมู�บ�าน Ta Van 
ชาวบ�านต�างเป�ดหน�าร�านขายของที่ระลึกกับนักท�องเที่ยวทั้งผ�าทอ  อัญมณี 
และหินอ�อนแกะสลักฝ�มือดี  หลายคนต�างจับจ�ายกันอย�างสนุก

       ถัดจากที่พักในเมืองซาปา  ยังมีหมู�บ�านที่ขึ้นชื่อเป�นอย�างยิ่งคือหมู�บ�าน 
Cat Cat (กั๊ดกั๊ด)  ที่นักท�องเที่ยวต�องเสียค�าผ�านเข�าไปชมหมู�บ�าน  โดยต�อง
เดินลงไปตามหุบเขาลัดเลาะไปตามเส�นทางเป�นรูปวงกลม ใช�เวลาเดินคร่ึงค�อนวัน 
ทัศนียภาพก็ยิ่งใหญ�ไม�แพ�กัน  ท�ายหมู�บ�านยังมีน้ำตกขนาดพอเหมาะอีกแห�ง
คือน้ำตก  Tien Sa  อันเป�นสถานที่พักผ�อนหย�อนใจได�เป�นอย�างดีนอกจาก
ทิวทัศน�ทุ�งนาอันยิ่งใหญ�  ในตัวเมืองซาปาก็ยังสามารถเดินเล�นชมสถานที่
ต�างๆ  ได�อย�างเพลิดเพลิน  เนื่องจากอดีตซาปาเป�นเมืองตากอากาศของ
เจ�านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม  จึงมีสถาป�ตยกรรมอาคาร
บ�านเรือน และการวางผังเมืองแบบเฟรนช�โคโลเนียลจุดเด�นสังเกตุได�กลางเมือง
คือ โบสถ�คาทอลิก

25

ถ�าได�มาเยือนฮานอย อย�าพลาดโอกาสได�มา
สัมผัส ”ซาปา” เมืองบรรยากาศเย็นสบาย
ในหุบเขาอันสลับซับซ�อน และภูมิทัศน�ที่งดงาม
จากการผสมผสานของธรรมชาติ
กับวิถีเกษตรกรรมของชนท�องถิ่น

• ซาปา เป�นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดลาวไคใกล�กับชายแดนจีน ห�างจากกรุงฮานอยประมาณ 
   350 กิโลเมตร อยู�ในเขตจังหวัดลาวไค สูง 1,650 เมตร โอบล�อมด�วยขุนเขาน�อยใหญ�จึงทำให�มีอากาศเย็นตลอดป� นอกจาก
   น้ันยังมีความหลากหลายของชาติพันธุ�มากท่ีสุดในประเทศเวียดนาม ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูก
   นาข�าวแบบข้ันบันไดท�ามกลางลาดไหล�เขา ในอดีตเมืองซาปาเคยถูกให�สร�างข้ึนเป�นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศสท่ีเข�ามา
   ปกครองในสมัยยุคอาณานิคม ในป� พ.ศ. 2465
 
• การเดินทางจากฮานอยสู�ซาปา สามารถเดินทางโดยรถยนต� หรือรถไฟมาท่ีเมืองลาวไค (สำหรับการเดินทาง แนะนำให�ใช�รถไฟ
   ตู�นอนจะสะดวกกว�า ซ่ึงหาซ้ือต๋ัวรถไฟได�ตามโรงแรม หรือบริษัทผู�ประกอบการท�องเท่ียวในฮานอย) เม่ือถึงเมืองลาวไค 
   ก็ต�อรถตู�ท่ีให�บริการอยู�ด�านหน�าสถานีรถไฟไปเมืองซาปา ใช�เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ระยะทาง 38 กิโลเมตร 
   ส�วนเท่ียวกลับจากซาปาสามารถซ้ือต๋ัวรถไฟท่ีสถานีรถไฟได�เลย
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ปรับสมดุลร�างกายด�วย 
     “การล�างพิษตับ”

“ÊØ¢ÀÒ¾´ÕæäÁ‹ä´ŒÁÕäÇŒ¢ÒÂ  
    ã¤ÃÍÂÒ¡ä´Œμ ŒÍ§·ÓàÍ§”

Be Strong

วันน้ีเรามีแนวทางการฟื�นฟูร�างกายท่ีเรียกว�า “การล�างพิษตับ”
มาฝากกัน  เพราะวิธีการฟื�นฟูสุขภาพชนิดนี้กำลังถูกพูดถึง
เป�นอย�างมากนั่นคือ  กระบวนการล�างพิษตับ  คือการส�งเสริม
ฟื�นฟูให�ร�างกายกลับคืนสภาพเดิม น่ันเพราะวิธีการเช�นน้ีเช่ือว�า
สุขภาพคนเราสามารถปรับสภาพให�อยู�ในภาวะสมดุลได�ด�วย
ตัวเองตามธรรมชาติอยู�แล�ว  ดังนั้นการเจ็บป�วยจึงเป�นเพียง
สถานการณ�ที่ร�างกายเสียสมดุลไปชั่วคราว  และการล�างพิษ
จึงเปรียบเสมือนการปรับสภาพให�ร�างกายสมบูรณ�อีกคร้ัง

      หลักสูตรของการล�างพิษตับ มักจะจัดเป�นช�วงเวลาส้ันๆ 
ราว  4-5  วันส�วนใหญ�จะหาพื้นที่ที ่มีอากาศปลอดโปร�ง 
โล�งสบาย มีห�องพัก และลานออกกำลังกายในตัว โดยผู�เข�า
การล�างพิษต�องผ�านการตรวจร�างกายให�ม่ันใจก�อนว�าไม�เป�น
โรคประจำตัวร�ายแรง  ขณะที่โปรแกรมกิจกรรมมักจะแบ�ง
เนื้อหาเป�น 3 ส�วนหลักๆ ส�วนแรก คือการสวนล�างลำไส� 
หรือที่เรียกกันว�า “ดีท็อกซ�” โดยขั้นตอนนี้เปรียบเสมือน
การล�างทางเดินอาหารให�สะอาด  พร�อมดูดซึมสารอาหาร 
วิตามิน  เกลือแร�ได�อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เช�นเดียวกับ
ของเสียอย�างกากอาหาร  สารพิษต�างๆ  ที่คั่งค�างตามลำไส�
ก็จะถูกชำระล�างออกไปด�วยเช�นกัน ส�วนที่สอง  คือการอด
อาหารเพื่อสุขภาพ นั่นเพราะยิ่งเรารับประทานน�อยเท�าใด
กากใยอาหารตกค�างในระบบทางเดินอาหารน�อยที่สุดเท�านั้น 
ส�วนที่สาม คือการใช�สมุนไพร การดื่มน้ำมันมะกอกผสม
น้ำมะนาว เพื่อเข�าไปเก็บกวาดไขมันที่พอกตามตับ และนิ่วใน
ถุงน้ำดี  นอกจากนี้ระหว�างกิจกรรมให�ความสำคัญกับการ
แช�เท�าล�างพิษ การออกกำลังกายด�วยโยคะ เต�นแอโรบิค 
กระทั่งรักษาจิตใจด�วยการฟ�งธรรม นั่งสมาธิ  อันเป�นหลัก
ตามวิถีดูแลสุขภาพองค�แบบองค�รวม (Holistic Health Care) 
อีกด�วย
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Lucky me 

พบกันอีกแล�วสำหรับ “Lucky me” 
ฉบับนี้เรามีเกมส�มาให�ท�านผู�อ�านร�วมสนุกอีกเช�นเคย 
สำหรับคำถามประจำฉบับนี้ คือ…

Lucky me!

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

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

ระบบ Telemetry มีส�วนช�วยอย�างไร
ในกระบวนการผลิต?

ก. ลดการจัดการในระบบสต�อก
ข. ช�วยบริหารปริมาณสต�อกที่เหมาะสมกับการผลิต
ค. สามารถประมวลผลเพื่อตรวจสอบปริมาณ
    การใช�งานที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข�อ
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Fax: 662 685 6790

www.bigth.com  www.airproducts.com


