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Editor Talk

       สวัสดีผู�อ�านทุกท�าน “From the Air for the Air” 
ฉบับที ่ 3 นี ้ ถือเป�นฉบับครบรอบ 25 ป� ของ BIG 
โดยตลอดระยะเวลาสองทศวรรษของความสำเร็จ 
BIG  ได�รับการยอมรับถึงความเป�นผู �นำนวัตกรรม
ก�าซอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ด�วยกำลังการผลิต
ที่มากที่สุด การบริหารจัดส�งอันทันสมัย ความปลอดภัย
และวางใจได� ตลอดจนทีมงานผู�เชี ่ยวชาญที่เข�าใจใน
ความต�องการของลูกค�าอย�างแท�จริง และในป�ที่ 26 นี้ 
BIG พร�อมก�าวไปสู�การพัฒนาธุรกิจอย�างยั่งยืน BIG 
มุ�งดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน�สูงสุดของผู�มีส�วนเกี่ยวข�อง
ทุกฝ�าย และไม�หยุดนิ่งที่จะพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ� 
และบริการเพิ ่มประสิทธิภาพในการผลิตของลูกค�า 
พร�อมช�วยลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม เพื่อการเติบโต
อย�างยั่งยืนของอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต 

       ในวาระครบรอบ 25 ป�นี ้  “From the Air for 
the Air”   ขอเป �นส ื ่อกลางเพ ื ่อขอบค ุณล ูกค �า  
และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท�านที่ให�การสนับสนุน BIG 
มาโดยตลอด และหวังเป�นอย�างยิ่งว�าจะได�การตอบรับ
ที่ดีจากท�านต�อไป

       BIG ขอเป �นส �วนหนึ ่งในการข ับเคลื ่อนก�าซ
อุตสาหกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน “Driving Infinite 
Innovation Towards Sustainability” 

เจ�าของ :  บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด
    183 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร 
    กรุงเทพฯ 10120    โทร 02-685-6789 แฟกซ� 02-685-6790 
    www.bigth.com     www.airproducts.com 

จัดทำโดย  :  ส�วนสื่อสารองค�กรและบริการทางการตลาด
    บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด

ที่ปรึกษา :  ป�ยบุตร  จารุเพ็ญ         นิธิมา  วินไทย            วิไลรัตน� เจริญใหม�รุ�งเรือง      
                       สงวน วิบูลกาญจนกุล    สรรพัชญ ภาษีผล      สมนึก สุขถิ่นไทย          
                       กัณณพนต� รังษีธรรม    วรภัทร� ระหว�างบ�าน       

บรรณาธิการ           :  พนัชกร มาศมัณฑนะ

กองบรรณาธิการ     :  ณัฐกานต� ศรีรัตนธรรม
                                วิมลรัตน� ศรีสุวัจฉรีย�
                                มาลัย ศรีบุญยัง
                                คณนาถ โชคเจริญพัฒนกิจ
                                นวรัตน� กล�อมประมู
                                ตรีเทพ กิจศรีเจริญพร
                                ชัยรัตน� ไตรรงค�ลัทธ�
                                พิชญา ชำนาญนิธิอรรถ
                                ศิริวรรณ ศิลาภากุล 3
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       บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส หรือ BIG ผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นในป� 
พ.ศ. 2530 โดยการร�วมทุนระหว�างผู�ถือหุ�นชาวไทย นำโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Air Products and 
Chemicals Inc. ผู�นำด�านก�าซอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ�ระดับโลก โดยเป�นบริษัทที่อยู� ในการจัดอันดับฟอร�จูน 500 ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีประสบการณ�ในธุรกิจมายาวนานกว�า 70 ป� โดยมีสำนักงานสาขากว�า 40 ประเทศทั่วโลก

       จากจุดเริ ่มต�นพร�อมการถือกำเนิดของอุตสาหกรรมป�โตรเคมีของประเทศ BIG ร�วมเติบโตไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ
อุตสาหกรรม และสังคมไทยอย�างสมดุล (Growing BIG Together) มาเป�นระยะเวลา 25 ป� โดยการนำเสนอนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีที่สอดคล�องกับความต�องการ และช�วยเพิ่มมูลค�าให�อุตสาหกรรมอย�างต�อเนื่อง ช�วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของชุมชน และสังคม ตลอดจนเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม จนเป�นส�วนหนึ่งของชีวิตความเป�นอยู�ที่ดีของคนไทยในทุกๆ วัน

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด 
ขับเคลื่อนนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

       ป�จจุบัน BIG ได�รับการยอมรับในความเป�นผู�นำนวัตกรรม
ก�าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย โดยมีส�วนแบ�งตลาด
เป�นอันดับหนึ่งที่มีกำลังการผลิตก�าซเหลวมากที่สุด และมีส�วนแบ�ง
การตลาดเป�นอันดับหนึ่ง โดยได�รับความเชื่อถือ และไว�วางใจจาก
กลุ�มลูกค�าชั้นนำในอุตสาหกรรมหลากหลาย ความสำเร็จจากการ
เติบโตอย�างก�าวกระโดดของ BIG ในช�วง 5 ป�หลังนี้ มีรากฐาน
มาจากความมุ �งมั ่นตั ้งใจในการคิดค�น พัฒนานวัตกรรมด�าน
ผลิตภัณฑ�เทคโนโลยี และวิธีการทำงานใหม�ๆ (Innovative) 
การดำเนินธุรกิจอย�างโปร�งใส ตรงไปตรงมา โดยมุ�งยังประโยชน�
ให�แก�ทุกภาคส�วนอย�างเป�นธรรม เพื ่อให� ได�มาซึ ่งผลิตภัณฑ� 
และบริการครบวงจรที ่ช�วยให�การผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนชีวิตความเป�นอยู�ของชุมชน และสังคมเป�นไปอย�างสะอาด 
ปลอดภัยยิ่งขึ้นจากต�นทางสู�ปลายทาง (Clean) และการมุ�งมั่น
พัฒนานวัตกรรมที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมที่สนองความต�องการ
ของอุตสาหกรรมที่มุ �งสู�ความเป�นโรงงานสีเขียว และช�วยเสริม
สร�างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคมโดยรอบโรงแยกอากาศ
BIG (Green)

       BIG มีผลิตภัณฑ�มากมาย อาทิ ออกซิเจน ไนโตรเจน 
อาร�กอน  ไฮโดรเจน  คาร�บอนไดออกไซด�  ก�าซพิเศษ 
และเคมีภัณฑ�เพื่ออุตสาหกรรมอีกมากมาย ซึ่งสามารถส�ง
มอบให�ลูกค�าได�ตามความเหมาะสมกับการใช�งาน

       จากก�าวที ่มั ่นคงทุกก�าวทำให� BIG ขึ ้นเป�นผู �นำใน
อุตสาหกรรมด�วยกำลังการผลิตก�าซเหลวสูงสุด และเครือข�าย
การจัดส�งที่ใหญ�ที่สุดในประเทศไทย และยังมุ�งมั่นพัฒนาธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตที่ยั่งยืน เช�น พลังงานไฮโดรเจนเพื่อ
เชื้อเพลิงแห�งอนาคต และสำหรับก�าวต�อไปของ BIG เรายัง
มุ�งพัฒนานวัตกรรมจากอากาศอย�างต�อเนื่อง และไม�หยุดนิ่ง 
(Infinite Innovation from the Air) เพื่อมุ�งสู�การเติบโต
ขององค�กร และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนชีวิตความเป�นอยู�
ที่ดีของชุมชนสังคม และสิ่งแวดล�อมร�วมกันอย�างยั่งยืน
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       ป�จจุบัน BIG ได�รับการยอมรับในความเป�นผู�นำนวัตกรรม
ก�าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย โดยมีส�วนแบ�งตลาด
เป�นอันดับหนึ่งที่มีกำลังการผลิตก�าซเหลวมากที่สุด และมีส�วนแบ�ง
การตลาดเป�นอันดับหนึ่ง โดยได�รับความเชื่อถือ และไว�วางใจจาก
กลุ�มลูกค�าชั้นนำในอุตสาหกรรมหลากหลาย ความสำเร็จจากการ
เติบโตอย�างก�าวกระโดดของ BIG ในช�วง 5 ป�หลังนี้ มีรากฐาน
มาจากความมุ �งมั ่นตั ้งใจในการคิดค�น พัฒนานวัตกรรมด�าน
ผลิตภัณฑ�เทคโนโลยี และวิธีการทำงานใหม�ๆ (Innovative) 
การดำเนินธุรกิจอย�างโปร�งใส ตรงไปตรงมา โดยมุ�งยังประโยชน�
ให�แก�ทุกภาคส�วนอย�างเป�นธรรม เพื ่อให� ได�มาซึ ่งผลิตภัณฑ� 
และบริการครบวงจรที ่ช�วยให�การผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนชีวิตความเป�นอยู�ของชุมชน และสังคมเป�นไปอย�างสะอาด 
ปลอดภัยยิ่งขึ้นจากต�นทางสู�ปลายทาง (Clean) และการมุ�งมั่น
พัฒนานวัตกรรมที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมที่สนองความต�องการ
ของอุตสาหกรรมที่มุ �งสู�ความเป�นโรงงานสีเขียว และช�วยเสริม
สร�างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคมโดยรอบโรงแยกอากาศ
BIG (Green)

       BIG มีผลิตภัณฑ�มากมาย อาทิ ออกซิเจน ไนโตรเจน 
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มุ�งมั่นเพื่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม 
และสังคมที่ยั่งยืน

       BIG ร�วมพัฒนานวัตกรรมอย�างต�อเนื่อง และไม�มีขีดจำกัด 
เพื่อตอบโจทย�ความต�องการเฉพาะในหลากหลายอุตสาหกรรม 
อาทิ พลังงาน ป�โตรเคมี เหล็ก โลหะ กระจก และเทคโนโลยีเพื่อ
ทำให�ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากขึ ้น โดยการสนับสนุนด�าน
เทคโนโลยีจาก Air Products ซึ่งได�รับการยกย�องว�าเป�นหนึ่งใน
องค�กรนวัตกรรมของโลกจากการจัดอันดับโดยองค�กรชั้นนำ

       ด�วยพลังแห�งนวัตกรรมที ่เกิดจากความคิดสร�างสรรค�ที่
ไม�เคยหยุดนิ่ง ก�อกำเนิดเป�นผลิตภัณฑ�แห�งอนาคตที่พร�อมตอบ
สนองความต�องการของคู�ค�า และสร�างมูลค�าเพิ่มให�หลากหลาย
อุตสาหกรรมเพื ่ออนาคตที ่ก �าวหน�าของอุตสาหกรรมไทย 
และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว�าของคนไทย

       นี่คือพลังนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร�างสรรค� 
ที่พร�อมตอบสนองความต�องการใหม�ๆ ของหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทำให� BIG สามารถเติบโตมาร�วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจได�จนทุกวันนี้ และจะมุ�งเดินหน�าพัฒนา
นวัตกรรมอย�างไม�หยุดนิ่งต�อไป เพื่ออนาคตที่ก�าวหน�า
ของอุตสาหกรรมไทย และเพื ่อคุณภาพชีวิตที ่ด ีกว�า
ของคนไทย 
“Driving Infinite Innovation Towards Sustainability”

Cover Story

       BIG ยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance) ในการดำเนินงาน
มาตลอด 25 ป� ด�วยการบริหารจัดการที ่ โปร�งใส ตรวจสอบได� 
เป�นธรรมต�อผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกฝ�าย ตลอดจนมุ�งมั่นให�บริการ
นวัตกรรมด�านก�าซเทคโนโลยี และโซลูชั่นให�กับลูกค�า เพื่อช�วยลด
ป�ญหาต�างๆ ทั้งด�านการผลิต การใช�พลังงาน และป�ญหาด�าน
สิ่งแวดล�อม เป�นการสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับผลิตภัณฑ�ของลูกค�า
ซึ่งมีส�วนช�วยกระตุ�นให�เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น (Business Values) 
ในขณะเดียวกัน พลังงานก็ถูกใช�อย�างมีประสิทธิภาพ ช�วยลดการ
ปล�อยก�าซเรือนกระจกและของเสีย ส�งผลให�สิ ่งแวดล�อมดีขึ ้น 
(Environmental Stewardship) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส�วน
ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ และพัฒนาสังคมให�มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น (Corporate Social Responsibility) ด�วยการจัดโครงการ
และกิจกรรมทางสังคมอย�างต�อเนื ่อง อาทิ โครงการบริจาค
ก�าซออกซิเจนให�กับโรงพยาบาลต�างๆ โครงการบริจาคก�าซออกซิเจน
เพื่อใช�บำบัดน้ำเสียของเทศบาล  

โครงการบริจาคก�าซไนโตรเจนเพื่อใช�เติมยางรถยนต�ให�กับ
สาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนก�าซไนโตรเจนเพื่อการศึกษา
วิจัยด�านน้ำมันดีเซลชีวภาพสังเคราะห� และก�าซไฮโดรเจน
เพื่อการศึกษาค�นคว�า และวิจัยพลังงานสะอาดให�กับสถาบัน
การศึกษา เป�นต�น
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         บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด ผู�นำธุรกิจก�าซอุตสาหกรรมไทย ประกาศแผนขยายกำลังการผลิตก�าซเหลวเพิ่มจาก 
500 ตันต�อวันเป�น 920 ตันต�อวัน ที่ BIG Integrated Industrial Gas Complex  ศูนย�รวมการผลิตและการให�บริการก�าซอย�าง
ครบวงจรแห�งแรกและแห�งเดียว ที่รวบรวมที่สุดของการให�บริการ และสามารถตอบสนองทุกความต�องการในการใช�งานก�าซอย�าง
แท�จริงด�วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยมี นายวีรพงศ� ไชยเพิ่ม ผู�ว�าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย นายป�ยบุตร จารุเพ็ญ 
กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี ( ฺ ฺBIG) และ นายบรูซ เอ.ชูลท� ผู�อำนวยการกลุ�มธุรกิจ
ก�าซอุตสาหกรรมระหว�างประเทศ บริษัท แอร�โปรดักส� แอนด� เคมิคอลส� จำกัด ร�วมเป�นเกียรติในงานประกาศแผนขยายกำลังการผลิต
ก�าซเหลวมากที่สุดในประเทศไทย ณ คอมเพล็กซ�ก�าซอุตสาหกรรมครบวงจรแห�งแรก และแห�งเดียวในประเทศไทย ของบริษัท 
บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด ณ นิคมเหมราชชลบุรี 

บรรยากาศภายในงาน
เป�นไปอย�างอบอุ�น ลูกค�าให�เกียรติมาร�วม
งานกันอย�างคับคั่ง ทั้งยังได�รับความสนใจจาก
บรรดาสื่อมวลชนหลากหลายสำนัก โดยกิจกรรม
ภายในงานเป�นไปอย�างสนุกสนาน อาทิ

BIG Special Report 

ร�วมสนุกชิงของรางวัล
กับเหล�าพริตตี้สาวสวย

            รุกตลาดก�าซอุตสาหกรรม เป�ดคอมเพล็กซ�ครบวงจรแห�งเดียวในประเทศ 
รุกขยายกำลังการผลิตก�าซเหลวมากที่สุดในไทย
BIG

กิจกรรม Plant tour 
สัมผัสประสบการณ�
ความเป�น “ที่สุด”

การสาธิตการทำไอศครีม
จากไนโตรเจนเหลว

เอร็ดอร�อยไปกับอาหาร
นานาชาติ และผลิตภัณฑ�
จาก In-Season Food
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         บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด ผู�นำธุรกิจก�าซอุตสาหกรรมไทย ประกาศแผนขยายกำลังการผลิตก�าซเหลวเพิ่มจาก 
500 ตันต�อวันเป�น 920 ตันต�อวัน ที่ BIG Integrated Industrial Gas Complex  ศูนย�รวมการผลิตและการให�บริการก�าซอย�าง
ครบวงจรแห�งแรกและแห�งเดียว ที่รวบรวมที่สุดของการให�บริการ และสามารถตอบสนองทุกความต�องการในการใช�งานก�าซอย�าง
แท�จริงด�วยเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยมี นายวีรพงศ� ไชยเพิ่ม ผู�ว�าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย นายป�ยบุตร จารุเพ็ญ 
กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี ( ฺ ฺBIG) และ นายบรูซ เอ.ชูลท� ผู�อำนวยการกลุ�มธุรกิจ
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นานาชาติ และผลิตภัณฑ�
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What’s App.

          อากาศปกติมีก�าซออกซิเจนอยู�ประมาณ 21% นอกจากมนุษย�จะใช�ออกซิเจนในการหายใจ
แล�ว ออกซิเจนยังมีประโยชน�ในการช�วยในการเผาไหม�ของเชื้อเพลิงดังนั้นกระบวนการเผาไหม�ของ
เตาเผาอุตสาหกรรม (Furnaces) จะต�องใช�เชื้อเพลิง และออกซิเจน ซึ่งอากาศปกติจะมีออกซิเจน 
21% ส�วนที่เหลือเป�นไนโตรเจน 79% โดยการเผาไหม� (Combustion) คือการจับกันของคาร�บอน
กับออกซิเจนเท�านั้น ส�วนไนโตรเจนซึ่งเป�นก�าซเฉื่อยนั้นไม�ได�มีส�วนช�วยอะไรเลยในกระบวนการ
เผาไหม� และหลังจากกระบวนการเผาไหม�ซึ่งจะได� น้ำ คาร�บอนไดออกไซด� และไนโตรเจน ถ�าเรา
สามารถกำจัดไนโตรเจนไปได� ก็จะเป�นการเพิ่มสัดส�วนออกซิเจนในเตาเผา ทำให�ประสิทธิภาพของ
การเผาไหม�สมบูรณ�มากขึ้น ได�พลังงานมากขึ้น ช�วยลดการสูญเสียพลังงานความร�อนไปกับไอเสีย 
และช�วยลดการปล�อยไอเสียออกสู�บรรยากาศด�วย ซึ่งมีความจำเป�นอย�างมากกับบริษัทที่ต�องใช�
คาร�บอนเครดิต*

Oxygen usage method

AirAir

FuelFuel FurnaceFurnace
WallWall

OxygenOxygen

Oxygen enrichment

AirAir

FuelFuel

OxygenOxygen
FurnaceFurnace
WallWall

Oxygen lancing (Under-Shot)

OxygenOxygen
FuelFuel

FurnaceFurnace
WallWall

Oxygen burner (Oxy-Fuel)

       ในสถานการณ�ที่ราคาเชื้อเพลิงถีบตัวสูงขึ้นจึงมีการนำก�าซออกซิเจนบริสุทธิ์มาใช�ในกระบวนการเผาไหม�มากขึ้น ซึ่งสามารถช�วยส�งเสริมประสิทธิภาพ
การผลิตหลายประการ เช�น เพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร�อน (Thermal Efficiency) มีปริมาณของไอเสียลดลง ปริมาณการแผ�ความร�อนของก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 
(CO2) และน้ำ (H2O) ซึ่งเป�นผลิตภัณฑ�ที่เกิดจาการเผาไหม� (Product of Combustion) ดีขึ้น และยังลดการใช�เชื้อเพลิงรวมทั้งลดปริมารมลสาร (Emission) 
วิธีการใช�ออกซิเจนร�วมกับเตาเผาไหม�มีอยู� 3 วิธีหลักๆ  ได�แก�

1. Oxygen Enrichment เป�นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนจากปกติ ทำให�อุณหภูมิของเปลวไฟสูงขึ้น ซึ่งจะส�งผลให�ได�ผลผลิต
เพิ่มขึ้น และลดปริมาณการใช�เชื้อเพลิงลง  วิธีนี้ง�ายต�อการติดตั้ง แต�ปริมาณออกซิเจนเพิ่มได�ไม�เกิน 26% เนื่องจากข�อจำกัด
ของตัว burner และความปลอดภัยวิธีนี้จะช�วยลดการใช�พลังงานประมาณ 10% โดยอุตสาหกรรมที่ใช�วิธีนี้ เช�น เตาอบเหล็ก

2. Oxygen Lancing (Under-Shot) เป�นการเติมออกซิเจนมากขึ้นเป�น 35% ที่ตำแหน�งใต� burner block วิธีนี้จะหลีกข�อจำกัด
ของการเพิ่มออกซิเจนจากวิธีแรก และให�ประสิทธิภาพมากกว�าโดยการเพิ่มความร�อนที่เปลวไฟด�านล�างในขณะเดียวกันเปลวไฟ
ด�านบนยังมีอุณหภูมิใกล�เคียงเดิม เป�นการแพร�ความร�อนไปยังผลิตภัณฑ�ที่เราต�องการโดยไม�เพิ่มอุณหภูมิที่หลังคาเตา จึงให�
ผลผลิตเพิ่ม และลดการใช�พลังงานได�มากขึ้นประมาณ 20% โดยเทคนิคนี้จะเป�นการเติมอากาศที่ไม�เพียงพอต�อการเผาไหม� 
และยังง�ายต�อการควบคุมอุณหภูมิเตาหลอม และความดันในเตา อุตสาหกรรมที่เหมาะได�แก� กลุ�มซีเมนต�โรงกระดาษ

3. Oxygen Burner (Oxy-Fuel) เป�นการใช�ออกซิเจน 100% แทนอากาศในกระบวนการเผาไหม�ซึ่งให�คุณลักษณะพิเศษของ
เปลวไฟ ที่มีลักษณะแบนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการหลอมให�มากขึ้น และให�ความร�อนแผ�ไปด�านล�างของผลิตภัณฑ�โดยไม�เพิ่มอุณหภูมิ
หลังคาเตา การติดตั้งทำได�โดยเป�นการติดตั้ง Burner สำหรับเทคนิคนี้ทดแทน Burner ตัวเดิมและอาจต�องปรับเปลี่ยน System 
ใหม�ด�วย วิธีนี้สามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นได� 15-20% และลดการใช�เชื้อเพลิงได�ประมาณ 40% อุตสาหกรรมที่ใช�ได�แก� เตาหลอม
กระจก อลูมิเนียม

         จะเห็นว�ากระบวนการเผาไหม�โดยใช�ออกซิเจน (Oxy-Fuel) นั้น จะช�วยให�ลดการใช�เชื้อเพลิง ปริมาณไอเสียที่เกิดขึ้นลดลง
รวมทั้งเป�นผลให�ปริมาณคาร�บอนไดออกไซด�ที่ปลดปล�อยลดลงเมื่อเทียบกับการเผาไหม�โดยอากาศ และสำหรับการใช�ออกซิเจน
ในกระบวนการเผาไหม�ของเตาเผาอุตสาหกรรม (Furnaces) นั้นจะต�องวางแผน และออกแบบให�เหมาะสมกับอุตสาหกรรมซึ่งมี
ความต�องการการเผาไหม�ที่มีลักษณะแตกต�างกัน ในการติดตั้งระบบการเพิ่มออกซิเจนนั้นต�องคำนึงถึงโครงสร�างเตาเผาหัวเผา 
(Burner) ตลอดจนระบบควบคุม (Control System) ซึ่งควรให�ผู�เชี่ยวชาญด�านเทคนิค และการออกแบบ ทำการติดตั้ง และเดิน
ระบบ พร�อมทั้งการฝ�กอบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต�องเพื่อความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนำไปสู�การเพิ่มกำลัง
การผลิต การลดปริมาณการใช�เชื้อเพลิง และช�วยลดมลภาวะทางอากาศนั่นเอง

* “คาร�บอนเครดิต” คือ ปริมาณก�าซเรือนกระจกที่สามารถลดได�จากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM 
(Clean Development Mechanism) ได�รับการนำมาใช�เพื่อเป�นกลไก สำหรับประเทศที่พัฒนาแล�ว ซึ่งประสบป�ญหาในการลด
ปริมาณก�าซ สามารถซื้อโควต�าคาร�บอนจากผู�ประกอบการในประเทศกำลังพัฒนา ที่มีโครงการพัฒนาที่สะอาด เรียกว�า 
การค�าขายแลกเปลี่ยนก�าซเรือนกระจก10

Linx® gases
    the next generation of welding gases

F

      ใช�ท�อก�าซที่สามารถบรรจุได�มากกว�า 50% 
เมื่อเปรียบเทียบกับท�อก�าซรูปแบบเดิม โดยใช�กรรมวิธี
การจัดก�าซแบบ 200 บาร� ซึ่งทุกท�อก�าซมาพร�อมกับ

Value guard ที่เหมาะสมต�อการใช�งาน
Purity value พิเศษเฉพาะของ 

ช�วยเพิ่มผลผลิต
ช�วยเพิ่มความปลอดภัย

ช�วยปรับปรุงคุณภาพ
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Packaged Gases i-CARE  

BIG มุ�งมั่นเพื่อให�ผลิตภัณฑ� และบริการของเรา 
ช�วยให�ลูกค�ามีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ลดการใช�พลังงาน 
และดำเนินธุรกิจเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

Oxy-Fuel technology
เทคโนโลยีการเผาไหม�แบบใช�ออกซิเจน

นวัตกรรมใหม�ของก�าซสำหรับงานเชื่อม
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เพิ่มขึ้น และลดปริมาณการใช�เชื้อเพลิงลง  วิธีนี้ง�ายต�อการติดตั้ง แต�ปริมาณออกซิเจนเพิ่มได�ไม�เกิน 26% เนื่องจากข�อจำกัด
ของตัว burner และความปลอดภัยวิธีนี้จะช�วยลดการใช�พลังงานประมาณ 10% โดยอุตสาหกรรมที่ใช�วิธีนี้ เช�น เตาอบเหล็ก

2. Oxygen Lancing (Under-Shot) เป�นการเติมออกซิเจนมากขึ้นเป�น 35% ที่ตำแหน�งใต� burner block วิธีนี้จะหลีกข�อจำกัด
ของการเพิ่มออกซิเจนจากวิธีแรก และให�ประสิทธิภาพมากกว�าโดยการเพิ่มความร�อนที่เปลวไฟด�านล�างในขณะเดียวกันเปลวไฟ
ด�านบนยังมีอุณหภูมิใกล�เคียงเดิม เป�นการแพร�ความร�อนไปยังผลิตภัณฑ�ที่เราต�องการโดยไม�เพิ่มอุณหภูมิที่หลังคาเตา จึงให�
ผลผลิตเพิ่ม และลดการใช�พลังงานได�มากขึ้นประมาณ 20% โดยเทคนิคนี้จะเป�นการเติมอากาศที่ไม�เพียงพอต�อการเผาไหม� 
และยังง�ายต�อการควบคุมอุณหภูมิเตาหลอม และความดันในเตา อุตสาหกรรมที่เหมาะได�แก� กลุ�มซีเมนต�โรงกระดาษ

3. Oxygen Burner (Oxy-Fuel) เป�นการใช�ออกซิเจน 100% แทนอากาศในกระบวนการเผาไหม�ซึ่งให�คุณลักษณะพิเศษของ
เปลวไฟ ที่มีลักษณะแบนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการหลอมให�มากขึ้น และให�ความร�อนแผ�ไปด�านล�างของผลิตภัณฑ�โดยไม�เพิ่มอุณหภูมิ
หลังคาเตา การติดตั้งทำได�โดยเป�นการติดตั้ง Burner สำหรับเทคนิคนี้ทดแทน Burner ตัวเดิมและอาจต�องปรับเปลี่ยน System 
ใหม�ด�วย วิธีนี้สามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นได� 15-20% และลดการใช�เชื้อเพลิงได�ประมาณ 40% อุตสาหกรรมที่ใช�ได�แก� เตาหลอม
กระจก อลูมิเนียม

         จะเห็นว�ากระบวนการเผาไหม�โดยใช�ออกซิเจน (Oxy-Fuel) นั้น จะช�วยให�ลดการใช�เชื้อเพลิง ปริมาณไอเสียที่เกิดขึ้นลดลง
รวมทั้งเป�นผลให�ปริมาณคาร�บอนไดออกไซด�ที่ปลดปล�อยลดลงเมื่อเทียบกับการเผาไหม�โดยอากาศ และสำหรับการใช�ออกซิเจน
ในกระบวนการเผาไหม�ของเตาเผาอุตสาหกรรม (Furnaces) นั้นจะต�องวางแผน และออกแบบให�เหมาะสมกับอุตสาหกรรมซึ่งมี
ความต�องการการเผาไหม�ที่มีลักษณะแตกต�างกัน ในการติดตั้งระบบการเพิ่มออกซิเจนนั้นต�องคำนึงถึงโครงสร�างเตาเผาหัวเผา 
(Burner) ตลอดจนระบบควบคุม (Control System) ซึ่งควรให�ผู�เชี่ยวชาญด�านเทคนิค และการออกแบบ ทำการติดตั้ง และเดิน
ระบบ พร�อมทั้งการฝ�กอบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต�องเพื่อความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันนำไปสู�การเพิ่มกำลัง
การผลิต การลดปริมาณการใช�เชื้อเพลิง และช�วยลดมลภาวะทางอากาศนั่นเอง

* “คาร�บอนเครดิต” คือ ปริมาณก�าซเรือนกระจกที่สามารถลดได�จากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM 
(Clean Development Mechanism) ได�รับการนำมาใช�เพื่อเป�นกลไก สำหรับประเทศที่พัฒนาแล�ว ซึ่งประสบป�ญหาในการลด
ปริมาณก�าซ สามารถซื้อโควต�าคาร�บอนจากผู�ประกอบการในประเทศกำลังพัฒนา ที่มีโครงการพัฒนาที่สะอาด เรียกว�า 
การค�าขายแลกเปลี่ยนก�าซเรือนกระจก10

Linx® gases
    the next generation of welding gases

F

      ใช�ท�อก�าซที่สามารถบรรจุได�มากกว�า 50% 
เมื่อเปรียบเทียบกับท�อก�าซรูปแบบเดิม โดยใช�กรรมวิธี
การจัดก�าซแบบ 200 บาร� ซึ่งทุกท�อก�าซมาพร�อมกับ

Value guard ที่เหมาะสมต�อการใช�งาน
Purity value พิเศษเฉพาะของ 

ช�วยเพิ่มผลผลิต
ช�วยเพิ่มความปลอดภัย

ช�วยปรับปรุงคุณภาพ

11

Packaged Gases i-CARE  

BIG มุ�งมั่นเพื่อให�ผลิตภัณฑ� และบริการของเรา 
ช�วยให�ลูกค�ามีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ลดการใช�พลังงาน 
และดำเนินธุรกิจเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม

Oxy-Fuel technology
เทคโนโลยีการเผาไหม�แบบใช�ออกซิเจน

นวัตกรรมใหม�ของก�าซสำหรับงานเชื่อม
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Safety First Attention Please
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บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด ผู�นำธุรกิจก�าซอุตสาหกรรมไทย 
มอบระบบท�อก�าซออกซิเจนเหลวมูลค�ากว�า 3 ล�านบาทให�แก�โรงพยาบาล
มาบตาพุดแห�งใหม� ในโอกาสครบรอบ 25 ป�ของบริษัทฯ สนับสนุนโครงการ
ขยายการให�บริการทางการแพทย� เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชาวมาบตาพุด โดยร�วมออกแบบติดตั้งระบบก�าซออกซิเจนเหลวคุณภาพสูง
และปลอดภัย พร�อมบริการส�งมอบอย�างต�อเนื่องสม่ำเสมอวางใจได� โดยมี
พิธีรับมอบอย�างเป�นทางการ ในงานเป�ดบ�าน เป�ดแผนขยายกำลังการผลิต 
BIG Integrated Industrial Gas Complex  ที่มีกำลังการผลิตก�าซเหลว
มากที่สุด และเป�นศูนย�รวมการผลิตและให�บริการก�าซอุตสาหกรรม
ครบวงจรแห�งแรกและแห�งเดียวในประเทศไทย 

ในภาพ นายป�ยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู�จัดการ 
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี ทำพิธีส�งมอบระบบ
ท�อก�าซออกซิเจนเหลวให�แก�โรงพยาบาลมาบตาพุดแห�งใหม� โดยมี 
นพ. สุรทิน มาลีหวล ผู�อำนวยการโรงพยาบาลมาบตาพุด เป�นตัวแทน
รับมอบ
 

บีไอจี มอบระบบก�าซออกซิเจนสนับสนุน 
รพ. มาบตาพุดแห�งใหม�

บีไอจี ฉลองครบรอบ 25 ป� แห�งการเติบโตร�วมกับลูกค�า 
แสดงวิสัยทัศน�มุ�งพัฒนานวัตกรรมเพื่อทุกอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืน 

การใช�ประโยชน�จากออกซิเจน
- ออกซิเจนการแพทย�
- พลังงานเชื้อเพลิง
- อุตสาหกรรมโลหะ
- อุตสาหกรรมเคมี และป�โตรเลียม
- อุตสาหกรรมกระดาษ
- อุตสาหกรรมการผลิตกระจก 
- อุตสาหกรรมโลหะ เช�น การหลอม
   อลูมิเนียม ทองแดง ทอง ตะกั่ว 
   และซีเมนต� 
- อุตสาหกรรมการบำบัดของเสีย
- อุตสาหกรรมประมง  เป�นต�น

การพิจารณาความปลอดภัย 
อันตรายจากออกซิเจนเหลว คือ อุณหภูมิที่เย็นจัดส�งผลให�
1. ผิวหนังไหม�ได�
2. ความดันที่สูงเกินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของออกซิเจนเหลวอย�างรวดเร็วในบริเวณที่ไม�สามารถระบายได�ทัน    
3. ออกซิเจนอาจเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม�รุนแรง 
4. อุณหภูมิที่ต่ำมากของออกซิเจนเหลว ทำให�โครงสร�างของโลหะสูญเสียความแข็งแรง และเปราะแตกได�ง�าย

       อัตราการขยายตัวอย�างรวดเร็วจากของเหลวเป�นก�าซนั้นอาจทำให�เกิดความดันเกินได� ดังนั้นบริเวณ
ดังกล�าวควรมีการติดตั้งตัวระบายความดัน  ปริมาณออกซิเจนในอากาศเพิ่มขึ้นเล็กน�อยแค�เพียง 23% 
วัตถุซึ่งจุดติดไฟในอากาศได�ง�ายนั้นจะเกิดการลุกไหม�อย�างรุนแรงในออกซิเจน ความเข�มข�นของออกซิเจน
แค�เพียง 23% สามารถลุกไหม�ได�อย�างรวดเร็ว หากเสื้อผ�าที่ถูกออกซิเจนเหลวหกใส� หรือวางไว�ในบริเวณ
ที่มีความเข�มข�นของออกซิเจนสูง สามารถแก�ไขโดยรีบนำไปผึ่งอากาศหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี
อย�างรวดเร็วเป�นเวลาอย�างน�อย 1 ชม. ห�ามสูบบุหรี่ หรืออยู�ใกล�กับเปลวไฟ หรือประกายไฟต�างๆ 
จนแน�ใจว�าเสื้อผ�านั้นปราศจากออกซิเจน 

การจัดการ
• ใช�สารที่ปราศจากไฮโดรคาร�บอนกับออกซิเจนทุกครั้ง
• อย�าให�ส�วนใดส�วนหนึ่งของร�างกายสัมผัสกับท�อ หรืออุปกรณ�กักเก็บของเหลวหรือท�อบรรจุที่ไม�มีฉนวนหุ�มเป�นอันขาด เพราะอุณหภูมิที่เย็นจัดของเนื้อโลหะ
   สามารถทำให�เนื้อเยื่อติดกับภาชนะ และฉีกขาดเมื่อพยายามดึงออก
• ท�อส�ง และอุปกรณ� มีระบบระบายแรงดัน เช�น ติดตั้ง Check Valve หรืออุปกรณ�ป�องกันอย�างอื่น เพื่อป�องกันการย�อนกลับของผลิตภัณฑ�จากท�อสู�ถังบรรจุ
• ติดตั้งอุปกรณ� Pressure Relief ระหว�างท�อส�ง และวาล�วเพื่อป�องกันการตกค�างของของเหลวเย็นจัด หรือไอเย็น
• โลหะบางชนิด อาจเปราะเมื่อเจออุณหภูมิต่ำ จึงห�ามมาใช�งานกับของเหลวเย็นจัด
• ปลายของท�อระบายต�องติดตั้งอยู�ภายนอกอาคาร และระบายก�าซไปยังจุดที่ไม�มีความเสี่ยง
• ใช�รถขนส�งที่เหมาะสม ท�อบรรจุก�าซต�องจัดเก็บในลักษณะแนวตั้งเท�านั้น
• ถ�าพบว�าวาล�วหรือข�อต�อต�างๆ ชำรุดให�เลิกใช�ทันที และติดต�อผู�ขาย
• ห�ามใช�ตัวแปลงข�อต�อ
• สถานีเก็บก�าซเหลว หรือ dewars หากไม�มีการใช�งาน ควรตรวจสอบฝาป�ดดังกล�าวเป�นประจำ 
   ว�าไม�มีน้ำแข็งเกาะจับบนผิวสัมผัสที่เย็นจัด

หาข�อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการจัดการและการจัดเก็บ
ของเหลวเย็นจัดใด�ใน Safetygram-16 
หรือ CGA’s Pamphlet P-12 เรื่อง 

“การจัดการอย�างปลอดภัยกับของเหลวเย็นจัด” 

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส หรือ บีไอจี นำโดย ดร. โชคชัย อักษรนันท� 
(ที่ 7 จากซ�าย) ประธานกรรมการ ดร. พิชิต นิธิวาสิน  (ที่ 5จากซ�าย) 
ประธานบริษัท นายป�ยบุตร จารุเพ็ญ (ที่ 9 จากซ�าย) กรรมการผู�จัดการ 
ร�วมด�วย นาย บรูซ ชูท (ซ�ายสุด) กรรมการบริษัทฯ จาก 
บริษัทแอร�โปรดักส�แอนด�เคมิคอลส� อินคอปอเรชั่น จัดงานเลี้ยงขอบคุณ
ลูกค�าเนื่องในวาระครบรอบ 25 ป�ในแนวคิด “ Driving Infinite 
Innovation Towards Sustainability” ประกาศวิสัยทัศน�มุ�งพัฒนา
นวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และบริการเป�นเลิศ และเป�นมิตร
ต�อสิ่งแวดล�อม เช�น นวัตกรรม Oxygen Combustion เพื่อช�วยประหยัด
พลังงานในการผลิต  และช�วยลดก�าซพิษจากกระบวนการผลิตที่ปล�อยออก
สู�ชั้นบรรยากาศ  เพื่อร�วมพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวร�วมกับลูกค�า ชุมชน 
และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกฝ�ายอย�างยั่งยืน โดยได�รับเกียรติจาก 
ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี (ที่ 6 จากซ�าย) อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป�นประธาน
ในงาน ร�วมด�วย คุณพละ สุขเวช (ที่ 4 จากซ�าย) อดีตผู�ว�าการการป�โตรเลียม
แห�งประเทศไทย พร�อมด�วยพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำจากแวดวงอุตสาหกรรม
ต�างๆ ร�วมเป�นเกียรติในงานอย�างคับคั่ง

การจัดการ และการจัดเก็บ
     ออกซิเจนเหลว

Liquid Oxygen
ลักษณะทั่วไป
     ออกซิเจนเป�นส�วนประกอบของอากาศที่มีมากเป�นอันดับสองรองจากไนโตรเจน ประมาณ 21% 
โดยปริมาตร และเป�นสิ่งจำเป�นในการดำรงชีวิตของมนุษย�และสัตว� ออกซิเจนเหลวมีสีน้ำเงินจางๆ 
และมีอุณหภูมิเย็นจัด (Cryogenic Liquid) ของเหลวเย็นจัดคือก�าซเหลวใดๆ ที่มีจุดเดือดต่ำกว�า 
-38 F (-150 C)  ในขณะที่ออกซิเจนเหลวมีจุดเดือดอยู�ที่  -97.3 F (-183  C)  แม�ไม�จัดเป�นสาร
ไวไฟแต�ออกซิเจนสามารถช�วยให�ติดไฟได�ดี ออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรคาร�บอนและโลหะในรูป 
Oxide ทำให�การเผาไหม�ในออกซิเจนรุนแรงกว�าการเผาไหม�ในอากาศปกติ ดังนั้นอุปกรณ�ที่นำมาใช�
กับออกซิเจนจึงต�องมีความสะอาด เป�นวัสดุที่สามารถทนความร�อนได�สูง และไม�ทำปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนภายใต�การใช�งาน หากเป�นถังบรรจุต�องผลิตตามข�อกำหนดของ American Society 
of Mechanical Engineers (ASME) และถูกออกแบบเพื่อให�สามารถทนต�ออุณหภูมิ และความดัน
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บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด ผู�นำธุรกิจก�าซอุตสาหกรรมไทย 
มอบระบบท�อก�าซออกซิเจนเหลวมูลค�ากว�า 3 ล�านบาทให�แก�โรงพยาบาล
มาบตาพุดแห�งใหม� ในโอกาสครบรอบ 25 ป�ของบริษัทฯ สนับสนุนโครงการ
ขยายการให�บริการทางการแพทย� เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชาวมาบตาพุด โดยร�วมออกแบบติดตั้งระบบก�าซออกซิเจนเหลวคุณภาพสูง
และปลอดภัย พร�อมบริการส�งมอบอย�างต�อเนื่องสม่ำเสมอวางใจได� โดยมี
พิธีรับมอบอย�างเป�นทางการ ในงานเป�ดบ�าน เป�ดแผนขยายกำลังการผลิต 
BIG Integrated Industrial Gas Complex  ที่มีกำลังการผลิตก�าซเหลว
มากที่สุด และเป�นศูนย�รวมการผลิตและให�บริการก�าซอุตสาหกรรม
ครบวงจรแห�งแรกและแห�งเดียวในประเทศไทย 

ในภาพ นายป�ยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู�จัดการ 
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี ทำพิธีส�งมอบระบบ
ท�อก�าซออกซิเจนเหลวให�แก�โรงพยาบาลมาบตาพุดแห�งใหม� โดยมี 
นพ. สุรทิน มาลีหวล ผู�อำนวยการโรงพยาบาลมาบตาพุด เป�นตัวแทน
รับมอบ
 

บีไอจี มอบระบบก�าซออกซิเจนสนับสนุน 
รพ. มาบตาพุดแห�งใหม�

บีไอจี ฉลองครบรอบ 25 ป� แห�งการเติบโตร�วมกับลูกค�า 
แสดงวิสัยทัศน�มุ�งพัฒนานวัตกรรมเพื่อทุกอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล�อมที่ยั่งยืน 

การใช�ประโยชน�จากออกซิเจน
- ออกซิเจนการแพทย�
- พลังงานเชื้อเพลิง
- อุตสาหกรรมโลหะ
- อุตสาหกรรมเคมี และป�โตรเลียม
- อุตสาหกรรมกระดาษ
- อุตสาหกรรมการผลิตกระจก 
- อุตสาหกรรมโลหะ เช�น การหลอม
   อลูมิเนียม ทองแดง ทอง ตะกั่ว 
   และซีเมนต� 
- อุตสาหกรรมการบำบัดของเสีย
- อุตสาหกรรมประมง  เป�นต�น

การพิจารณาความปลอดภัย 
อันตรายจากออกซิเจนเหลว คือ อุณหภูมิที่เย็นจัดส�งผลให�
1. ผิวหนังไหม�ได�
2. ความดันที่สูงเกินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของออกซิเจนเหลวอย�างรวดเร็วในบริเวณที่ไม�สามารถระบายได�ทัน    
3. ออกซิเจนอาจเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม�รุนแรง 
4. อุณหภูมิที่ต่ำมากของออกซิเจนเหลว ทำให�โครงสร�างของโลหะสูญเสียความแข็งแรง และเปราะแตกได�ง�าย

       อัตราการขยายตัวอย�างรวดเร็วจากของเหลวเป�นก�าซนั้นอาจทำให�เกิดความดันเกินได� ดังนั้นบริเวณ
ดังกล�าวควรมีการติดตั้งตัวระบายความดัน  ปริมาณออกซิเจนในอากาศเพิ่มขึ้นเล็กน�อยแค�เพียง 23% 
วัตถุซึ่งจุดติดไฟในอากาศได�ง�ายนั้นจะเกิดการลุกไหม�อย�างรุนแรงในออกซิเจน ความเข�มข�นของออกซิเจน
แค�เพียง 23% สามารถลุกไหม�ได�อย�างรวดเร็ว หากเสื้อผ�าที่ถูกออกซิเจนเหลวหกใส� หรือวางไว�ในบริเวณ
ที่มีความเข�มข�นของออกซิเจนสูง สามารถแก�ไขโดยรีบนำไปผึ่งอากาศหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี
อย�างรวดเร็วเป�นเวลาอย�างน�อย 1 ชม. ห�ามสูบบุหรี่ หรืออยู�ใกล�กับเปลวไฟ หรือประกายไฟต�างๆ 
จนแน�ใจว�าเสื้อผ�านั้นปราศจากออกซิเจน 

การจัดการ
• ใช�สารที่ปราศจากไฮโดรคาร�บอนกับออกซิเจนทุกครั้ง
• อย�าให�ส�วนใดส�วนหนึ่งของร�างกายสัมผัสกับท�อ หรืออุปกรณ�กักเก็บของเหลวหรือท�อบรรจุที่ไม�มีฉนวนหุ�มเป�นอันขาด เพราะอุณหภูมิที่เย็นจัดของเนื้อโลหะ
   สามารถทำให�เนื้อเยื่อติดกับภาชนะ และฉีกขาดเมื่อพยายามดึงออก
• ท�อส�ง และอุปกรณ� มีระบบระบายแรงดัน เช�น ติดตั้ง Check Valve หรืออุปกรณ�ป�องกันอย�างอื่น เพื่อป�องกันการย�อนกลับของผลิตภัณฑ�จากท�อสู�ถังบรรจุ
• ติดตั้งอุปกรณ� Pressure Relief ระหว�างท�อส�ง และวาล�วเพื่อป�องกันการตกค�างของของเหลวเย็นจัด หรือไอเย็น
• โลหะบางชนิด อาจเปราะเมื่อเจออุณหภูมิต่ำ จึงห�ามมาใช�งานกับของเหลวเย็นจัด
• ปลายของท�อระบายต�องติดตั้งอยู�ภายนอกอาคาร และระบายก�าซไปยังจุดที่ไม�มีความเสี่ยง
• ใช�รถขนส�งที่เหมาะสม ท�อบรรจุก�าซต�องจัดเก็บในลักษณะแนวตั้งเท�านั้น
• ถ�าพบว�าวาล�วหรือข�อต�อต�างๆ ชำรุดให�เลิกใช�ทันที และติดต�อผู�ขาย
• ห�ามใช�ตัวแปลงข�อต�อ
• สถานีเก็บก�าซเหลว หรือ dewars หากไม�มีการใช�งาน ควรตรวจสอบฝาป�ดดังกล�าวเป�นประจำ 
   ว�าไม�มีน้ำแข็งเกาะจับบนผิวสัมผัสที่เย็นจัด

หาข�อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการจัดการและการจัดเก็บ
ของเหลวเย็นจัดใด�ใน Safetygram-16 
หรือ CGA’s Pamphlet P-12 เรื่อง 

“การจัดการอย�างปลอดภัยกับของเหลวเย็นจัด” 

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส หรือ บีไอจี นำโดย ดร. โชคชัย อักษรนันท� 
(ที่ 7 จากซ�าย) ประธานกรรมการ ดร. พิชิต นิธิวาสิน  (ที่ 5จากซ�าย) 
ประธานบริษัท นายป�ยบุตร จารุเพ็ญ (ที่ 9 จากซ�าย) กรรมการผู�จัดการ 
ร�วมด�วย นาย บรูซ ชูท (ซ�ายสุด) กรรมการบริษัทฯ จาก 
บริษัทแอร�โปรดักส�แอนด�เคมิคอลส� อินคอปอเรชั่น จัดงานเลี้ยงขอบคุณ
ลูกค�าเนื่องในวาระครบรอบ 25 ป�ในแนวคิด “ Driving Infinite 
Innovation Towards Sustainability” ประกาศวิสัยทัศน�มุ�งพัฒนา
นวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และบริการเป�นเลิศ และเป�นมิตร
ต�อสิ่งแวดล�อม เช�น นวัตกรรม Oxygen Combustion เพื่อช�วยประหยัด
พลังงานในการผลิต  และช�วยลดก�าซพิษจากกระบวนการผลิตที่ปล�อยออก
สู�ชั้นบรรยากาศ  เพื่อร�วมพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวร�วมกับลูกค�า ชุมชน 
และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องทุกฝ�ายอย�างยั่งยืน โดยได�รับเกียรติจาก 
ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี (ที่ 6 จากซ�าย) อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป�นประธาน
ในงาน ร�วมด�วย คุณพละ สุขเวช (ที่ 4 จากซ�าย) อดีตผู�ว�าการการป�โตรเลียม
แห�งประเทศไทย พร�อมด�วยพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำจากแวดวงอุตสาหกรรม
ต�างๆ ร�วมเป�นเกียรติในงานอย�างคับคั่ง

การจัดการ และการจัดเก็บ
     ออกซิเจนเหลว

Liquid Oxygen
ลักษณะทั่วไป
     ออกซิเจนเป�นส�วนประกอบของอากาศที่มีมากเป�นอันดับสองรองจากไนโตรเจน ประมาณ 21% 
โดยปริมาตร และเป�นสิ่งจำเป�นในการดำรงชีวิตของมนุษย�และสัตว� ออกซิเจนเหลวมีสีน้ำเงินจางๆ 
และมีอุณหภูมิเย็นจัด (Cryogenic Liquid) ของเหลวเย็นจัดคือก�าซเหลวใดๆ ที่มีจุดเดือดต่ำกว�า 
-38 F (-150 C)  ในขณะที่ออกซิเจนเหลวมีจุดเดือดอยู�ที่  -97.3 F (-183  C)  แม�ไม�จัดเป�นสาร
ไวไฟแต�ออกซิเจนสามารถช�วยให�ติดไฟได�ดี ออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับไฮโดรคาร�บอนและโลหะในรูป 
Oxide ทำให�การเผาไหม�ในออกซิเจนรุนแรงกว�าการเผาไหม�ในอากาศปกติ ดังนั้นอุปกรณ�ที่นำมาใช�
กับออกซิเจนจึงต�องมีความสะอาด เป�นวัสดุที่สามารถทนความร�อนได�สูง และไม�ทำปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนภายใต�การใช�งาน หากเป�นถังบรรจุต�องผลิตตามข�อกำหนดของ American Society 
of Mechanical Engineers (ASME) และถูกออกแบบเพื่อให�สามารถทนต�ออุณหภูมิ และความดัน
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Co-creation with Guardian 
“Keep in Touch” ฉบับนี้ เรามีโอกาสได�พูดคุยกับ Mr. Gregory Poulson, Vice President – Asia Pacific 
Guardian Industries Corporate Limited  ซึ่ง การ�เดียน และ BIG ได�ดำเนินธุรกิจร�วมกันมานานกว�า 10 ป� ในวาระครบรอบ 
25 ป� ของ BIG ถือเป�นโอกาสอันดีที่ Mr. Gregory Poulson  ให�เกียรติแชร�ประสบการณ�การให�บริการ และเทคโนโลยีของ BIG 
ให�ท�านผู�อ�านได�ทราบกันค�ะ

Mr.Gregory Poulson

Keep in Touch

ภาพรวมของธุรกิจ วิสัยทัศน� และตำแหน�งทางการตลาด
ของการ�เดียนเป�นอย�างไร
การ�เดียนเป�นผู�ผลิต และจำหน�ายธุรกิจกระจกสำหรับอาคาร และงานก�อสร�าง 
เราเป�นหนึ่งในบริษัทผลิตกระจกขนาดใหญ�ของโลก และได�เข�ามาดำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยประมาณ 22 ป�แล�ว ซึ่งเรามีวิสัยทัศน�ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ�
กระจกที่มีคุณภาพสูง และทั้งยังช�วยประหยัดพลังงาน 

การ�เดียน และ BIG เริ่มทำธุรกิจร�วมกันตั้งแต�เมื่อไร 
และทำไมถึงเลือก BIG เป�นคู�ค�า
เราได�เร ิ ่มเป�นพันธมิตรทางธุรกิจกันกับ BIG ในป� 2543 เวลานั ้นเรา
มองหาแนวทางที ่จะใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งเราได�ติดต�อกับ
ผู�จัดจำหน�ายก�าชหลายราย ซึ่งสุดท�ายเราเลือก BIG เพราะ BIG สามารถ
นำเสนอนวัตกรรมที่ตรงกับความต�องการของเรา ซึ่งเรียกว�าเทคโนโลยี
สำหรับการเผาไหม� นอกจากนี ้ทางเลือกที ่ BIG ได�นำเสนอเป�นแนวทาง
ที่มีความยืดหยุ�น และสร�างสรรค�อีกด�วย ซึ่งสามารถช�วยแก�ไขป�ญหาของเรา 
และทำให�เราได�รับประโยชน�เป�นอย�างมาก นับจากนั้นเรากับ BIG ก็ได�เป�น
พันธมิตรทางธุรกิจกันเรื่อยมา

BIG ได�แนะนำนวัตกรรมใหม�ๆ อะไรบ�าง 
ป� 2543 เริ่มจากการใช�เทคโนโลยีที่เรียกว�า Oxy boosting ก�อน ซึ่งในตอนนั้น 
BIG ได�นำเสนอการใช�หัวเผาชนิดใหม� ซึ ่งเราได�เริ ่มตัดสินใจใช�ครั ้งแรก
กับโรงงานของเราที่อำเภอหนองแค สระบุรี และได�ผลออกมาเป�นที่น�าพอใจ 
และในอีก 4-5 ป�ถัดมา BIG ได�กลับมานำเสนอหัวเผาชนิดใหม�ที่มีประสิทธิภาพ
มากกว�าเดิมที่เรียกว�า HRi Burner และเรายินดีที่จะใช�หัวเผาชนิดใหม�ที่มี
ประสิทธิภาพมากกว�าเดิม ซึ่งก็ได�ผลเป�นที่น�าพอใจเช�นกัน และหลังจากนั้น
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เครื่องผลิตก�าซออกซิเจนของ BIG ที่หนองแคเป�นที่แรก และถัดมาคือโรงงาน
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ผลิตได�ทั้งก�าซออกซิเจน และไนโตรเจน ซึ่งเป�นครั้งแรกที่เราทำการติดตั้ง
เครื ่องผลิตก�าซแบบใหม�นี ้ ในโรงงานของเรา ทำให�เราสามารถลดต�นทุน
การผลิตได�มาก 
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ฟ�งเรื่องราวความประทับใจจาก  Mr.Gregory Poulson  กันไปแล�ว  “From the Air for the Air” 
ขอเป�นตัวแทนกล�าวขอบคุณ Guardian, ลูกค�า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท�าน ที่มอบความไว�วางใจ
ให� BIG ได�เป�นส�วนหนึ่งในความสำเร็จมาตลอด 25 ป� และในป�ต�อไป BIG พร�อมที่จะสรรค�สร�างนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อรองรับความต�องการของลูกค�าในอนาคต…Infinite Innovation from the Air 

Keep in Touch

ประโยชน�ที่ได�รับจากการใช�นวัตกรรมจาก BIG
ถือว�าได�ประโยชน�มาก ที ่สำคัญที ่สุดคือการใช�เชื ้อเพลิง
ที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนี้คือ คุณภาพผลิตภัณฑ�
ท ี ่ด ีข ึ ้น สามารถผลิตผลิตภัณฑ� ได � เพิ ่มข ึ ้น แน�นอนว�า
ประส ิทธ ิภาพในการผล ิตด ีข ึ ้นจะทำให �ปร ิมาณการใช �
เชื ้อเพลิงในการผลิตลดลงด�วย อีกทั้งยังสามารถยืดอายุ
การใช�งานของเตาหลอมได� สิ่งเหล�านี้ถือว�าช�วยเราได�มาก
ในกระบวนการผลิตของเรา

 
คุณค�าเฉพาะของ BIG ที่ได�รับทั้งจากผลิตภัณฑ� 
เทคโนโลยี และบริการ 
เราทราบว�ามีผู�ผลิตก�าซหลายราย แต�เราคิดว�า BIG ถือว�า
เป�นที ่ส ุดเหนือกว�ารายอื ่นๆ เพราะสามารถปรับเปลี ่ยน
รูปแบบการทำงานได�ตรงกับความต�องการของเรา และยัง
นำเสนอทางเลือกที ่สร�างสรรค� รวมทั ้งมีความเชี ่ยวชาญ
ทางด�านเทคนิค นำเสนอได�ตรงกับกระบวนการผลิตของเรา 
ถือเป�นรูปแบบเฉพาะที ่บร ิษ ัทก�าซรายอื ่นๆ ไม�สามารถ
นำเสนอได �  ซ ึ ่งจากการได �ร �วมงานก ับท ั ้งฝ �ายเทคน ิค  
และฝ�ายขาย เราเชื่อว�า BIG จะสามารถหาทางออกที่ดีที่สุด
ให�แก�เราได�

ร�วมกล�าวอวยพรในโอกาสที่ BIG ครบรอบ 25 ป� 
และการเติบโตไปด�วยกัน
ก�อนอื่นต�องขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 25 ป� เรารู �สึกยินดี
เป�นอย�างยิ่งที่ ได�เป�นพันธมิตรทางธุรกิจกันมากว�า 10 ป� และจะรักษา
ความสัมพันธ�ที ่ดีต�อกันไปอย�างต�อเนื ่อง เราจะสร�างความแข็งแกร�ง
เป�นทีมร�วมกัน เพื่อสร�างสรรค�นวัตกรรมใหม�ๆ ไปด�วยกัน และนำมา
ซึ่งสิ่งที่ดีต�อลูกค�าของเราทั้งสองบริษัท และเรารอคอยที่จะร�วมแสดง
ความยินดีในอีก 25 ป�ข�างหน�า
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Push Forward

เทคโนโลยีถ�านหินสะอาด
Clean Coal Technology

       เทคโนโลยีถ�านหินสะอาด (Clean Coal Technology) เป�นการพัฒนาด�านเทคโนโลยีการกำจัดหรือลดมลพิษ เพื่อนำถ�านหินมาใช�เป�นเชื้อเพลิง
ให�เกิดประโยชน�สูงสุด โดยให�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุดโดยมีเป�าหมายคือ ไม�มีการปล�อยมลภาวะ และก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ออกสู�
บรรยากาศ หรือที่เรียกว�า Zero Emission

       ป�ญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม�ของถ�านหิน ได�แก� ฝุ�นละออง ซัลเฟอร�ไดออกไซด� ไนโตรเจนออกไซด� และคาร�บอนไดออกไซด� เป�นต�น ป�จจุบัน
เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดได�รับการพัฒนา และสามารถกำจัดป�ญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม�ของถ�านหินได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะป�ญหา
ฝุ�นละออง ก�าซซัลเฟอร� ไดออกไซด� ก�าซไนโตรเจนออกไซด� แต�สำหรับป�ญหาก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ยังอยู�ระหว�างการพัฒนาเทคโนโลยี
ในการควบคุมให�เกิดประสิทธิภาพ

       ฉะนั้นการให�ความสำคัญกับกระบวนการเทคโนโลยีถ�านหินสะอาด (Clean Coal Technology) จึงมีความจำเป�นอย�างยิ่ง เพื่อช�วยลดมลภาวะ
สู�บรรยากาศ และที่สำคัญถ�านหินถือว�าเป�นทรัพยากรพลงังานที่สักวันหนึ่งก็จะหมดไป จึงควรใช�อย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน�ให�มากที่สุด 
โดยให�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด

ประเภทของเทคโนโลยีถ�านหินสะอาด
    1. เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดก�อนการเผาไหม� (Pre-Combustion Technology) เป�นการกำจัดสิ่งเจือปนต�างๆ ออกจากถ�านหิน เช�น ฝุ�นละออง เศษดิน เศษหิน 
    และสารประกอบอนินทรีย� เช�น Pyritic Sulfur เพื่อลดปริมาณเถ�า และกำมะถัน ซึ่งจะช�วยเพิ่มค�าความร�อนของถ�านหินก�อนนำไปเผาไหม�เป�นเชื้อเพลิงต�อไป
    โดยมีวิธีการทำความสะอาดดังกล�าว ได�แก�

    •  การทำความสะอาดโดยวิธีทางกายภาพ (Physical Cleaning) คือ การแยกสารที่ไม�ต�องการ เช�น ฝุ�นละออง เศษดิน เศษหิน และ ไพไรติกซัลเฟอร� 
        (Pyritic Sulfur) ออกจากเนื้อถ�านหิน

    •  การทำความสะอาดโดยวิธีทางเคมี (Chemical Cleaning) คือ การใช�สารเคมีที่มีคุณสมบัติชะล�างแร�ธาตุ และกำมะถันอินทรีย�ซึ่งไม�สามารถกำจัดได�ด�วย
        วิธีการทำความสะอาดทางกายภาพ 

    •  การทำความสะอาดโดยวิธีทางชีวภาพ (Biological Cleaning) คือ การใช�สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช�น แบคทีเรีย และเชื้อรา ในการกำจัดกำมะถันในถ�านหิน

    2. เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดขณะการเผาไหม� (Combustion Technology) เป�นการปรับปรุงเตาเผา 
    และหม�อไอน้ำ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม�ถ�านหิน และลดมลพิษที ่เกิดระหว�างการเผาไหม�
    ซึ่งจะควบคุมไม�ให�มีการปล�อยก�าซมลพิษ (Emission) เทคโนโลยีดังกล�าวได�แก�

    •  Pulverized Fuel Combustion (PFC) คือ วิธีการเผาไหม�ถ�านหินด�วยการบดถ�านหินให�มีขนาดเล็กมาก
        แล�วพ�นเข�าไปในเตาเผาพร�อมอากาศ เมื่อถ�านหินติดไฟจะให�ความร�อนแก�หม�อไอน้ำ ซึ่งไอน้ำจะไปหมุน
        กังหันของเครื ่องกำเนิดไฟฟ�า ในป�จจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีของเตาเผา ทำให�ประสิทธิภาพ
        ในการเผาไหม�ถ�านหินเพิ่มขึ้นถึงประมาณร�อยละ 40

•  Fluidized Bed Combustion (FBC) คือ การนำถ�านหินที่บดจนมีขนาดเล็กมากผสมกับหินปูน พ�นเข�าไปในหม�อไอน้ำพร�อมอากาศร�อนขณะที่ถ�านหินเผาไหม�
    หินปูนจะทำหน�าที่คล�ายฟองน้ำดักจับกำมะถันที่เกิดขึ้น ความร�อนที่เกิดจากการเผาไหม�ถ�านหินจะนำมาต�มน้ำ ทำให�เกิดไอน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ�า

•  Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) คือ การผสมผสานระหว�างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะ
    ถ�านหินให�เป�นก�าซ (Coal Gasification) กับโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วมกังหันก�าซ (Gas Fired 
    Combined Cycle Plant) เข�าด�วยกัน โดยกระบวนการเริ่มจากการนำถ�านหินไปผสมกับไอน้ำ และออกซิเจน
    โดยใช�แรงดัน และอุณหภูมิสูงจนเกิดปฏิกิริยาทางเคมี จะได�ก�าซที่มีส�วนประกอบของคาร�บอนมอนอกไซด� 
    และไฮโดรเจน ก�าซที่นำมาใช�เป�นเชื้อเพลิงนี้ จะผ�านขั้นตอนในการทำให�สะอาด โดยการสกัดฝุ�นละออง
    กำมะถัน และไนโตรเจนออกไป ก�อนที่จะนำไปเผาไหม�

•  Ultra Super Critical (USC) คือ การใช�หม�อกำเนิดไฟฟ�าแรงดันสูง เพื่อกำจัดก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
    ป�จจุบันเทคโนโลยีดังกล�าวอยู�ระหว�างการพัฒนาประสิทธิภาพการใช�งาน

3. เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดหลังการเผาไหม� ( Post-Combustion Technology) 
    เป�นการกำจัดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม� และป�องกันผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม
    ซึ่งจะเกี่ยวข�องกับกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากถ�านหินเผาไหม�แล�วเทคโนโลยี
    ดังกล�าว ได�แก�

•  การกำจัดฝุ�นละออง เมื ่อถ�านหินถูกเผาไหม�จะมีฝุ �นละอองต�างๆ เกิดขึ ้นใน
    กระบวนการ ซึ่งกำจัดโดยการใช�อุปกรณ�เครื่องดักฝุ�นด�วยไฟฟ�า, เครื่องแยกฝุ�น
    แบบลมหมุน หรือเครื่องกรองฝุ�นแบบถุงกรอง

•  Flue Gas Desulfurization (FGD) คือ กระบวนการกำจัดก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด�
    ที่ออกมาพร�อมก�าซทิ ้ง เทคโนโลยีดังกล�าวมี 2 แบบหลักๆ คือ แบบเป�ยก 
    (Wet Type) และแบบแห�ง (Dry Type)  

•  Flue Gas Denitrifurizer คือ กระบวนการกำจัดก�าซไนโตรเจนออกไซด�ในก�าซทิ้ง
    มีเทคโนโลยีหลักๆ คือ Selective Catalytic Reduction (SCR), Two Stage 
    Combustion และ Low NOex Burner แต�อย�างไรก็ตาม เทคโนโลยี SCR นิยม
    ใช�กันแพร�หลายเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง 

4. เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดโดยการแปรสภาพถ�านหิน (Coal Conversion) 
    ป�จจุบันได�มีการพัฒนา ดังนี้

•  Coal Gasification Technology คือ การแปรสภาพถ�านหินให�เป�นก�าซ
    ซึ่งเป�นกระบวนการออกซิเดชั่นถ�านหินเพียงบางส�วน โดยถ�านหินทำ
    ปฏิกิร ิยากับก�าซออกซิเจนหรืออากาศ และไอน้ำภายใต�อุณหภูมิ 
    และความดันสูงให�ก�าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) ซึ่งประกอบด�วยไฮโดรเจน 
    และคาร�บอนไดออกไซด�เป�นส�วนใหญ� ก�าซเชื้อเพลิงที่ได�จะถูกนำมาทำให�
    สะอาด โดยการกำจัดมลพิษก�อนใช�งานนอกจากขบวนการผลิตก�าซเชื้อเพลิง
    ในโรงงานแล�วยังสามารถผลิตก�าซเชื้อเพลิงจากถ�านหินที่อยู�ใต�ดินซึ่งไม�
    คุ�มค�าต�อการขุดขึ้นมา กระบวนการนี้เรียกกว�า Underground Gasification 
    ซึ่งทำโดยการอัดไอน้ำ และออกซิเจนเข�าไปในชั้นถ�านหินผ�านหลุมเจาะจาก
    พื้นผิวดินเมื่อชั้นถ�านหินบางส�วนติดไฟความร�อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม�
    จะทำให�ถ�านหินที่เหลือผลิตก�าซเชื้อเพลิงก�าซที่เกิดขึ้นจะผ�านขึ้นมาตามท�อ 
    และนำไปแยกมลพิษออกก�อนที่จะนำไปใช� 

•  Coal Liquefaction Technology คือ การแปรรูปถ�านหิน ให�อยู�ในรูป
    เชื้อเพลิงเหลว (Liquid Fuel) โดยทั่วไปการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากถ�านหิน 
    ทำได�โดยการแยกคาร�บอนออก (Carbobnisation) หรือการเติมไฮโดรเจน
    เข�าไป (Pyrolysis) เชื้อเพลิงเหลวที่ได�จากถ�านหินสามารถนำมากลั่นใน
    ขบวนการกลั่นน้ำมัน จะได�น้ำมันสำหรับรถยนต� และผลิตภัณฑ�อื่นๆ เช�น 
    พลาสติก และสารละลายต�างๆ (Solvent) 

•  Dimethyl Ether (DME) คือ เทคโนโลยีสังเคราะห�เชื้อเพลิงสะอาดโดยนำ
    ก�าซมีเทน ซึ่งมาจากเหมืองถ�านหิน (CBM) นำมาผ�านกระบวนการสังเคราะห�
    ทำให� ได �ผลิตภัณฑ� คือ DME ซึ ่งค ุณสมบัต ิเปร ียบเสมือน LPG 
    (Liquefied Petroleum Gas) คาร�บอนไดออกไซด� และเมทานอล

       เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดเป�นอีกหนึ่งกระแสที่กำลังได�รับการพัฒนา และนำไปใช�อย�างแพร�หลายมากขึ้นในป�จจุบัน เนื่องจากเป�นการนำเอาถ�านหิน
ซึ่งเป�นเชื้อเพลิงที่ต�นทุนต่ำ และมีปริมาณสำรองมากมาใช�ให�เกิดประโยชน� โดยมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด ในส�วนของ BIG นั้นได�มุ�งมั่นพัฒนา
นวัตกรรมใหม�ๆ  อย�างต�อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีต�างๆ เช�น การพัฒนา Oxy-Fuel Burner สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเผาไหม�ของเชื้อเพลิงประเภทต�างๆ รวมถึงนวัตกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่อาจถูกนำมาใช�ในอนาคต โดยมุ�งหวังที่จะนำไปสู�ความเจริญก�าวหน�า
อย�างยั่งยืน
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Push Forward

เทคโนโลยีถ�านหินสะอาด
Clean Coal Technology

       เทคโนโลยีถ�านหินสะอาด (Clean Coal Technology) เป�นการพัฒนาด�านเทคโนโลยีการกำจัดหรือลดมลพิษ เพื่อนำถ�านหินมาใช�เป�นเชื้อเพลิง
ให�เกิดประโยชน�สูงสุด โดยให�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุดโดยมีเป�าหมายคือ ไม�มีการปล�อยมลภาวะ และก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ออกสู�
บรรยากาศ หรือที่เรียกว�า Zero Emission

       ป�ญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม�ของถ�านหิน ได�แก� ฝุ�นละออง ซัลเฟอร�ไดออกไซด� ไนโตรเจนออกไซด� และคาร�บอนไดออกไซด� เป�นต�น ป�จจุบัน
เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดได�รับการพัฒนา และสามารถกำจัดป�ญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม�ของถ�านหินได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะป�ญหา
ฝุ�นละออง ก�าซซัลเฟอร� ไดออกไซด� ก�าซไนโตรเจนออกไซด� แต�สำหรับป�ญหาก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ยังอยู�ระหว�างการพัฒนาเทคโนโลยี
ในการควบคุมให�เกิดประสิทธิภาพ

       ฉะนั้นการให�ความสำคัญกับกระบวนการเทคโนโลยีถ�านหินสะอาด (Clean Coal Technology) จึงมีความจำเป�นอย�างยิ่ง เพื่อช�วยลดมลภาวะ
สู�บรรยากาศ และที่สำคัญถ�านหินถือว�าเป�นทรัพยากรพลงังานที่สักวันหนึ่งก็จะหมดไป จึงควรใช�อย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน�ให�มากที่สุด 
โดยให�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด

ประเภทของเทคโนโลยีถ�านหินสะอาด
    1. เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดก�อนการเผาไหม� (Pre-Combustion Technology) เป�นการกำจัดสิ่งเจือปนต�างๆ ออกจากถ�านหิน เช�น ฝุ�นละออง เศษดิน เศษหิน 
    และสารประกอบอนินทรีย� เช�น Pyritic Sulfur เพื่อลดปริมาณเถ�า และกำมะถัน ซึ่งจะช�วยเพิ่มค�าความร�อนของถ�านหินก�อนนำไปเผาไหม�เป�นเชื้อเพลิงต�อไป
    โดยมีวิธีการทำความสะอาดดังกล�าว ได�แก�

    •  การทำความสะอาดโดยวิธีทางกายภาพ (Physical Cleaning) คือ การแยกสารที่ไม�ต�องการ เช�น ฝุ�นละออง เศษดิน เศษหิน และ ไพไรติกซัลเฟอร� 
        (Pyritic Sulfur) ออกจากเนื้อถ�านหิน

    •  การทำความสะอาดโดยวิธีทางเคมี (Chemical Cleaning) คือ การใช�สารเคมีที่มีคุณสมบัติชะล�างแร�ธาตุ และกำมะถันอินทรีย�ซึ่งไม�สามารถกำจัดได�ด�วย
        วิธีการทำความสะอาดทางกายภาพ 

    •  การทำความสะอาดโดยวิธีทางชีวภาพ (Biological Cleaning) คือ การใช�สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เช�น แบคทีเรีย และเชื้อรา ในการกำจัดกำมะถันในถ�านหิน

    2. เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดขณะการเผาไหม� (Combustion Technology) เป�นการปรับปรุงเตาเผา 
    และหม�อไอน้ำ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม�ถ�านหิน และลดมลพิษที ่เกิดระหว�างการเผาไหม�
    ซึ่งจะควบคุมไม�ให�มีการปล�อยก�าซมลพิษ (Emission) เทคโนโลยีดังกล�าวได�แก�

    •  Pulverized Fuel Combustion (PFC) คือ วิธีการเผาไหม�ถ�านหินด�วยการบดถ�านหินให�มีขนาดเล็กมาก
        แล�วพ�นเข�าไปในเตาเผาพร�อมอากาศ เมื่อถ�านหินติดไฟจะให�ความร�อนแก�หม�อไอน้ำ ซึ่งไอน้ำจะไปหมุน
        กังหันของเครื ่องกำเนิดไฟฟ�า ในป�จจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีของเตาเผา ทำให�ประสิทธิภาพ
        ในการเผาไหม�ถ�านหินเพิ่มขึ้นถึงประมาณร�อยละ 40

•  Fluidized Bed Combustion (FBC) คือ การนำถ�านหินที่บดจนมีขนาดเล็กมากผสมกับหินปูน พ�นเข�าไปในหม�อไอน้ำพร�อมอากาศร�อนขณะที่ถ�านหินเผาไหม�
    หินปูนจะทำหน�าที่คล�ายฟองน้ำดักจับกำมะถันที่เกิดขึ้น ความร�อนที่เกิดจากการเผาไหม�ถ�านหินจะนำมาต�มน้ำ ทำให�เกิดไอน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ�า

•  Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) คือ การผสมผสานระหว�างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสถานะ
    ถ�านหินให�เป�นก�าซ (Coal Gasification) กับโรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วมกังหันก�าซ (Gas Fired 
    Combined Cycle Plant) เข�าด�วยกัน โดยกระบวนการเริ่มจากการนำถ�านหินไปผสมกับไอน้ำ และออกซิเจน
    โดยใช�แรงดัน และอุณหภูมิสูงจนเกิดปฏิกิริยาทางเคมี จะได�ก�าซที่มีส�วนประกอบของคาร�บอนมอนอกไซด� 
    และไฮโดรเจน ก�าซที่นำมาใช�เป�นเชื้อเพลิงนี้ จะผ�านขั้นตอนในการทำให�สะอาด โดยการสกัดฝุ�นละออง
    กำมะถัน และไนโตรเจนออกไป ก�อนที่จะนำไปเผาไหม�

•  Ultra Super Critical (USC) คือ การใช�หม�อกำเนิดไฟฟ�าแรงดันสูง เพื่อกำจัดก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
    ป�จจุบันเทคโนโลยีดังกล�าวอยู�ระหว�างการพัฒนาประสิทธิภาพการใช�งาน

3. เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดหลังการเผาไหม� ( Post-Combustion Technology) 
    เป�นการกำจัดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม� และป�องกันผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม
    ซึ่งจะเกี่ยวข�องกับกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากถ�านหินเผาไหม�แล�วเทคโนโลยี
    ดังกล�าว ได�แก�

•  การกำจัดฝุ�นละออง เมื ่อถ�านหินถูกเผาไหม�จะมีฝุ �นละอองต�างๆ เกิดขึ ้นใน
    กระบวนการ ซึ่งกำจัดโดยการใช�อุปกรณ�เครื่องดักฝุ�นด�วยไฟฟ�า, เครื่องแยกฝุ�น
    แบบลมหมุน หรือเครื่องกรองฝุ�นแบบถุงกรอง

•  Flue Gas Desulfurization (FGD) คือ กระบวนการกำจัดก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด�
    ที่ออกมาพร�อมก�าซทิ ้ง เทคโนโลยีดังกล�าวมี 2 แบบหลักๆ คือ แบบเป�ยก 
    (Wet Type) และแบบแห�ง (Dry Type)  

•  Flue Gas Denitrifurizer คือ กระบวนการกำจัดก�าซไนโตรเจนออกไซด�ในก�าซทิ้ง
    มีเทคโนโลยีหลักๆ คือ Selective Catalytic Reduction (SCR), Two Stage 
    Combustion และ Low NOex Burner แต�อย�างไรก็ตาม เทคโนโลยี SCR นิยม
    ใช�กันแพร�หลายเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง 

4. เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดโดยการแปรสภาพถ�านหิน (Coal Conversion) 
    ป�จจุบันได�มีการพัฒนา ดังนี้

•  Coal Gasification Technology คือ การแปรสภาพถ�านหินให�เป�นก�าซ
    ซึ่งเป�นกระบวนการออกซิเดชั่นถ�านหินเพียงบางส�วน โดยถ�านหินทำ
    ปฏิกิร ิยากับก�าซออกซิเจนหรืออากาศ และไอน้ำภายใต�อุณหภูมิ 
    และความดันสูงให�ก�าซเชื้อเพลิง (Fuel Gas) ซึ่งประกอบด�วยไฮโดรเจน 
    และคาร�บอนไดออกไซด�เป�นส�วนใหญ� ก�าซเชื้อเพลิงที่ได�จะถูกนำมาทำให�
    สะอาด โดยการกำจัดมลพิษก�อนใช�งานนอกจากขบวนการผลิตก�าซเชื้อเพลิง
    ในโรงงานแล�วยังสามารถผลิตก�าซเชื้อเพลิงจากถ�านหินที่อยู�ใต�ดินซึ่งไม�
    คุ�มค�าต�อการขุดขึ้นมา กระบวนการนี้เรียกกว�า Underground Gasification 
    ซึ่งทำโดยการอัดไอน้ำ และออกซิเจนเข�าไปในชั้นถ�านหินผ�านหลุมเจาะจาก
    พื้นผิวดินเมื่อชั้นถ�านหินบางส�วนติดไฟความร�อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม�
    จะทำให�ถ�านหินที่เหลือผลิตก�าซเชื้อเพลิงก�าซที่เกิดขึ้นจะผ�านขึ้นมาตามท�อ 
    และนำไปแยกมลพิษออกก�อนที่จะนำไปใช� 

•  Coal Liquefaction Technology คือ การแปรรูปถ�านหิน ให�อยู�ในรูป
    เชื้อเพลิงเหลว (Liquid Fuel) โดยทั่วไปการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากถ�านหิน 
    ทำได�โดยการแยกคาร�บอนออก (Carbobnisation) หรือการเติมไฮโดรเจน
    เข�าไป (Pyrolysis) เชื้อเพลิงเหลวที่ได�จากถ�านหินสามารถนำมากลั่นใน
    ขบวนการกลั่นน้ำมัน จะได�น้ำมันสำหรับรถยนต� และผลิตภัณฑ�อื่นๆ เช�น 
    พลาสติก และสารละลายต�างๆ (Solvent) 

•  Dimethyl Ether (DME) คือ เทคโนโลยีสังเคราะห�เชื้อเพลิงสะอาดโดยนำ
    ก�าซมีเทน ซึ่งมาจากเหมืองถ�านหิน (CBM) นำมาผ�านกระบวนการสังเคราะห�
    ทำให� ได �ผลิตภัณฑ� คือ DME ซึ ่งค ุณสมบัต ิเปร ียบเสมือน LPG 
    (Liquefied Petroleum Gas) คาร�บอนไดออกไซด� และเมทานอล

       เทคโนโลยีถ�านหินสะอาดเป�นอีกหนึ่งกระแสที่กำลังได�รับการพัฒนา และนำไปใช�อย�างแพร�หลายมากขึ้นในป�จจุบัน เนื่องจากเป�นการนำเอาถ�านหิน
ซึ่งเป�นเชื้อเพลิงที่ต�นทุนต่ำ และมีปริมาณสำรองมากมาใช�ให�เกิดประโยชน� โดยมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมน�อยที่สุด ในส�วนของ BIG นั้นได�มุ�งมั่นพัฒนา
นวัตกรรมใหม�ๆ  อย�างต�อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีต�างๆ เช�น การพัฒนา Oxy-Fuel Burner สำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเผาไหม�ของเชื้อเพลิงประเภทต�างๆ รวมถึงนวัตกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่อาจถูกนำมาใช�ในอนาคต โดยมุ�งหวังที่จะนำไปสู�ความเจริญก�าวหน�า
อย�างยั่งยืน
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         ในงานสัมมนา  “อาหารฉลากเขียว และนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ�โลก” (Green 
Food and Innovative Materials in Green Food Business) ของศูนย�สร�างสรรค�งานออกแบบ 
(TCDC) พบว�าอุตสาหกรรมอาหารทั้งโลกกว�า 31% สร�างก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ให�กับโลก 
ยิ่งกว�านั้น กลุ�มผู�ผลิตอุตสาหรรมอาหารขนาดใหญ�ดั้งเดิม (Conventional Farming) ก�อให�เกิด
สารเคมีขึ้นบนโลกเป�นอันดับต�นๆ และอาหารที่สร�างขึ้นเพื่อให�เรารับประทานอย�างเอร็ดอร�อยมาก
กว�า 18% ทำให�โลกร�อนขึ้น ป�ญหาในวงการอาหารเหล�านี้ทำให�มีผู�เสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจ
ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม จึงเป�นจุดกำเนิดของ ”อาหารฉลากเขียว” หรือ “Green Food” ที่กำลัง
เป�นที่กล�าวถึงในขณะนี้ 

         อาจารย�ชลธี สีหะอำไพ ผู�ประกอบการและผู�เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก 
และยังเป�นเชฟประจำโรงแรม Marriott Marquis และ The Ritz Carlton ในกรุงนิวยอร�ก กล�าวถึง
การดำเนินธุรกิจแบบ Green Food และบทบาทของนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารฉลากเขียวไว�ดังนี้

       หลายป�ที่ผ�านมา เริ่มมีแนวคิดสร�าง Organic Food ขึ้นให�แพร�หลายในท�องถิ่น และได�ผลเป�นรูปธรรม เช�น ฟาร�มออร�แกนิกเหล�านี้จะปลูกพืช 
หรือเลี้ยงสัตว�ตามวิธีธรรมชาติมากที่สุด เช�น ฟาร�มออร�แกนิกหลายแห�งจะปลูกพืชหลักสลับกับพืชอีกชนิดหนึ่งเพื่อล�อแมลง แทนการใช�สารเคมี
ฆ�าแมลง 

       หรือแม�กระทั่งกลุ�มร�านค�าปลีกอย�าง Whole Foods Market  ได�สร�าง
แบรนด� 365 Everyday Value เพื่อสื่อสารให�ผู�บริโภคสามารถเลือกสินค�า
ออร�แกนิกได�อย�างสะดวกใจ ขยายสู�การสร�างพฤติกรรมของผู�บริโภค
ขึ้นมาใหม� 

       ในป�จจุบันผู�คนส�วนใหญ�ลดการบริโภคอาหารแบบเร�งด�วน กลับสู�วิถี
ดั้งเดิมแบบคนโบราณ ส�งเสริมอาหารจากธรรมชาติ การนำวัตถุดิบชนิด
เดียวให�ปรุงอาหารได�หลายอย�าง(Slow Food) หรือทำกินกันแบบบ�านๆ 
แต�ใช�วัตถุดิบมีคุณภาพ สะอาด และมีความยุติธรรมระหว�างผู �ปลูก 
และคนกิน (Fine Cuisine) มากขึ้น
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อาหารฉลากเขียว
และนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ�โลก

Green Food 
       หลายท�านอาจคิดว�า Green Food คือ อาหารที่ประกอบ
ไปด�วยผักเท�านั้น หากแต� Green Food ในที่นี้ คืออาหารช�วยลด
ภาวะโลกร�อน และปลูกฝ�งให�มนุษย�คำนึงถึงสิ่งที่รับประทานนั้น
สร�างป�ญหาให�กับระบบนิเวศน�หรือไม� ไม�ใช�แค�ผักเท�านั้นที่เป�น 
Green Food แต�การทานเนื้อวัวที่เลี้ยงด�วยหญ�า ทานไก�บ�าน
ที่เลี ้ยงตามวิธีธรรมชาติ ไม�ถูกเร�งสารให�เร็วขึ ้น ก็ถือเป�น 
Green Food ได�เหมือนกัน

       ในสหรัฐมีการทำฟาร�มเกษตรอินทรีย� และเป�นแมสโปรดักท� 
เพราะมีกลไกหรือช�องทางการจัดจำหน�ายหรือ channel 
distribution ที่เป�นระบบ โดยเราต�องรู�ว�าผลผลิตจากมือผู�ผลิต
จะมาเข�าตลาดประเภทไหน ในนิวยอร�กมีการเป�ดพื้นที่ตาม
สวนสาธารณะให�เป�นกรีนมาร�เก็ต ให�คนต�างเมืองเอาของที่เขา
ผลิตได�มาขายในวันเสาร�อาทิตย� หรือเป�ดขายในจุดที่คิดว�า
มีคนสนใจจะมาซื้อ

Green Materials
       การทำธุรกิจที่สนับสนุน Green ไม�ใช�แค�อาหารเท�านั้น ป�จจุบัน
อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก ต�างก็หันมาสนใจการพัฒนา และนำวัสดุ
ไบโอพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป�นวัสดุที่ย�อยสลายง�าย
เข�ามาใช�กันมากขึ้น อย�าง พีแอลเอ ซึ่งเป�นพลาสติกใสที่ ได�จาก
กรดโพลิแลคติก ซึ ่งผลิตจากน้ำตาลอ�อย (Cane Sugar) 
หรือน้ำตาลกลูโคส (Glucose) พลาสติกประเภทนี้ไม�เพียงมีสมบัติ
หลายอย�างคล�ายพลาสติกที่มาจากป�โตรเคมีเท�านั้น แต�ยังสามารถ
ขึ้นรูปโดยใช�เครื่องจักรทั่วไปได�ด�วย โดยเม็ดพลาสติกที่ผลิตจาก
กรดชนิดนี ้ม ีทั ้งที ่ เป�นเม็ดที ่ผลิตโดยใช�กรดโพลิแลคติกล�วน 
กับเม็ดผสม (PLA-Blends) เพื่อให�มีสมบัติตามต�องการ พลาสติก
ชีวภาพประเภทนี้นิยมนำมาผลิตเป�นบรรจุภัณฑ� เช�น ถ�วย ขวด 
กระป�อง เป�นต�น

อีกทั้งยังมีวิธีทางธรรมชาติ มาใช�ลดค�าใช�จ�ายอาหารสำหรับเลี้ยง
สัตว� และเกษตรกรรม โดยการใช�วัตถุดิบอย�างครบวงจรไม�ให�เหลือ
ทิ้งเป�นขยะ เช�น อ�อย นอกจากใช�เป�นวัตถุดิบสำหรับทำน้ำตาล 
และพลาสติกแล�ว ยังนำไปผลิตเป�นพลังงานได�อีก ที่เหลือคือกาก
ของมันสามารถนำมาทำเป�นปุ�ยได� เป�นต�น
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ที่เป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม จึงเป�นจุดกำเนิดของ ”อาหารฉลากเขียว” หรือ “Green Food” ที่กำลัง
เป�นที่กล�าวถึงในขณะนี้ 

         อาจารย�ชลธี สีหะอำไพ ผู�ประกอบการและผู�เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก 
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การดำเนินธุรกิจแบบ Green Food และบทบาทของนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารฉลากเขียวไว�ดังนี้

       หลายป�ที่ผ�านมา เริ่มมีแนวคิดสร�าง Organic Food ขึ้นให�แพร�หลายในท�องถิ่น และได�ผลเป�นรูปธรรม เช�น ฟาร�มออร�แกนิกเหล�านี้จะปลูกพืช 
หรือเลี้ยงสัตว�ตามวิธีธรรมชาติมากที่สุด เช�น ฟาร�มออร�แกนิกหลายแห�งจะปลูกพืชหลักสลับกับพืชอีกชนิดหนึ่งเพื่อล�อแมลง แทนการใช�สารเคมี
ฆ�าแมลง 

       หรือแม�กระทั่งกลุ�มร�านค�าปลีกอย�าง Whole Foods Market  ได�สร�าง
แบรนด� 365 Everyday Value เพื่อสื่อสารให�ผู�บริโภคสามารถเลือกสินค�า
ออร�แกนิกได�อย�างสะดวกใจ ขยายสู�การสร�างพฤติกรรมของผู�บริโภค
ขึ้นมาใหม� 

       ในป�จจุบันผู�คนส�วนใหญ�ลดการบริโภคอาหารแบบเร�งด�วน กลับสู�วิถี
ดั้งเดิมแบบคนโบราณ ส�งเสริมอาหารจากธรรมชาติ การนำวัตถุดิบชนิด
เดียวให�ปรุงอาหารได�หลายอย�าง(Slow Food) หรือทำกินกันแบบบ�านๆ 
แต�ใช�วัตถุดิบมีคุณภาพ สะอาด และมีความยุติธรรมระหว�างผู �ปลูก 
และคนกิน (Fine Cuisine) มากขึ้น
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อาหารฉลากเขียว
และนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ�โลก

Green Food 
       หลายท�านอาจคิดว�า Green Food คือ อาหารที่ประกอบ
ไปด�วยผักเท�านั้น หากแต� Green Food ในที่นี้ คืออาหารช�วยลด
ภาวะโลกร�อน และปลูกฝ�งให�มนุษย�คำนึงถึงสิ่งที่รับประทานนั้น
สร�างป�ญหาให�กับระบบนิเวศน�หรือไม� ไม�ใช�แค�ผักเท�านั้นที่เป�น 
Green Food แต�การทานเนื้อวัวที่เลี้ยงด�วยหญ�า ทานไก�บ�าน
ที่เลี ้ยงตามวิธีธรรมชาติ ไม�ถูกเร�งสารให�เร็วขึ ้น ก็ถือเป�น 
Green Food ได�เหมือนกัน

       ในสหรัฐมีการทำฟาร�มเกษตรอินทรีย� และเป�นแมสโปรดักท� 
เพราะมีกลไกหรือช�องทางการจัดจำหน�ายหรือ channel 
distribution ที่เป�นระบบ โดยเราต�องรู�ว�าผลผลิตจากมือผู�ผลิต
จะมาเข�าตลาดประเภทไหน ในนิวยอร�กมีการเป�ดพื้นที่ตาม
สวนสาธารณะให�เป�นกรีนมาร�เก็ต ให�คนต�างเมืองเอาของที่เขา
ผลิตได�มาขายในวันเสาร�อาทิตย� หรือเป�ดขายในจุดที่คิดว�า
มีคนสนใจจะมาซื้อ

Green Materials
       การทำธุรกิจที่สนับสนุน Green ไม�ใช�แค�อาหารเท�านั้น ป�จจุบัน
อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก ต�างก็หันมาสนใจการพัฒนา และนำวัสดุ
ไบโอพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป�นวัสดุที่ย�อยสลายง�าย
เข�ามาใช�กันมากขึ้น อย�าง พีแอลเอ ซึ่งเป�นพลาสติกใสที่ ได�จาก
กรดโพลิแลคติก ซึ ่งผลิตจากน้ำตาลอ�อย (Cane Sugar) 
หรือน้ำตาลกลูโคส (Glucose) พลาสติกประเภทนี้ไม�เพียงมีสมบัติ
หลายอย�างคล�ายพลาสติกที่มาจากป�โตรเคมีเท�านั้น แต�ยังสามารถ
ขึ้นรูปโดยใช�เครื่องจักรทั่วไปได�ด�วย โดยเม็ดพลาสติกที่ผลิตจาก
กรดชนิดนี ้ม ีทั ้งที ่ เป�นเม็ดที ่ผลิตโดยใช�กรดโพลิแลคติกล�วน 
กับเม็ดผสม (PLA-Blends) เพื่อให�มีสมบัติตามต�องการ พลาสติก
ชีวภาพประเภทนี้นิยมนำมาผลิตเป�นบรรจุภัณฑ� เช�น ถ�วย ขวด 
กระป�อง เป�นต�น

อีกทั้งยังมีวิธีทางธรรมชาติ มาใช�ลดค�าใช�จ�ายอาหารสำหรับเลี้ยง
สัตว� และเกษตรกรรม โดยการใช�วัตถุดิบอย�างครบวงจรไม�ให�เหลือ
ทิ้งเป�นขยะ เช�น อ�อย นอกจากใช�เป�นวัตถุดิบสำหรับทำน้ำตาล 
และพลาสติกแล�ว ยังนำไปผลิตเป�นพลังงานได�อีก ที่เหลือคือกาก
ของมันสามารถนำมาทำเป�นปุ�ยได� เป�นต�น
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Just so you know

New Mega
Trends

แนวโน�มใหญ� ในโลกใหม�

Mega Trend 1: Urbanisation – “City as a Customer”
เมืองคือลูกค�า เมืองใหญ�ในประเทศต�างๆ ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา
อย�างรวดเร็ว จะขับเคลื่อนความก�าวหน�าในอนาคต เช�น กรุงโซล-เกาหลีใต�, 
กรุงบรัสเซลส�-เบลเยี่ยม, กรุงบูดาเปสท�-ฮังการี เป�นต�น แนวคิดเมืองเป�นลูกค�านี้ 
ทำให�มุมมองของโมเดลธุรกิจต�างไปจากเดิม จาก B2B, B2C กลายเป�นแบบใหม�
ที ่จะขอเรียกว�าเป�น B2U (Business to Urban) ก็แล�วกัน ยกตัวอย�างเช�น 
Siemens เป�นผู�ให�บริการทางด�านเทคโนโลยีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช�น ระบบไฟฟ�า 
การคมนาคมขนส�ง การก�อสร�าง ฯลฯ ให�แก�เมืองที่เป�นลูกค�า เป�นต�น

Mega Trend 2: Smart is the New Green
เทคโนโลยีสมัยใหม�ที่เป�นอัจฉริยะต�องสอดคล�องกับแนวคิดสีเขียว นั่นคือนวัตกรรม
ที่ห�วงใยโลก และสิ่งแวดล�อม ซึ่งจะเกิดขึ้นได�จากการมาบรรจบกันของเทคโนโลยี
จากผู�เล�นในอุตสาหกรรม IT รายต�างๆ ซึ่งนำมาสู�นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป�น
อัจฉริยะเพื ่อโลกสีเขียว เช�น smart car, smart phone, smart energy, 
smart medical, smart material, smart city ฯลฯ

Mega Trend 3: Social Trends
แนวโน�มกลุ�มสังคมใหม� คนในสังคมจะถูกแบ�งกลุ�ม และจัดประเภทออกเป�นเซ็กเมนต�
ต�างๆ ที่มีชื่อเรียกแปลกๆ มากมาย ตามลักษณะทางประชากรศาสตร� ภูมิศาสตร� 
พฤติกรรมศาสตร� วัฒนธรรม เทคโนโลยี เช�น Geo-socialisation, Robo-slaves, 
She-conomy, Ageing Population, Reverse Brain Drain, Middle bulge, 
Generational Political Shift  ฯลฯ

Mega Trend 4: Economic Trends
แนวโน�มเศรษฐกิจใหม� จะมีผู�เล�นหน�าใหม�ในระบบเศรษฐกิจโลกที่เข�ามามีบทบาทมากขึ้น 
นั่นคือ ประเทศและกลุ�มประเทศต�างๆ ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างรวดเร็ว 
เช�น บราซิล รัสเซีย จีน อินเดีย ตุรกี เม็กซิโก โปแลนด� อียิปต� แอฟริกาใต� รวมทั้ง
ประเทศไทย และกลุ�มอาเซียนที่มีจำนวนประชากรสูง กลุ�มประเทศเหล�านี้จะกลายเป�น 
The Next Game Changers ภายในป� 2025 หากยังรักษาอัตราเติบโตได�อย�างต�อเนื่อง

Mega Trend 5: Connectivity & Convergence
การเชื่อมต�อและการมาบรรจบกันของเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ� ในป� 
2020 จะมีอุปกรณ�เชื่อมต�อถึงกันได�มากกว�า 8 หมื่นล�านเครื่อง และผู�ใช�อินเตอร�เน็ต
จะมีประชากร 5 พันล�านคน เทคโนโลยีที่จะเชื่อมต�อ และบรรจบถึงกันได�ระหว�าง
อุตสาหกรรม ได�แก� พลังงาน สิ่งแวดล�อม ยานยนต� การบิน การก�อสร�าง สารสนเทศ
และการสื่อสาร เฮลท�แคร� เคมิคัล ฯลฯ ตัวอย�างเช�น ยานพาหนะที่ไม�ต�องใช�คนขับ เป�นต�น

Mega Trend 6: Innovating to Zero
นวัตกรรมเพื่อความเป�นศูนย� หมายถึง การคิดค�นอะไรใหม�ๆ  ภายใต�แนวคิดของการ
ตัดลดสิ่งที่ไม�จำเป�นหรือไม�ต�องการให�น�อยลงเรื่อยๆ จนเหลือ 0 หรือไม�มีเลยดีที่สุด 
ในป� 2020 ซีโร�คอนเซปท�นี้จะแพร�กระจายจนได�ออกมาเป�นนวัตกรรมต�างๆ ได�แก� 
Zero Defects, Zero Faults, Zero Waste/Emissions, Zero Emails, Zero 
Emissions from Cars, Zero Accidents, Zero Crime Rates ฯลฯ

Mega Trend 7: New Business Models - Value for Many
โมเดลธุรกิจใหม� เปลี่ยนจากคุณค�าทางตัวเงิน (Value for money) มาเป�นคุณค�า
สำหรับหลายคน (Value for Many) นั่นคือ ธุรกิจยุคใหม�จะต�องคำนึงถึงสังคมมากขึ้น 
ไม�เน�นกำไรสูงสุด แต�ต�องตอบโจทย�ทางสังคมได�ด�วย หรือถ�าจะให�ดีก็เป�นกิจการเพื่อ
สังคมไปเลย เป�นการสร�างโอกาสให�กับคนระดับชนชั้นที่อยู�บนฐานของป�รามิดให�ได�รับ
โอกาสในการเข�าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวอย�าง เช�น Freemium, Group Buying, 
Micro Finance, Affordable Healthcare, Sharing - what is yours is mine 
ฯลฯ เป�นการทำธุรกิจบนฐานคิดเกี่ยวกับชุมชนและสังคมนั่นเอง

Mega Trend 8: Health, Wellness and Wellbeing
สุขภาพ และชีวิตความเป�นอยู�ที่ดี การให�ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษย�ที่ลึกซึ้ง
มากขึ้น โดยคำนึงถึงมุมมอง 3 ด�าน ได�แก� ร�างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ สุขภาพ 
และชีวิตความเป�นอยู�ที่ดีจะต�องมีครบทั้ง 3 ด�านนี้ แนวโน�มนี้จะทำให�เกิดการพัฒนา
ด�านวิทยาการทางการแพทย� และสุขภาพต�างๆ ในอนาคต เช�น Nutraceutical, 
E-Health/M-Health,  Health Kiosks, Cybernetics, Healthcare Tourism, 
Wonder Drugs, Non-Invasive Surgery, Gene Therapy ฯลฯ

Mega Trend 9: High Speed Rail
การเดินทางระบบรางความเร็วสูง ในอนาคตรถไฟความเร็วสูงจะไม�เพียงแค�เชื่อมต�อ
ระหว�างเมืองและประเทศเท�านั้น แต�ยังจะเชื่อมทวีปเข�าด�วยกัน ก�อให�เกิดโอกาสทาง
การค�าและเศรษฐกิจใหม�ๆ  มากมาย ประเทศที่มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงมากขึ้น
ในอนาคตก็คือ จีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และรัสเซยี

Mega Trend 10: eMobility
การเคลื่อนย�ายด�วยระบบไฟฟ�า ตัวอย�างที่เห็นได�ชัดเจนก็คือ อุตสาหกรรมยานยนต� 
ที่จะเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนจากน้ำมันมาเป�นพลังงานไฟฟ�า โดยการ
เติมพลังงานขับเคลื่อนใหม�ได�ด�วยการชาร�จไฟฟ�าเข�าไปในแบตเตอรี่ ในอนาคตนอกจาก
จะมีป��มเติมน้ำมันเติมแก็สแล�วจะต�องมีสถานีให�บริการเติมไฟฟ�าด�วย และเทคโนโลยี
ยุคต�อไปก็จะพัฒนาไปเป�นการชาร�จแบบไร�สาย (Wireless charging)

        เข�าสู�ไตรมาสที่สามของป�แล�ว อีกไม�กี่เดือนก็จะก�าวเข�าศักราชใหม� และเพื่อเป�นการ
เตรียมความพร�อมรับมือกระแสใหม�ๆ ที่จะเข�ามาในป�หน�า Just so you know ฉบับนี้ 
จึงขอหยิบเอาแนวโน�มในกระแสโลกจากหนังสือ New Mega Trends : Implications 
for our Future Lives แต�งโดย Sarwant Singh (2012) ที่กล�าวถึงแนวโน�ม และโอกาส
จากระดับมหัพภาคสู �จุลภาคที ่มีผลกระทบทำให�เกิดการเปลี ่ยนแปลงในด�านต�างๆ 
เช�น ธุรกิจในอนาคต วัฒนธรรม และชีวิตความเป�นอยู�ของผู�คนในสังคม
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New Trend

     เพื่อทำความเข�าใจกับคลาวด�คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ลองนึกภาพ
ก�อนเมฆ ซึ่งมีมากมายกระจัดกระจายอยู�บนท�องฟ�า แล�วจินตนาการไปว�า มีเมฆ
ก�อนหนึ่งที่เราสามารถจับจองเป�นเจ�าของได� สามารถเอาอะไรก็ได�ไปเก็บไว�บนเมฆ
ของเรา เช�น  วีดีโอ รูปภาพ เพลง ไฟล�ข�อมูล เมื่อเราต�องการใช�ก็สามารถเข�าไป
ใช�งานได�ทันที

     ทุกวันนี้เทคโนโลยีเริ่มเข�ามามีบทบาทในชีวิตออนไลน�มากยิ่งขึ้น  การใช�งาน
คอมพิวเตอร�ในยุคต�อไปไม�ใช�รูปแบบเดิมๆ ที่ต�องเก็บไฟล�ทุกอย�างไว�ในฮาร�ดดิสก� 
แต�ขยับไปสู�เทคโนโลยีที่เรียกว�า "คลาวด�คอมพิวติ้ง" (Cloud Computing) 
ซึ่งทำงานผ�านเทคโนโลยีเสมือน หรือ Virtualization เป�นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย�
ขององค�กรทั้งในเรื่องของการลงทุนด�านเทคโนโลยี เรื่องประสิทธิภาพการใช�งาน
ระบบ และรวมถึงรูปแบบการทำงานในโลกสมัยใหม�ที่สามารถทำงานได�ทุกที่
ทุกเวลา ไม�ว�าจะอยู�ในที่เดียวกันหรืออาจอยู�คนละซีกโลก  

     หลายคนคงได�ใช� “คลาวด�คอมพิวติ้ง” ไปบ�างแล�ว โดยไม�รู�ตัวด�วยซ้ำไปว�า
นี่คือเทคโนโลยีคลาวด�แบบหนึ่ง ป�จจุบันมีผู�ให�บริการต�างๆ ผ�านเทคโนโลยีก�อนเมฆ 
(Cloud Service)  มากมายหลายค�าย และหลายรูปแบบ  โดยการให�บริการหลักๆ 
ได�แก� บริการด�านรับฝากไฟล� และบริการด�านแอพพลิเคชั่น

     ผู�ให�บริการด�านรับฝากไฟล�ในรูปแบบ Cloud Storage ก็มีให�เลือกใช�หลาย
แห�ง แต�ที่คุ�นหูมากที่สุดก็คือ Dropbox ซึ่งให�บริการรับฝากไฟล� และแชร�ไฟล�
ให�คนอื่นๆ ได� ข�อดีก็คือ การใช�งานง�าย แทบไม�ต�างจากการ

จัดการไฟล�ในคอมพิวเตอร�ของเราเลย มีระบบการซิงโครไนซ�อัตโนมัติเช�น 
เราจัดเก็บไฟล�เอกสารรูปแบบ .doc ไว�บน Dropbox เราก็สามารถเข�าไป
เป�ดมาพิมพ�งานต�อได�ทันที และเมื่อเราต�องการหยุดพักก็เพียงแค�บันทึก 
ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล�ไปเก็บไว�ใน Dropbox ให�อัตโนมัติ จากนั้นเรา
ก็สามารถใช�คอมพิวเตอร�เครื่องอื่น หรืออุปกรณ�อื่นๆ เช�น สมาร�ทโฟน
หรือแท็บเล็ตเรียกใช�ไฟล�เอกสารดังกล�าวมาเป�ดอ�านหรือแก�ไขไฟล�
ที่จัดเก็บไว�ได�

     ส�วนบริการ Cloud Service ด�านแอพพลิเคชั่น เช�น บริการ Google 
Docs ที่มีโปรแกรมเอกสารคล�ายๆ กับทางฝ��งของ Microsoft Office 
โดยเราสามารถเข�าไปสร�างเอกสาร ใช�งาน และแก�ไขไฟล�ได� โดยไม�ต�องพึ่งพา
โปรแกรมในคอมพิวเตอร� หรือสมาร�ทโฟน ขอเพียงเชื่อมต�ออินเตอร�เน็ต
ก็สามารถทำงานได�ทันที  นอกจากนี้ยังสามารถแชร� ไฟล�เอกสารให�
กับคนอื่นๆ มาเป�ดใช�เพื่อช�วยกันทำงานได�

     สิ่งสำคัญของการใช�งาน “คลาวด�คอมพิวติ้ง” คือ ต�องอาศัยอินเตอร�เน็ต
ดังนั้น การทำงานจะช�า หรือเร็วจึงขึ้นอยู�กับความเร็วในการเชื่อมต�อ
อินเตอร�เน็ต และเมื่อต�องใช�งานสำคัญๆ อย�าเพิ่งไว�ใจความสามารถในการ
เข�าถึงอินเตอร�เน็ตในที ่ต �างๆ ที ่ ไม�เคยไป เพราะหากไร�สัญญาณ
อินเตอร�เน็ตเราก็อาจหาเมฆไม�เจอสักก�อนเช�นกัน

คลาวด�คอมพิวติ้ง 
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Just so you know

New Mega
Trends

แนวโน�มใหญ� ในโลกใหม�

Mega Trend 1: Urbanisation – “City as a Customer”
เมืองคือลูกค�า เมืองใหญ�ในประเทศต�างๆ ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมา
อย�างรวดเร็ว จะขับเคลื่อนความก�าวหน�าในอนาคต เช�น กรุงโซล-เกาหลีใต�, 
กรุงบรัสเซลส�-เบลเยี่ยม, กรุงบูดาเปสท�-ฮังการี เป�นต�น แนวคิดเมืองเป�นลูกค�านี้ 
ทำให�มุมมองของโมเดลธุรกิจต�างไปจากเดิม จาก B2B, B2C กลายเป�นแบบใหม�
ที ่จะขอเรียกว�าเป�น B2U (Business to Urban) ก็แล�วกัน ยกตัวอย�างเช�น 
Siemens เป�นผู�ให�บริการทางด�านเทคโนโลยีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช�น ระบบไฟฟ�า 
การคมนาคมขนส�ง การก�อสร�าง ฯลฯ ให�แก�เมืองที่เป�นลูกค�า เป�นต�น

Mega Trend 2: Smart is the New Green
เทคโนโลยีสมัยใหม�ที่เป�นอัจฉริยะต�องสอดคล�องกับแนวคิดสีเขียว นั่นคือนวัตกรรม
ที่ห�วงใยโลก และสิ่งแวดล�อม ซึ่งจะเกิดขึ้นได�จากการมาบรรจบกันของเทคโนโลยี
จากผู�เล�นในอุตสาหกรรม IT รายต�างๆ ซึ่งนำมาสู�นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป�น
อัจฉริยะเพื ่อโลกสีเขียว เช�น smart car, smart phone, smart energy, 
smart medical, smart material, smart city ฯลฯ

Mega Trend 3: Social Trends
แนวโน�มกลุ�มสังคมใหม� คนในสังคมจะถูกแบ�งกลุ�ม และจัดประเภทออกเป�นเซ็กเมนต�
ต�างๆ ที่มีชื่อเรียกแปลกๆ มากมาย ตามลักษณะทางประชากรศาสตร� ภูมิศาสตร� 
พฤติกรรมศาสตร� วัฒนธรรม เทคโนโลยี เช�น Geo-socialisation, Robo-slaves, 
She-conomy, Ageing Population, Reverse Brain Drain, Middle bulge, 
Generational Political Shift  ฯลฯ

Mega Trend 4: Economic Trends
แนวโน�มเศรษฐกิจใหม� จะมีผู�เล�นหน�าใหม�ในระบบเศรษฐกิจโลกที่เข�ามามีบทบาทมากขึ้น 
นั่นคือ ประเทศและกลุ�มประเทศต�างๆ ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างรวดเร็ว 
เช�น บราซิล รัสเซีย จีน อินเดีย ตุรกี เม็กซิโก โปแลนด� อียิปต� แอฟริกาใต� รวมทั้ง
ประเทศไทย และกลุ�มอาเซียนที่มีจำนวนประชากรสูง กลุ�มประเทศเหล�านี้จะกลายเป�น 
The Next Game Changers ภายในป� 2025 หากยังรักษาอัตราเติบโตได�อย�างต�อเนื่อง

Mega Trend 5: Connectivity & Convergence
การเชื่อมต�อและการมาบรรจบกันของเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ� ในป� 
2020 จะมีอุปกรณ�เชื่อมต�อถึงกันได�มากกว�า 8 หมื่นล�านเครื่อง และผู�ใช�อินเตอร�เน็ต
จะมีประชากร 5 พันล�านคน เทคโนโลยีที่จะเชื่อมต�อ และบรรจบถึงกันได�ระหว�าง
อุตสาหกรรม ได�แก� พลังงาน สิ่งแวดล�อม ยานยนต� การบิน การก�อสร�าง สารสนเทศ
และการสื่อสาร เฮลท�แคร� เคมิคัล ฯลฯ ตัวอย�างเช�น ยานพาหนะที่ไม�ต�องใช�คนขับ เป�นต�น

Mega Trend 6: Innovating to Zero
นวัตกรรมเพื่อความเป�นศูนย� หมายถึง การคิดค�นอะไรใหม�ๆ  ภายใต�แนวคิดของการ
ตัดลดสิ่งที่ไม�จำเป�นหรือไม�ต�องการให�น�อยลงเรื่อยๆ จนเหลือ 0 หรือไม�มีเลยดีที่สุด 
ในป� 2020 ซีโร�คอนเซปท�นี้จะแพร�กระจายจนได�ออกมาเป�นนวัตกรรมต�างๆ ได�แก� 
Zero Defects, Zero Faults, Zero Waste/Emissions, Zero Emails, Zero 
Emissions from Cars, Zero Accidents, Zero Crime Rates ฯลฯ

Mega Trend 7: New Business Models - Value for Many
โมเดลธุรกิจใหม� เปลี่ยนจากคุณค�าทางตัวเงิน (Value for money) มาเป�นคุณค�า
สำหรับหลายคน (Value for Many) นั่นคือ ธุรกิจยุคใหม�จะต�องคำนึงถึงสังคมมากขึ้น 
ไม�เน�นกำไรสูงสุด แต�ต�องตอบโจทย�ทางสังคมได�ด�วย หรือถ�าจะให�ดีก็เป�นกิจการเพื่อ
สังคมไปเลย เป�นการสร�างโอกาสให�กับคนระดับชนชั้นที่อยู�บนฐานของป�รามิดให�ได�รับ
โอกาสในการเข�าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวอย�าง เช�น Freemium, Group Buying, 
Micro Finance, Affordable Healthcare, Sharing - what is yours is mine 
ฯลฯ เป�นการทำธุรกิจบนฐานคิดเกี่ยวกับชุมชนและสังคมนั่นเอง

Mega Trend 8: Health, Wellness and Wellbeing
สุขภาพ และชีวิตความเป�นอยู�ที่ดี การให�ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษย�ที่ลึกซึ้ง
มากขึ้น โดยคำนึงถึงมุมมอง 3 ด�าน ได�แก� ร�างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ สุขภาพ 
และชีวิตความเป�นอยู�ที่ดีจะต�องมีครบทั้ง 3 ด�านนี้ แนวโน�มนี้จะทำให�เกิดการพัฒนา
ด�านวิทยาการทางการแพทย� และสุขภาพต�างๆ ในอนาคต เช�น Nutraceutical, 
E-Health/M-Health,  Health Kiosks, Cybernetics, Healthcare Tourism, 
Wonder Drugs, Non-Invasive Surgery, Gene Therapy ฯลฯ

Mega Trend 9: High Speed Rail
การเดินทางระบบรางความเร็วสูง ในอนาคตรถไฟความเร็วสูงจะไม�เพียงแค�เชื่อมต�อ
ระหว�างเมืองและประเทศเท�านั้น แต�ยังจะเชื่อมทวีปเข�าด�วยกัน ก�อให�เกิดโอกาสทาง
การค�าและเศรษฐกิจใหม�ๆ  มากมาย ประเทศที่มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงมากขึ้น
ในอนาคตก็คือ จีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และรัสเซยี

Mega Trend 10: eMobility
การเคลื่อนย�ายด�วยระบบไฟฟ�า ตัวอย�างที่เห็นได�ชัดเจนก็คือ อุตสาหกรรมยานยนต� 
ที่จะเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนจากน้ำมันมาเป�นพลังงานไฟฟ�า โดยการ
เติมพลังงานขับเคลื่อนใหม�ได�ด�วยการชาร�จไฟฟ�าเข�าไปในแบตเตอรี่ ในอนาคตนอกจาก
จะมีป��มเติมน้ำมันเติมแก็สแล�วจะต�องมีสถานีให�บริการเติมไฟฟ�าด�วย และเทคโนโลยี
ยุคต�อไปก็จะพัฒนาไปเป�นการชาร�จแบบไร�สาย (Wireless charging)

        เข�าสู�ไตรมาสที่สามของป�แล�ว อีกไม�กี่เดือนก็จะก�าวเข�าศักราชใหม� และเพื่อเป�นการ
เตรียมความพร�อมรับมือกระแสใหม�ๆ ที่จะเข�ามาในป�หน�า Just so you know ฉบับนี้ 
จึงขอหยิบเอาแนวโน�มในกระแสโลกจากหนังสือ New Mega Trends : Implications 
for our Future Lives แต�งโดย Sarwant Singh (2012) ที่กล�าวถึงแนวโน�ม และโอกาส
จากระดับมหัพภาคสู �จุลภาคที ่มีผลกระทบทำให�เกิดการเปลี ่ยนแปลงในด�านต�างๆ 
เช�น ธุรกิจในอนาคต วัฒนธรรม และชีวิตความเป�นอยู�ของผู�คนในสังคม
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New Trend

     เพื่อทำความเข�าใจกับคลาวด�คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ลองนึกภาพ
ก�อนเมฆ ซึ่งมีมากมายกระจัดกระจายอยู�บนท�องฟ�า แล�วจินตนาการไปว�า มีเมฆ
ก�อนหนึ่งที่เราสามารถจับจองเป�นเจ�าของได� สามารถเอาอะไรก็ได�ไปเก็บไว�บนเมฆ
ของเรา เช�น  วีดีโอ รูปภาพ เพลง ไฟล�ข�อมูล เมื่อเราต�องการใช�ก็สามารถเข�าไป
ใช�งานได�ทันที

     ทุกวันนี้เทคโนโลยีเริ่มเข�ามามีบทบาทในชีวิตออนไลน�มากยิ่งขึ้น  การใช�งาน
คอมพิวเตอร�ในยุคต�อไปไม�ใช�รูปแบบเดิมๆ ที่ต�องเก็บไฟล�ทุกอย�างไว�ในฮาร�ดดิสก� 
แต�ขยับไปสู�เทคโนโลยีที่เรียกว�า "คลาวด�คอมพิวติ้ง" (Cloud Computing) 
ซึ่งทำงานผ�านเทคโนโลยีเสมือน หรือ Virtualization เป�นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย�
ขององค�กรทั้งในเรื่องของการลงทุนด�านเทคโนโลยี เรื่องประสิทธิภาพการใช�งาน
ระบบ และรวมถึงรูปแบบการทำงานในโลกสมัยใหม�ที่สามารถทำงานได�ทุกที่
ทุกเวลา ไม�ว�าจะอยู�ในที่เดียวกันหรืออาจอยู�คนละซีกโลก  

     หลายคนคงได�ใช� “คลาวด�คอมพิวติ้ง” ไปบ�างแล�ว โดยไม�รู�ตัวด�วยซ้ำไปว�า
นี่คือเทคโนโลยีคลาวด�แบบหนึ่ง ป�จจุบันมีผู�ให�บริการต�างๆ ผ�านเทคโนโลยีก�อนเมฆ 
(Cloud Service)  มากมายหลายค�าย และหลายรูปแบบ  โดยการให�บริการหลักๆ 
ได�แก� บริการด�านรับฝากไฟล� และบริการด�านแอพพลิเคชั่น

     ผู�ให�บริการด�านรับฝากไฟล�ในรูปแบบ Cloud Storage ก็มีให�เลือกใช�หลาย
แห�ง แต�ที่คุ�นหูมากที่สุดก็คือ Dropbox ซึ่งให�บริการรับฝากไฟล� และแชร�ไฟล�
ให�คนอื่นๆ ได� ข�อดีก็คือ การใช�งานง�าย แทบไม�ต�างจากการ

จัดการไฟล�ในคอมพิวเตอร�ของเราเลย มีระบบการซิงโครไนซ�อัตโนมัติเช�น 
เราจัดเก็บไฟล�เอกสารรูปแบบ .doc ไว�บน Dropbox เราก็สามารถเข�าไป
เป�ดมาพิมพ�งานต�อได�ทันที และเมื่อเราต�องการหยุดพักก็เพียงแค�บันทึก 
ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล�ไปเก็บไว�ใน Dropbox ให�อัตโนมัติ จากนั้นเรา
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คลาวด�คอมพิวติ้ง 



       เมืองเชอร�มิโอเน�อันมีสัญฐานแผ�นดินที่ยื่นยาวเข�าไปในทะเลสาบ 
จึงเป�นทำเลอันเหมาะในการสร�างบ�านแปลงเมืองมาแต�โบราณ และเป�น
ศูนย�กลางประวัติศาสตร�ซึ่งตั้งอยู�บนคาบสมุทรอิตาลี เซอร�มิโอเน�เป�น
แหล�งพักผ�อนตากอากาศของผู�มีอันจะกินทั้งหลายทั้งที่เป�นพ�อค�าวานิช
มาจากเมืองต�างๆ ทั้งทางตะวันตกอย�างมิลาน และทางตะวันออกอย�าง 
วีโรนาและเวนิส

       นอกจากจะมีตำแหน�งที่ตั้งทางกายภาพที่ดีมาแต�โบราณ แล�วยัง
เคยเป�นสมรภูมิด�านปราการที่เคยรบรากันมาแต�อดีตของอาณาจักร
โรมัน  ซึ ่งยังคงหลงเหลือร�องรอยปราการกำแพงเมืองโบราณ 
และรูปแบบสถาป�ตยกรรมบ�านเรือนแบบดั้งเดิมอยู� จึงทำให� เซอร�มิโอเน�
อุดมไปด�วยมนต�เสน�ห�ที่ไม�มีที่ใดเหมือน

       ในการท�องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงแล�ว เราอาจจะเดินทอดน�องตาม
ตรอกซอกซอยภายในเขตเมืองเก�าเลยก็ได� โดยต�องเดินข�ามสะพาน
กำแพงเมืองที่มีน้ำล�อมรอบ หรือเราจะเหมาเรือสป�ดโบ�ทเพื่อข�ามไปเที่ยว
ในทะเลสาบการ�ดาก็ได� ซึ่งในทะเลสาบก็มีสถานที่ท�องเที่ยวมากมายที่เป�น
เกาะแก�งที่น�าสนใจโดยเฉพาะปราสาทที่ตั้งอยู�บนเกาะกลางน้ำ ซึ่งรูปของ
ปราสาทช�างคุ�นตาเราเป�นอย�างมาก จนเราคิดว�าใครกันที่ยกทำเนียบ
รัฐบาลของไทยมาตั้งอยู�บนเกาะกลางน้ำอยู�ที่นี่

       ในส�วนของเมืองเก�าที่เป�นเขตอนุรักษ�อาคารบ�านเรือนก็ยังคงสถาป�ตยกรรมแบบดั้งเดิม ที่ป�จจุบันได�ดัดแปลงสภาพมาเป�นร�านอาหาร
หรือร�านขายของที่ระลึกแก�นักท�องเที่ยวกันเสียส�วนมาก บรรยากาศสวยงามน�ารักน�าชื่นชมเป�นอย�างมาก สีสันของอาคารก็สวยงามตามแบบ 
earth color จนนักธุรกิจไทยที่ประทับใจกับรูปแบบบ�านเรือนนำมาสร�างเลียนแบบเป�นรีสอร�ท หรือช�อปป�งมอลล�ตามสถานที่ท�องเที่ยว
แถวเขาใหญ� หรือหัวหิน ซึ่งสีสันที่สวยงามของอาคารบ�านเรือนนั้น มีเหตุที่มาจากความชื้น ซึ่งได�รับมาจากไอน้ำของทะเลสาบ และอิทธิพล
ของลมทะเล ทำให�ผนังอาคารเกิดคราบของเชื้อราซึ่งมักจะมีสีออกเหลืองๆ หรือสีน้ำตาลแดง แบบสี Terra cotta ชาวเมืองจึงนิยมทาสี
เป�นสีเหลืองสีน้ำตาลแดงตามสีเชื้อรา จะได�มองกลมกลืนกับเชื้อราที่เกิดจากธรรมชาติ  ทำให�เมืองทั้งเมืองมีอาคารที่มีสีสันสวยงามสะดุดตา
เป�นเอกลักษณ� “อาคารอิตาเลียนสไตล�” ไปเลย ใครที่หลงใหลในสถาป�ตยกรรมสีสันคลาสสิก รับรองว�าไม�ผิดหวังแน�นนอน
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Feel Free 

     การไปเยี่ยมเยือนแหล�งท�องเที่ยวของประเทศอิตาลี โดยส�วนมากมักจะเยือนเมืองที่มีชื่อเสียงอย�างมิลาน, เวนิส,
ฟลอเรนซ� หรือโรม แต�ยังมีแหล�งท�องเที่ยวอีกแห�งที่มักจะไม�ค�อยมีคนเอ�ยถึงมากนักแต�มีมนต�เสน�ห� สวยงามบน
ภูมิประเทศที่โอบล�อมด�วยน้ำใสของทะเลสาบอย�างเมือง “เซอร�มิโอเน�” (Sirmione) หากในทริปการเดินทางต�อง
เดินทางจากเมืองมิลานด�านทิศตะวันตกมาสู�เวนิสทางทิศตะวันออก ก็จะต�องผ�านทะเลสาบการ�ดา (Lake Grada) 
ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ�ในจังหวัดเบรสชา ของแคว�นลอมบาร�เดียทางตอนเหนอืของอิตาลีที่เกิดจากการละลาย
ของน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป�

เซอร�มิโอเน�(Sirmione)
สัมผัสอิตาเลียนสไตล�ที่ 
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Be Strong

       ป�จจุบันจากภาวะเศรษฐกิจที่คนวัยทำงานมีการแข�งขันสูง บวกกับความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ทำให�ผู�คนจำนวนมากต�องใช�ชีวิตส�วนใหญ�
อยู�กับโต�ะทำงาน โดยไม�สามารถหลีกเลียงการใช�อุปกรณ�ไอทีต�างๆ ได� และเป�นที่มาของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งมีอาการในเรื่อง
ของระบบทางเดินหายใจ และภูมิแพ� จากการนั่งทำงานในออฟฟิศที่อากาศถ�ายเทไม�สะดวก จากเครื่องปรับอากาศที่ไม�สะอาด มีฝุ�น  รวมไปถึงสารเคมี
จากหมึกของเครื่องถ�ายเอกสาร เครื่องแฟกซ�  ที่ฟุ�งกระจายอยู�ภายในห�องทำงาน  และอีกหนึ่งอาการคือการปวดเมื่อยตามส�วนต�างๆ ของร�างกาย 
เช�น ไหล� แขน ขา หลัง ต�นคอ ที่เกิดจากการนั่งอยู�ในท�าเดิมต�อเนื่องเป�นเวลานานๆ 

       วิธีง�ายๆ ในการป�องกันอาการออฟฟิศซินโดรมคือ การแก�ไขสิ่งแวดล�อมในที่ทำงานให�ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการดูร�างกายและจิตใจไม�ให�เกิด
ความเครียดสะสมโดยไม�รู�ตัว ด�วยการไม�นั่งทำงานต�อเนื่องเป�นเวลานานเกินไป ควรแบ�งเวลาพัก ด�วยการดื่มน้ำ การหายใจลึกๆ และออกกำลังกาย 
เพื่อให�เกิดการผ�อนคลาย
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1    ท�าบริหารกล�ามเนื้อหัวไหล� 
       ยักไหล�ทั้งสองข�างขึ้นพร�อมกันแล�วค�างไว� 5 วินาที จากนั้นค�อยๆ ผ�อนลงสู�ระดับปกติ

2    ท�ายืดกล�ามเนื้อคอ 
       ปล�อยแขนและไหล�ให�สบาย เอียงคอไปทางซ�าย ค�างไว�ข�างละ 5 วินาที หลังจาก
       นั้นทำด�านขวาในลักษณะเดียวกัน

3    ท�ายืดกล�ามเนื้อข�อมือ และแขน 
       ประสานมือเข�าด�วยกัน บิดขึ้นลงโดยให�ศอกขนาดกับพื้น ค�างไว�ท�าละ 5 วินาที

4    ท�ายืดกล�ามเนื้อข�อมือ และนิ้ว 
       ประสานมือเข�าด�วยกันตั้งขึ้นดันข�อมือกดลงให�ฝามือ และนิ้วตึง ค�างไว�ท�าละ 5 วินาที

5    ท�ายืดกล�ามเนื้อหลังส�วนบน 
       ประสานนิ้วมือเข�าด�วยกันไว�หลังศีรษะ โดยให�ข�อศอกทั้งสองด�านกางออกนอก
       ลำตัว ค�อยๆ ดึงไหล�เข�าออกพร�อม

6    ท�ายืดกล�ามเนื้อร�างกายส�วนบน 
       ประสานนิ้วมือเข�าด�วยกัน แล�วยืดฝ�ามือขึ้นเหนือศีรษะ หายใจเข�าลึกๆ ค�างไว� 
       10-15 วินาที หายใจออกในขณะที่ค�อยๆ ผ�อนมือลง

7    ท�ายืดกล�ามเนื้อข�างลำตัว 
       ใช�มือขวาดึงข�อศอกด�านซ�ายมาทางด�านหลังศีรษะ ให�รู�ว�าไหล� และหลังยึดจนตึง 
       ค�างไว� 10 วินาที ทำอีกด�านเช�นเดียวกัน 

8    ท�ายืดกล�ามเนื้อสะโพก และหลัง 
       นั่งบนเก�าอี้ในลักษณะไขว�ห�างโดยพาดขาซ�ายไว�บนขาขวา วางมือขวาไว�บนตัก
       ด�านซ�าย และใช�แขนซ�ายพาดไปบนพนักเก�าอี้ บิดตัวไปทางด�านซ�าย โดยใช�มือขวา
       บนตักซ�ายเป�นตัวช�วยยืดช�วงตัว ค�างไว� 5 วินาที แล�วทำข�างขวาเช�นเดียวกัน 

9    ท�ายืดกล�ามเนื้อหลัง 
       นั่งบนเก�าอี้ ก�มตัวไปข�างหน�าโดยให�ศีรษะทิ้งลง และไม�ต�องเกร็งคอ ค�างไว� 
       10 วินาที จึงค�อยๆ ยกตัวขึ้นกลับไปสู�ท�านั่ง 

10   ท�ายืดกล�ามเนื้อต�นคอ
       นั่งบนเก�าอี้ ใช�มือซ�ายยึดขอบเก�าอี้ ใช�มือขวายกขึ้นจับหัวด�านซ�าย และดึงมา
       ด�านขวา ค�างไว� 10 วินาที ทำอีกด�านเช�นเดียวกัน

10 ท�าผ�อนคลายง�ายๆ ให�ปลอดภัยจาก 

Office Syndrome“ออฟฟิศซินโดรม”  

27

ส�งข�อความประทับใจของท�าน พร�อม ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงานป�จจุบัน 
และที่อยู�สำหรับจัดส�งของรางวัลมาที่ corporate_communication@bigth.com
สำหรับ “Lucky me” ในป�หน�า เราจะนำสาระความรู� มาให�ท�านผู�อ�านได�ร�วมสนุกในรูปแบบใหม� ๆ รอพบกันนะคะ

รายชื่อผู�โชคดีที่ตอบถูก
Atitaya  singudom
บมจ. เบนซ� มาร�ค อิเลคทรอนิคส� 
(ประเทศไทย) 
94 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต.บ�านเลน อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

Lucky me!
2014

เฉลยคำตอบ Lucky me ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน – กันยายน 2556
คำถาม…ระบบ Telemetry มีส�วนช�วยอย�างไรในกระบวนการผลิต ?
ก. ลดการจัดการในระบบสต�อก
ข. ช�วยบริหารปริมาณสต�อกที่เหมาะสมกับการผลิต
ค. สามารถประมวลผลเพื่อตรวจสอบปริมาณการใช�งานที่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข�อ
คำตอบที่ถูกคือ ง. ถูกทุกข�อ

Lucky me!
สำหรับฉบับนี้ อยู�ในช�วงส�งท�ายวาระครบรอบ 25 ป� BIG 
ขอเชิญชวนท�านผู�อ�าน ร�วมติดตามข�าวสาร เนื้อหาสาระจากวารสารของเรามาโดยตลอด 
ส�งความประทับใจที่มีต�อ BIG ผ�านคำนิยามสั้นๆ 3 คำ และลุ�นรับของที่ระลึก
ในวาระครบรอบ 25 ป� แทนคำขอบคุณจาก BIG จำนวน 5 รางวัล 

Lucky me 
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Be Strong

       ป�จจุบันจากภาวะเศรษฐกิจที่คนวัยทำงานมีการแข�งขันสูง บวกกับความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ทำให�ผู�คนจำนวนมากต�องใช�ชีวิตส�วนใหญ�
อยู�กับโต�ะทำงาน โดยไม�สามารถหลีกเลียงการใช�อุปกรณ�ไอทีต�างๆ ได� และเป�นที่มาของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งมีอาการในเรื่อง
ของระบบทางเดินหายใจ และภูมิแพ� จากการนั่งทำงานในออฟฟิศที่อากาศถ�ายเทไม�สะดวก จากเครื่องปรับอากาศที่ไม�สะอาด มีฝุ�น  รวมไปถึงสารเคมี
จากหมึกของเครื่องถ�ายเอกสาร เครื่องแฟกซ�  ที่ฟุ�งกระจายอยู�ภายในห�องทำงาน  และอีกหนึ่งอาการคือการปวดเมื่อยตามส�วนต�างๆ ของร�างกาย 
เช�น ไหล� แขน ขา หลัง ต�นคอ ที่เกิดจากการนั่งอยู�ในท�าเดิมต�อเนื่องเป�นเวลานานๆ 

       วิธีง�ายๆ ในการป�องกันอาการออฟฟิศซินโดรมคือ การแก�ไขสิ่งแวดล�อมในที่ทำงานให�ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการดูร�างกายและจิตใจไม�ให�เกิด
ความเครียดสะสมโดยไม�รู�ตัว ด�วยการไม�นั่งทำงานต�อเนื่องเป�นเวลานานเกินไป ควรแบ�งเวลาพัก ด�วยการดื่มน้ำ การหายใจลึกๆ และออกกำลังกาย 
เพื่อให�เกิดการผ�อนคลาย

1

3

4

2

6
5

7

8

9 10
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4    ท�ายืดกล�ามเนื้อข�อมือ และนิ้ว 
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       ค�างไว� 10 วินาที ทำอีกด�านเช�นเดียวกัน 
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