
No
.6

  S
ep

te
m

be
r -

 D
ec

em
be

r  2
01

4

Nitrogen Generator . . .
Beyond the Reliable Supply 

Interview

ไออาร�พ�ซี ผนึกกำลัง บีไอจี 
วางรากฐานระบบก�าซไนโตรเจนระยะยาว
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 สวัสดีป�ใหม�ครับคุณผู�อ�านทุกท�าน เป�นอย�างไรกันบ�างครับสำหรับวันหยุดยาวที่ผ�านมา คงเติมพลัง

เพ�่อการทำงานในป�นี้กันอย�างเต็มที่แล�วใช�ไหมครับ From the Air For the Air กลับมาพบกับคุณผู�อ�านอีกครั�ง 

สำหรับฉบับที่ 6 นี้อัดแน�นไปด�วยเนื้อหาที่น�าสนใจและน�าติดตามอีกเช�นเคย ครั�งนี้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ

ไนโตรเจนในธุรกิจป�โตรเลียมและป�โตรเคมี ด�วยความร�วมมือกันของสองบริษัทชั�นนำของประเทศอย�างบีไอจี

และไออาร�พ�ซี ในการเป�ดโรงผลิตก�าซไนโตรเจนที ่เพ� �งผ�านพ�นไปครับ นับเป�นเรื ่องที ่น�ายินดีเป�นอย�างยิ �ง

กับการให�ความไว�วางใจในการส�งมอบก�าซไนโตรเจนที่มีความมั�งคงที่สุด ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พ�ซี 

อีกทั�งยังเป�นการส�งเสริมการผลิตอย�างยั�งยืน ติดตามอ�านได�ใน Cover Story ในเล�มครับ และที่พลาดไม�ได�คือ 

คอลัมน� Keep in Touch ซ่ึงทางเราได�มีโอกาสสัมภาษณ� คุณสมเกียรติ เลิศฤทธ์ิภูวดล ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� 

สายพาณิชยกิจและการตลาดของ บริษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) และดร. สมภพ รัตนเสวตวัฒน� ผู�จัดการทั�วไป 

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด เก่ียวกับการใช�งาน Nitrogen Generator ท่ีช�วยสร�างขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจ 

ช�วยเพ��มศักยภาพ และลดต�นทุนในด�านการผลิตได�อีกด�วย 

 ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่อยากให�ผู�อ�านได�ติดตามรวมอยู�ใน From the Air For the Air ฉบับที่ 6 นี้ 

แล�วอย�าลืมตอบคำถามท�ายเล�มมาร�วมสนุกกันนะครับ ท�ายนี้ เราขอเป�นกำลังใจให�ทุกท�านฝ�าฟ�นอุปสรรค ทำสิ�งใด

ขอให�ราบรื่น และปราศจากโรคภัย สุขภาพแข็งแรงตลอดป�นี้นะครับ
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Cover Story

       ไนโตรเจนเป�นส�วนสำคัญอย�างหน่ึงในอุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี ซ่ึงช�วยในการควบคุมคุณภาพ
ในกระบวนการผลิต ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายต�างๆ ในกระบวนการ และยังช�วยเพ��มขีดความสามารถ
ในการแข�งขันที่สูงขึ้นอีกด�วย
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       ไออาร�พ�ซีหน่ึงในผู�นำด�านป�โตรเลียมและป�โตรเคมีในประเทศไทย เป�นอีกหน่ึงองค�กรในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความต�องการใช�ก�าซไนโตรเจน

อย�างต�อเน่ืองในระยะยาว ประกอบกับปริมาณความต�องการก�าซไนโตรเจนของลูกค�าในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พ�ซี จังหวัดระยอง  

ดังนั�นระบบสาธารณูปโภคต�างๆ รวมถึงระบบการส�งมอบก�าซไนโตรเจนที่มีคุณภาพและมั�นคง จึงเป�นสิ�งสำคัญที่จะสามารถตอบสนอง

ความต�องการดังกล�าวรวมถึงช�วยสร�างความเชื่อมั�นให�ผู�ประกอบการได�

       ด�วยเหตุนี้จึงเกิดเป�นความร�วมมือกันของพันธมิตรทางธุรกิจ

ระหว�างไออาร�พ�ซี และบีไอจี ผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย โดยจัดงาน “Sustainability Solutions for Oil & Gas” 

เพ�อ่เป�ดตัวโรงผลิตก�าซไนโตรเจนท่ีใหญ�ท่ีสุดในอุตสาหกรรมป�โตรเลียม

และป�โตรเคมีแห�งแรกและแห�งเดียวในเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ไออาร�พ�ซี เมื ่อวันที ่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที ่ผ�านมา ซึ ่งงานนี ้

ได�รับเกียรติจาก คุณสุกฤตย� บุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� 

บริษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) และ คุณป�ยบุตร จารุเพ็ญ 

กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ 

บีไอจี ร�วมในพ�ธีเป�ด ด�วยศักยภาพของโรงผลิตก�าซไนโตรเจนแห�งนี้

ซึ่งมีกำลังการผลิตกว�า 90,000 ตันต�อป� และเทคโนโลยีอันทันสมัย

ของโรงงานแห�งนี้ จะช�วยเพ��มประสิทธิภาพและลดต�นทุนในการผลิต

ของไออาร�พ�ซี ส�งผลให�เกิดการพัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของ

อุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมีไทยในระดับภูมิภาคเอเชีย

 

ภาพ : ค ุณสุกฤตย� ส ุรบถโสภณ กรรมการผู �จ ัดการใหญ� 
บริษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ�าย) และคุณป�ยบุตร 
จารุเพ็ญ กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด 
(ท ี ่  3 จากซ�าย) ร �วมพ�ธ ี เป �ดโรงผลิตก�าซไนโตรเจน โดยมี 
คุณอรินทร� จิรา กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส (ซ�ายสุด) และ คุณบรูช 
เอ.ชูลท� ผู�จัดการทั�วไป ธุรกิจก�าซอุตสาหกรรมระหว�างประเทศ 
บริษัท แอร�โปรดักส� แอนด� เคมิคอลส� จำกัด (ขวาสุด) ร�วมเป�น
สักขีพยาน

ไออาร�พ�ซี ผนึกกำลัง บีไอจี 
วางรากฐานระบบก�าซไนโตรเจนระยะยาวที ่มั �นคง
ส�งเสริมการผลิตอย�างยั �งยืนในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไออาร�พ�ซี เสริมสร�างความเชื่อมั�นต�อ
ผู �ประกอบการและนักลงทุน ก�าวสู �ความเป�นผู �นำ
ธุรกิจป�โตรเคมี ในภูมิภาคเอเชีย
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       นายสุกฤตย� สุรบถโสภณ กรรมการผู�จัดการใหญ� บริษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) กล�าวว�า “ก�าซไนโตรเจนนับเป�นหนึ่งในสาธารณูปโภค
พ�น้ฐานท่ีสำคัญในธุรกิจโรงกลั�นและป�โตรเคมีท่ีต�องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ไออาร�พ�ซีจึงไว�วางใจให �บีไอจี เป�นผู�ส�งมอบ
ก�าซไนโตรเจนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พ�ซี ด�วยกำลังการผลิตกว�า 90,000 ตันต�อป�”        

       นายป�ยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี กล�าวเสริมว�า “ในฐานะผู�นำนวัตกรรมก�าซ
อุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย บีไอจีพร�อมที่จะนำนวัตกรรมอันทันสมัยจาก Air Products and Chemicals, Inc. เข�ามาช�วยเพ��ม
ประสิทธิภาพในการผลิตให�กับอุตสาหกรรมการผลิตของไออาร�พ�ซี พร�อมช�วยคงความสมดุลด�านสิ�งแวดล�อม และส�งเสริมให�ภาคอุตสาหกรรม
ไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความท�าทายด�านสิ�งแวดล�อมในอนาคตได�เป�นอย�างดี ซึ่งจะนำไปสู�การยกระดับความสามารถ
ในการแข�งขัน สร�างความแข็งแกร�งให�ธุรกิจของลูกค�า และภาคอุตสาหกรรมไทยอย�างยั�งยืนต�อไป”

On-Site Gas Generation System

       ก�าซไนโตรเจนนับเป�นหนึ่งในสาธารณูปโภคพ�้นฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี ที่ต�องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย
ในกระบวนการผลิตเป�นสำคัญ จากความเป�นผู�นำด�านมาตรฐานการส�งมอบก�าซอุตสาหกรรม บีไอจี จึงเป�นบริษัทแรกที่ได�รับความไว�วางใจให�เป�น
ผู�ส�งมอบก�าซไนโตรเจนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห�งใหม�ของไออาร�พ�ซี

       โรงผลิตก�าซไนโตรเจนแห�งนี้จะช�วยเพ��มประสิทธิภาพ อีกทั�งยังลดต�นทุนการผลิตให�กับไออาร�พ�ซีและลูกค�าทุกรายที่เลือกใช� ทำให�มีศักยภาพ
ในการแข�งขันที่สูงขึ้น ด�วยความเข�าใจถึงความต�องการของลูกค�า รวมถึงประสบการณ�ในการบริการดีเยี่ยมของบีไอจีที่ส�งมอบให�กับลูกค�า 
ตลอดจนการเป�นผู�นำในวงการก�าซอุตสาหกรรมชั�นนำของประเทศ นำเอานวัตกรรมที่ทันสมัยจาก Air Products and Chemicals, Inc. 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู�นำด�านก�าซอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ�ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาประยุกต�ใช� โดย Nitrogen Generator แห�งนี้ 
จะไม�ม ีคนปฎิบัต ิงาน (Un-man) แต�จะใช�การควบคุมด�วยเทคโนโลยี Remote Control ที ่  Operation Service Center (OSC) 
โรงงาน 3 (บ�อวิน) จังหวัดชลบุรี โดยจะควบคุม และตรวจสอบการทำงานผ�านระบบคอมพ�วเตอร�ตลอด 24 ชั�วโมง โดยจะถูกเก็บบันทึกข�อมูล
ไว�ทุกรายชั�วโมง
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สาธิตการใช� Pumper และ Mobile Unit พร�อมเย่ียมชม
โรงผลิตก�าซไนโตรเจน

       ภายในงานมีวิดีโอแนะนำประกอบการบรรยายความรู�เกี่ยวกับ On-Site 

Gas Generation System และการนำออกซิเจนไปใช�เพ��มประสิทธิภาพในระบบ

โรงกลั�น หรือ เรียกว�า FCCU (Fluid Catalytic Cracking Unit) พร�อมทั�งนำ

แขกผู�ร�วมงานชมการสาธิตการใช� Pumper และ Mobile Unit ซ่ึงช�วยประหยัด

และลดเวลาในการทำ Cool Down และ Start-Up มีจุดเด�นคือ สามารถปรับใช�ได�

อย�างรวดเร็วและสะดวก จากนั�นแขกผู�ร�วมงานได�เดินชม Nitrogen Generator 

ท่ีเกิดข้ึนจากความร�วมมือระหว�างไออาร�พ�ซีและบีไอจี พร�อมทั�งถ�ายภาพท่ีระลึก

ร�วมกัน
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มอบทุนให�กับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซีและชุมชน 
       บีไอจี ได�มีส�วนในการส�งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป�นอยู�ที่ดีของคนในชุมชน โดยการมอบทุนการศึกษาให�กับนักเรียนวิทยาลัย

เทคโนโลยีไออาร�พ�ซี จังหวัดระยอง และมอบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนโดยรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พ�ซี ผ�านศูนย�

การเรียนรู�เครือข�ายชุมชนไออาร�พ�ซี เพ�่อเป�นการต�อยอดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู�ไปกับการพัฒนาสังคมไทยอย�างยั�งยืน

ภาพ : คุณป�ยบุตร จารุเพ็ญ (ขวา) กรรมการผู�จัดการ มอบทุน

การศึกษาให�กับเยาวชนโดย ดร. โพธิวัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง (ซ�าย) 

ผู�อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี เป�นผู�รับมอบ

ภาพ : คุณอนุพงษ� เครือสุวรรณเวส

 ผู�อำนวยการฝ�ายธุรกิจแก�สอุตสาหกรรมทางท�อ

มอบทุนสนับสนุนชุมชุม ผ�านตัวแทนศูนย�การเรียนรู�ฯ ไออาร�พ�ซี
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ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� 
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี 

ต�างก็มีการนำก�าซไนโตรเจนเข�ามาเกี่ยวข�องเสมอไม�ว�าทางตรง

หรือทางอ�อม โดยทั �วไปแล�วก�าซไนโตรเจนที ่ ใช � ในวงการ

อุตสาหกรรมจะมีหน�าที่หลักๆ คือ

       ในแต�ละหน�าท่ีท่ีกล�าวมาในข�างต�นนั�น ต�างก็มีข�อจำกัดการใช�งานด�านภาวะของความดันและอุณหภูมิท่ีแตกต�างกันออกไป เพ�อ่ความเหมาะสมสำหรับ

การใช�งานและตอบสนองความต�องการของลูกค�าในอุตสาหกรรมต�างๆ บีไอจี มีความพร�อมด�านอุปกรณ�และปริมาณการใช�ก�าซไนโตรเจน เพ�่อรองรับ

ความต�องการของลูกค�า การให�ความช�วยเหลือในการซ�อมบำรุงด�วยเครื่องมือ Mobile Unit และ Pumper โดยมีรายละเอียดดังนี้

for Oil & Gas

• การทำให�เครื่องปฏิกรณ�เย็นลง (Reactor Cool Down) และการเป�าไล� (Purging) ไอระเหยของสารไฮโดรคาร�บอนที่ตกค�างอยู�ภายในท�อหรืออุปกรณ�

  ก�อนเข�าปฏิบัติงานซ�อมบำรุง

• การเป�าไล� (Purging) สิ�งปนเป��อนที่ตกค�างอยู�ภายในท�อและอุปกรณ�ก�อนทำการใช�งาน เพ�่อลดป�ญหาการปนเป��อนของผลิตภัณฑ�ในทุกอุตสาหกรรม

• การตรวจสอบการรั�วไหลและการรักษาระดับของความดันในท�อและอุปกรณ�ต�างๆ

Mobile Unit and Pumper Solutions 

2. Medium Temperature Pumper 
    สำหรับการใช�งานในระดับความต�องการปานกลาง
         Max Flow Rate             7,000  Nm3/hr

         Max Delivery Pressure  270                    barG

         Temperature           -195.5 to 65  oC

         Power Source            Diesel Powered, Instrument Air

         Vaporizer            Engine Exhaust Heat Exchange

         Pumping           Booster Pump & LMPD’s

         Length of Each Unit      13.55  m 

         Module Wt            28.8  tons

1. Portable Customer Stations 
    สำหรับการใช�งานในระดับความต�องการที่ไม�สูงมากนัก
         Ambient Vaporization 1,500  Nm3/hr

         Max Delivery Pressure 13.6  barG

         Service   Nitrogen, Oxygen or Argon

         Vaporizer   Ambient

         Portable Tanks    5,000  gallon

         Length of Each Unit 40 ft / 12.19 m

         Module Wt   31  tons 
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       จากประสบการณ�ของบีไอจี ท่ีเคยให�บริการกับอุตสาหกรรมป�โตรเลียม

และป�โตรเคมีด�านการทำ Reactor Cool Down พบว�านอกจากจะสามารถ

ลดอุณหภูมิลงมาได�ตามความต�องการของลูกค�าแล�วนั�น การใช�อุปกรณ� 

Mobile Unit และ Pumper ยังสามารถช�วยลดระยะเวลาการทำงานของ

ลูกค�าลงได�ด�วย ซ่ึงการลดระยะเวลาในการ Cool Down ลงนั�น ช�วยให�สามารถ

เริ�มกระบวนการผลิตขึ้นใหม�ได�ในเวลารวดเร็ว และลดโอกาสการสูญเสีย

อันเนื่องมาจากการหยุดกระบวนการผลิตได�อย�างมาก

- การวางแผนสำหรับการหยุดโรงงาน การเดินเครื่อง และการซ�อมบำรุง 

   รวมถึงการหยุดโรงงานหรือหยุดเดินเครื ่องกะทันหันโดยไม�มีการ

   วางแผนล�วงหน�า

- การลดความเย็นของตัวเร�งปฏิกิริยาในเคร่ืองปฏิกรณ� เคร่ืองแลกเปล่ียน

   ความร�อนด�วยก�าซหรือไนโตรเจนเหลว

- การเป�าไล�ด�วยก�าซเฉื่อย และกระบวนการทดสอบความดันของอุปกรณ�

   ในกระบวนการผลิต รวมทั�งระบบท�อและถังเก็บ

- การทดสอบการรั�วด�วยก�าซฮีเลียม

- กระบวนการเป�าแห�งของอุปกรณ�ในกระบวนการผลิต ระบบท�อ เครื่อง

   แลกเปลี ่ยนความร�อน เครื ่องปฏิกรณ� และหอดูดซับสารปนเป� �อน 

   (Molecular Sieve) ด�วยการใช�ไนโตรเจนในอุณหภูมิปกติ หรือไนโตรเจน

   อุณหภูมิสูง

- การฟ��นฟูประสิทธิภาพของตัวเร�งปฏิกิริยา (Catalyst Regeneration)

- การล�างทำความสะอาดผิวภายในท�อด�วยลูกหมู (Pipeline PIG Pushing)

กราฟเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช�ก�าซไนโตรเจนลดอุณหภูมิ

Mobile Unit & Pumper ในการนำไปประยุกต�ใช�ในอุตสาหกรรมต�างๆ

การนำไปประยุกต�ใช�

3. High Temperature Pumper 
    สำหรับการใช�งานในระดับความต�องการสูง
         Max Flow Rate            13,920 - 15,460    Nm3/hr

         Max Delivery Pressure   386         barG

         Temperature            -195.5 to 427        oC

         Power Source            Diesel Powered, No External Utilities

         Vaporizer             Direct Fire Diesel or Kerosene Fuel

         Pumping             Booster Pump & LMPD’s

         Length of Each Unit      40 ft / 12.19            m

         Module Wt             22.8                         tons
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Introduction to the Vapor
Condensing System

ทำไมถึงต�องใช�เครื่องควบแน�นไอระเหยด�วยไนโตรเจนเหลว?

รูปท่ี 1 รูปแบบของระบบควบแน�นไอสารเคมีด�วยไนโตรเจน
A . กระบวนการผลิตแบบปกติ
B . กระบวนการผลิตท่ีมีการติดตั�งระบบควบแน�นไอสารเคมีด�วยไนโตรเจน

A

B

Introduction to the Vapor
Condensing System

ทำไมถึงต�องใช�เครื่องควบแน�นไอระเหยด�วยไนโตรเจนเหลว?

       กระบวนการควบแน�นไอระเหยจากสารเคมี 
(Vapor Condensing System) จะนำพลังงานความ
เย็นมาจาก “ไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen)” 
เป�นหลัก ซึ ่งพลังงานที ่ ใช�นั �นจะมาจากทั �งพลังงาน
การระเหยตัว (Latent Heat) ของไนโตรเจน และ
พลังงานความเย็นที่ยังคงเหลือในตัวของไนโตรเจน 
(Sensible Heat) สำหรับการควบแน�นสารเคมีต�างๆ 
ในกระบวนการผลิตป�โตรเคมี และเคมีภัณฑ�อีกด�วย

        ในป�จจุบันธุรกิจด�านอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย�างรวดเร็ว ทำให�ปริมาณของเสียทั�งในรูปของมลพ�ษทางน�ำ มลพ�ษทางอากาศก็
เพ��มตามไปด�วย ดังนั�นแต�ละกลุ�มธุรกิจจะต�องมีอุปกรณ�บำบัดมลพ�ษต�างๆ ตามลักษณะของมลพ�ษที่เกิดขึ้น และกระบวนการควบแน�น
ไอระเหยจากสารเคมี (Vapor Condensing System) คือกระบวนการบำบัดมลพ�ษทางอากาศในกระบวนการป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ� 
ซึ่งมลพ�ษที่เกิดขึ้นนั�นส�วนใหญ�จะเป�นสารเคมีที่มีผลต�อร�างกายค�อนข�างรุนแรง ด�วยวิธีการเปลี่ยนสถานะของไอระเหยของสารเคมีจาก 
“ไอระเหย สู�ของเหลว” ด�วยวิธีการควบแน�น และกระบวนการบำบัดมลพ�ษทางอากาศด�วยวิธีนี้ยังมีผลดีต�อต�นทุน และกระบวนการผลิต
เพราะว�าการควบแน�นสารเคมีที่หลุดออกไปจากกระบวนการผลิตด�วยการควบแน�น จะสามารถนำกลับมาเป�นสารตั�งต�นในการผลิตใหม�
ได�อีกด�วย

                                                                                                 ไนโตรเจนมีผลอย�างไรกับระบบควบแน�นไอระเหย ?
       ไนโตรเจนเหลวจะมีคุณสมบัติเด�นส�วนตัวคือ เมื่อระเหยจะเป�นก�าซที่ ไม�ไวต�อปฏิกิริยา และมีความเย็นในตัวเอง ซึ่ง 2 จุดนี้ 
คือ จุดเด�นของไนโตรเจนในการนำมาใช�หล�อเย็นให�กับระบบควบแน�นไอสารเคมี เพราะแม�ไนโตรเจนจะเข�าสู�ระบบก็ไม�ส�งผลเสีย 
ไม�เข�าไปเกิดปฏิกิริยาใหม� หรือรบกวนต�อปฏิกิริยาเคมีหลักในกระบวนการผลิตนั�นๆ โดยไนโตรเจนเหลวจะเข�าไปแลกเปลี่ยนความ
ร�อน และหล�อเย็นไอสารเคมีที ่หลุดรอดออกไปจากกระบวนการผลิต ผ�านชุดอุปกรณ�ควบแน�น (Condenser) โดยไนโตรเจน
จะระเหยกลายเป�นไอ และถ�ายเทพลังงานความเย็นสู�ไอสารเคมีนั�นๆ และในส�วนของสารเคมีที่ต�องการให�ควบแน�นก็จะได�รับความเย็น
ที่ถ�ายเทออกมาจากไนโตรเจน จนควบแน�นจากไอกลายเป�นของเหลวด�วยพลังงานความเย็นในตัวไนโตรเจนนี้ ซึ่งขีดความสามารถ
สูงสุดของระบบควบแน�นไอสารเคมีด�วยไนโตรเจนนั�นอยู�ที่ 750,000 BTU/hr.



11

       จากรูปที่ 2 ระบบควบแน�นไอสารเคมีด�วยไนโตรเจนจะมีอุปกรณ�หลัก อยู� 2 ส�วนด�วยกัน คือ ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว (LIN Storage 
Tank) และอุปกรณ�แลกเปลี่ยนความร�อนควบแน�น (Condenser) โดยไอระเหยของสารเคมีจากกระบวนการผลิตจะถูกลำเลียงไปยัง
เครื่องแลกเปลี่ยนความร�อนควบแน�น (Condenser) เพ�่อดักจับไอสารเคมี ที่เป�นสารตั�งต�นในการผลิตให�ควบแน�นจากไอระเหยกลับมา
สู�ของเหลว แล�วส�งกลับไปยังกระบวนการผลิตอีกครั�ง โดยแหล�งพลังงานของการควบแน�นนั�นคือ ไนโตรเจนเหลวที่จะระเหยกลายเป�นไอ 
รวมถึงความเย็นที่ยังอยู�ในก�าซไนโตรเจน ในด�านของก�าซไนโตรเจนจากระบบก็สามารถนำกลับไปใช�ในกระบวนการผลิตได�อีกด�วย 

       บีไอจี ได�นำเทคโนโลยีที ่ ใช�กระบวนการควบแน�นด�วยไนโตรเจน ในการบำบัด VOC ในกระบวนการผลิตป�โตรเคมีและเคมีภัณฑ�
ในชื่อทางการค�าว�า “Cryo - Condap®” ซึ่งเป�นลิขสิทธิ์ของ Air Products and Chemicals, Inc. โดยทาง บีไอจี จะทำการออกแบบ
และทดสอบระบบ เก็บผลการบำบัดไอระเหยของสารเคมีโดยการทดลองในห�องทดลอง รวมถึง ณ บริเวณติดตั�งอุปกรณ�ในกระบวน
การผลิตของลูกค�าโดยตรง

รูปท่ี 2 ตัวอย�างของระบบควบแน�นไอสารเคมีด�วยไนโตรเจน

รูปท่ี 3 Cryo – Condap® package โดย Air Products

VAPOR CONDENSING SYSTEM



12

Packaged Gases i-CARE  

บีไอจี จัดสัมมนาเทคนิคใช�ก�าซในงานเชื่อม

ให�ผู�เข�าร�วมสัมมนาได�ทดลองเชื่อมงานด�วยตนเอง โดยมีลูกค�าชั�นนำ
สนใจเข�าร�วมงานอย�างคับคั�ง       

       คุณพรชัย น�อยช�วย จาก บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ จำกัด 
หนึ่งในผู�เข�าร�วมงานสัมมนา และได�ทดลองการเชื่อมในครั�งนี้ กล�าวว�า 
“จากที่ได�ทดลองเชื่อมเองในวันนี้ รู �สึกได�เลยว�าเชื่อมได�เร็วกว�า ไม�มี
กระตุกแตกต�างจากที่เคยใช�มา รวมถึงควันก็น�อยมาก จากการเข�าร�วม
สัมมนาทำให�ทราบข�อมูลเกี่ยวกับงานเชื่อมเพ��มขึ้น และประสิทธิภาพ
ของก�าซต�างๆ ทั�งอาร�กอน ไฮโดรเจน คาร�บอนไดออกไซด� และก�าซผสม
ชนิดต�างๆ”

       Linx® Gases เป�นนวัตกรรมก�าซสำหรับงานเชื่อมโดยเฉพาะ 
ซึ่งมีส�วนผสมที่พัฒนามาเป�นพ�เศษ เอกสิทธิ์เฉพาะของ Air Products 
and Chemicals, Inc. ที่เหนือกว�าก�าซเชื่อมทั�วไป มีอยู�ด�วยกัน 5 ชนิด 
แบ�งตามประเภทของการเช่ือม และวัสดุท่ีใช�งาน เช�น Ferrolinx® U Gas 
สำหรับการเชื่อมเหล็กแผ�นหนา, Ferrolinx® F Gas สำหรับเชื ่อม
เหล็กแผ�นบาง, Innolinx® MAG Gas สำหรับการเชื่อมสแตนเลสแบบ 
MAG, Innolinx® TIG Gas สำหรับการเชื ่อมสแตนเลสแบบ TIG 

พร�อมเป�ดตัว Linx® Gases นวัตกรรมใหม�สำหรับงานเชื่อม เพ��มคุณภาพ - เพ��มผลผลิต – เพ��มความปลอดภัย

       บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจ ี ผู�นำ
นวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทย ได�จัดงาน
เป�ดตัวผลิตภัณฑ� Linx® Gases นวัตกรรมก�าซสำหรับงานเชื่อม 
และงานสัมมนาลูกค�า “Linx® Gases…Beyond Welding 
Efficiency” ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา โดยมี คุณป�ยบุตร 
จารุเพ็ญ กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส 
จำกัด หรือ บีไอจี เป�นประธานกล�าวเป�ดงานและกล�าวต�อนรับ 
พร�อมแนะนำ Linx® Gases ให�แก�กลุ�มเป�าหมายอย�างเป�นทางการ
เป�นครั�งแรกตลอดจนเพ��มพูนความรู�และเทคนิคการเชื่อมให�แก�
ลูกค�าของบริษัทฯ ในช�วงสัมมนาให�ความรู � ได�ร ับเกียรติจาก 
Mr. Hunt, Craig Stephen ผู�อำนวยการส�วนงาน Welding, 
Fabrication & Offshore ธุรกิจ Merchant Gases จาก 
Air Products and Chemicals, Inc. เป�นผู�บรรยาย และแนะนำ 
Linx® Gases พร�อมทั�งสาธิตการเชื่อมโดยใช� Linx® Gases
อย�างมืออาชีพ พร�อมด�วย รศ.ดร.บวรโชค ผู�พัฒน� ผู�ทรงคุณวุฒิ 
และผู �เช ี ่ยวชาญด�านงานเชื ่อมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าธนบุรี (มจธ.) ให�เกียรติเป�นวิทยากรบรรยายเชิง
เทคนิคเกี่ยวกับการใช�ก�าซสำหรับงานเชื่อม รวมทั�งเป�ดโอกาส 
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คุณป�ยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการผู�จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด

Mr. Hunt, Craig Stephen
ผู�อำนวยการส�วนงาน Welding, Fabrication & Offshore,

Air Products and Chemicals, Inc.

สาธิตการเชื่อมด�วย Linx® Gases ชิ�นผลงานที่ได�จากการเชื่อม
เครื่องมือที่ใช�ตรวจวัดความละเอียดชิ�นงาน 

และความถูกต�องจากการเชื่อม

รศ.ดร.บวรโชค ผู�พัฒน� 
หัวหน�าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มจธ.

ผู�ร�วมงานสัมมนาจากบริษัทชั�นนำ
สนใจเข�าร�วมงานอย�างคับคั�ง

ประกอบไปด�วย
ก�าซ 7.0 ลบ.ม.
* มาตรฐาน

ประกอบไปด�วย
ก�าซ 11.1 ลบ.ม.
ปริมาณมากกว�าเดิม
59 %
* Ferrolinx© U gas

โดยทั�วไป 47 ลิตร
ท�อขนาด 150 bar

บรรจุภัณฑ�ใหม�ของเรา 50 ลิตร
ท�อขนาด 200 bar

พร�อมทั�ง Safety Guard

และ Alulinx® Gas สำหรับเชื ่อมอลูมิเนียมทุกชนิด ซึ ่ง Linx®Gases
มีคุณสมบัติช�วยทำให�ประสิทธิภาพงานเชื ่อมที ่ออกมามีคุณภาพเพ��มขึ ้น 
ลดเวลาในการเชื ่อมให�สั �นลง และลดต�นทุนในการผลิต อีกทั �งยังคำนึง
ถ ึงส ุขภาพของผู � ใช �งานว �าปลอดภัยแน �นอน เน ื ่องจากจะปล�อยคว ัน 
และปริมาณโอโซนออกมาในปริมาณต�ำกว�าก�าซเชื่อมทั�วไป ซึ่งได�รับการรับรอง
จาก TWI: The Welding Institute สมาคมวิจัยการเชื ่อมชั�นนำของโลก
จากสหราชอาณาจักร ไม�เพ�ยงแต�คุณภาพของก�าซเท�านั�น แต�บรรจุภัณฑ�ของ 
Linx® Gases ก็เป�นนวัตกรรมด�วย เนื่องจากใช�ท�อก�าซที่สามารถบรรจุได�มาก
กว�า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับท�อก�าซรูปแบบเดิม โดยใช�กรรมวิธีการอัดก�าซ
แบบ 200 บาร�ซึ่งท�อก�าซทุกท�อมาพร�อมกับ Valve Guard ที่เหมาะสมต�อ
การใช�งาน บรรจุภัณฑ�แบบใหม�น้ีไม�เพ�ยงแต�ทำให�ได�ปริมาณก�าซท่ีมากข้ึนเท�านั�น 
ยังสามารถเพ��มความปลอดภัย ลดต�นทุน และเพ��มความประทับใจของผู�ใช�โดย
ใช�งานได�ยาวนานขึ้น ไม�ต�องเปลี่ยนท�อก�าซบ�อย ช�วยลดความถี่ในการสั�งซื้อ 
และส�งสินค�าสามารถลดจำนวนการทำสต�อก มีฝาครอบวาล�วที่ติดกับตัวท�อ
ตลอดเวลา ไม�เสี่ยงต�อการสูญหาย ช�วยเพ��มความปลอดภัยในการใช�งานที่
เหนือกว�า มี Purity Valve (RPV : Residual Pressure Valve) ซ่ึงทำให�มั�นใจได�ว�า
จะไม�มีสิ�งใดสามารถเข�าไปปนเป��อนได� ไม�ว�าจะเป�นน�ำ อากาศ ทั�งในขณะใช�งาน
และบรรจุ รับประกันความบริสุทธิ ์ของก�าซได�เป�นอย�างดี Linx® Gases 
จึงสามารถตอบสนองทุกความต�องการ คุ�มค�าทุกการลงทุนอย�างแท�จริง
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          ซึ ่งในครั �งนี ้ เราได�ร ับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ 
เลิศฤทธ์ิภูวดล ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ� สายพาณิชยกิจ
และการตลาด บริษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) ได�พูดคุย
บอกเล�าถ ึงท ี ่มาที ่ ไป ในการใช � Nitrogen Generator 
ตลอดจนให�ความไว�วางใจ บีไอจี ในการร�วมสร�างความมั�นคง
ของระบบก�าซไนโตรเจนในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไออาร�พ�ซีี

       ไนโตรเจนมีบทบาทสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรม และเสริมสร�างกระบวนการผลิตอย�างยั �งยืน บีไอจี ในฐานะผู �นำ
ด�านนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรม ได�มีส�วนช�วยพันธมิตรทางธุรกิจ ในการสร�างความแข็งแกร�งด�านศักยภาพการแข�งขัน
ที่สูงขึ้น Keep in Touch ฉบับนี้เรามีบทสัมภาษณ�ที่น�าติดตามของไนโตรเจนที่เกี่ยวข�องกับอุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี
ของไออาร�พ�ซี และข�ามไปในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�กับฟาบริเนท มาให�ผู�อ�านได�รับรู�ถึงมุมมองทางธรุกิจ และการพัฒนา
ในอนาคตข�างหน�าครับ

       

Nitrogen Generator . . . 

       ถึงแม�ว�าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในป�นี้จะไม�สดใสนัก อันเนื่องมาจากป�จจัยหลายๆ ด�านทั�งจากภายในประเทศ 
และนอกประเทศ แต�ในส�วนของการเตรียมความพร�อมเพ�่อพัฒนาศักยภาพในด�านการแข�งขันของธุรกิจ เพ�่อก�าวเข�าสู� AEC ก็เป�นสิ�งที่
บริษัทชั�นนำในกลุ�มธุรกิจต�างๆ ให�ความสำคัญเป�นอย�างมาก หนึ่งในนั�นคือ บริษัท ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) บริษัทด�านป�โตรเลียม
และป�โตรเคมี ที่ ให�ความสำคัญในด�านนี้เป�นอย�างมาก 

Beyond the Reliable Supply

Keep in Touch
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         ผลิตภัณฑ�ที่ได�ออกมาเราจะมีการต�อยอดตั�งแต�เริ�มไปจนจบ คือตั�งแต�เริ�มกระบวนการที่โรงกลั�นน�ำมันดิบไปจนสุดท�ายเป�นป�โตรเคมี ในขณะที่
ผลิตภัณฑ�ที่เป�นป�โตรเลียมซึ่งเรามีกำลังการผลิตที่เพ�ยงพอต�อความต�องการ ทิศทางธุรกิจของ ไออาร�พ�ซี จึงเปรียบเสมือนเรือธงของทางด�าน
โพลีโพรพ�ลีนของ ปตท. และเพ�่อบรรลุเป�าหมายในป� 2563 ซึ่งเราจะเป�นโรงงาน Integrated ที่อยู�ในตำแหน�ง Top of Quartile ในอุตสาหกรรม
โรงกลั�นและป�โตรเคมี และมี ROIC (Return On Invested Capital)  อยู�ในกลุ�มบริษัทชั�นนำของเอเชีย

•  สิ�งท่ีไออาร�พ�ซีให�ความสำคัญมากท่ีสุดในการดำเนินธุรกิจ และกระบวน
    การผลิต

        ระบบไนโตรเจนเปรียบเสมือนลมหายใจของธุรกิจ Oil & Gas ซ่ึงมีความสำคัญ
    เป�นอย�างมากในธุรกิจของเรา การทำให�โรงงานพร�อมสำหรับเดินเครื่องนั�น
    เม่ือสร�างแล�วเสร็จ หรือหลังการซ�อมบำรุงใหญ� ต�องเปล่ียนอากาศภายในเคร่ืองจักร
    และอุปกรณ�เป�นไนโตรเจนก�อน แล�วจึงเป�นไฮโดรคาร�บอน ในทางกลับกันการเป�ดระบบ
    เพ�อ่ซ�อมบำรุง หรือการ Shut Down ต�องใช�ไนโตรเจนเปล่ียนจากไฮโดรคาร�บอน
    ไปเป�นไนโตรเจนก�อน แล�วจึงเป�นอากาศ เพ�อ่ให�ทีมงานฝ�ายผลิต และฝ�ายซ�อมบำรุง
    เข�าไปทำงานได�
       สำหรับด�านเครื่องจักรของอุตสาหกรรม Oil and Gas ผ�านการพัฒนา
    มาจนเกิดความเช่ือมั�นในการผลิตได�เป�นอย�างดี ซ่ึงป�ญหาส�วนใหญ�จะอยู�ในเร่ือง
    ความสามารถของคนมากกว�า เราต�องทำให�บุคลากรสามารถจัดการในสภาวะ
    ต�างๆ ได� การให�ความไว�วางใจในระบบสาธารณูปโภคต�างๆ ทั�งระบบไฟฟ�า น�ำ 
    ออกซิเจน และไนโตรเจน ซ่ึงจะทำให�ระบบการผลิตสามารถทำงานได�อย�างต�อเน่ือง 
    และมีความปลอดภัยก็เป�นส�วนท่ี ไออาร�พ�ซี ให�ความสำคัญอีกอย�างหน่ึง ถึงแม�จะเป�น
    สัดส�วนที่ไม�มาก แต�เป�นสิ�งที่จำเป�นอย�างยิ�ง นั�นหมายถึงเราให�ความสำคัญ 
    และไว�วางใจกับระบบสาธารณูปโภค (Utilities) เป�นอย�างมาก ที ่ผ�านมา
    เราเคยมีประสบการณ�ในขณะเดินเครื่อง เกิดอุบัติเหตุรถยนต�ชนเสาไฟฟ�า 
    ทำให�เกิดป�ญหาไฟฟ�าไม�เพ�ยงพอในการจ�ายไฟ ระบบ Utilities ต�างๆ ล�มหมด
    ไม�สามารถเดินเคร่ืองได� ฉะนั�นสิ�งท่ีเราต�องการคือ ทำอย�างไรให�เม่ือระบบหรืือเคร่ืองจักร
    ในโรงงานหยุดการทำงาน แต�ระบบ Utilities ยังสามารถทำงานได� สิ�งนี้สำคัญ
    เป�นอย�างมากในอุตสาหกรรม Oil and Gas ซ่ึงไนโตรเจนท่ีเป�นส�วนหน่ึงของระบบ
    Utilities ก็มีความสำคัญมากที่ต�องมี Reliability สูงเช�นเดียวกัน

•  ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ และวิสัยทัศน�ของ บริษัท 
    ไออาร�พ�ซี จำกัด (มหาชน) ในป�จจุบัน และอนาคต

        สำหรับ ไออาร�พ�ซี เรามีธุรกิจหลักอยู� 2 กลุ�มคือ ป�โตรเลียม 
    และป�โตรเคมี ในส�วนของป�โตรเลียมเรากำลังลงทุนโครงการ UHV 
    ซึ่งจะก�อสร�างเสร็จ และพร�อมเดินเครื่องได�ประมาณไตรมาสที่ 3 
    ของป� 2558 โดยจะทำการเปล่ียนน�ำมันเตาไปเป�นโพรพ�ลีนและก�าซ 
    ซ่ึงเป�นการเพ��มมูลค�าจากผลิตภัณฑ�ราคาต�ำให�เป�นผลิตภัณฑ�ราคาสูง 
    โดยปกตินั�นในอุตสาหกรรมโรงกลั�นจะมีการวัดประสิทธิภาพ
   ด�านการผลิตว�า ผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตออกมามีสัดส�วนของผลิตภัณฑ�
    ราคาสูงและราคาต�ำเท�าไร ซ่ึงท่ีผ�านมานั�นสัดส�วนของผลิตภัณฑ�ราคาต�ำ
    อยู�ท่ี 30% แต�ถ�าโครงการน้ีเสร็จสมบูรณ�สัดส�วนจะลดลงอยู�ไม�ถึง 10% 
    ซึ่งผลิตภัณฑ�ที่เป�นโพรพ�ลีนและก�าซนั�น จะถูกนำไปต�อยอดใน
    ส�วนของป�โตรเคมีต�อไป ซ่ึงจะทำให� ไออาร�พ�ซีก�าวเข�าสู�ความเป�น 
    Fully Petrochemical และมีขีดความสามารถในการแข�งขันสูงข้ึน
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•  ความร�วมมือกับ บีไอจี ในการเลือกใช� Nitrogen Generator

         สำหรับความร�วมมือกับ บีไอจี นั�น ในป� 2555 เราเริ�มมองหาบริษัทชั�นนำในธุรกิจ เน่ืองจากไนโตรเจนเป�นป�จจัยท่ีจำเป�นมากในธุรกิจ 

    Oil and Gas ซึ่งเราต�องเลือกบริษัทที่ ไว� ใจได� และสามารถเป�นพันธมิตรทางธุรกิจกันยาวๆ เพ�่อประโยชน�ร�วมกันทั�งสองฝ�าย 

    เราให�ความสำคัญกับ Reliability และ Cost เป�นอย�างมาก ที่ผ�านมาประสบการณ�ในการออกแบบระบบโรงงานสามารถเลือกได�

    ทั�งแบบ Automatic หรือ Manual ซึ่งเราเลือก Manual และให�ความไว�วางใจกับการควบคุมโดยคนมากกว�า แต�ทาง บีไอจี ได�ทำให�เรา

    เห็นว�าระบบที่ดีสามารถเข�ามาช�วยลดความซับซ�อนของการจัดการจากคนได�เป�นอันมาก ระบบสามารถปฏิบัติการได�โดยที่ไม�มีคน

    ที ่ โรงงานผลิตก�าซ และที ่สำคัญยังสามารถ Remote Control จากอีกสถานที ่หนึ ่งได�ด�วย จากที ่ ได�ร ับทราบไกลที ่สุดคือ

    อำเภอแม�สอด จังหวัดตาก ซึ่งการควบคุมอยู�ที่โรงงาน 3 (บ�อวิน) จังหวัดชลบุรี สิ�งนี้ก็คือองค�ความรู� เราเชื่อว�า บีไอจี อยู�กับธุรกิจนี้

    มานานจนทำให�เราเชื่อมั�นและไว�วางใจ ทำให�เราเริ�มปรับเปลี่ยนระบบการทำงานที่เชื่อมั�นในระบบมากขึ้น ซึ่งเป�นแนวความคิดที่เราไม�ได�

    ให�ความสำคัญมากนักในช�วงแรก
   

         ในการผลิตไนโตรเจนนั�นเรามีอยู�เช�นกันแต�เราไม�ได�เป�นผู�เชี ่ยวชาญ และเราก็ยอมรับว�าในธุรกิจเฉพาะแต�ละด�านต�องอาศัย

    องค�ความรู� ความชำนาญ ซึ่งอยู�ควบคู�กับต�นทุนที่ถูกลง และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น นั�นก็คือสิ�งที่เราได�เรียนรู�กับโครงการความร�วมมือ

    กับ บีไอจี ซึ่งเรามองว�ามี Reliability ที่ดี
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•  ทัศนคติในการเปลี่ยนมาใช�ระบบจาก บีไอจี
        ในด�านของคนนั �น การที ่ เราเล ือกใช�ระบบจาก บี ไอจี เป �นจุดเร ิ �มต�นของ
     การเปลี่ยนแปลงที่ดี การที่เราทำธุรกิจมามากกว�า 30 ป� คนจะเคยชินกับเรื่องเดิมๆ 
    เราเคยชินว�าจะสบายใจกว�าหากมีคนเข�าไปควบคุมดูแล ทุกคนล�วนอยากให�องค�กรดีข้ึน 
    แต�ไม�ทราบว�าการเปล่ียนแปลงจะดีหรือไม� เพราะการเปล่ียนแปลงต�องเห็นถึงประโยชน� 
    สิ�งน้ีถือเป�นกรณีศึกษาท่ีสามารถแสดงให�เห็นถึงการใช�ระบบท่ีดีเข�ามาช�วยในการทำงาน
    สามารถสร�างความไว�วางใจได� จากเดิมที่ต�องอาศัยคนเป�นสิ�งสำคัญ ในอนาคตถ�าเรา

    จะปรับเปลี่ยนไปใช�ระบบอะไรนั�นคงต�องใช�กรณีศึกษาของทาง บีไอจี เป�นตัวอย�าง
    ในการดำเนินการ ซ่ึงป�จจุบันเราเริ�มเป�นก่ึงอัตโนมัติแล�ว และน�าจะสามารถเป�นระบบอัตโนมัติ 
    หรือ Unman ได�ในอนาคตอันใกล�

•  ข�อแนะนำสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการแข�งขัน

        ในการแข�งขันทางธุรกิจทุกวันนี้ ตัวชี้วัดอย�างหนึ่งที่นิยมใช�ในการประเมินธุรกิจ
    คือ Bench Markings ซ่ึงเป�นตัวท่ีช�วยสะท�อนว�าธุรกิจนั�นๆ มีการใช� Utilities อยู�ท่ีเท�าไร 
    โดยเฉพาะด�านต�นทุนการผลิต เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันว�า 
    สูงหรือต�ำกว�าบริษัทอ่ืนๆ หรืออยู�ในระดับท่ีดีสามารถแข�งขันได� และก็ต�องรู�จักมองหา
    บริษัทที่มีความเป�นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญในแต�ละด�านเพ�่อสามารถนำมา
    ใช�เพ��มขีดความสามารถให�กับธุรกิจได�

•  Nitrogen Generator ของ บีไอจี สามารถช�วย
    พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันทางธุรกิจ
 
        การใช� Nitrogen Generator สามารถลดต�นทุน
    บางส �วนลงได �  โดยเฉพาะการลดการใช �คนใน
    การจัดการดูแล ซึ ่งเดิมต�องใช� 1-2 คน และเมื ่อ

    นำค�าใช�จ �ายที ่ทาง บีไอจี เสนอมาเปรียบเทียบกับ
    ต�นทุนในการผลิตของเรา ซึ ่งโดยรวมแล�วสามารถ
    ทดแทนกันได�เป�นอย�างดี
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Keep in Touch

       อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ให�ความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ และมีการนำไนโตรเจนเข�าไปมีส�วนในกระบวนการผลิต 
ซ่ึงหลายคนอาจจะไม�เคยทราบมาก�อน นั�นคืออุตสาหกรรมผลิตชิ�นส�วนอิเล็กทรอนิกส�นั�นเอง โอกาสน้ีเราร�วมพูดคุยกับ ดร. สมภพ รัตนเสวตวัฒน� 
ผู�จัดการทั�วไป บริษัท ฟาบริเนท จำกัด ซึ่งได�อธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช� Nitrogen Generator จากทาง บีไอจี เพ�่อเพ��มศักยภาพ
ในด�านการผลิต พร�อมทั�งให�รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�อีกด�วย

      จากที่ได�พูดคุยกับบริษัทธุรกิจชั�นนำทั�งสอง บีไอจี รู�สึกภูมิ ใจเป�นอย�างยิ�งที่ได�เป�นส�วนหนึ่งในความไว�วางใจให�ช�วยศักยภาพในการแช�งขัน
ให�กับธุรกิจ เพ�่อการเติบโตที่มั�นคง และก�าวสู�การเป�นบริษัทชั�นนำของธุรกิจในอนาคต นั�นหมายถึงการให�ความไว�วางใจในการร�วมกันพัฒนา
ศักยภาพการแข�งขันของไทยให�เติบโตอย�างแข็งแกร�งด�วยเช�นกัน

   •  การวางแผนงานด�านการเพ��มศักยภาพในการผลิต

             ต�องขอเล�าก�อนเลยว�า ฟาบริเนทกับ บีไอจี เป�นพันธมิตรกันมายาวนาน
        กว�า 10 ป� และเรายังให�ความไว�วางใจในการส�งมอบก�าซจาก บีไอจี มา
        โดยตลอด สำหรับ Nitrogen Generator นั�น แต�เดิมตั�งอยู�ใน 2 โรงงาน
        ที่บริเวณเมืองเอก-รังสิต แต�หลังจากเกิดเหตุการน�ำท�วมเมื่อป� 2554
        เราจึงย�ายโรงงานมาตั�งที่ซอยคุณพระ จังหวัดปทุมธานีในป�จจุบัน เรา
        คำนึงถึงการใช�พ�้นที่ให�เกิดประโยชน�สูงสุด อีกทั�งยังดำเนินการเพ��ม
        Nitrogen Generator ตัวท่ี 3 ซ่ึงเพ��งจะมีการเซ็นสัญญาไปเม่ือเร็วๆ น้ี
        เพ�อ่รองรับการเพ��มกำลังการผลิตอย�างเต็มท่ี และช�วยให�เกิดประสิทธิภาพ
        ของการผลิตมากข้ึน
    
   •  การเพ��มกำลังการผลิตเพ�อ่รองรับคำสั�งการผลิต

              ส�วนใหญ�เป�นคำสั�งผลิตจากทางอเมริกา โดยปกติลูกค�าซ่ึงจะมีแบรนด� 
        และเทคโนโลยีเป�นของตัวเอง ส�วนทางฟาบริเนทจะมีหน�าที่ผลิตสินค�า
        ให�ตรงตามลูกค�าต�องการ ตัวอย�างเช�น การขยาย Cloud Network 
      การดาวน�โหลด และการส�งข�อมูลต�างๆ ผ�านสายไฟเบอร�ออฟติก 
       พัฒนาจากการส�งข�อมูลได�ทีละ 1 Gigabyte มาจนถึงป�จจุบันสามารถ
      ส�งข�อมูลได�ถึง 100 Gigabytes และจะเพ��มขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งเรื่องของ
      เทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลงอยู�เสมอ เราเองก็ต�องปรับตัวอยู�ตลอดเวลา
      เช�นกัน ทางลูกค�าทำหน�าท่ีคิดค�นเทคโนโลยีสินค�าของเขา ส�วนเราคิดค�น
      เทคโนโลยีทางด�านการผลิต ผลิตอย�างไรให�ลดต�นทุน ให�เกิดประสิทธิภาพ
      มากข้ึน และตอบสนองกับความต�องการ

•  ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฟาบริเนท จำกัด

         ฟาบริเนท เป�นบริษัทรับผลิตไฟเบอร�ออฟติก อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�
    อุปกรณ�ทางการแพทย� รวมถึงการรับจ�างประกอบกล�องประมวล
    หน�วยความจำ เคร่ืองรับสายใยแก�วนำแสง และส�วนประกอบท่ีใช�ในระบบส่ือสาร
    ด�วยสายใยแก�วนำแสง โดยเราเป�นศูนย�กลางของการผลิตและส�งออก
    ไปทั�วโลก ซ่ึงจุดแข็งของบริษัทเราก็คือ เรามีบุคลากรท่ีสามารถเข�าไปช�วย
    สนับสนุนลูกค�าแต�ละราย ทำให�สามารถพัฒนากระบวนการผลิตให�ลูกค�า 
    เนื่องจากลูกค�าบางรายมีแต�ดีไซน� แต�ไม�ทราบขั�นตอนการผลิต ทางเรา
    มีการออกแบบกระบวนการ และออกแบบเครื่องมือ อีกทั�งทางฟาบริเนท
     เรามีทักษะความประณีต เม่ือเทียบกับทักษะแรงงานในยุโรป อเมริกา ของเรา
    จะสมบูรณ�แบบกว�า  

•  สิ�งสำคัญที่ ฟาบริเนท ตัดสินใจเลือกใช� Nitrogen Generator 
    ของ บีไอจี ในกระบวนการผลิต

         ในการแข�งขันทางธุรกิจนั�นอย�างที่ทราบกันว�าเรื่อง Cost-Saving 
    เป�นเรื่องสำคัญที่สุด และต�องมาจากทั�งสองฝ�ายคือทั�งเรา และคู�ค�า ซึ่ง
    ท�ายที่สุดคือ Win-Win กันทั�งคู� ทางฟาบริเนทคงไม�สามารถบังคับให� 
    บีไอจี ลดราคาได�โดยที่ต�นทุนไม�ลดตามไปด�วย ฉะนั�นสิ�งที่สำคัญคือเร่ือง
    ของความร�วมมือระหว�างกัน การเป�นพันธมิตรของทั�งสองฝ�าย บีไอจี 
    ได�ส�วนหนึ่ง ฟาบริเนท ก็ได�อีกส�วนหนึ่งเหมือนกันเป�น Win-Win กัน
    ทั�งสองฝ�ายครับ ถ�ามีวิธีการใดที ่ช�วยให�การใช�วัตถุดิบในการผลิต
   น �อยลง ทางเราก็จะสนับสนุนอย�างเต็มที่
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Safety First

       รวมถึงผู�มีไว�ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย มีหน�าที่ต�องสื่อสาร
ความเป�นอันตรายของวัตถุอันตรายในรูปแบบของฉลาก และจัดเตรียม
เอกสารข�อมูลความปลอดภัยที่ผู�ผลิต หรือผู�นำเข�าจัดทำให�พร�อมใช�งาน 
ทั�งน้ี บีไอจี ได�ดำเนินการติดฉลากข�อมูลความปลอดภัย และจัดทำเอกสาร
SDS ที่สอดคล�องกับกฎหมายดังกล�าว  สำหรับก�าซที่จัดจำหน�ายได�แก� 
ไนโตรเจน ออกซิเจน ไฮโดรเจน อาร�กอน และคาร�บอนไดออกไซด� 
ซึ่งลูกค�าสามารถขอรับเอกสาร SDS โดยติดต�อได�ที่ฝ�ายขายของ บีไอจี 
ตั�งแต�บัดนี้เป�นต�นไป

       จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป�นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให�ผู�ผลิต หรือผู�นำเข�าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป�นสารเดี่ยวและสารผสมต�องดำเนิน
การตามข�อกำหนดว�าด�วยระบบการจำแนกและการสื ่อสารความเป�นอันตรายของวัตถุอันตราย หรือระบบ GHS (Globally 
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ซึ่งมีสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ ให�จำแนก
ความเป�นอันตรายทางกายภาพ 16 ประเภท ความเป�นอันตรายต�อสุขภาพ 10 ประเภท และความเป�นอันตรายต�อสิ�งแวดล�อม 
2 ประเภท  โดยผู�ผลิตสารเคมีต�องดำเนินการ

บีไอจี  ติดฉลากแสดงข�อมูล และจัดเตรียมเอกสาร SDS
                                             ตามกฎหมายใหม�กำหนด

ติดฉลากแสดงข�อมูลความปลอดภัยที่ภาชนะ 
 
จัดทำเอกสารข�อมูลความปลอดภัย SDS (Safety Data Sheet)  
หรือเดิมทีเรียกว�า MSDS (Material Safety Data Sheet) 
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บีไอจี จัดกิจกรรมสัปดาห�ความปลอดภัยที่ HIC

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี ร�วมจัดกิจกรรมสัปดาห�

ความปลอดภัยที่ HIC (Thailand) Co., Ltd. เมื่อเร็วๆ นี้ ได�รับการตอบรับจาก

ผู�เข�าร�วมกิจกรรมเป�นอย�างดี ภายในงานมีกิจกรรมเล�นเกมส�พร�อมชิงของรางวัล 

อีกทั�งยังสอดแทรกความรู�ในการใช�ก�าซอย�างปลอดภัย

พนักงานบีไอจีร�วมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ�งของ 
เพ�่อเด็กพ�การทางสมองและป�ญญา บ�านราชาวดีหญิง

ตัวแทนผู�บริหารและพนักงาน บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด ร�วมเลี้ยง
อาหารกลางวันและบริจาคสิ�งของใช�ท่ีจำเป�นให�กับสถานสงเคราะห�เด็กพ�การทางสมอง
และป�ญญา บ�านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ที่ผ�านมา 
โดยเข�าเยี่ยมชมกิจกรรมภายใน และพบปะพูดคุยกับน�องๆ พร�อมทั�งมอบเงินบริจาค
เพ�่อกิจการภายในของสถานสงเคราะห�ฯ บ�านราชาวดีหญิง

บีไอจี ร�วมออกบูทในงาน Oil & Gas Thailand 2014 
and Petrochemical Asia 2014

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี ร�วมออกบูทในงาน Oil & Gas 
Thailand 2014 and Petrochemical Asia 2014 ณ ศูนย�นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา เม่ือเร็วๆ น้ี ภายใต�แนวความคิด “Sustainable Solutions for Oil & Gas” 
ภายในบูทมีการแนะนำผลิตภัณฑ�ก�าซและบริการต�างๆ ที่ตอบสนองทุกความต�องการ
ของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย�างยิ�งกลุ�มอุตสาหกรรมผลิตน�ำมันและป�โตรเคมี พร�อมทั�ง
ตอกย�ำถึงความเป�นผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมอย�างแท�จริง

บีไอจี จัดอบรมการใช�งานท�อก�าซและถัง PLC 
อย�างปลอดภัย

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี จัดอบรมการใช�งานท�อก�าซและถัง 
PLC อย�างปลอดภัยให�กับลูกค�า ณ โรงงาน 3 (บ�อวิน) จังหวัดชลบุรี ในงานมีการบรรยาย
ความรู�เก่ียวกับก�าซอุตสาหกรรม สร�างความเข�าใจเก่ียวกับการใช�ก�าซในรูปแบบการบรรจุ
ชนิดต�างๆ พร�อมทั�งสาธิต และเน�นย�ำข�อปฏิบัติด�านความปลอดภัย เพ�่อให�ลูกค�าสามารถ
ใช�งานได�อย�างถูกต�อง โดยผู�เข�าอบรมได�รับความรู�อย�างเต็มอิ�ม พร�อมทั�งมั�นใจกับการผลิต
และบรรจุก�าซจากบีไอจี
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       คราวที่แล�วเรารู�กันแล�วว�า ผลิตภัณฑ�สีเขียว (Green Product) มีคุณลักษณะอย�างไร วันนี้เราจะว�ากันด�วยเรื่อง
การตลาดกันบ�าง ผลิตภัณฑ�สีเขียว ใช�การทำการตลาดเหมือนกับที่เราเคยทำมาได�หรือไม� ไปหาคำตอบกัน

       “ผลิตภัณฑ�สีเขียว” (Green Product) จำเป�นต�องเข�าสู�กระบวนการ
ทางตลาดแบบที่เรียกว�า การตลาดสีเขียว (Green Marketing) 
ซ่ึงผู�ประกอบการจะต�องมีจิตสำนึกด�านสิ�งแวดล�อม ตั�งแต�กระบวนการผลิต 
ดูแลสภาพแวดล�อมของโรงงานให�สะอาด มีมาตรการกำจัดของเสียออก
จากโรงงานไม�ให�ออกมาทำลายสิ�งแวดล�อม รวมทั�งในแง�วิจัยและพัฒนา
ก็ต�องไม�ให�เป�นพ�ษภัยกับสิ�งแวดล�อมและระบบนิเวศวิทยา เช�น เปลี่ยน
บรรจุภัณฑ�โฟมซึ่งย�อยสลายได�ยากให�เป�นวัสดุอื่น เลิกใช�ถุงหรือขวด
พลาสติก หันมาใช�วัสดุอื่นเพ�่อการรีไซเคิลได�

       ในต�างประเทศ การตลาดสีเขียวท่ีแข�งขันกันอย�างรุนแรงมากจะเป�น
เรื ่องของ “บรรจุภัณฑ� (Packaging)” โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ�ของ
เคร่ืองด่ืม เพราะภาชนะเหล�าน้ีเม่ือใช�ไปแล�วทิ�งไป ธรรมชาติจะย�อยสลาย
ได�ในเวลาต�างกัน เช�น แก�วจะย�อยสลายในเวลากว�าพันป� ถุงพลาสติกใช�
เวลาหลายพันป� ส�วนโลหะใช�เวลาเพ�ยงร�อยป� และกระดาษเพ�ยงสิบป�เท�านั�น 
ดังนั�น ผู�ผลิตท่ีใช�วัสดุผลิตบรรจุภัณฑ�ท่ีย�อยสลายเร็วกว�า ย�อมได�เปรียบ
คู�ต�อสู�ในแง�การตลาดสีเขียวมากกว�า ความต�องการบริโภคผลิตภัณฑ�
ท่ีเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมทำให�เกิด การตลาดสีเขียว (Green Marketing) 
ในระดับต�างๆ ได�แก� 

       ระดับ Green ใช�เกณฑ�การวัดทางธุรกิจเพ�ยงอย�างเดียว โดยดูที่
ยอดขายสินค�า ไม�เน �นการวัดการเปลี ่ยนแปลงในสังคม ใช�การ
ประชาสัมพันธ�เพ�อ่สร�างภาพ เป�นธุรกิจท่ีมีผลิตภัณฑ�บริการ และกระบวน
การผลิตสินค�าเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อมแตกต�างจากผลิตภัณฑ�ทั�วไป 
เช�น เครื่องใช�ไฟฟ�าประหยัดพลังงาน รถยนต�ใช�พลังงานทดแทนน�ำมัน 
สวนผักปลอดสารพ�ษ ซูเปอร�มาร�เก็ตที่ใช�ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก 
เป�นต�น

การตลาดสีเขียว 

Green Marketing

Go Green

       ระดับ Greener มีจุดประสงค�มากกว�าการทำยอดขาย 
แต�หวังผลด�านอนุรักษ�สิ�งแวดล�อม โดยส�งเสริมให�คนร�วมมือ
กันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช�ผลิตภัณฑ�และทรัพยากร 
มีส�วนร�วมในการอนุรักษ�มากขึ้น เช�น นอกจากขายรถยนต�
ประหยัดพลังงานแล�ว บริษัทยังมีแคมเปญรณรงค�ให�คนใช�รถ
อย�างมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมวันเช็ค
สภาพรถและให�ความรู� หมั�นตรวจสภาพรถบ�อยๆ เป�นการ
ประหยัดน�ำมันและลดปริมาณไอเสียท่ีปล�อยออกมาสู�อากาศ
ด�วย ดังนั�นตัววัดระดับนี้จึงมีทั�งยอดขายและจำนวนคนที่มา
ร�วมกิจกรรม 

       ระดับ Greenest เป�นระดับที่ก�อให�เกิดนวัตกรรมใหม� 
และก�อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม เช�น การบริการ
ที ่เป�ดโอกาสให�คนที ่เป�นเจ�าของรถยนต�ประหยัดน�ำมัน
แต�ไม�ค�อยได�ใช�รถ กรณีต�องไปทำงานต�างประเทศช�วงหนึ่ง
โดยนำรถมาให�คนอื่นเช�าขับช�วงนั�น หรืออาจเป�นบริการที่จัด
คิวให�คนที่อยู�ทางเดียวกันได�ใช�รถร�วมกันก็ได�

ฉบับหน�า เราจะมาดูกันต�อว�า เราจะออกแบบผลิตภัณฑ�
ของเรา เพ�อ่สิ�งแวดล�อมท่ียั�งยืนได�อย�างไร

ที่มา บทความผลิตภัณฑ�สีเขียว เพ�่อสิ�งแวดล�อมที่ยั�งยืน เป�นของคุณสันทนา อมรไชย



Just so you know

22 Source: ดัดแปลงจากคุณอภิวุฒิ พ�มลแสงสุริยา คอลัมน� HR Talks - Productivity Corner ป�ที่ 14 ฉบับที่ 161

ในที่นี้จึงขอนำเสนอป�จจัย 6 ประการ ที่ทำให�การเปลี่ยนแปลงสัมฤทธิ์ผล

1.  Vision (วิสัยทัศน�) การเปลี่ยนแปลงต�องมีเป�าหมายที่ชัดเจน ภาพความสำเร็จสุดท�ายเป�นเรื ่องสำคัญและจำเป�น ทุกคนต�องมองเห็นในทิศทางเดียวกัน 
        การเปลี่ยนแปลงที่ไม�มีวิสัยทัศน�ย�อมนำมาซึ่งความสับสน ไม�ต�างจากฝูงชน ที่รวมตัวกันโดยไม�มีทิศทางที่จะมุ�งไปอย�างชัดเจน

2.  Communication (การสื่อสาร) ระหว�างการเปลี่ยนแปลง ไม�มีสิ �งใดสำคัญไปกว�า การทำความเข�าใจให�ชัดเจนถึงทิศทาง เหตุผล วิธีการ กำหนดเวลา 
       และผู�เกี่ยวข�องไม�ควรกังวลว�าจะต�องสื่อมากเกินไป เพราะยังไม�เคยมีการเปลี่ยนแปลงใดล�มเหลวเนื่องจากมีการสื่อสารที่มากเกินไป ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลง
       ที่ขาดการสื่อสารที่ดีพอ จะนำมาซึ่งการต�อต�าน ไม�ยอมรับ และทำให�การเปลี่ยนแปลงไม�ประสบความสำเร็จอย�างที่มุ�งหวัง

3.  Skills (ทักษะ) การเปลี่ยนแปลงจะมีประสิทธิภาพหากคนที่เกี่ยวข�องมีความรู�และทักษะที่จำเป�นในการรับมือกับสิ�งใหม�ๆ ที่มาพร�อมกันกับการเปลี่ยนแปลง 
       การให�ความสำคัญในการเตรียมพัฒนาความรู�ความสามารถให�แก�พนักงาน เพ�่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป�นเรื ่องสำคัญที่จะช�วยให�สำเร็จผลได�ง�ายขึ้น 
       ในทางกลับกันหากขาดสิ�งนี้ไป คนจะหวาดกลัวต�อการเปลี่ยนแปลง ส�งผลให�การเปลี่ยนแปลงเป�นไปได�ยากขึ้น

4.  Tools (เครื่องมือ) ในทุกการเปลี่ยนแปลง การมีเครื่องมือที่สำคัญและจำเป�นเพ�่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย�างพร�อมเพรียง เช�น เครื่องคอมพ�วเตอร� 
       เคร่ืองจักร อุปกรณ�สำนักงาน หรือสภาพแวดล�อมในการทำงาน เป�นต�น จะช�วยให�การเปล่ียนแปลงเกิดได�ง�ายข้ึน ในทางกลับกันหากขาดการเตรียมการอย�างเหมาะสม 
       ย�อมนำมาซึ่งความรู�สึกอึดอัดและความไม�พอใจของผู�เกี่ยวข�อง จนอาจทำให�การเปลี่ยนแปลงไม�ประสบความสำเร็จก็เป�นได�

5.  Incentive (รางวัลจูงใจ) หากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วดั�งใจหวัง รางวัลและแรงจูงใจ ทั�งในระหว�างการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเปลี่ยนแปลงสำเร็จ
       เป�นเรื่องสำคัญ การฉลองความสำเร็จระหว�างทางเป�นครั�งคราวทีละเล็กละน�อย ดีกว�าการรอไปฉลองความสำเร็จใหญ�ๆ เมื่อถึงปลายทาง การเปลี่ยนแปลงที่ดีควรมี
       การกำหนดเป�าหมายระยะสั�นและระยะยาวให�ชัดเจน และเมื่อทีมงานสามารถบรรลุผลสำเร็จในแต�ละช�วง ก็ควรได�รับรางวัลแห�งความสำเร็จนั�น เพราะในทางจิตวิทยา
       รางวัลเป�นทั�งแรงผลักและแรงจูงใจให�เดินหน�าต�อไป หากขาดแรงจูงใจที่เหมาะสม แม�การเปลี่ยนแปลงอาจดำเนินต�อไปได� แต�คงเชื่องช�าจนไม�ทันใจ

6.  Action Plan (แผนปฏิบัติ) การมีเป�าหมายที่ชัดเจนเป�นจุดเริ �มต�นแห�งความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงที่ดี ทว�าเป�าหมายก็ยังคงเป�นเพ�ยงสิ�งบ�งชี ้ว�า
       การเปลี่ยนแปลงจะดำเนินไปในทิศทางใด ดังนั�น หากการเปลี่ยนแปลงจะสำเร็จได� ผู�เกี่ยวข�องต�องเข�าใจว�าเราต�องทำอะไร และจะทำอย�างไร จึงจะไปให�ถึงภาพสุดท�าย
       ของการเปลี่ยนแปลงนั�นได� แผนปฏิบัติจึงเป�นสิ�งจำเป�นที่ทุกคนต�องทราบ ทำความเข�าใจ และยึดถือเป�นแนวทาง ในการเดินทางระหว�างการเปลี่ยนแปลง หากขาด
       ซึ่งแผนปฏิบัติที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงจะสับสนวุ�นวาย และอาจเลวร�ายมากถึงขั�น “มั�ว” เลยก็ได� 

            ป�จจัยทั�ง 6 ประการข�างต�นเป�นกุญแจแห�งความสำเร็จสำหรับการเปลี่ยนแปลง หากป�จจัยใดป�จจัยหนึ่งขาดหายไป การเปลี่ยนแปลงก็ไม�มีวันที่
จะมีประสิทธิผลดังตั�งเป�าไว�

6ป�จจัยท่ีทำให�การเปล่ียนแปลงสัมฤทธ์ิผล

       การเปลี่ยนแปลงเป�นเรื่องปกติสำหรับชีวิตประจำวัน
ไม�ว�าส�วนตัวหรือในงาน ในหลายๆ ครั�งเรามักพบว�า คนทั�วไป
ตอบสนองต�อการเปลี ่ยนแปลงด�วยท�าทีที ่แตกต�างกัน 
การยอมรับหรือต�อต�านการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นใน
สถานการณ�หนึ่งๆ อาจขึ้นอยู�กับผลกระทบที่ได�รับจากการ
เปลี่ยนแปลงนั�น หรืออาจขึ้นกับป�จจัยอื่นๆ อีกมากมาย 
อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงเป�นเรื่องใกล�ตัวมากจนบางครั�ง
ไม�ทันคิดด�วยซ�ำว�านั�นเป�น “การเปล่ียนแปลง” อย�างไรก็ตาม 
หากกล�าวถึงการสร�างการเปล่ียนแปลงให�เกิดข้ึนในองค�กรแล�ว 
ทุกองค�กรย�อมคาดหวังความสำเร็จจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล�าว
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New Trend

       ป�จจุบันเรากำลังก�าวเข�าสู�ยุคเทคโนโลยีใหม�ๆ 
ในหลากหลายวงการ ซึ ่งเทคโนโลยีหนึ ่งที ่คุ �นหู
และมักจะถูกกล�าวถึงในหลายอุตสาหกรรมคือ 
LED  (Light Emitting Diode) หรือที่เรียกว�า 
ไดโอดเรืองแสงนั�นเอง  LED เป�นอุปกรณ�เซมิคอน
ดักเตอร� (อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�จำพวกสารก่ึงตัวนำ)
ซ่ึงมีลักษณะการทำงานโดยเม่ือปล�อยให�กระแสไฟฟ�า
ผ�านแล�วจะปล�อยแสงสว�างออกมา เทคโนโลยีนี้มีมา
นานตั �งแต�ป� 2450 และเป�นการทำงานของตัว
เซมิคอนดักเตอร�เท�านั�น LED ถูกนำมาพัฒนาใช�งาน
ในทางพาณิชย�ในป� 2505 เม่ือบริษัท จีอี ได�ประดิษฐ� 
LED ที่สามารถเปล�งแสงสีแดงที่มีความสว�างมาก
พอที่จะนำมาประยุกต� ใช�ได� เช�น นำไปใช�เป�นปุ�ม
ส ัญญาณในอ ุปกรณ� ไฟฟ�า หร ือในอ ุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส�ต�างๆ  

นวัตกรรมเทคโนโลยี
ประหยัดพลังงาน

แห�งอนาคต

LED

       การพัฒนา LED ในยุคต�อมาจะเป�นลักษณะท่ีให�สีต�างๆ แต�ก็ยังไม�ได�เป�นสีขาว ช่ึงเป�นข�อจำกัดในการนำมาใช�ทดแทนหลอดไฟ จนเม่ือป� 2533
นักวิทยาศาสตร�ญ่ีปุ�น  ฮิโรชิ อามาโนะ, ชูจิ นากามูระ และอิซามุ อาคาซากิ ได�คิดค�น LED สีน�ำเงิน ซ่ึงเม่ือนำมารวมกับ LED สีแดง และ LED สีเขียว 
ทำให�เกิดนวัตกรรมแสงรุ�นใหม� นำไปสู�การประดิษฐ�หลอดประหยัดไฟสีขาว รวมถึงจอภาพ LED ล�าสุดนักวิทยาศาสตร�ทั�ง 3 ท�าน ก็ได�รับรางวัล
โนเบล สาขาฟ�สิกส� ประจำป� 2557 จากผลงานงานดังกล�าว

       ป�จจุบันเทคโนโลยีของ LED ก�าวหน�าอย�างรวดเร็ว และถูกนำมาใช�ประโยชน�อย�างแพร�หลาย เช�น ไฟท�ายรถยนต� ป�ายสัญญาณต�างๆ ไฟฉาย 
ไฟให�สัญญาณประภาคาร จอภาพยนตร�ขนาดใหญ� จอโทรศัพท�มือถือ จอของกล�องดิจิตอล หลอดไฟให�แสงสว�างภายในบ�าน  ป�ายและจอภาพโฆษณา
ขนาดใหญ� ซึ่งมาจากจุดเด�น คือ ใช�พลังงานต�ำแต�ให�ประสิทธิภาพการส�องสว�างที่สูงมาก ไม�มีแสง UV ไม�กระพริบขณะเปล�งแสง การเป�ด - ป�ด
หลอดไฟ LED สามารถเป�ด - ป�ดได�อย�างรวดเร็ว โดยไม�ต�องเสียเวลารอนาน ประหยัดพลังงาน และมีอายุการใช�งานที่ยาวนาน
 
       หลายประเทศได�ส�งเสริมการใช�ประโยชน�จาก LED เพ�่อลดการใช�พลังงาน เช�น ที่ไต�หวันลงทุนเปลี่ยนไฟสัญญาณจราจรทั�วประเทศมาเป�น
การใช� LED ทั�งหมด และกำลังวางแผนเปลี่ยนไฟที่ให�แสงสว�างแก�ถนนมาเป�น LED เช�นเดียวกัน  สำหรับประเทศไทยก็ให�ความสำคัญกับเรื่องนี้
เช�นกัน โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ (สวทช.) ได�วางแนวทางการวิจัยพัฒนาเพ�่อสร�างขีดความสามารถของประเทศ
เพ�่อการต�อยอดในอุตสาหกรรม รวมทั�งแนวทางการกำหนดมาตรฐาน LED  อันจะเป�นประโยชน�ต�อการนำ LED ไปใช�งานในอนาคต ซึ่งคาดว�า
จะยิ�งมีสิ�งประดิษฐ�อุปกรณ�ต�างๆ ที่ประยุกต�ใช�เทคโนโลยี LED ออกมาอีกมากมาย
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       พระราชวังมัณฑะเลย �  (Mandalay Palace) ซึ ่งรัฐบาลได�บูรณะ
ขึ้นมาใหม�จากโครงสร�างสถาป�ตยกรรมแบบเดิม แต�ก็ไม�อาจสร�างได�สมบูรณ�
เทียบเท�ากับของเดิมได� เนื ่องจากข�อจำกัดหลายประการ แต�กระนั�นเอง
ก็ยังปรากฏความงดงามอลังการของรากเหง�าวัฒนธรรมที ่มั �นคงและ
มีอัตลักษณ�

       เม่ือเหยียบย�างเข�าสู�เขตพระราชวังมัณฑะเลย� ได�พานพบกับกลุ�มอาคาร
พระราชวังอันโอ�อ�าอลังการ แม�จะเป�นอาคารท่ีบูรณะข้ึนมาใหม�ตามแบบดั�งเดิม 
ก็ยังคงงดงามด�วยอัตลักษณ�ศิลปะตามแบบสถาป�ตยกรรมมัณฑะเลย� หาก
ในอดีตไม�เกิดเหตุการณ�อันเลวร�ายของสงคราม พระราชวังแห�งนี้คงงดงาม
ตามแบบเดิมมากกว�าน้ีอีกมาก เราเดินชมกลุ�มอาคารต�างๆ ท่ีสร�างด�วยไม�สัก
ทาสีแดงท่ีลวดลายแกะสลักยังดูคมชัดไม�ลบเลือน บรรยากาศท่ีเงียบสงบของ
สถานที่ไม�อาจจะจินตนาการได�เลยว�าที่แห�งนี้ในอดีตมีประวัติศาสตร�เรื่องราว
มากมายเกิดขึ้น และล�มสลายลงภายในเวลา 28 ป�ของการก�อตั�งพระนคร
พระราชวังมัณฑะเลย� ถูกก�อสร�างขึ้นมาโดยพระเจ�ามินดงหลังการย�าย
เมืองหลวงจากอมรปุระมายังมัณฑะเลย�ระหว�างสงครามพม�ากับอังกฤษ

       มัณฑะเลย�มีโบราณสถานสำคัญๆ หลายแห�งที่ต�องไปเยือนเมื่อมาถึง
คือ วัดชเวนันดอว� (Shwenandaw Temple) มีความหมายว�า มณเฑียรทอง 
สร�างด�วยไม�สักทั�งหลัง วิหารแห�งนี้แต�ดั�งเดิมถูกสร�างขึ้นที่เมืองอมรปุระ 

 

ซึ่งเป�นราชธานีก�อนเมืองมัณฑะเลย� เป�นวิหารที่พระเจ�ามินดงเสด็จมา
ปฏิบัติธรรมจนพระองค�เสด็จสวรรคต ทั�งวิหารแกะสลักเป�นลวดลาย
ศิลปะแบบมัณฑะเลย�ที ่งดงาม และยังเป�นศิลปะที ่อยู �รอดพ�นจาก
ภัยสงครามมาได�จนป�จจุบัน

       วัดต�อมาที่ถือเป�นวัดสำคัญของชาวมัณฑะเลย�คือ วัดกุโสดอร� 
(Kuthodaw Temple) ซ่ึงเป�นวัดท่ีพระเจ�ามินดง สร�างข้ึนเพ�อ่เป�นอนุสรณ�
แห�งการสังคายนาพระไตรป�ฎกครั�งท่ี 4 พระองค�ทรงให�จารึกพระไตรป�ฎก 
84,000 พระธรรมขันธ� ลงบนหินอ�อน 729 แผ�น ใช�เวลาในการแกะสลัก
ทั�งหมดถึง 7 ป� ถือเป�นพระไตรป�ฎกเล�มใหญ�ที่สุดในโลก เป�นครั�งแรก
ในประวัติศาสตร�ที่มีการบันทึกพระไตรป�ฎกเป�นภาษาบาลี และได�นำมา
ประดิษฐานในมณฑปอยู�รอบพระเจดีย�มหาโลกมารชิน ซ่ึงจำลองรูปแบบ
มาจากพระมหาเจดีย�ชเวสิกองแห�งเมืองพุกาม

       ช�วงเวลาสายๆ ก�อนเพลหากเดินทางไปที ่วัดมหากันดายง 
(Mahagandayon Temple) ที ่อยู �ริมทะเลสาบตองตะมานใกล�กับ
สะพานไม�อูเบ็ง จะได�พบกับหมู�แถวของพระภิกษุสงฆ�และสามเณร
เดินแถวเรียงรายกันบิณฑบาตร ช�วงก�อนและหลังที ่ภิกษุสามเณร
เข�าห�องร�ำเรียนศึกษาพระธรรม ซึ่งวัดมหากันดายงเป�นวิทยาลัยสงฆ�
ที่ ใหญ�ที่สุดของพม�า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล�าเรียนทางธรรม
มากกว�า 1,200 รูป    

       มัณฑะเลย�ในป�จจุบันเป�นเมืองศูนย�กลางการค�าทางตอนเหนือของพม�า ตั�งอยู� ในฝ��งตะวันออกของแม�น�ำอิรวดีและถือเป�น
เมืองใหญ�เป�นอันดับสามของประเทศ รองจากย�างกุ�งและเนป�ดอว� ในอดีตยังเป�นเมืองหลวงราชธานีสุดท�ายก�อนจะเสียเอกราช
ให�กับการรุกรานของอังกฤษในป� 2428 สถานที่ท�องเที่ยวที่นิยมจะอยู� ในเมืองมัณฑะเลย�และเมืองใกล�เคียงมีทั�งวัดวาอาราม
หรือสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม

มัณฑะเลย�
ราชธานีสุดท�ายแห�งลุ�มอิรวดี

Feel Free 
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        ในม ัณฑะเลย�ย ังม ีว ัดสำคัญอีกว ัดหนึ ่งค ือ  ว ัดมหามัยม ุน ี  
(Mahamuni Temple) (พยาจี)ซึ่งเป�นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามัยมุนี 
เป�นพระพุทธรูปคู�บ�านคู�เมืองของมัณฑะเลย�และพม�า ซึ่งการไปชมและ
นมัสการบูชาองค�พระมหามัยมุนีในตอนเช�า ต�องเดินทางไปยังวัดตั�งแต�ตี 4 
เพ�่อรอชมพ�ธีล�างพระพักตร�ที่จะมีพ�ธีกันทุกๆ วัน และเป�นพ�ธีที่กระทำกัน
สืบต�อกันมากว�าสองร�อยป�แล�วด�วยความเช่ือว�า พระพุทธมหามัยมุนี แปลว�า 
“ผู�รู�อันประเสริฐ” น้ีเป�นพระพุทธรูปท่ีมีชีวิต เพราะด�วยเหตุท่ีได�รับประทานพร 
(บางตำนานก็เล�าว�าได�รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ�า) จึงมีประเพณี
ล�างพระพักตร�ถวาย โดยทุกเช�าเวลาประมาณตี 4 ของทุกๆ วัน พระมหาเถระ 
(เจ�าอาวาสของวัด) และสาธุชนทั�วไปที่ศรัทธาจะมาทำพ�ธีล�างพระพักตร�
ด�วยน�ำอบน�ำหอมผสมทานาคาอย�างดี พร�อมกับใช�แปรงทองแปรงที่
พระโอษฐ�เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต�ถวายพระพุทธเจ�า ก�อนจะใช�ผ�าจาก
ศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห�งสนิท และสุดท�ายก็ใช�พัดทองโบกถวาย
เสมือนได�อุป�ฏฐากองค�สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ�าที่ยังทรงพระชนมชีพ
อยู�จริงๆ

      เมื่อเดินทางต�อไปยังทะเลสาบตองตะมาน เราจะพบกับสะพานไม�ที่มี
ความยาวถึง 2 กิโลเมตร พาดผ�านตั�งแต�ส�วนที่เป�นแผ�นดินทอดยาวข�าม
ทะเลสาบท่ีมีความกว�างไปยังแผ�นดินอีกฝ��งหน่ึงท่ีเป�นท่ีตั�งของเจดีย�เจ�าต�อ 
สะพานไม�แห�งนี ้มีชื ่อเสียงระดับโลกที่รู �จักกันในนาม สะพานไม�อูเบ็ง 
(U Bein Bridge) สร�างจากไม�สักที่รื้อมาจากพระราชวังเก�าแห�งกรุงอังวะ 
เมื ่อครั �งย�ายเมืองหลวงจากอังวะมายังอมรปุระจำนวน 1,208 ต�น 
เพ�่อใช�ทำเป�นเสาเป�นสะพานที่ใช�สัญจรไปมาของคนริมฝ��งแม�น�ำทั�งสองฝ��ง 
สะพานทอดข�ามทะเลสาบตองตะมาน มุ�งตรงไปยังเจดีย�เจ�าต�อ ซึ่งอยู�
อีกฟากของทะเลสาบ ชื่ออูเบ็งนั�นเป�นชื่อของขุนนางผู�หนึ่งที่พระเจ�าปดุง
โปรดฯ ให�มาทำหน�าที่ เป�นแม�กองงานสร�างสะพาน ซึ่งตั�งอยู�ที่อมรปุระ
ก�อนจะเข�าถึงตัวเมืองมัณฑะเลย� เราจึงเห็นผู�คนหลากหลายใช�สะพานแห�งน้ี
สัญจรกันอย�างมากมาย

       บริเวณลุ�มน�ำอิรวดีล�วนแต�เป�นที่ตั�งของเมืองราชธานีแต�เดิมคือกรุง
อังวะและอมรปุระ จากสภาพทางภูมิศาสตร�และสถานการณ�ทางการเมือง
ทำให�พระเจ�าแผ�นดินต�องย�ายราชธานีหลายต�อหลายครั�ง จนมาสิ�นสุด
ราชวงศ�ที่มัณฑะเลย�แห�งนี้ สภาพของเมืองอย�างกรุงอังวะและอมรปุระ 
(หรือเรียกอีกอย�างว�าเมืองสกายน�) แม�จะมีสภาพชำรุดทรุดโทรมแต�ก็ยัง
มีร�องรอยทางอารยธรรมหลงเหลือให�บูรณะปฏิสังขรณ� วันข�างหน�า
หากประเทศเมียนม�าร�เข�าสู�ประชาคมโลกได�อย�างเต็มระบบ เมืองต�างๆ 
เหล�านี้คงสามารถขึ้นทะเบียนเป�นมรดกโลกได�อย�างแน�นอน

       การได�ไปเยือนราชธานีสุดท�ายของลุ�มอิรวดี เป�นการเป�ดการรับรู�
และความรู�สึกที่เราไม�อาจได�รับจากหนังสือพงศาวดารใดๆ ได�ดีไปกว�า
การไปเยือนยังสถานที่ที่เป�นประวัติศาตร�จริงๆ ได�รับรู� ในหลากหลายมิติ
ที ่เราไม�เคยเข�าใจมาก�อน เราก็จะเข�าใจได�ถ�องแท� และสามารถปรับ
ทัศนคติใหม�ท่ีดีและถูกต�องมากข้ึน ด�วยศักยภาพอันโดดเด�นหลายประการ 
ในกระแสโลกาภิวัฒน�ที่เชี ่ยวกราก มัณฑะเลย�จึงเป�นดั�งเพชรที่กำลัง
เจียระไนให�เปร�งประกายไปพร�อมๆ กันในภูมิภาคอาเซียน

Mandalay

I N D I A

C H I N A

M YA N M A R

T H A I L A N D

L A O S

Nay Pyi Taw

Yangon

Bangkok

เมืองมัณฑะเลย�เป�ดเส�นทางการบิน
ทำให�การเดินทางสู�มัณฑะเลย�สะดวก
มากขึ้น จึงทำให�การท�องเที่ยวของ
มัณฑะเลย�เป�นที่นิยมเป�นอย�างมาก 
เนื่องจากมัณฑะเลย�มีรากเหง�าทาง
วัฒนธรรมแห�งลุ�มน�ำอิรวดี และอดีต
เคยเป�นศูนย�กลางของความรุ�งเรือง
มาก�อน อีกทั�งยังมีความหลากหลาย
ของสถานท ี ่ท �องเท ี ่ยวมากมาย  
จึงทำให�มัณฑะเลย�มีมนต�เสน�ห�ที ่
ใครๆ ก็อยากมาเยือน นอกจากนั�น
ยังเป�นศูนย�กลางทางการค�าท่ีสำคัญ
บนเส�นทางการค�าระหว�างอินเดีย
กับจีน และรัฐบาลพม�ายังให�ความ
สำคัญโดยตั�งนิคมอุตสาหกรรมขึ้น
ในป� พ.ศ. 2533 ซึ่งป�จจุบันมีบริษัท
เข�ามาดำเนินการประมาณ 1,000 
แห�ง ส�วนใหญ�เป�นโรงงานถลุงเหล็ก 
และโรงงานผลิตอุปกรณ�เคร่ืองจักรกล
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       อาการนอนไม�หลับ ก็คืออาการที่มีความลำบากในการเริ�มหลับหรือคงการนอนหลับต�อเนื่องได�ตลอดคืน หรือการนอนหลับที่ไม�รู�สึก
สดชื่นหลังตื่นนอนในตอนเช�า เป�นสิ�งที่ต�องศึกษาทำความเข�าใจ เพ�่อช�วยให�ระบบการพักผ�อนของร�างกายสามารถทำงานได�อย�างสมบูรณ� 
โดยปกติจะใช�เวลาในการเริ�มนอนหลับประมาณ 10 - 20 นาที หากใช�เวลามากกว�า 30 นาทีขึ้นไป ร�างกายอาจมีภาวะที่ผิดปกติส�งผลต�อการ
นอนหลับ ส�วนเวลาในการนอนนั�นจะมีความแตกต�างกันในแต�ละบุคคล บางรายอาจจะ 8 ชั�วโมง หรือ 10 ชั�วโมง ส�วนกลุ�มที่ทำงานเป�นกะ 
การนอน 4 - 5 ชั�วโมง ก็อาจจะเพ�ยงพอแล�ว ดังนั�นวิธีสังเกตง�ายๆ ถ�าตื่นขึ้นมาแล�วไม�รู�สึกสดชื่น หรือรู�สึกว�านอนไม�พอ ก็ถือว�าเป�นการนอน
ไม�หลับได�ทั�งนั�น

ลักษณะกลุ�มอาการนอนไม�หลับแบ�งเป�น 3 กลุ�มใหญ�ๆ คือ
1. นอนไม�หลับเป�นครั �งคราว เป�นอาการที ่เกิดขึ ้นเร็ว อยู � ในช�วงเวลาสั �นๆ 
    ไม�เกิน 2-3 วัน เป�นอาการปกติ ในกลุ �มคนที ่ม ีความเครียดฉับพลัน
    เช�น เปลี่ยนเวลานอนทันที มีเรื่องกังวลในวันรุ�งขึ้น
2. นอนไม�หลับช�วงสั�นๆ มีอาการนอนไม�หลับเป�นเวลาติดต�อกัน 1-3 สัปดาห� 
    ส�วนใหญ�จะสัมพันธ�กับความเครียดในครอบครัว การทำงาน ความกังวล
    ต�อการเจ็บป�วยทางร�างกายที่รุนแรง
3. นอนไม�หลับเรื้อรัง  มักมีป�ญหาการนอนไม�หลับติดต�อกันนานกว�า 3 สัปดาห� 
    ซึ่งอาจมีสาเหตุเดียว หรือหลายสาเหตุ เช�น โรคทางจิต อารมณ�ซึมเศร�า วิตก
    กังวล โรคทางอายุรกรรม ภาวะทางฮอร�โมน  และยากระตุ�นบางประเภท

       การค�นหาสาเหตุของการนอนไม�หลับเป�นสิ�งแรกที่ควรทำ เมื่อทราบแล�ว
ควรแก�ไขท่ีสาเหตุเป�นหลัก  แต�สิ�งสำคัญอีกอย�างคือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
บางอย�างที่จะช�วยส�งเสริมการนอนหลับได�อย�างสมบูรณ�มากขึ้นได�แก�
     - เข�านอนและตื่นนอน ให�ตรงเวลาเป�นประจำ ทั�งในวันทำงานและวันหยุด 
     - จัดวางท�าทางการนอนให�เหมาะสมกับสรีระ 
     - ปรับสิ�งแวดล�อมให�เหมาะสมต�อการนอน เช�น แสงรบกวน ความเงียบ 
        อุณหภูมิที่เหมาะสม
     - รับประทานอาหารมื้อเบาๆ ก�อนนอน เช�น กล�วยหอม หรือนม ในปริมาณ
        พอดีก�อนเข�านอน จะช�วยให�หลับง�ายขึ้น
     - หากตื่นนอนกลางดึก ไม�ควรกดดันตัวเองให�รีบนอนจนเกินไปจะทำให�
        รู�สึกกังวลและเครียด

       นอกจากนั�นกิจกรรมต�างๆ ระหว�างวันก็มีส�วนช�วยด�วยเช�นกัน
โดยมีข�อควรปฏิบัติคือ
     - ออกกำลังกายอย�างสม�ำเสมอ ซึ ่งควรห�างจากเวลานอน
        อย�างน�อย 4-5 ชั�วโมง
     - รักษาจังหวะเวลาในกิจวัตรประจำวันต�างๆ ให�สม�ำเสมอ 
       เช�น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การทำงาน 
        การตื่นนอน เพ�่อให�ระบบนา�กาชีวิตทำงานอย�างปกติ
     - ควบคุมหรือจัดการความเครียดของตัวเองอย�างเหมาะสม 
       เช�น การฝ�กผ�อนคลายกล�ามเนื้อ หรือการทำสมาธิ

       การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั�งหมดนี้ จำเป�นต�องใช�เวลาในการ
ปฏิบัติเป�นประจำ และต�อเนื่องประมาณ 6 – 10 สัปดาห� จึงจะเกิดผล
อย�างเต็มที่ หากปฏิบัติแล�วยังคงมีอาการนอนไม�หลับ ควรปรึกษา
แพทย�เพ�่อหาสาเหตุของป�ญหาและทำการรักษาอย�างถูกวิธี ซึ่งหลาย
โรงพยาบาลมีศูนย�เวชศาสตร�การนอนหลับให�บริการ 

       ป�จจุบันคนวัยทำงานส�วนใหญ� มักละเลยถึงความสำคัญของ
การนอน อันเกิดจากการบีบบังคับด�วยภาวะการแข�งขันทางธุรกิจ
และค�านิยมที ่ ไม�ถูกต�อง แต�ถ�าหากรู �จักการเปลี ่ยนแปลงตัวเอง
และปฏิบัติอย�างถูกวิธี ก็น�าจะช�วยให�การดำเนินชีวิตเป�นไปอย�างมี
ความสุขพร�อมด�วยสุขภาพที่ดีทั�งร�างกายและจิตใจ

       ร�างกายของคนเรามีกลไกการทำงานที่ซับซ�อน ระบบการพักผ�อนของ
ร�างกายที่ดีที่สุดคือ “การนอนหลับ”  ซึ่งนอกจากผลดีต�อร�างกายแล�วยังส�ง
ผลถึงสุขภาพจิตด�วย อาการนอนไม�หลับอาจเกิดขึ้นเพ�ยงบางครั�งบางคราว 
แต�ในกรณีที่มีอาการผิดปกติจาการนอนหลับที่ต�อเนื่องบ�อยๆ เป�นเวลานาน
จะส�งผลต�อการใช�ชีวิตประจำวันเป�นอย�างมาก เกิดอาการอ�อนเพลีย ง�วงนอน
ช�วงกลางวัน ความจำลดลง สมาธิสั�น  เครียดและหงุดหงิดง�าย ทั�งหมดล�วน
มีผลทำให�คุณภาพของการใช�ชีวิตแย�ลง และยังส�งผลต�อคนรอบข�างอีกด�วย

สุขภาพดี ด�วยการนอนอย�างถูกวิธี

Be Strong
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Lucky me 

        ฉบับที ่ 6  นี ้ นำข�อมูลความรู �จากเนื ้อหาในเล�มมาให�ท�าน

ลองขบคิดอีกเช�นเดิม ซึ่งเป�นเรื่องไม�ยากนัก และเป�นเนื้อหาที่หลายท�าน

อาจจะยังไม�ทราบ ค�นหาคำตอบ และส�งมาร�วมสนุกกับเรา 
เพ�่อลุ�นรับของรางวัล  เครื่องวัดลมยาง  จากบีไอจี 
จำนวน 3 รางวัล

ร�วมสนุก และส�งคำตอบ พร�อมแจ�ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู� และสถานที่ทำงานของท�านมาที่ corporate_communication@bigth.com 

Lucky Me

หน�าท่ีสำคัญของไนโตรเจน ในธุรกิจ Oil & Gas คือ
a.  ช�วยสร�างความปลอดภัยให�กับระบบการเดินเครื่อง 
     และป�ดเครื่องของโรงงาน
b.  ตัวแปรระหว�างขั�นตอนการเปลี่ยนผ�านของอากาศ 
     และไฮโดรคาร�บอน
c.  ช�วยเพ��มคุณภาพให�กับโพรพ�ลีน
d.  ข�อ a. และ b.

1

โรงผลิตก�าซไนโตรเจน (On-Site Gas Generation System)
จากความร�วมมือกันระหว�างบีไอจี และไออาร�พ�ซี มีบทบาทสำคัญ
ต�อเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร�พ�ซีอย�างไร
a.  สร�างความเชื่อมั�นให�กับผู�ประกอบการในพ�้นที่ 
b.  เสริมประสิทธิภาพและลดต�นทุนการผลิตให�กับไออาร�พ�ซี
c.  ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของอุตสาหกรรม
     ป�โตรเลียมและป�โตรเคมีของไทย
d.  ถูกทุกข�อ

2



Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
3 Rajanakarn Bldg., 11th Fl., South Sathorn Rd., Yannawa,

Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
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