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Editor Talk

          กลับมาพบกับผู�อ�านกันอีกเช�นเคย สำหรับวารสาร From the Air For the Air 
ฉบับแรกของป� 2558 ครั�งน้ีเราหยิบยกหัวข�อ “Sustainable Growth” หรือการเติบโต
อย�างยั�งยืนมานำเสนอให�ผู�อ�านกันครับ หากจะพูดถึงเร่ืองน้ีแล�วทุกคนอาจจะทราบกันดี
ว�ารากฐานของการเติบโตอย�างยั�งยืนนั�น จะเกิดขึ้นไม�ได�เลยหากปราศจากการ
ส�งเสริมท่ีดีจากองค�กร ท่ีมุ�งให�สังคมและชุมชนมีความเป�นอยู�ท่ีดียิ�งข้ึน ตลอดระยะเวลา
การดำเนินธุรกิจที่ผ�านมาของบีไอจี เป�นบทพ�สูจน�ให�เห็นว�า บีไอจีมุ�งให�ความสำคัญ
ในการมีส�วนร�วมและสนับสนุนในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เป�นการสร�าง
รากฐานให�เกิดการพัฒนาในอนาคตอย�างต�อเนื่อง สื่อให�เห็นได�จากกิจกรรมหรือ
การให�การสนับสนุนในโครงการต�างๆ ท่ีสอดคล�องกับหัวใจของการพัฒนาและเติมโต
อย�างแท�จริง ซ่ึงสามารถติดตามอ�านได�ใน Cover Story และเน้ือหาตลอดทั�งเล�มครับ

          การเติบโตอย�างยั�งยืน ต�องเริ �มจากการให�ความสำคัญกับรากฐานของ
เยาวชนที่จะเติบโตและพัฒนาประเทศในวันข�างหน�า การศึกษานั�นเป�นอีกส�วนสำคัญ
ท่ีเป�นแรงผลักดันให�เกิดการพัฒนาท่ียั�งยืนสู�ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตเช�นกันครับ 
คอลัมน� Keep in Touch ฉบับน้ี เรามีบทสัมภาษณ� ผศ.ดร. อุณาโลม เวทย�วัฒนะ ฮาร�ทล่ี 
อาจารย�วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ บัณทิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร�นานาชาติสิรินธร 
ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ (มจพ.) พูดคุยถึง
การใช�ก�าซในงานวิจัยเพ�อ่หาหนทางแก�ป�ญหาของเสียจากภาคอุตสาหกรรม และนำกลับ
มาเป�นพลังงานทดแทนท่ีสามารถสร�างประโยชน�ได�ในอนาคตอย�างยั�นยืนครับ

          ก�อนจากกัน อย�าลืมร�วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลท�ายเล�มใน Lucky Me 
กันนะครับ สำหรับผู�อ�านท�านใดมีคำแนะนำ ติชม เกี่ยวกับวารสาร From the Air 
For the Air เพ�่อเป�นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาด�านเนื้อหาให�ดียิ�งขึ้น 
สามารถส�งอีเมลของท�านมาที่ NathawuthN@bigth.com ครับ
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Cover Story

          หากจะกล�าวถึงการดำเนินธุรกิจในสภาพการณ�ป�จจุบันแล�ว 
ไม�ว�าเราจะหันไปทางไหน จะพบว�าองค�กรน�อยใหญ�ใครๆ ก็ต�างพากัน
พูดถึงประเด็นเรื่องการมีจิตสำนึกต�อสิ�งแวดล�อม สังคม และชุมชน
รอบข�าง หรือแม�แต�การให�ความสำคัญกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เพราะ
องค�กรเล็กใหญ�เหล�านี้ต�างตระหนักดีว�าการดำเนินธุรกิจเพ�ยงแค�
ผลกำไรเพ�ยงอย�างเดียวคงไม�ได�ช�วยให�องค�กรเติบโตแบบยั�งยืนได�

          แนวความคิดการสร�างความยั�งยืนนั�น เป�นการบริหารจัดการ
องค�กรสมัยใหม� โดยคำนึงถึงการเติบโต และผลกำไรถือเป�นสิ�งสำคัญ
ที่สุดขององค�กร แต�ขณะเดียวกันหากจะดำเนินธุรกิจไปอย�างยั�นยืน 
จำเป�นต�องมีเป�าหมายเชิงสังคมที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาอย�างยั�งยืน 
เช�น การปกป�องสิ�งแวดล�อม การให�โอกาสทางด�านการศึกษา การพัฒนา
สังคมและชุมชน เป�นต�น           กว�าสองทศวรรตของบีไอจีท่ีมุ�งมั�นในการดำเนินธุรกิจ และไม�หยุดนิ�ง

ที่จะพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยเพ�่อตอบโจทย�ความต�องการของลูกค�า 
รวมทั�งคำนึงถึงการมีส�วนร�วมในการตอบแทนสังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อม
เกิดจากนโยบายการทำธุรกิจอย�างยั�งยืนอย�างเป�นรูปธรรมของบีไอจี 
เริ �มจากการที่บริษัท แอร�โปรดักส� แอนด� เคมิคอลส� จำกัด ซึ่งเป�น
บริษัทแม�ของบี ไอจี จากประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจภายใต� 
Sustainability Commitment หรือความมุ�งมั �นในการพัฒนา
อย�างยั�งยืน อันประกอบด�วย
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• Business Value หรือคุณค�าทางธุรกิจ

• Environmental Stewardship หรือการดูแลสิ�งแวดล�อม

• Social Responsibility หรือความรับผิดชอบต�อสังคม

• Governance หรือหลักธรรมาภิบาล

Build Foundation for 
Sustainable Growth



          ความมุ�งมั�นเหล�าน้ีก็เพ�อ่สร�างความยั�งยืนในการอยู�ร�วมกันของผู�คน
ในสังคมและสิ�งแวดล�อม รวมทั�งเพ�อ่ให�เกิดการพัฒนาในด�านต�างๆ ทาง
ธุรกิจ ทำให�แอร�โปรดักส�ฯ ได�รับการยอมรับในด�านการพัฒนาอย�างยั�งยืน 
โดยพ�สูจน�ได�จากรางวัลมากมายที่ได�รับ อาทิ การได�รับการจัดอันดับ
ความยั�งยืนทางธุรกิจของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 
ซึ่งเป�นดัชนีประเมินความยั�งยืนที่ได�รับการยอมรับในระดับโลก รวมถึง
ได�รับการจัดอันดับใน CDP™ S&P 500 Climate Disclosure 
Leadership Index (CDLI) ซ่ึงเป�นโครงการเป�ดเผยข�อมูลการปล�อย
ก�าซคาร�บอนถึงหกป�ซ�อน เป�นต�น 

          ในส�วนของ บีไอจี ได�รับนโยบายและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพ� ่อส�งมอบมูลค�าใน
ตัวผลิตภัณฑ�และบริการให�กับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ�งแวดล�อม
ความรับผิดชอบต�อสังคม และไม�หยุดท่ีจะสร�างสรรค� พัฒนานวัตกรรมใหม�ๆ  
นำมาช�วยแก�ป�ญหา เพ�อ่ให�เหมาะกับความต�องการของลูกค�า มุ�งสู�หัวใจสำคัญ
ของการพัฒนา และเติบโตอย�างยั�งยืนอย�างแท�จริง

          ในส�วนของภาคการศึกษา บีไอจีสนับสนุนการเรียนรู� การศึกษาวิจัย 
โดยมอบนวัตกรรมก�าซเพ�่อให�นำไปพัฒนาต�อยอดผลงานแก�สถาบัน
การศึกษา หน�วยงาน สำหรับนำไปประยุกต�ใช� เกิดประสบการณ� และความรู�
ความสามารถ ซ่ึงบีไอจีให�ความสำคัญกับเยาวชนท่ีจะเป�นรากฐานของสังคม 
และจะเป�นกำลังในการพัฒนาสู�ตลาดแรงงานท่ีมีคุณภาพสู�ภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคต อาทิ สนับสนุนโครงการผสมเทียมช�างด�วยน�ำเชื้อแช�แข็งแก�
ศูนย�อนุรักษ�ช�างไทย จังหวัดลำปาง โครงการมอบก�าซไฮโดรเจนผสมพ�เศษ
แก�มหาวิทยาลัยขอนแก�นเพ�่อสนับสนุนการวิจัยการใช�เชื้อเพลิงสะอาด
ในเคร่ืองยนต�กำเนิดไฟฟ�า โครงการมอบก�าซไฮโดรเจนความบริสุทธ์ิสูง
แก�วิทยาลัยเทคนิคระยอง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก�นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี จังหวัดระยอง เป�นต�น
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          สำหรับภาคอุตสาหกรรม บีไอจีได�ทำกิจกรรมเพ�อ่สังคมโดยร�วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรม สถาบันและองค�กร 
ในการสนับสนุนโครงการต�างๆ เพ�อ่การพัฒนาความเป�นอยู�ท่ีดีของชุมชน 
อาทิ โครงการเหมราชฯ มอบอุปกรณ�การศึกษาและกีฬา โดยมอบให�แก�เด็ก
นักเรียนกว�า 17,000 คน ใน 64 โรงเรียนในเขตจังหวัดระยองและชลบุรี 
โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทยร�วมใจช�วยเนปาล โดยสนับสนุนเงินช�วยเหลือ
ผู�ประสบภัยพ�บัติแผ�นดินไหว โครงการ กนอ. ร�วมใจผลิตอุปกรณ�ช�วยพ�นยา
โรคหืด เป�นต�น 

          จากบทพ�สูจน�ท่ีผ�านมา บีไอจีตระหนักอยู�เสมอว�า เราไม�สามารถ
ดำเนินธุรกิจเพ�ยงเพ�อ่แสวงหาผลกำไรเพ�ยงอย�างเดียวได� ต�องคำนึงถึง
การตอบแทนสู�สังคมและผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ�อ่ให�การดำเนินธุรกิจเป�นไปได�
อย�างราบร่ืนพร�อมกับการเติบโต ทั�งยังคงมุ�งมั�นต�อไปในการให�ความสำคัญ 
ทั�งภาคการศึกษาที่จะเป�นรากฐานหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
รวมทั�งภาคอุตสาหกรรมท่ีบีไอจีมีส�วนในการสนับสนุนโครงการต�างๆ เพ�อ่
ให�สังคมและชุมชนโดยรอบเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป�นอยู�
ที่ดีอย�างยั�นยืน



          สำหรับการสนับสนุนและเข�าร�วมกิจกรรมของผู�บริหารและพนักงาน
ของบีไอจีครั�งน้ี ถือเป�นอีกหน่ึงกิจกรรมดีดีท่ีเราเล็งเห็น และให�ความสำคัญ
ในการสร�างรากฐานเพ�อ่การศึกษาของเยาวชนไทย เพราะการศึกษาถือ
เป�นหน่ึงในป�จจัยสำคัญของการพัฒนา และขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไทย
ให�มีความเจริญเติบโตในวันข�างหน�าอย�างยั�งยืน บีไอจีมีความภาคภูมิใจ
ท่ีได�ร�วมเป�นส�วนหน่ึงของการพัฒนาต�นกล�าน�อยๆ ท่ีจะเติบโตไปในอนาคต 
เพ�่อที่จะได�เป�นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศอย�างยั�งยืนต�อไป
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          ห�างหายกันไปนานเลยนะครับท�านผู�อ�านที่รักทุกท�าน คอลัมน�
เฉพาะกิจ “BIG Special Report” กลับมารายงานความเคลื่อนไหว 
และกิจกรรมพ�เศษของบีไอจีที่เราอยากจะเล�าสู�กันฟ�งให�ผู�อ�าน ครั�งนี้
เป�นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ�านมาครับ บี ไอจี ในฐานะ
ผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมของประเทศไทยได�ร�วมตอบแทนสังคม
ในการช�วยพัฒนาด�านการศึกษาโดยให�การสนับสนุนและเข�าร�วมกิจกรรม
ในโครงการ “เหมราชฯ มอบอุปกรณ�การศึกษาและกีฬาประจำป� 2558” 
โครงการน้ีจัดข้ึนโดยบริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จำกัด (มหาชน) เชิญชวน
ลูกค�าและพันธมิตรท่ีตั�งอยู�ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯ เข�าร�วมกิจกรรม 
วัตถุประสงค�ของการจัดกิจกรรมในครั�งน้ีก็เพ�อ่ส�งมอบอุปกรณ�การศึกษา 
และกีฬาให�แก�เด็กนักเรียนกว�า 17,200 คน จาก 64 โรงเรียนในจังหวัด
ระยองและชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล�าวเป�นหนึ่งในกิจกรรมเพ�่อสังคม
ที่จัดข้ึนอย�างต�อเนื่องมากว�า 19 ป� 

BIG Special Report

จับมือร�วมกับ เหมราชฯบี ไอจี
มอบอุปกรณ�การศึกษาแก� 64 โรงเรียนในเขตอีสเทิร�นซีบอร�ด
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คุณกัณณพนต� รังษีธรรม ผู�จัดการส�วนการตลาดเชิงกลยุทธ�และสื่อสารองค�กร และคุณวินัย แก�วอิ�ม 
ผู�จัดการส�วน Pipeline Maintenance & Materials Maintenance มอบถุงอุปกรณ�การเรียน
ให�กับน�องโรงเรียนบ�านหนองละลอก

คุณศิญาภัสร� จันทไชยโรจน� ผู�อำนวยการฝ�ายการตลาด 
และฝ�ายลูกค�าสัมพันธ�โครงการที ่พักอาศัย บริษัท 
เหมราชพัฒนาที ่ดิน จำกัด กล�าวถึงวัตถุประสงค�
ของโครงการ

คุณชาลี หาญเจริญไพฑูรย� ผู�จัดการส�วนบริหาร
สำนักงานกลางและรัฐกิจสัมพันธ� เป�นตัวแทน
ของบีไอจี กล�าวความรู�สึกต�อน�องๆ ในโอกาสที่
บีไอจีเข�าร�วมโครงการในครั�งน้ี
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Emergency Chiller Pack

     เมื่อไม�นานมานี้ ผมได�รับการติดต�อจากลูกค�ารายหนึ่ง พวกเขา
มีความต�องการใช�คาร�บอนไดออกไซต�เหลวไปใช� ให�ความเย็นกับ
ห�องเก็บสินค�า เวลาที่โรงงานเกิดไฟฟ�าดับ ซึ่งลูกค�าบอกว�าเกิดขึ้น
บ�อยครั �ง และไฟฟ�าดับเป�นเวลานาน บางครั �งมากถึง 8 ชั �วโมงใน
นิคมอุตสาหกรรมนั �น ในตอนนั �นเองทำให�ผมนึกขึ ้นมาได�ว�า เมื ่อ
หลายป�มาแล�วในประเทศสหรัฐอเมริกาประสบภัยพ�บัติพายุแคทริน�า 
ทางแอร�โปรดักส�ได�รับการติดต�อจากกลุ�มลูกค�าอุตสาหกรรมอาหาร
หลายรายในพ�้นที่ที่ประสบภัยและไม�มีไฟฟ�าใช�ให�ช�วยหาทางแก�ป�ญหา 
เน่ืองจากไม�มีกระแสไฟฟ�าสำหรับเดินเคร่ืองทำความเย็นกับห�องเก็บสินค�า 
จึงทำให�เกิดความเสียหายกับสินค�าเป�นจำนวนมาก แอร� โปรดักส� 
จึงได�นำเสนอระบบทำความเย็นรูปแบบใหม�ซ่ึงเรียกช่ือว�า Emergency 
Chiller Pack เป�นระบบที ่ ให�ความเย็นโดยไม�ต�องใช�กระแสไฟฟ�า 
แต�ทว�า ใช�เพ�ยง “ไนโตรเจนเหลว” แลกเปล่ียนความเย็นกับอากาศผ�าน 
Fin-Tube Heat Exchanger และเท�าที่ผมทราบมาระบบนี้สามารถ
ช�วยแก�ป�ญหาให�กับลูกค�าได�เป�นอย�างดี ผมจึงติดต�อขอข�อมูลเพ��ม
จากทางแอร�โปรดักส� และวางแผนกับทีมวิศวกรรมของบีไอจีเพ�อ่ออกแบบ
ระบบให�เหมาะสมกับความต�องการของลูกค�า ซ่ึงผมมั�นใจว�ามันจะสามารถ
ช�วยแก�ป�ญหาให�พวกเขาได�จริงๆ  

ระบบทำความเย็นแบบฉุกเฉิน

อัตราการสิ�นเปลืองไนโตรเจนขึ้นอยู�กับป�จจัยดังต�อไปนี้

1. อุณหภูมิของการเก็บรักษา
2. อุณหภูมิภายนอก
3. ขนาดของพ�น้ท่ีห�องและปริมาณของสินค�า (Load Capacity)
4. การสูญเสียความร�อนของห�อง

ประโยชน�ของระบบ Emergency Chiller Pack

นำมาใช�ให�ความเย็นกับห�องเย็นในกรณีไฟฟ�าดับ
นำมาใช�ให�ความเย็นกับห�องเย็นในกรณีระบบทำความเย็น
ขัดข�อง
นำมาใช�กับห�องที่ต�องการควบคุมอุณหภูมิ เช�น ห�องสำหรับ
ปลูกพ�ชเมืองหนาว, ห�องควบคุมอุณหภูมิชั�วคราว เป�นต�น
สามารถรักษาอุณหภูมิห�องเก็บ -20 °C ตลอดที่ใช�งาน

Heat Exchanger

Axial Fans
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ภาพแสดงการทำงานของระบบ Emergency Chiller Pack โดยไนโตรเจนเหลว
จะถูกลำเลียงผ�าน Heat Exchanger และพัดลมจะดูดอากาศในห�องเย็นผ�าน 
Heat Exchanger เพ�่อแลกเปลี่ยนความร�อนกับไนโตรเจนเหลว ทำให�อากาศ
มีอุหภูมิลดลง และสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห�องเย็นได�ท่ี -20  ํ C เป�นเวลา
มากกว�า 8 ชั�วโมง

          การออกแบบสามารถเลือก Heat Exchanger ให�เหมาะกับขนาดของห�อง และปริมาณ
ความจุของผลิตภัณฑ�  โดยทางบีไอจีจะเข�าไปสำรวจสถานท่ีใช�งานจริงของลูกค�า และออกแบบ
ระบบการใช�งานให�เหมาะสมกับลูกค�าแต�ละราย 

The Heat Exchanger Speci�cation

The heat exchanger Diameter  :  H67 cm x W97 cm x L80 cm, weight 90 kg

Material Speci�cation             :  Stainless steel tube with aluminum �ns

Total Diameters                         :  H176 cm x W97 cm x L118 cm, weight 60 kg. 

Axial Fans Speci�cation 

Material Speci�cation             :  Impeller blade made of sheet aluminum

Type of Protection :  IP54

Diameter and Flow Rate        :  1 x 500 mm (20”) Impeller. Flow 2,940 cfm, 

Static Pressure 0.2-0.3 inch water.

Emergency Chiller Pack from Air Products

สนใจสอบถามข�อมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับ Emergency Chiller Pack กรุณาติดต�อ 
คุณสุพจน� มุนินทรางกูล หมายเลขโทรศัพท� +66 2685 8587 
หรืออีเมล SupoteM@bigth.com 

Heat Exchanger

ชุดอุปกรณ�ควบคุมการทำงาน

Axial Fans
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L I N

ไนโตรเจนเหลว
กับตัวนำยิ�งยวด
อุณหภูมิสูง

Photo : AMSC

          จากปริมาณการใช�พลังงานไฟฟ�าที่เพ��มมากขึ้นในป�จจุบันทำให�
ทางผู �ผลิตไฟฟ�าต�องดำเนินการจัดการกระจายพลังงานไฟฟ�าไปยัง
โรงงานต�างๆ ท่ีรับพลังงานไฟฟ�าไปใช�งานภายใน เม่ือมีการใช�กระแสไฟฟ�า
เพ��มมากขึ้น ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบจ�ายไฟก็มีมากขึ้นเช�นกัน 
ตัวอย�างหนึ่งคือ ความเสี่ยงที่จะเกิดกระแสไฟฟ�าลัดวงจรในระบบ ทำให�
เกิดกระแสไหลผ�านระบบมากเกินกว�าค�ายอมรับได�ตามที่ออกแบบ ทาง
ผู�ผลิตกระแสไฟฟ�าจึงต�องติดตั�งอุปกรณ�ควบคุมและตัดกระแสไฟฟ�า
ส�วนเกิน (Fault Current Limiters) ที่เกิดขึ้น เพ�่อป�องกันอันตราย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการสะสมของพลังงานความร�อนท่ีมาจากกระแสไฟฟ�า
ส�วนเกินดังกล�าว

          ตัวนำยิ�งยวด (Superconductor) เป�นอุปกรณ�ท่ีถูกนำมาใช�เป�น
ตัวควบคุมและตัดไฟฟ�าส�วนเกินของระบบ เนื่องจากคุณสมบัติการเป�น
ตัวนำไฟฟ�าที่ดีมาก (ความต�านทานไฟฟ�าเป�นศูนย�) ที่อุณหภูมิต�ำมาก 
แต�ค�าการนำไฟฟ�าจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูง ดังนั�นหากเกิดกระแสไฟฟ�า
ลัดวงจรในระบบจะส�งผลให�เกิดพลังงานไฟฟ�าสะสมสูงขึ้นและมีผลทำให�
อุณหภูมิสูงขึ้น ด�วยสมบัติของตัวนำยิ�งยวดที่นำไฟฟ�าได�ไม�ดีที่อุณหภูมิสูง
จึงทำการตัดการไหลของกระไฟฟ�าเข�าสู�ระบบได�ในทันที ก�อนที่จะทำให�
เกิดความเสียหายตามมา

          อุณหภูมิที่ต�ำพอค�าหนึ่งที่ทำให�ตัวนำยิ�งยวดมีค�าความต�านทาน
เป�นศูนย�นั �นเรียกว�า “อุณหภูมิวิกฤต (Critical Temperature)” 
จากในอดีตที่ผ�านมาอุณหภูมิวิกฤตจะต�ำถึง 30 องศาเคลวิน (-243 
องศาเซลเซียส) แต�เทคโนโลยี ในป�จจุบันสามารถทำอุณหภูมิวิกฤต
ได�สูงกว�าเดิมมาอยู�ที่ประมาณ 138 องศาเคลวิน (-135 องศาเซลเซียส) 
เรียกว�า “ตัวนำยิ�งยวดอุณหภูมิสูง” ที ่อุณหภูมิจุดนี ้เหมาะสมที่จะใช�
หล�อเย็นด�วยไนโตรเจนเหลวที่มีจุดเดือดอยู�ที่ประมาณ 77 องศาเคลวิน 
(-196 องศาเซลเซียส) ซึ่งการใช�ไนโตรเจนเหลวหล�อเย็นจะทำให�ต�นทุน
ราคาไม�แพงมากนัก การควบคุมก็สามารถทำได�ง�ายไม�ยากแต�อย�างใด 
และเป�นการประยุกต� ใช�งานไนโตรเจนเหลวซึ่งเป�นผลิตภัณฑ�หลักของ
บีไอจีอีกด�วย



อุปกรณ�ระบบ Fault Current Limiters 

การทำงานของอุปกรณ� Fault Current Limiters

เปรียบเทียบการเกิด Fault Current ในระบบและการป�องกัน

คุณสมบัติของตัวนำยิ�งยวด

Liquid Nitrogen for Superconductor

Photo : wikipedia

11



Keep in Touch

12

อยากทราบถึงความเป�นมาและการเรียนการสอนของ TGGS ?
          บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร�นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
(TGGS) เกิดจากความร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
พระนครเหนือ (มจพ.) และ RWTH Aachen University ประเทศ
เยอรมนี เป�ดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตั�งแต�
ป� 2548 ลักษณะการเรียนการสอนจะเป�นภาษาอังกฤษทั�งหมด โดยระดับ
ปริญญาโทจะมีการเรียนภาคทฤษฎีและการทำวิจัยในภาคเรียนสุดท�าย 
ส�วนในระดับปริญญาเอกจะเป�นการทำวิจัยเพ�ยงอย�างเดียวตลอด 3 ป�เต็ม 
ในแต�ละป�จะมีนักศึกษาได�รับคัดเลือกให�ไปทำวิทยานิพนธ� รวมทั�งฝ�กงานใน
บริษัทท่ีเยอรมันหรือในห�องปฏิบัติการของ RWTH Aachen University

เป�าหมายและวัตถุประสงค�ของ TGGS ?
          เป�าหมายของ TGGS จะเน�นท่ีงานวิจัยท่ีมาจาก Basic Research 
และสามารถนำไปประยุกต�ใช�กับภาคอุตสาหกรรมได�  โดยจะมีการมอบหมาย
โจทย�งานวิจัยให�กับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ทำงานวิจัย
ในกลุ�มของอาจารย� ทั�งน้ีโจทย�วิจัยจากอุตสาหกรรมจะถูกศึกษาในระดับท่ี
ครอบคลุมไปถึงทฤษฎี เนื่องจากวัตถุประสงค�หลักของ TGGS คือ 
เราต�องการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู�เชิงลึกในด�าน
วิศวกรรม และสามารถใช�ความรู�ความเข�าใจนั�นแก�ป�ญหาได�จริงในโลกของ
อุตสาหกรรม สำหรับการสนับสนุนงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมจะเป�น

  บทบาทของงานวิจัยเพ� ่อการพัฒนา
พลังงานไทยอย�างยั �งยืน

          การศึกษาคือรากฐานของอนาคต เห็นจะเป�นคำพูดที่ใครหลายคนคงจะได�ยินกันมาไม�น�อย นั�นเป�นเพราะการมีพ�้นฐานของการศึกษาที่ดีจะช�วย
ส�งเสริมให�เกิดบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพ�อ่พัฒนาประเทศในอนาคต Keep in Touch ฉบับน้ีเรามีโอกาสพูดคุยกับ ผศ.ดร. อุณาโลม เวทย�วัฒนะ ฮาร�ทล่ี 
อาจารย�วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร�นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน หรือ The Sirindhorn International 
Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ (มจพ.) ซ่ึงมีการนำก�าซ
จากบีไอจีมาใช�ในห�องปฏิบัติการควบคู�กับเทคโนโลยีอันทันสมัย เพ�่อแก�ป�ญหาของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม และเป�นแรงผลักดันให�นักศึกษา
มีโอกาสในการค�นคว�าวิจัย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพจนก�าวขึ้นเป�นนักวิจัยที่ดีในอนาคตต�อไป

Photo : www.rwth-aachen.de



“ การวิจัยเปรียบเสมือนกับการป�นเขา
เรามีเป�าหมายท่ีแน�นอนอยู�แล�วซ่ึงก็คือยอดเขา
เพ�ยงแต�เราจะไม�มองท่ียอดของมันตลอดเวลา 

เราจะมองแค�ก�าวท่ีอยู�ถัดไปในทุกๆ วัน ”
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ความรับผิดชอบในงานวิจัย ?
          อาจารย�ได�รับทุนจากภาครัฐไปเรียนท่ี Imperial College London 
ในสาขา Catalytic and Reaction Engineering หลังจากนั�น
ก็มาเป�นอาจารย�ประจำอยู� TGGS ในภาควิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
ป�จจุบันอาจารย�รับผิดชอบดูแลโครงการผลิตไฮโดรเจน และก�าซ
สังเคราะห� หรือ Synthesis Gas ซ่ึงก็คือก�าซผสมระหว�าง ก�าซคาร�บอน
มอนอกไซด� (CO) กับก�าซไฮโดรเจน (H2) สามารถใช�เผาไหม�ในโรงงาน
ได�โดยตรง ตัวอย�างเช�น โรงงานน�ำตาลจะนำกากอ�อยมาเข�าสู�กระบวนการ
เปลี่ยนรูปพลังงานชีวมวลที่เป�นเชื้อเพลิงแข็งให�กลายเป�นสถานะก�าซ 
(Gasify) ก็จะได�พลังงานทดแทนจากของเสีย นำไปเป�นเช้ือเพลิงภายใน
โรงงานหรือทำเป�นพลังงานไฟฟ�า เป�นต�น
          สำหรับความรับผิดชอบของอาจารย�ในห�องปฏิบัติการนั�น อันดับแรก
คือ กำหนดทิศทางของงานวิจัย และดูแลเร่ืองก�าซ สารเคมีี เคร่ืองมือทดสอบ 
รวมถึงอุปกรณ�ต�างๆ อย�างที่สองคือ การส�งมอบผลงานให�กับภาค
อุตสาหกรรมท่ีรับปากไว�ตั�งแต�แรก และต�องแน�ใจว�าผลงานงานท่ีออกไปนั�น
ครบถ�วนและถูกต�อง ท�ายท่ีสุดเป�นเร่ืองท่ีต�องเน�นย�ำเลยคือ ความปลอดภัย
ของนักศึกษาในการใช�ก�าซ เพราะเป�นสิ�งสำคัญอย�างหน่ึงของการทำงานวิจัย 
เน่ืองจากหากใช�ไม�ถูกวิธีก็จะทำให�เกิดอันตราย อาจารย�จะกำชับให�นักศึกษา
สวมอุปกรณ�ป�องกันทุกครั�งท่ีทำการวิจัย ซ่ึงตอนน้ีเรากำลังจะจัดอบรม
ความปลอดภัยให�เป�นไปตามมาตรฐานของต�างประเทศ ประกอบด�วย 
การใช�ก�าซ การอบรมการติดตั�งอุปกรณ�ควบคุมแรงดัน (Regulator) 
และตั�งใจว�าจะให�บีไอจีเข�ามาช�วยในเร่ืองการอบรมความปลอดภัยให�กับ
นักศึกษาในเร็วๆ นี้ด�วย  

ลักษณะเงินทุนจากบริษัทท่ีต�องการให�ช�วยแก�ไขป�ญหา โดยจะทำสัญญา
การวิจัยร�วมกับ TGGS เป�นรายโครงการ
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ความร�วมมือกับภาคอุตสาหกรรมกับงานวิจัย ?
          โจทย�จากภาคอุตสาหกรรมแบ�งเป�น 2 ประเภทคือ การแก�ป�ญหา
ในระยะสั�น ซ่ึงใช�ระยะเวลาไม�เกิน 6 เดือนเป�นการแก�ป�ญหาในช�วงสั�นๆ และ
การแก�ป�ญหาระยะยาวอาจใช�ระยะเวลา 2-10 ป� โดยการวิจัยในระยะสั�นนั�น 
ส�วนมากจะเป�นธุรกิจขนาดกลางหรือ SMEs จะเป�นการแก�ไขป�ญหา
เฉพาะหน�า เช�น การสึกกร�อนในระบบท�อ การแก�ป�ญหาลักษณะน้ีอาจจะใช�แค�
พ�น้ฐานทางวิศวกรรมเข�าไปช�วย ลักษณะน้ีจะเป�นการส�งนักศึกษาไปช�วย
ในลักษณะการฝ�กงาน ส�วนการแก�ป�ญหาระยะยาวจะเป�นบริษัทขนาดใหญ�
ที่มีทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวนมาก
          สำหรับโครงการท่ีกำลังวิจัยอยู�ในขณะน้ีมีบริษัทในภาคอุตสาหกรรม
ให�การสนับสนุนและให�โจทย�เพ�อ่แก�ป�ญหาอยู�หลักๆ ได�แก� การป�โตรเลียม
แห�งประเทศไทย (ปตท.) ซ่ึงทาง TGGS มีความร�วมมือกันมายาวนานแล�ว 
บริษัท ปทุมออยล� จำกัด ซึ่งเป�นบริษัทที่ผลิตไบโอดีเซลที่ ใหญ�ที่สุด
ในประเทศ และบริษัท บาบาเรียนออยล� จำกัด เป�นบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย 
ทำธรุกิจเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน เป�นต�น

งานวิจัยท่ีมีความร�วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมีการวัดผลสำเร็จ
อย�างไร ?
          คือภาคอุตสาหกรรมเขาจะบอกความต�องการมาเลยว�าต�องการ
แก�ไขป�ญหาอะไร เม่ือจบโครงการแล�วไม�สามารถหาคำตอบหรือแก�ป�ญหา
ได�ตามที่ต�องการก็ถือว�าไม�ประสบผลสำเร็จ ยกตัวอย�างในเฟสแรกที่มี
การทำ Catalyst Screening คือต�องศึกษาว�าตัวเร�งปฏิกิริยาตัวไหน
ท่ีดีท่ีสุด และสามารถพ�สูจน�ได� แบบน้ีถือว�าประสบความสำเร็จ และเริ�มทำ
ในเฟสต�อไปได�

ลักษณะการทำวิจัยเป�นอย�างไร ?
          การวิจัยส�วนใหญ�จะแบ�งเป�น 3 ส�วนหลักๆ คือ การวิจัยระดับ
ห�องปฏิบัติการ (Laboratory Scale) การวิจัยระดับอุปกรณ�ต�นแบบ 
(Pilot Plant) และสุดท�ายคือสามารถใช�ได�จริงในโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industry Scale) สำหรับการวิจัยในขณะน้ียังเป�นระดับห�องปฏิบัติการอยู� 
ในอนาคตเรากำลังพัฒนาไปสู�ขั�นต�อไปในระดับ Pilot Plant ซ่ึงต�องใช�
ก�าซมาใช�ในกระบวนการวิจัยมากข้ึน อุปกรณ�ก็จะมีความซับซ�อนเพ��มมากข้ึน 
จนท�ายที่สุดก็จะสามารถพัฒนาไปสู�อุปกรณ�และเครื่องมือในระดับ
อุตสาหกรรม

Keep in Touch
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เคร่ืองมือท่ีใช�ในงานวิจัยเป�นอย�างไร คุณภาพหรือความบริสุทธ�
ของก�าซมีผลต�องานวิจัยหรือไม� ?
          สำหรับเครื่องมือวิเคราะห�ก�าซในห�องปฏิบัติการ ต�องนำเข�าจาก
ต�างประเทศทุกเคร่ือง และเป�นเคร่ืองมือท่ีมีความซับซ�อน ผู�ใช�งานจะต�องผ�าน
การฝ�กอบรมก�อนจึงจะสามารถใช�งาน และประมวลผลได�อย�างถูกต�อง 
สำหรับชุดอุปกรณ�ทดลองในห�องปฏิบัติการท่ีมีจะเป�นเคร่ืองมือวิเคราะห�ก�าซ 
(Gas Phase Reaction) เป�นการทดสอบปฏิกิริยาของก�าซบนตัวเร�ง
ปฏิกิริยา หากก�าซท่ีนำมาทดสอบไม�มีความบริสุทธ�เพ�ยงพอจะส�งผลเสีย
ต�องานวิจัยในหลายระดับ ตั�งแต�ตัวเร�งปฏิกิริยาที่ไม�สมบูรณ� จนกระทั�ง
ผลการวิจัยท่ีคลาดเคล่ือน

มองการใช�ก�าซกับงานวิจัยในอนาคตข�างหน�าอย�างไรบ�าง ?
          อาจารย�มองเห็นว�าการนำก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (CO2) 
มาเปลี ่ยนเป�น Synthesis Gas จะสามารถช�วยประเทศของเรา
ในด�านสิ�งแวดล�อมได�และทำให�เกิดเสถียรภาพทางพลังงาน อีกทั�ง
ยังเป�นหนทางในการกำจัดของเสียในอนาคตอีกด�วย

          หลังจากท่ีเราได�พูดคุยกับ ผศ.ดร. อุณาโลม เวทย�วัฒนะ ฮาร�ทล่ี 
ทำให�ได�เห็นภาพเกี่ยวกับประโยชน�ของการใช�ก�าซในด�านงานวิจัย และ
ยังสามารถนำไปต�อยอดในภาคการศึกษา สร�างความรู�และความสามารถ
ให�กับนักศึกษาเป�นรากฐานในฐานะที่จะเป�นนักวิจัยรุ�นใหม� ส�วนภาค
อุตสาหกรรม ซ่ึงหากงานวิจัยสำเร็จก็จะสามารถแก�ป�ญหาของเสียท่ีเกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมได� อีกทั�งยังเป�นการต�อยอดการพัฒนาด�านพลังงาน
ของไทยในอนาคตได�อย�างยั�งยืน

มีวิธีการตัดสินใจเลือกก�าซและนำมาใช�ในห�องปฏิบัติการอย�างไร ?
          ส�วนใหญ�จะร�วมกันตัดสินใจกับนักศึกษา ท่ีเราเลือกใช�บีไอจีก็เพราะ
มีความน�าเช่ือถือ บริการดี และจัดส�งก�าซตรงเวลา ซ่ึงในตอนน้ีเรากำลัง
ทำการวิจัยให�กับปตท. ในการเปล่ียนก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (CO2) ให�เป�น
ก�าซสังเคราะห� (Synthesis Gas) เพราะอย�างที่ทราบกันดีว�าก�าซ
คาร�บอนไดออกไซด� (CO2)  เป�นของเสียที่มาจากโรงงานป�โตรเคมี
ซ่ึงก�อให�เกิดก�าซเรือนกระจก (Carbon Emission) หรือแม�แต�โรงแยก
ก�าซธรรมชาติก็มีก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (CO2) จำนวนมาก แต�เรามองว�า
สามารถนำก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (CO2) มาใช�ต�อยอดและพัฒนาได�
ในอนาคต ตัวอย�างเช�น การนำก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (CO2) มาทำปฏิกิริยา
ร�วมกับน�ำจะได�เป�น Synthesis Gas ออกมาคือ ก�าซไฮโดรเจน (H2) 
และก�าซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) และสามารถนำไปใช�ต�อได�อีกหลายอย�าง 
ไม�ว�าจะเป�น Combustible Gas หรือนำไปผ�านกระบวนการ Fischer 
Tropsch เป�นน�ำมันเหลว หรือกระบวนการทางเคมีเป�นเมทานอล 
(Methanol)
          สำหรับก�าซของบีไอจีนั�น เรานำมาใช�ในกระบวนการวิจัยทดลอง
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากเราจะไม�ใช� Raw Material ท่ีเป�นของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง แต�จะนำก�าซมาจำลองในกระบวนการ
ทดลองมากกว�า ตัวอย�างเช�น ก�าซคาร�บอนไดออกไซด� (CO2) นำมา
ประมวลผลการทดลองเพ�่อทำ Calibration Curve (ความสัมพันธ�
เชิงเส�นแสดงเป�นสมการหรือกราฟมาตรฐาน) อีกทั�งนำมาทดลองว�า
มีปฏิกิริยาข�างเคียงเกิดข้ึนหรือไม� โดยใช�ก�าซอีกหลายตัวในการทดสอบ
อีกด�วย เช�น ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด� (CO) ก�าซไฮโดรเจน (H2) ก�าซมีเทน 
(CH4) ก�าซอาร�กอน (Ar) และก�าซฮีเลียม (He) เป�นต�น
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ทั�งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพ�่อให�นิสิต นักศึกษา เกิดการพัฒนา
และเรียนรู � สามารถนำเอาความรู�ที ่ ได�จากการเรียน การฝ�กปฏิบัติ 
ไปใช�ในการปฏิบัติงานในอนาคต ให�สอดคล�องกับความต�องการของ
ตลาดแรงงาน และสร�างโอกาสความก�าวหน�าในอาชีพ เพ�่อเป�นการ
ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอย�างยั�งยืนต�อไป

          ป�จจุบันทุกภาคส�วนในประเทศไทย ให�ความสำคัญกับการมุ�งสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป�นอย�างมาก รวมถึงภาคการศึกษา
ของไทยก็เช�นกัน ที่เริ�มมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเป�ด-ป�ดภาคเรียน
ให�สอดคล�องกับประเทศต�างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ดังนั�นการพัฒนา
ด�านการศึกษาของเยาวชนไทยในป�จจุบัน จึงมีส�วนสำคัญต�อตลาดแรงงาน
ในอนาคตเป�นอย�างยิ�ง เพราะแรงงานที่มีคุณภาพและความสามารถ 
จะเป�นที่ต�องการของตลาดแรงงานในอาเซียน ฉะนั�นเราต�องเรียนรู�
เพ�อ่ก�าวให�ทันกระแสแห�งการเปล่ียนแปลงของสังคม เริ�มจากการเตรียม
ความพร�อมในด�านป�จจัยสำคัญขั�นพ�น้ฐาน เพ�อ่ให�ประเทศมีความพร�อม
นำไปสู�การพัฒนาแบบยั�งยืน โดยรักษาสมดุลในด�านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการส�งเสริมการเรียนรู� ซ่ึงสิ�งเหล�าน้ีถือเป�นฟ�นเฟ�องสำคัญ
ในการเดินหน�าสู�อนาคต พร�อมเป�ดประเทศก�าวเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) อย�างเต็มรูปแบบต�อไป

          บีไอจี ในฐานะผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
เป�นส�วนหนึ่งในการสนับสนุนและเสริมสร�างรากฐานทางด�านการศึกษา
ของเยาวชนไทยมาโดยตลอด ด�วยการสนับสนุนและจัดจำหน�ายก�าซ
เพ�อ่ใช�ในการศึกษาให�กับภาควิชาต�างๆ ในหลากหลายสถาบันการศึกษา 

การใช� ก�าซ เพ�่อประโยชน� 
ทางการศึกษา

รากฐานสำคัญ
ของอนาคตที่ ยั�งยืน
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          ตัวอย�างเหล�านี้เป�นเพ�ยงส�วนหนึ่งของการนำก�าซไปใช�ประโยชน�
เพ�่อการศึกษาในสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข�อง สะท�อนให�เห็นถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการใช�ก�าซจากการเรียนรู�ในห�องเรียนได�อย�างเป�นรูปธรรม 
เพราะความรู�และประสบการณ�ที่ ได�รับของเยาวชนไทย จะต�อยอดไปสู�
การนำไปใช�งานจริงในสายอาชีพต�อไป จึงพ�สูจน�ให�เห็นว�า “ก�าซ” นอกจาก
มีความสำคัญยิ�งในภาคอุตสาหกรรมแล�ว “ก�าซ” ก็มีบทบาทสำคัญในภาค
การศึกษาด�วยเช�นกัน บีไอจี จึงเล็งเห็นและให�ความสำคัญในการพัฒนา
ด�านการศึกษา เพ�่อเสริมสร�างรากฐานที่มั�นคงต�อยอดไปสู�การพัฒนา
ที่ยั�งยืนต�อไป

       เนื้อหาในฉบับนี้ จึงอยากนำเสนอและยกตัวอย�างบางส�วน เพ�่อแสดงให�เห็นถึงการนำก�าซต�างๆ ไปใช�ประกอบการเรียน การสอน ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข�องตามสถาบันการศึกษา ดังตาราง

ชนิดก�าซ การนำไปใช�ประโยชน�ทางด�านการศึกษา สาขาวิชา / คณะ

ก�าซไนโตรเจน

ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�

ก�าซออกซิเจน

ก�าซไฮโดรเจน

ก�าซอาร�กอน

ก�าซพ�เศษอื่นๆ 

- ใช�ในการเก็บรักษา, แช�แข็งผลิตภัณฑ�อาหาร
- ใช�แช�น�ำเชื้ออสุจิของสัตว�
- ใช�เป�นแก�สพา (Carrier Gas) ให�สารตัวอย�างเข�าสู�

เคร่ือง Detector

- ผลิตเมทานอลจากน�ำ และ CO2 โดยใช�แสง
- ใช�ศึกษาความเป�นไปได�ของการดูดซับแบบเกิด

ปฏิกิริยาของก�าซคาร�บอนไดออกไซด�บนซิลิกา
เมโซพอร�ชนิด SBA-15 ท่ีปรับปรุงด�วยคลอโรฟ�ลล�

- ใช�เป�นตัวช�วยให�ติดไฟ
- ใช�เพ��มประสิทธิภาพในการเผาไหม�

- ใช�เป�นพลังงานเชื้อเพลิง
- ใช�จุด Flame ในเครื่อง Detector แบบ FID
- ใช�ในการเผาให�ความร�อน

- ใช�เป�นแก�สพา (Carrier Gas) ให�สารตัวอย�าง
เข�าสู�เครื่อง Detector

- ใช�เชื่อมโลหะให�ติดกัน

- ใช�เพ�อ่เปล่ียนคุณสมบัติทางเคมีของตัวเร�งปฏิกิริยา

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การอาหาร คณะวิทยาศาสตร�
- คณะสัตวแพทยศาสตร�
- สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร�

- สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร�

- สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร�
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส� คณะวิทยาศาสตร�

- สาขาวิชาช�างยนต� คณะวิชาเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต� คณะวิศวกรรมศาสตร�
- สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร�
- คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร�

- สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร�
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร�
- สาขาวิชาช�างเชื่อมโลหะ

- สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร�
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หลักสูตรผู�ควบคุม ส�ง และบรรจุก�าซตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

          ตามประกาศกฏกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 กำหนดให�มีคนงานซ่ึงมีความรู�เฉพาะปฏิบัติหน�าท่ีเก่ียวกับ
การใช� เก็บ ส�ง และบรรจุก�าซประจำโรงงาน และประกาศกฏกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ� วิธีการ 
การฝ�กอบรม การออกหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียนเป�นพนักงานควบคุม ส�ง และบรรจุก�าซ
ประจำโรงงาน รวมถึงหลักเกณฑ�และวิธีการขึ้นทะเบียนเป�นผู�ดำเนินการจัดฝ�กอบรมเกี่ยวกับก�าซ

          ทั�งน้ี เน้ือหาในกฏกระทรวงกำหนดให�ผู�ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทท่ีมีการใช� หรือเก็บก�าซ
ท่ีมีการติดตั�งถังเก็บ และจ�ายก�าซ (Storage Tank) หรือมีการใช� หรือเก็บในภาชนะบรรจุ (Cylinder) 
ตั�งแต� 20 ท�อเป�นต�นไป ต�องจัดให�มีคนงานท่ีผ�านการฝ�กอบรม และข้ึนทะเบียนเป�นพนักงานควบคุมก�าซ 

          บีไอจี หน่ึงในผู�ผลิตก�าซรายใหญ�ให�ความสำคัญเก่ียวกับ
การฝ�กอบรมด�านการปฏิบัติงานแก�พนักงานในการใช� ขนส�ง
และบรรจุก�าซ รวมทั �งให�ความสำคัญด�านความปลอดภัย
เป�นอันดับแรก ซึ่งเรายึดถือเป�นปรัชญาที่ว�า “Nothing is 
more important than Safety” เป�นสิ�งที่พนักงานบีไอจี
ทุกคนยึดมั�นในการปฏิบัติงาน และส�งมอบสู�พันธมิตรทางธุรกิจ
ทุกราย โดยท่ีผ�านมาเราได�จัดหลักสูตรในการอบรมแก�ลูกค�า และ
บุคคลท่ีสนใจเป�นประจำทุกป� มีเจ�าหน�าท่ีท่ีมีประสบการณ�ให�ความรู�
ทั�งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน�นย�ำถึงความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
ก�าซ ถังเก็บก�าซ และอุปกรณ�ต�างๆ รวมทั�งข�อปฏิบัติที่จำเป�น
ในการควบควบคุม ขนส�ง บรรจุก�าซ และการป�องกันอุบัติเหตุ 

    เดือน

มกราคม

กุมภาพันธ� 

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม 

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 วันที่

19-21

16-18

16-18

20-22

18-20

15-17

20-22

17-19

21-23

19-21

16-18

21-23

ตารางกำหนดการอบรม
ประจำป� 2558 

“Nothing is
more important than Safety”

หมายเหตุ : ภายหลังการอบรม ทางบีไอจีจะดำเนินการข้ึนทะเบียนให�ลูกค�าท่ีผ�านการฝ�กอบรมกับกรมโรงงาน โดยไม�มีค�าใช�จ�าย 
ซ่ึงกรมโรงงานจะเป�นผู�ส�งจดหมายข้ึนทะเบียนไปยังลูกค�าโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพ� �มเติมและสำรองที ่น ั �งได�ท ี ่
ส �วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ �งแวดล�อม
โทรศัพท� +66 38 68 3283-6 ต �อ 2601-2605
อีเมล Wilairat@bigth.com หรือ KanchanS@bigth.com
หรือ ดาวน�โหลดเอกสารและใบสมัครหลักสูตรผู�ควบคุมก�าซได�ท่ี
www.bigth.com



Go Green

          อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมท่ียึดมั�นในการประกอบธุรกิจท่ี
เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม ด�วยการมุ�งเน�นในเร่ืองของการพัฒนา และปรับปรุง
กระบวนการผลิตรวมถึงการบริหารจัดการสิ�งแวดล�อมอย�างต�อเนื่อง 
พร�อมกับการประกอบธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม ทั�งภายใน 
และภายนอกองค�กรตลอดโซ�อุปทาน เพ�่อการพัฒนาอย�างยั�งยืน

อุตสาหกรรมสีเขียว

          แนวความคิดในเร่ืองของ “อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)” 
เกิดข้ึนเน่ืองจากความสำคัญของการอยู�ร�วมกันอย�างปกติสุข ในป�จจุบัน
สิ�งแวดล�อมได�รับผลกระทบจากการเติบโตทางด�านอุตสาหกรรมเป�นอย�างมาก 
ดังนั�นจึงถึงเวลาท่ีจะต�องมีการพัฒนา ปรับปรุง และสร�างความตระหนัก
ให�ภาคอุตสาหกรรมได�คำนึงถึงผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมมากข้ึน เพ�อ่ให�
สิ�งแวดล�อมกับอุตสาหกรรมสามารถอยู�ด�วยกันได�อย�างยั�งยืน

          กระทรวงอุตสาหกรรมได�จัดทำโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวข้ึน 
เพ�่อผลักดัน และส�งเสริมให�ภาคอุตสาหกรรมให�มีการประกอบการที่
เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมและสังคม ส�งผลให�ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ�
ที่ดี น�าเชื่อถือ และประชาชนไว�วางใจ เกิดการสร�างเศรษฐกิจสีเขียว 
ซ่ึงจะทำให�ผลิตภัณฑ�มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค�า
สูงข้ึนด�วย อีกทั�งเพ�อ่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว เน่ืองใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในป� พ.ศ. 2554 กระทรวง
อุตสาหกรรมได�ผนึกกำลังกับทุกหน�วยงานของกระทรวงฯ และสถาบัน
เครือข�าย โดยเฉพาะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และนิคมอุตสาหกรรม
ทั�วประเทศส�งเสริมให�สถานประกอบการทั�วประเทศใส�ใจในการดำเนินธุรกิจ
ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม และมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องสู�การเป�น
อุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ได�แก�

ระดับที่ 1  ความมุ�งมั�นสีเขียว (Green Commitment) คือ การแสดง
ความมุ�งมั�นในรูปแบบของนโยบายเป�าหมาย และแผนงานท่ีจะลดผลกระทบ
ต�อสิ�งแวดล�อม และมีการส่ือสารภายในองค�กรให�ทราบโดยทั�วกัน

ระดับที่ 2  ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดำเนินกิจกรรม
ตามนโยบายเป�าหมายและแผนงานท่ีกำหนด เพ�อ่ลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม
อย�างเป�นรูปธรรม และสำเร็จตามความมุ�งมั�นท่ีตั�งไว�

ระดับที่ 3  ระบบสีเขียว (Green System) คือ การบริหารจัดการ
สิ�งแวดล�อมอย�างเป�นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน เพ�่อ
การพัฒนาอย�างต�อเน่ือง หรือการได�รับรางวัลด�านสิ�งแวดล�อมอันเป�นท่ี
ยอมรับ หรือได�รับการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวข�องกับการอนุรักษ�ทรัพยากร 
และสิ�งแวดล�อมต�างๆ

ระดับที่ 4  วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือ การท่ีทุกคนในองค�กร
มีจิตสำนึกร�วมกันในการสงวน และรักษาไว�ซ่ึงสิ�งแวดล�อมท่ีดี และให�ความร�วมมือ
ร�วมใจในทุกด�านของการประกอบกิจการให�เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม และ
ดำเนินการต�างๆ จนกลายเป�นส�วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค�กร

ระดับที่ 5  เครือข�ายสีเขียว (Green Network) คือ การขยายขอบเขต
ของการเป�นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค�กรเองออกสู�ภายนอก ตลอด
โซ�อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให�คู�ค�า และพันธมิตรเป�น
อุตสาหกรรมสีเขียวด�วย

          ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจมากกว�า 27 ป� บีไอจีมุ�งมั�น
ดำเนินธุรกิจเคียงคู�ไปกับการให�ความสำคัญด�านสิ�งแวดล�อม อีกทั�งยัง
เข�าร�วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมตั�งแต�
ป� 2555  โดยเริ�มต�นจากอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 ปฏิบัติการ
สีเขียว (Green Activity) จวบจนป�จจุบันดำเนินงานจนถึงอุตสาหกรรม
สีเขียวในระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) และยังคงมุ�งมั�น
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อมอย�างต�อเนื่อง 
เพ�่อความยั�งยืนของวันนี้และวันข�างหน�าต�อๆ ไป
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Attention Please

          บีไอจีร�วมออกบูธประชาสัมพันธ�องค�กร ณ อาคารเรียนรวม 12 ชั�น 
คณะวิศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) เมื่อเร็วๆ นี้ เพ�่อเป�นการสร�างแบรนด�ของบีไอจี
ให�เป�นท่ีรู�จักโดยเฉพาะอย�างยิ�งกลุ�มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั�ง
ยังเป�นการขยายช�องทางการรับสมัครบุคลากรท่ีมีความสามารถเข�ามา
ร�วมงานกับบีไอจีในอนาคต โดยมีนักศึกษาเข�าร�วมกิจกรรม พร�อมซักถาม
และรับของที่ระลึกเป�นจำนวนมาก

บีไอจีร�วมออกบูธประชาสัมพันธ�ท่ีสถาบันเทคโนโลยีฯ 
ลาดกระบัง

คณะนิสิตและอาจารย�จากจุฬาฯ เยี่ยมดูงาน 
Asia Food Technology Center

          บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด (บีไอจี) ร�วมกับ บริษัท 
แอร�โปรดักส� เอเชีย (เทคโนโลยีเซ็นเตอร�) จำกัด (แอร�โปรดักส�) ต�อนรับ
คณะนิสิต และอาจารย�จากภาควิชาวิทยาศาสตร�การอาหาร คณะวิทยาศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เข�าเย่ียมชม Asia Food Technology Center 
หรือศูนย�พัฒนาเทคโนโลยีเพ�อ่อุตสาหกรรมอาหารแห�งแรกในภูมิภาคเอเชีย 
ท่ีตั�งอยู�ในอุทยานวิทยาศาสตร�แห�งประเทศไทย เม่ือเร็วๆ น้ี
          โดยคณะนักศึกษาและอาจารย�ได�รับฟ�งการบรรยายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการใช�ก�าซในอุตสาหกรรมอาหาร และยังได�เย่ียมชมพร�อมลงมือ
ทดสอบการแช�เยือกแข็งในห�องปฏิบัติการจริง ซ่ึงศูนย�ฯ แห�งน้ีแอร�โปรดักส�
และบีไอจีได�มีการค�นคว�าและพัฒนานวัตกรรมการแช�เยือกแข็งเพ�อ่ช�วย
ในการเก็บรักษาอาหารให�ยังคงสภาพสมบูรณ� และมีคุณภาพ คงความสดใหม�
พร�อมส�งต�อให�กับผู�บริโภค สำหรับการจัดกิจกรรมในครั�งน้ีเป�นสิ�งท่ีบีไอจี
ให�ความสำคัญในการเสริมสร�างรากฐานการศึกษาของเยาวชน ต�อยอด
สู�การพัฒนาแรงงานในอนาคต เพ�อ่ขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมอย�างยั�งยืน

บีไอจีออกบูธประชาสัมพันธ� ในงานบรรยายวิชาการ 
Hyperbaric Oxygen Therapy ความรู�สู�ความเป�นเลิศ ป� 58

          บีไอจี ร�วมออกบูธประชาสัมพันธ�บริษัทฯ พร�อมแนะนำผลิตภัณฑ� และ
งานบริการก�าซทางการแพทย�แก�บุคลากรทางการแพทย� และผู�สนใจเป�นป�ท่ีสอง
ติดต�อกัน ในงานบรรยายวิชาการ “Hyperbaric Oxygen Therapy ความรู�
สู�ความเป�นเลิศ” เม่ือเร็วๆ น้ี ณ ห�องคลองไผ� หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ�าสิริกิต์ิ โดยบูธของบีไอจีในป�น้ีจัดภายใต�หัวข�อ ออกซิเจนบริสุทธ์ิ
ซ่ึงเป�นนวัตกรรมท่ีไม�สิ�นสุดจากอากาศสู�อากาศเพ�อ่งานบริการทางการแพทย� 
สำหรับนำไปใช�รักษาผู�ป�วยในรูปแบบออกซิเจนความดันสูง พร�อมเป�ดโอกาสให�
ผู�ร�วมงานเข�ามาสอบถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ� และบริการ ซ่ึงได�รับความสนใจ
เป�นอย�างดี 
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          บีไอจีจัดตั�งโครงการสนับสนุนสังคมและชุมชนในเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมไออาร�พ�ซีขึ้น ซึ่งหนึ่งในโครงการนี้คือ การสนับสนุน
ด�านการศึกษาและการเรียนรู�ให�แก�เยาวชน ซ่ึงบีไอจีได�มอบทุนการศึกษา
จำนวนทั�งสิ�น 4 ทุน ให�กับนักเรียนที่ผลการเรียนดีและความประพฤติดี 
ในระดับอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซี โดยมีคุณอมร จึงสกุล 
ผู�อำนวยการฝ�ายปฎิบัติการฯ และคุณยอดชัย ไชยทัพ รักษาการผู�อำนวยการ
ฝ�ายปฎิบัติการฯ ผู�แทนจากบีไอจีเป�นผู�มอบ และ ดร.โพธิวัฒน� เผ�าพงศ�ช�วง 
กรรมการผู�จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร�พ�ซีพร�อมด�วยทีมผู�บริหาร
เป�นผู�รับมอบ พร�อมทั�งผู�ปกครองและนักเรียนร�วมเป�นสักขีพยาน 
ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคไออาร�พ�ซี เมื่อเร็วๆ นี้

บี ไอจีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให�แก�เยาวชน

          คุณป�ยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู�จัดการ และคณะผู�บริหาร
บีไอจีร�วมแสดงความยินดีกับบริษัท โกลว� พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ
บริษัท แอพพลายด� แมททีเรียลส� จำกัด ณ โรงแรมเดอะ เซนต� รีจิส กรุงเทพฯ 
ในโอกาสเป�ดตัวนวัตกรรมใหม� “การใช�อุปกรณ�ควบคุมกระแสไฟฟ�าลัดวงจร
โดยใช�ตัวนำยิ�งยวด (SCFCL - Superconducting Fault Current Limiter)” 
เม่ือเร็วๆ น้ี เพ�อ่เสริมสร�างเสถียรภาพและความมั�นคงในการผลิต และจ�าย
พลังงานไฟฟ�า ตอบสนองความต�องการด�านพลังงานท่ีเพ��มข้ึน โดยบีไอจี
มีส�วนร�วมในการออกแบบ และติดตั�งระบบไนโตรเจนเหลวซ่ึงถือเป�นส�วนสำคัญ
สำหรับนวัตกรรมใหม�นี้  อีกทั�งยังช�วยลดการเกิดแรงดันไฟฟ�าตกและ
กระแสไฟฟ�าลัดวงจรในโครงข�ายไฟฟ�า นับว�าเป�นการต�อยอดการพัฒนา
นวัตกรรมเพ�อ่ความยั�งยืนต�อไป

บี ไอจี ร�วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโกลว� 
และแอพพลายด� แมททีเรียลส�

          คุณอนุพงษ� เครือสุวรรณเวส ผู�อำนวยการฝ�ายธุรกิจแก�ส
อุตสาหกรรม ผู�แทนจากบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด พร�อมด�วย
คุณกัณณพนต� รังษีธรรม ผู�จัดการส�วนการตลาดเชิงกลยุทธ�และ
สื ่อสารองค�กร ร�วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาทให�กับ
ดร. วีรพงศ� ไชยเพ��ม ผู�ว�าการการนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย
ในโครงการ “นิคมอุตสาหกรรมไทยร�วมใจช�วยเนปาล” เพ�อ่ส�งความช�วยเหลือ
ไปยังผู�ประสบภัยแผ�นดินไหวที่ประเทศเนปาลเมื่อเร็วๆ นี้ ณ การนิคม
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.)

บี ไอจีร�วมบริจาคเงินช�วยผู�ประสบภัยแผ�นดินไหว
ประเทศเนปาล



Just so you know

          ผ�านช�วงเวลาการทำงานของป�น้ีมาสักระยะหน่ึงแล�ว มนุษย�เงินเดือน
หลายๆ ท�านคงเพ��งผ�านการขึ้นเงินเดือน โบนัส หรือแม�แต�การเลื่อนขั�น 
เลื่อนตำแหน�งมาได�ไม�นาน บางท�านคงได�รับความก�าวหน�า และเติบโต
ในหน�าที่การงาน บริษัทหลายแห�งเองก็มีรอบการพ�จารณาเลื่อนขั�น 
เล่ือนตำแหน�งให�พนักงานเป�นประจำสม�ำเสมอทุกๆ ป� สำหรับท�านท่ีได�รับ
การเล่ือนขั�นในป�น้ีก็ขอแสดงความยินดีด�วย แต�สำหรับท�านใดท่ีป�น้ียังไม�ใช�
วันของเราก็ไม�ต�องเสียใจไป วันนี้เรามีวิธีการทำให�ได�รับการเลื่อนขั�น 
เลื่อนตำแหน�งมาฝาก รับรองว�าได�ผลอย�างแน�นอน

หลักการง�ายๆ เพ�่อทำให�ได�เลื ่อนขั �นเลื ่อนตำแหน�ง
มีเพ�ยง 3 ขั �นตอนเท�านั �นเอง

เลื ่อนขั�นเลื ่อนตำแหน�ง       
ไม�ยากอย�างที่คิด

1. การวางแผน อันดับแรกต�องรู�จักตัวเองก�อนว�าตอนน้ีเราเป�นใคร และ
ทำไมเราถึงยังอยู� ณ จุดนี้ การที่เราจะก�าวต�อไปข�างหน�า ต�องรู�จุดแข็ง
และจุดอ�อนของตัวเอง เพ�อ่ท่ีจะได�สามารถวางแผนความก�าวหน�าของเรา
ต�อไปในอนาคตได� เม่ือรู�จักตัวเองแล�ว สิ�งท่ีต�องวางแผนต�อไปคือ เราต�องการ
จะเติบโตขึ้นไปในตำแหน�งอะไร และจะไปถึงจุดนั�นได�อย�างไร เมื่อทราบ
ความต�องการท่ีแท�จริงแล�ว ก็หยิบกระดาษ และปากกามา เขียนจุดมุ�งหมาย 
และวิธีการที่จะช�วยให�บรรลุเป�าหมายลงไป แล�วติดไว�ในที่ที่คุณสามารถ
มองเห็นได�ชัด เพ�่อคอยย�ำเตือนถึงจุดมุ�งหมายในอนาคต

2. ทัศนคติเป�นเร่ืองท่ีสำคัญ คุณต�องมีความเช่ือมั�นในตนเองว�าสามารถ
ทำในสิ�งท่ียิ�งใหญ�ได� มีความใส�ใจในงานท่ีทำอยู� นอกจากมีความเช่ือมั�นแล�ว 
คุณยังต�องมีความรู� และทักษะท่ีสำคัญในการทำงาน รวมไปถึงมีทิศทาง
ในการดำเนินการ และท่ีสำคัญต�องลงมือทำด�วยเช�นกัน แต�อย�างไรก็ตาม
เมื่อคุณมีความใส�ใจในงาน ก็ย�อมจะแสวงหาความรู� และทักษะที่สำคัญ
ในงานด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ�อ่ให�ได�มาในสิ�งท่ีคุณต�องการ นอกจากนั�น
ทัศนคติก็เป�นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ ให�มองงานที่ท�าทายว�าคือโอกาส
ถ�าคุณต�องการได�รับการเลื่อนตำแหน�ง การได�รับมอบหมายให�ทำงาน
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3. ลงมือทำ ถือเป�นขั�นตอนท่ีสำคัญท่ีสุดเพราะความสำเร็จไม�ได�มาจาก
ความคิดหรือคำพูด แต�มาจากการลงมือทำ สำหรับขั�นตอนน้ีขอแนะนำว�า 
คุณต�องทำหน�าท่ีของคุณให�ดีท่ีสุดก�อน นอกจากนั�นแล�วหากมีงานใหม�ๆ
หรือ Project ใหม�ๆ ให�เสนอตัวเองเข�าไปมีส�วนร�วมในงานนั�น หรือ
เป�นคนริเริ�ม หรือนำเสนอ Project ใหม�ๆ ด�วยตัวเอง เป�นการแสดง
ศักยภาพและสร�างโอกาสให�ตัวคุณเองอีกทางหนึ่ง

          หากมนุษย�เงินเดือนท�านไหนอยากจะได�รับการเล่ือนขั�น เล่ือนตำแหน�ง 
สิ�งท่ีคุณควรทำคือวางแผนให�ชัดเจน และลงมือทำงานให�เต็มความสารารถ
เพราะเม่ือคุณคิดว�าคุณพร�อมแล�วสำหรับตำแหน�งใหม� จงแสดงศักยภาพ
ของคุณให�คนอื่นเห็นได�เลย

ท่ีท�าทายถือว�าเป�นโอกาสท่ีดีในการท่ีจะได�แสดงศักยภาพของตัวคุณเอง
ให�กับคนรอบข�างเห็น รวมไปถึงหัวหน�างานของคุณด�วยเช�นกัน หรือ
พูดง�ายๆ ว�าเป�นโอกาสที่คุณจะได�ฉายแสง ดังนั�นจงตั�งใจทำมันให�เต็มที่
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New Trend

Photo : Sony, Apple, Android community

          Smart Watch เป�นนา�กาข�อมือที่ถูกออกแบบมาให�มากกว�า
การบอกเวลาปกติ สามารถใช�งานได�หลากหลายรูปแบบ รวมคุณสมบัติต�างๆ 
อาทิ กล�องถ�ายรูป การตอบรับสายโทรศัพท�เรียกเข�า การรับส�งอีเมล
และข�อความ วัดการเต�นของหัวใจ การแจ�งเตือนแอปพลิเคชั�นต�างๆ 
(App Noti�cation) รวมไปถึงการเช่ือมต�อกับโซเชียลเน็ตเวิร�ค (Social 
Networking) ได�อีกด�วย โดยการทำงานหลักๆ ของ Smart Watch 
ต�องเช่ือมต�อกับสมาร�ทโฟนเป�นหลักและส�วนมากจะรองรับทั�งระบบ Android 
และ iOS

           ในป� 2014 มีการแข�งขันด�านรูปทรง ดีไซน�ฟ�งชั�นการใช�งานใหม�ๆ  
ของ Smart Watch จากหลากหลายค�าย เช�น ค�ายซัมซุงมี Sumsung Gear 
ออกมาหลายรุ�น ทั�งแบบท่ีเน�นด�านการดูแลสุขภาพ มีฟ�งชั�นวัดอัตราการเต�น
ของหัวใจไปจนถึงระดับไฮเอนด�รองรับการใส�ซิมการ�ด และการเชื่อมต�อ
อินเทอร�เน็ตผ�านระบบ WiFi ส�วนค�ายโซนี่ออก Sony SmartWatch 
โดยดีไซน�ให�ตัวเรือนสามารถถอดเปลี่ยนสายได�มีเซ็นเซอร�วัดระดับแสง 
และตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบ Gyroscope (เซ็นเซอร�ตรวจจับ
ตามลักษณะการหมุนของตัวนา�กา) ได�อย�างถูกต�องและแม�นยำ ระบบ GPS 
ในตัว และรองรับระบบการส่ือสารข�อมูลระยะใกล�แบบ NFC (Near Field 
Communication) 

          ถ�าเราจะพูดถึง Gadget ท่ีกำลังอินเทรนด�ในขณะน้ี คงไม�มีใคร
ไม�รู �จัก “Smart Watch” หรือนา�กาอัจฉริยะ หนึ่งในกลุ�มสินค�า
เทคโนโลยีสวมใส�ได� (Wearable Products) ซึ่งกำลังเป�นที่จับตามอง 
ในกลุ�มผู�บริโภคท่ีช่ืนชอบสินค�าไอที ด�วยคุณสมบัติพ�เศษท่ีเพรียบพร�อม
ไปด�วยฟ�งก�ชั�นต�างๆ เมื่อเทียบกับขนาดอันเล็กกระทัดรัด

          สำหรับป� 2015 น้ี Smart Watch กำลังได�รับความสนใจเป�นพ�เศษ
จากการเป�ดตัว “Apple Watch” ของค�ายยักษ�ใหญ�อย�าง แอปเป�ล 
ที่โดดเด�นด�วยการบอกเวลาได�อย�างแม�นยำจากระบบตั�งเวลามาตรฐาน
โลกอัตโนมัติพร�อมคุณสมบัติ Fitness Tracking ทำหน�าที่ตรวจจับ
การเคลื่อนไหววัดการเต�นหัวใจ ระยะการวิ�งหรือเดิน คำนวณแคลอรี่ 
เสมือนเทรนเนอร�ส�วนตัวท่ีช�วยเก็บข�อมูลพร�อมแจ�งเตือนผู�ใช�งาน ระบบ
Apple Pay สำหรับความสะดวกในการชำระเงิน และแบตเตอร่ีสามารถ
ใช�งานได�นานถึง 18 ชั�วโมง นอกจากนั�นยังมีความเคล่ือนไหวในวงการค�าย
รถยนต� Audi ได�ร�วมมือกับ LG ออก Audi-LG smartwatch เป�น
คอลเลคชั�นพร�อมกับรถรุ�นใหม� ซึ่งมีฟ�งก�ชั�นพ�เศษเพ��มขึ้นคือ สามารถ
สั�งล็อคหรือปลดล็อคประตูรถได�

          ทั�งหมดน้ีคือคุณสมบัติส�วนหน่ึงของ Smart Watch ซ่ึงพัฒนา
แข�งขันกันอย�างต�อเน่ืองเพ�อ่รองรับวิถีชีวิตในยุคดิจิตอล ท�านท่ีต�องการ
ใช�นา�กาข�อมือสุดไฮเทคนี้คงต�องเลือกเองว�ารูปแบบและฟ�งก�ชั �น 
แบบไหนท่ีเหมาะกับตัวเรา  สามารถช�วยจัดการสิ�งต�างๆในชีวิตประจำวัน
ได�อย�างคุ�มค�ามากที่สุด

นา�กาอัจฉริยะ

Smart Watch
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          “สีหนุวิลล�” (Sihanoukville) เมืองตากอากาศชายทะเล
อันขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชาที่กำลังได�รับความสนใจจากนักท�องเที่ยว 
ไม�แพ�โบราณสถานต�างๆ ท่ีเป�นสัญลักษณ�ของกัมพูชาอยู�ก�อนแล�ว ในอดีต
เมืองนี้เป�นเมืองพักตากอากาศสำหรับเหล�าคหบดีและเศรษฐีต�างชาติ 
ต�อมาเม่ือเกิดสงครามกลางเมืองข้ึน สถานท่ีแห�งน้ีก็ถูกทอดทิ�งและขาด
การพัฒนา จนกระทั�งรัฐบาลได�วางแผนพัฒนาเมืองสีหนุวิลล� ให�เป�น
เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ทำให�การเดินทางและสิ�งอำนวย
ความสะดวกต�างๆ มีความสมบูรณ�มากข้ึน “สีหนุวิลล�” มีความโดดเด�น
ด�านการท�องเที ่ยวด�วยความสวยงามของชายหาดและน�ำทะเลที่ ใส
สะอาด ทั�งบริเวณชายฝ��งและหมู�เกาะในทะเลโดยเฉพาะหาดโอจือเตียล 
(Ochheuteal Beach) ได�รับการการจัดอันดับให�เป�น อันดับ 8 ของ 
10 สุดยอดหาดในเอเชียโดยหนังสือพ�มพ� Sunday Herald Sun 
ของออสเตรเลีย

Feel Free 

“ สีหนุวิลล� ”
สัมผัสทะเลใส หาดทรายสวย ที่

          เม่ือเข�าสู�เมืองจะพบกับสัญลักษณ�อย�างหน่ึงของเมืองคือ “วงเวียน
สิงโตทอง” (Golden Lion Tra�c Circle) ตั�งอยู� ใจกลางเมือง ซึ่ง
ช่ือเมือง “สีหนุ” น้ี คำว�า “สีหะ” แปลว�า “สิงห�” ส�วน “หนุ” แปลว�า “เข้ียว” 
รวมกันก็คือเมือง “เข้ียวสิงห�” นั�นเอง ภายในตัวเมืองนั�นจะมีบรรยากาศ
คล�ายๆ เมืองพัทยา เพ�ยงแต�ยังไม�เติบโตและขยายตัวเท�ากับบ�านเรา ท่ีพัก
โรงแรมนั�นมีให�เลือกได�หลายระดับราคา ส�วนผู�ท่ีต�องการรับลมทะเลแนว
ชายหาดก็มีทั�งรีสอร�ทท่ีสะดวกสบายไปจนถึงบังกะโลแบบเรียบง�ายให�เลือก
ได�ตามรสนิยม

Photo : www.sihanoukville-combodia.com, www.kenglee.com, www.independencehotel.net
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          แนวชายฝ��งซึ่งเป�นที่ท�องเที่ยวหลักนั�น มีหาดทรายเรียงต�อเนื่อง
ลงมาจากทางตอนบน โดยแต�ละหาดก็จะมีลักษณะเฉพาะเหมาะสำหรับ
นักท�องเที่ยวที่มีความชอบแตกต�างกันไปได�แก� หาดวิททอรี (Victory 
Beach) อยู�ด�านเหนือสุดติดกับท�าเรือน�ำลึก ตัวหาดมีความยาวประมาณ 2 
กิโลเมตร มีร�านอาหารและบังกะโลอยู�ตลอดแนวหาด หาดอินดีเพนเดนซ� 
(Independence Beach) มีสิ�งปลูกสร�างไม�มากนัก สุดปลายหาดเป�นภูเขา
และท่ีตั�งของโรงแรมอินดิเพนเดนซ� ท่ีให�บริการมาตั�งแต�ยุคแรกๆ หาดสุขา 
(Sokha Beach) เป�นหาดส�วนตัวของเอกชน มีหาดทรายสีขาวเน้ือละเอียด
ทอดยาวมากกว�ากิโลเมตร เสน�ห�ของหาดนี้คือความเงียบสงบผู�คน
ไม�พลุกพล�าน และหาดสุดท�ายมีแนวชายหาดยาวกว�า 4 กิโลเมตร ผู�คน
มาพักผ�อนกันอย�างคึกคักคือหาดโอจือเตียล (Ochheuteal Beach) 
เป�นชายหาดทรายขาว ประดับด�วยต�นสนเป�นระยะ หาดน้ีได�รับการขนานนาม
ว�าเป�นชายหาดที่มีความสวยงามและได�รับความนิยมมากที่สุดในบรรดา
ชายหาดทั�งหมดของเมือง

          ส�วนแหล�งท�องเที่ยวนอกชายฝ��งที่มีชื่อเสียงคือ “หมู�เกาะรง” 
(Rong Island) เป�นหมู�เกาะเล็กเกาะน�อย ท่ียังคงความสมบูรณ�ของธรรมชาติ

ทั�งชายหาดและแนวปะการังใต�ทะเล ในแต�ละเกาะมีจุดเด�นเฉพาะตัว
ทั�งบรรยากาศแบบเงียบๆ สำหรับผู�ที่ชอบความสงบเป�นส�วนตัว และ
แบบปาร�ตี้สนุกสนานมีสีสัน

        สำหรับผู�ที่ชื่นชอบท�องเที่ยวธรรมชาติชายหาดและท�องทะเล
ท่ีบริสุทธ์ิสวยงามแล�วไม�ควรพลาดท่ีจะไปแวะพักผ�อนสัมผัสความงดงาม
ของสถานที่ท�องเที่ยวประเทศเพ�่อนบ�านเราอย�าง “สีหนุวิลล�” ที่เป�ดรับ
ผู�มาเยือนด�วยมิตรภาพไมตรี และกำลังเติบโตเป�นเมืองท�องเท่ียวท่ีสำคัญ
ของภูมิภาคอาเซียนในเร็ววันนี้

สีหนุวิลล� (Sihanoukville) หรือท่ีรู�จักในนาม “กัมปงโสม” (Kampong Som) 
เม่ือครั�งท่ียังไม�ถูกยกระดับเป�นจังหวัด ตั�งอยู�ติดทะเลอ�าวไทยทางตะวันตกเฉียงใต�
ของประเทศกัมพูชา ตัวเมืองห�างจากกรุงพนมเปญประมาณ 246 กม. เป�น
เมืองใหญ�อันดับ 4 ของประเทศ และเป�นส�วนหน่ึงของสามเหล่ียมเศรษฐกิจกัมพูชา 
(กรุงพนมเปญ-จังหวัดเสียมเรียบ-กรุงสีหนุวิลล�) มีพ�น้ท่ีเขตเศรษฐกิจพ�เศษ 
(Special Economic Zones: SEZs), สนามบินนานาชาติ (Sihanoukville 
International Airport) และท�าเรือน�ำลึกแห�งเดียวของประเทศ  (Sihanoukville 
Automomous Port)
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          จากกระแสความใส�ใจสุขภาพและความสวยความงามที่กำลัง
ได�รับความนิยมในป�จจุบัน  เราจะเห็นการนำชาร�โคลเข�ามาประกอบเป�น
ส�วนผสมพ�เศษในผลิตผลิตภัณฑ�อย�างกว�างขวางมากข้ึน อาทิ การใส�ใน
น�ำผลไม�สกัดเย็นกลายเป�นเคร่ืองด่ืมสุดฮิตของบรรดาหนุ�มสาวผู�รักสุขภาพ 
ด�วยคุณสมบัติท่ีช�วยเพ��มประสิทธิภาพการซึมซับสารพ�ษออกจากร�างกาย
ได�เป�นอย�างดี ทำให�ผิวกระจ�างใส ผมนุ�มสลวย และเล็บมีสุขภาพท่ีดี หรือ
การนำผงชาร�โคลผสมในอาหารสำหรับบริโภคอย�างเค�ก แฮมเบอร�เกอร� 
โดนัท และไอศกรีม ท่ีกำลังได�รับความนิยมในแบรนด�ชั�นนำต�างๆ นำมาเป�น
จุดขายทางการตลาด นอกจากนั�น ชาร�โคลยังถูกนำมาประยุกต�ใช�กับ
ผลิตภัณฑ�สินค�าอุปโภคในชีวิตประจำวันอย�างสบู� โฟมล�างหน�า แปรงสีฟ�น 
ยาสีฟ�น และสเปรย�ปรับอากาศ หรือแม�แต�กลุ�มธุรกิจสปาแคร�ก็ไม�ตกเทรนด�
ที ่จะนำเอาสรรพคุณของชาร�โคลมาช�วยเพ��มการดูดซับสิ�งสกปรก
และสารตกค�างเป�นจุดขายให�กับผลิตภัณฑ�ครีมพอกหน�าขัดผิวกาย 
(Charcoal Detox Mask  and Scrub) นำเสนอให�ทันยุคทันสมัย

        แม�ว�าผลิตภัณฑ�ผสม “ชาร�โคล” จะมีการผลิตออกมาให�เลือกสรร
อย�างหลากหลายก็ตาม แต�เราต�องอย�าลืมว�าระบบการทำงานของ
ร�างกายเรานั�น มีรูปแบบการจัดการของเสียและสิ�งแปลกปลอมออกจาก
ร�ายกายอยู�แล�ว เราจึงควรบริโภคอาหารอย�างสมดุล ให�ได�สารอาหาร
อย�างครบถ�วน ออกกำลังกาย และพักผ�อนให�เพ�ยงพอ เพ�อ่ให�ระบบกำจัด
ของเสียภายในร�างกายทำงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู�การมีสุขภาพ
ที่ดีนั�นเอง

Be Strong

“ชาร�โคล” เทรนด�ใหม� สำหรับคนใส�ใจสุขภาพ

Photo : www.juicesupply.com, www.tranews.com
www.olivemagazine.gr, www.sg.openrice.com

          ก�อนหน�านี ้เราคงคุ �นกันดีกับกระแสความนิยม “ชาเขียว” 
เพ�่อสุขภาพ ซึ่งได�ถูกนำไปเป�นส�วนผสมของผลิตภัณฑ�มากมาย ล�าสุด
มีเทรนด�ใหม�ที่กำลังมาแรง และเป�นที่นิยมไม�แพ�กันนั�นคือ “ชาร�โคล” 
(Charcoal) หรือถ�านจากพ�ชนั�นเอง  ชาร�โคลมีช่ือเรียกเต็มๆ ว�า ผงถ�าน
แอคติเวทชาร�โคล  (Activated Charcoal)  หรือเรียกว�า ผงคาร�บอน
กัมมันต� (Activated Carbon) เป�นผงละเอียด ลักษณะเป�นอนุภาคเล็กๆ 
หรือเป�นผงเม็ดเล็ก (Granule) ท่ีในตัวอนุภาคมีรูพรุนมีคุณสมบัติเฉพาะ
คือ ดูดซับของเสีย กลิ�น ความช้ืน สารเคมีต�างๆ ได�ดี โดยชาร�โคลท่ีถูกนำไปใช�
กับสินค�าอุปโภคบริโภคต�างๆ นั�น จะเป�นถ�านซึ่งผ�านการเผาในอุณหภูมิ
ความร�อนสูงมากกว�า 1,000 องศาเซลเซียส



Lucky me

Lucky Me
มุมตอบคำถามท�ายเล�มกลับมาให�ผู�อ�านได�ร�วมสนุกกันอีกเช�นเคย
หลังจากเต็มอิ�มกับเนื้อหาภายในเล�มกันแล�ว มาร�วมสนุกตอบคำถามกันดีกว�า เพ�ยงตอบคำถามว�า

บีไอจีมีส�วนสนันสนุนเพ�่อให�เกิดการเติบโต
อย�างยั�งยืนในด�านใดบ�าง?

A. ด�านการศึกษาและด�านเศรษฐกิจ
B. ด�านสังคมและด�านสิ�งแวดล�อม
C. ด�านการศึกษาและด�านอุตสาหกรรม
D. ด�านสังคมและด�านวัฒนธรรม

1 ก�าซชนิดใดที่นำมาวิจัยในห�องปฏิบัติการเพ�่อ
เปล่ียนให�เป�นก�าซสังเคราะห� (Synthesis gas)?

A. ก�าซออกซิเจน
B. ก�าซไนโตรเจน
C. ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�
D. ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�

2

รายชื่อผู�โชคดีร�วมตอบคำถามจากฉบับที่ 6 
ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2557

Khun Theerasak Khantithamakul
     Warehouse TPX

Khun Yada Kitiruangsang
     PTT Phenol Co., Ltd.

Khun Sarayuth Meponkit
     Electricity Generating Authority of Thailand
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ส�งคำตอบท่ีถูกต�องพร�อม ช่ือ-นามสกุล สถานท่ีทำงานและท่ีอยู�ของท�าน

มาท่ีอีเมล corporate_communication@bigth.com สำหรับ

ผู�ที ่ตอบถูกเตรียมรอรับของรางวัลเป�น BIG Power Bank 
            สำหรับสำรองแบตเตอร ี ่ โทรศัพท� ให � เล �นได �อย �างไม �สะด ุด 

จำนวน 3 รางวัล รีบๆ ตอบคำถามกันเข�ามานะ !



Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
3 Rajanakarn Bldg., 11th Fl., 

South Sathorn Rd., Yannawa,
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

Tel +66 2685 6789
Fax +66 2685 6790

www.bigth.com




