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3 รางวัลแห�งความภาคภูมิ ใจ
ด�านความปลอดภัยระดับประเทศ

BIG Special Report

นวัตกรรมจากไนโตรเจน
กับกระบวนการสร�างสรรค�ไอศกรีม

Keep in Touch

… The Truly Largest Capacity in Thailand
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          From the Air For the Air มาพร�อมกับช�วงปลายฝนต�นหนาวที่กลับมาเยือน
บ�านเรากันอีกครั�ง คราวนี้อากาศหนาวมาช�าสักหน�อยอาจเป�นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศของโลกนั�นเอง อย�างไรแล�วก็ควรเตรียมร�างกายให�พร�อม เพ�่อที่จะได�
ไม�เจ็บป�วยกันครับ
            
          ฉบับนี้มาพร�อมกับหัวข�อ Sustainable Solutions คือเรื่องของการตอบสนอง
ความต�องการใช�งานก�าซอุตสาหกรรมอย�างยั�งยืน ตามความต�องการของตลาดที่กำลัง
ขยายตัวและในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข�งขันสูง คอลัมน� Cover Story ฉบับน้ีจึงขอตอกย�ำ
ถึงความเป�นที่สุดของบีไอจีในฐานะผู�ผลิตก�าซอุตสาหกรรมที่ใหญ�ท่ีสุดของประเทศในขณะนี้ 
ด�วยการเพ��มศักยภาพการผลิตก�าซเหลวถึง 920 ตันต�อวัน ซ่ึงสามารถรองรับความต�องการ
ของลูกค�าทั�งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมอย�างเต็มกำลัง พร�อมกับระบบการจัดส�งก�าซ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและนวัตกรรมการบริการลูกค�าที่เป�นเลิศด�วยเช�นกัน

          อีกคอลัมน�ไฮไลท�ที่อยากให�ผู�อ�านได�ติดตามกันนั�นคือ Keep in Touch ผู�อ�านจะได�
ทราบถึงกระบวนการผลิตไอศกรีมภายใต�แบรนด�วอลล�ที่ทุกท�านคุ�นเคยกันเป�นอย�างดีว�า
ไนโตรเจนเหลวเข�าไปมีบทบาทในกระบวนการผลิตไอศกรีมได�อย�างไร ซึ่งทีมงานของเราได�
ร�วมพูดคุยกับคุณสมคิด เกษรมาศ MiNi Company Leader และคุณวิเทศ สุทธิสิงห�� 
Ice Cream – Engineering Support Manager บริษัท ยูนิลีเวอร� ไทย โฮลดิ�งส� จำกัด 
เก่ียวกับการนำไนโตรเจนเหลวเข�ามาเป�นส�วนหน่ึงในกระบวนการผลิตไอศกรีมอย�างน�าสนใจครับ 

          ต�องขอบพระคุณผู�อ�านทุกท�านที่ติดตามคอลัมน�ต�างๆ ในเล�มตลอดมา บีไอจีเล็งเห็น
ถึงการพัฒนาการส่ือสารข�อมูลข�าวสารให�กับลูกค�าพันธมิตรและผู�ท่ีสนใจให�เกิดประสิทธิภาพ 
จึงใคร�ขอความร�วมมือผู�อ�านร�วมตอบแบบสอบถามท�ายเล�ม หรือหากท�านใดไม�สะดวกสามารถ
ทำแบบสอบถามทางออนไลน�ได�เช�นกัน ท�ายนี้ขอส�งความสุขก�อนสิ�นป�ให�กับผู�อ�านวารสาร 
From the Air For the Air ให�มีความสุขสมหวังในป�ใหม�ที่จะมาถึงในเร็วๆ นี้ครับ
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Cover Story

       ก�าซอุตสาหกรรมถือเป�นหน่ึงป�จจัยการผลิตสำคัญท่ีช�วยขับเคล่ือน
ผลผลิตของอุตสาหกรรมต�างๆ ในประเทศ โดยทั�วไปแล�วก�าซอุตสาหกรรม
จะถูกจัดส�งกระจายไปในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งตั�งอยู�ทั�งภายใน 
และภายนอกนิคมอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมเหล็ก ป�โตรเคมี 
โรงกลั�น แก�วและกระจก การบำบัดน�ำเสีย ชิ�นส�วนยานยนต� อาหารและ
เครื่องดื่ม เป�นต�น ด�วยความต�องการใช�ก�าซที่เพ��มขึ้นอย�างต�อเนื่อง
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข�งขันสูงในป�จจุบัน ผู�ผลิตก�าซจึงต�องมี
ความพร�อมในด�านการสนับสนุนก�าซเพ�่อตอบสนองความต�องการ
ของลูกค�าที่เพ��มขึ้นอย�างต�อเนื่อง 

       บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บี ไอจี ผู�นำด�าน
นวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย เราให�ความสำคัญ 
และเล็งเห็นความต�องการปริมาณการใช�ก�าซที่เพ��มมากขึ้น บีไอจี เริ�ม
ก�อตั�งโรงแยกอากาศแห�งแรกขึ้น (BIG1) ในยุคของการก�อตั�งนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดในป� พ.ศ 2530 เพ�่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมป�โตรเคมีของประเทศในขณะนั�น และเมื่อความต�องการ
ใช�ก�าซเพ��มมากขึ้น บี ไอจี จึงก�อตั�งโรงแยกอากาศแห�งใหม� ในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด (BIG2) และในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 
(BIG3) รองรับความต�องการที ่หลากหลายและคลอบคลุมยิ �งขึ ้น 
จากจุดเริ �มต�นจนถึงทุกวันนี้ทำให�บี ไอจีเป�นที่รู �จักอย�างกว�างขวาง
ในวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย พร�อมด�วยพันธมิตรทางธุรกิจ
อีกจำนวนมากที่ ไว�วางใจเลือกดำเนินธุรกิจไปด�วยกันเพ�่อการเติบโต
อย�างยั�งยืน 
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       เพ�่อตอบสนองต�อความต�องการของลูกค�าอย�างแท�จริง บีไอจี
ได�ดำเนินการขยายศักยภาพการผลิตก�าซเหลว ณ โรงแยกอากาศ
แห�งที ่ 3 (BIG3) ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร ี ซึ ่งถือเป�น
คอมเพล็กซ�การผลิตก�าซอุตสาหกรรมครบวงจร (Integrated 
Industrial Gas Complex) และยังถือเป�นหัวใจหลักของกลุ�มลูกค�า
ในเขตภาคตะวันออกและใกล�เคียง ด�วยศักยภาพและความได�เปรียบ
ด�านการแข�งขัน โรงแยกอากาศแห�งนี้มีขีดความสามารถในการผลิต
ก�าซเหลวเพ��มขึ้นถึง 920 ตันต�อวัน (920 TPD) จากเดิมที่ผลิตได� 
520 ตันต�อวัน (520 TPD) โดยปริมาณก�าซเหลวที่สามารถผลิตได�
เพ��มขึ ้นนั�น มีกระบวนการผลิตก�าซแยกออกจากหอกลั�นเย็นหลัก 
(Main Cryogenic Distillation Column) และถูกลำเลียงไปเก็บ
ในถังเก็บก�าซเหลวขนาดใหญ� ช�วยสร�างความเชื่อมั�นให�กับลูกค�าว�า 
บีไอจี สามารถจัดส�งก�าซได�อย�างเต็มประสิทธิภาพเพ�ยงพอต�อความ
ต�องการ อีกทั�งบีไอจียังมีรูปแบบจัดส�งก�าซหลากหลายช�องทางที่ถูก
พัฒนาให�มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม�ว�าจะเป�นการส�งก�าซทางเครือข�ายท�อ 
(Pipeline Network) ให�กับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมฯ การจัดส�ง
ก�าซเหลวทางรถบรรทุก (Liquid Bulk Trailer) และการจัดส�งในรูปแบบ
ก�าซท�อ (Packaged Gases) คลอบคลุมการจัดส�งก�าซให�กับลูกค�า
ในนิคมอุตสาหกรรมฯ และพ�้นที่ใกล�เคียง

       นอกเหนือจากนวัตกรรมก�าซที่ส�งมอบให�กับลูกค�าแล�วนั�น เรายัง
มุ�งเน�นในเรื่องการจัดส�งก�าซอย�างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
เป�นท่ียอมรับระดับสากล สามารถจัดส�งก�าซด�วยความถูกต�องและแม�นยำ
ด�วยระบบการจัดการอันทันสมัย บีไอจี ยังมีการบริการด�านวิศวกรรม
ที ่ครอบคลุมแบบครบวงจร ด�วยทีมงานวิศวกรที ่ ได�รับการฝ�กฝน
มาเป�นอย�างดีร�วมกับการใช�เทคโนโลยีอันทันสมัยจากแอร�โปรดักส�
ที่สามารถเข�าไปช�วยแก�ป�ญหาให�กับลูกค�า ตอบโจทย�ทุกความต�องการ
ใช�งานก�าซ ซึ่งลูกค�าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายสามารถมั�นใจได�ว�า
จะได�รับการบริการท่ีเป�นเลิศและคลอบคลุม บีไอจีพร�อมท่ีจะก�าวไปข�างหน�า
ร�วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย เพ�อ่เป�นส�วนหน่ึงในการขับเคล่ือนภาค
อุตสาหกรรมไทยให�เติบโตอย�างยั�งยืน
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BIG Special Report

       คอลัมน� “BIG Special Report” กลับมารายงานความเคลื่อนไหวของบีไอจีให�ผู�อ�านกันอีกเช�นเคย เล�มนี้มีข�าวสารแห�งความภาคภูมิใจ
ของชาวบีไอจีกับ 3 รางวัลการันตีด�านความปลอดภัยระดับประเทศ ทุกรางวัลท่ีได�รับแสดงถึงความมุ�งมั�นท่ีต�องการให�เป�นองค�กรท่ีดำเนินธุรกิจ
ควบคู�ไปกับความปลอดภัยตามเป�าหมายและนโยบายท่ีตั�งใว� ดังปรัชญาด�านความปลอดภัยของเรา “Nothing is more important than safety” 

รางวัล แห�งความภาคภูมิ ใจ
ด�านความปลอดภัยระดับประเทศ3

รางวัลโครงการรณรงค�ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให�เป�นศูนย� 
ระดับทอง ประจำป� 2558

       บีไอจี รับมอบโล�ประกาศเกียรติคุณในโครงการรณรงค�ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทำงานให�เป�นศูนย� ระดับทอง ประจำป� 2558 (Zero Accident 
Campaign 2015) จากคุณพ�รพัฒน� พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุ�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน 
(ส�วนแยกตลิ�งชัน) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ�านมา ในฐานะสถาน
ประกอบการท่ีปราศจากอุบัติเหตุถึงขั�นหยุดงานต�อเน่ือง โดยบีไอจีได�รับ
รางวัล Zero Accident อย�างต�อเน่ืองมา 7 ป� จนกระทั�งประสบความสำเร็จ
ได�รับรางวัล Zero Accident ระดับทองในป�น้ี อันเป�นผลมาจากความมุ�งมั�น
ของผู�บริหารและพนักงานของบีไอจีทุกคน ในการบริหารจัดการนโยบายด�าน
ความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอย�าง
ต�อเน่ือง เพ�อ่ให�บรรลุถึงเป�าหมายการลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป�นศูนย� 
ซึ่งเป�นหนึ่งในเป�าหมายหลักขององค�กร บี ไอจีจึงเป�นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน�ายก�าซอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียว
ในประเทศไทยที่ ได�ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident ระดับทอง 
และเป�น 1 ใน 38 บริษัทที่ได�รับรางวัลในป� 2558 ถือเป�นบทพ�สูจน�ที่ช�วย
ตอกย�ำว�า บี ไอจีคือผู�นำก�าซอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจควบคู�กับ
ความปลอดภัยอย�างยั�งยืนและแท�จริง
       พ�ธีมอบรางวัลดังกล�าวเป�นหนึ ่งในกิจกรรมภายใต�โครงการ
รณรงค�ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให�เป�นศูนย� (Zero Accident 
Campaign) ซึ่งจัดขึ้นเป�นประจำทุกป� โดยกรมสวัสดิการและคุ�มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน เพ�อ่ยกย�องและส�งเสริมองค�กรท่ีตระหนักถึง
ความสำคัญในด�านความปลอดภัย พร�อมรณรงค�และดำเนินกิจกรรมต�างๆ 
อย�างจริงจังเพ�่อลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให�เป�นศูนย�



รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด�น ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

       บีไอจี รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด�น ด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำป� 
2558 ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 9 จากพลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน� รัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห�ความปลอดภัยในการทำงานแห�งชาติ 
ครั�งท่ี 29 เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2558 ที่ผ�านมา
       รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด�น ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน เป�นหนึ่งในกิจกรรมในงานสัปดาห�
ความปลอดภัยในการทำงานแห�งชาติที่จัดขึ้นทุกป� มีวัตถุประสงค�เพ�่อ
รณรงค�ให�สถานประกอบกิจการ ธุรกิจ อุตสาหกรรม และหน�วยงานที่
เกี ่ยวข�องทั�งภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักถึงความสําคัญของ
ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน ให�ความช�วยเหลือร�วมมือ
ซ่ึงกันและกันในการปรับปรุงละเสริมสร�างให�สภาพแวดล�อมในการทํางาน
มีความปลอดภัย ซึ่งจะช�วยให�การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน
ของประเทศบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�

รางวัลโครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       บีไอจี รับประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงงานท่ี 1, 2 และ 3 ในโครงการ
สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ของสำนักงานสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน
จังหวัดระยองและชลบุรี จากคุณสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู�ว�าราชการ
จังหวัดระยอง และคุณธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู�ว�าราชการจังหวัดชลบุรี ณ 
โรงแรมโกลเด�นซิต้ี ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง และองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ตามลำดับ เม่ือวันท่ี 14-15 กันยายน 2558 ท่ีผ�านมา                 
       บีไอจีเข�าร�วมโครงการน้ีและดำเนินการใน 4 เร่ือง คือ 1. การดำเนินการ
กิจกรรมเพ�อ่ป�องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน 2. การจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 3. การมีส�วนร�วมสร�างจิตสำนึกเร่ืองความปลอดภัย และ 
4. การดำเนินการเกี ่ยวกับการป�องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ สำหรับการประกาศเกียรติคุณในครั�งนี้เป�น
อีกหนึ่งบทพ�สูจน�ที่ช�วยตอกย�ำความเป�นผู�นำด�านนวัตกรรมก�าซของ
บีไอจี ท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานระดับสูง ซ่ึงเป�นรากฐาน
สำคัญของการพัฒนาธุรกิจเพ�่อความยั�งยืนต�อไป

  7



Market Update

       ส�วนในมุมมองของการลงทุนนั�น เนื ่องด�วยเตาหลอมแก�วและ
กระจกที่ ใช�ออกซิเจน 100% นั�นไม�จำเป�นต�องมีอุปกรณ�แลกเปลี่ยน
ความร�อนท่ีไอเสียหรือท่ีเราเรียกกันว�า Regenerator จึงทำให�ค�าใช�จ�าย
ในการสร�างเตาใหม�นั�นถูกลงกว�า Regenerator Burner  ถึง 30% 

Full Oxy-Fuel 
Furnace
และกระจกด�วยออกซิเจนบริสุทธิ์
เตาหลอมแก�ว 
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       กลุ�มอุตสาหกรรมแก�วและกระจกนั�นถือเป�นหัวใจหลักของหลายๆ 
ธุรกิจในประเทศไทย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต� ธุรกิจก�อสร�าง ธุรกิจเบียร�
และเคร่ืองด่ืมชูกำลัง รวมไปถึงธุรกิจบรรจุภัณฑ� (Packaging) ซ่ึงคงต�อง
ยอมรับว�ามีความสำคัญอย�างมากต�อเศรษฐกิจของประเทศ แต�เราพบว�า
เตาหลอมแก�วและกระจกนั�นมีการใช�พลังงานในการหลอมสูงมาก และ
ยังคงปล�อย NOx ในปริมาณท่ีสูง (มากกว�า 1000PPM) จึงมีความจำเป�น
อย�างยิ�งท่ีจะต�องหาเทคโนโลยีเพ�อ่การประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะ
สำหรับเตาหลอมกระจกเพ�่อการพัฒนาที่ยั�งยืน
 
       บีไอจีและแอร�โปรดักส�ผู�นำนวัตกรรมจากออกซิเจนเพ�อ่การเผาไหม�
ที ่มีประสิทธิภาพ ได�ร�วมมือกับบริษัท Asahi Ceramic พัฒนาเตา
หลอมแก�วที่ใช�ออกซิเจน 100% ซึ่งตอบโจทย�ทั�งการประหยัดพลังงาน 
และลดมลภาวะ ด�วยการใช�ออกซิเจนบริสุทธิ ์เผาไหม�กับเชื ้อเพลิง 
ส�งผลให�สามารถลดพลังงานที่สูญเสียไปกับไนโตรเจน ที่ปกติจะปนมา
กับอากาศ 79% ในกรณีที ่ ใช�อากาศเผาไหม�กับเชื ้อเพลิง สามารถ
ประหยัดพลังงานได�สูงสุด 25% อีกทั �งยังช�วยลดการปลดปล�อย 
NOx ได�สูงสุด 80%

HRI Burners Flat Frame
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Conventional Melter

       ด�วยข�อดีทั�งในเร่ืองการประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะและประหยัด
เงินลงทุน จึงทำให�ป�จจุบันมีบริษัทผลิตแก�วและกระจกหลายๆ บริษัท
เริ�มให�ความสนใจ และติดต�อกับบีไอจีให�ช�วยศึกษาความเป�นไปได�ในการนำ
เทคโนโลยีเตาหลอมแก�วและกระจกที่ ใช�ออกซิเจน 100% มาใช�กับ
เตาใหม�ที่กำลังจะสร�างขึ้นอีกด�วย

       ล�าสุดทางแอร�โปรดักส�ได�รับเลือกจากบริษัท Techpack Solutions 
ซึ่งเป�นผู�ผลิตขวดแก�วรายใหญ�ที่ประเทศเกาหลีไว�วางใจให�เป�นผู� ให�
การสนับสนุนเทคโนโลยีเตาหลอมแก�วที่ ใช�ออกซิเจน 100% รวมถึง
 

Oxy-Fuel Melter

ติดตั�งระบบผลิตก�าซออกซิเจน (VSA Oxygen Generator) ซ่ึงหลังจาก
ติดตั�งและทำการทดสอบระบบ (Commissioning) แล�วนั�นได�ผลที่
น�าพ�งพอใจ

           

       Techpack Solutions มีแผนจะสร�างเตาเพ��มอีกในอนาคต โดย
มีความตั�งใจท่ีจะยังคงให�แอร�โปรดักส�เป�นผู�ให�การสนับสนุนเทคโนโลยีน้ี
เช�นเดิม

           สามารถประหยัดพลังงานได� 20%

           ลดการปลดปล�อย NOx 50%



What’s App. 

ไอเย็นบำบัดเพ�่อสุขภาพ
       คำว�า Cryotherapy อาจจะไม�คุ�นหูกับพวกเราสักเท�าไหร� 
คำน้ีมาจากคำสองคำคือ Cryo ย�อมาจาก Cryogenic คือ
การนำ Liquid Nitrogen มาให�ความเย็น กับคำว�า Therapy 

แปลว�าการบำบัดรักษา เมื่อนำมารวมกันจึงหมายความว�า 
การบำบัดด�วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลว ซ่ึงการรักษาด�วย 
Cryotherapy มีอยู� 2 ลักษณะคือ Whole Body Cryotherapy 
และ Portable Cryotherapy

แบบที่ 2  Portable Cryotherapy
 
       เป�นการบำบัดเฉพาะจุด เหมาะสำหรับผู�ป�วยที่เป�นโรคความดัน
ผู�สูงอายุ หรือผู�ที่เป�นโรคประจำตัวที่ ไม�สามารถเข�าห�องที่บำบัดแบบ
ทั�งตัวได� การบำบัดเฉพาะจุดเพ�่อการบรรเทาอาการความเจ็บบริเวณ
ต�างๆ อาทิเช�น หัวเข�า หลัง คอ บ�า ไหล� เป�นต�น การรักษาจะใช�อุณหภูมิ 
-120  ํC ถึง -150  ํC สำหรับระยะเวลาการใช�งานขึ้นกับ อายุ เพศ และ 
ตำแหน�งที่ต�องการบำบัด

Cryotherapy
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แบบที่ 1  Whole Body Cryotherapy
 
       เป�นการบำบัดแบบทั�งตัว โดยผู�รับการบำบัดจะเข�าไปในห�องควบคุม
อุณหภูมิที ่มีการใช�ไนโตรเจนเหลวเป�นสารทำความเย็นในห�องที ่มี
อุณหภูมิต�ำกว�า -120  ํC โดยไม�สวมเสื้อผ�า หรือสวมเพ�ยงชุดว�ายน�ำ 
แต�ต�องมีอุปกรณ�ป�องกันน�ำแข็งกัด โดยสวมถุงมือ ถุงเท�า ที่ป�ดปาก
และจมูก และที่ป�ดใบหูเป�นระยะเวลา 1.5 – 3 นาที เหมาะสำหรับนักกีฬา
ที่มีการบาดเจ็บกล�ามเนื้อเนื่องจากการเล�นกีฬา



       ป�จจุบัน แอร�โปรดักส�เป�นผู�เชี่ยวชาญระบบ Cryotherapy แบบครบวงจร โดยให�บริการทั�งระบบก�าซไนโตรเจนเหลว และการติดตั�งแบบต�างๆ 
โดยมีทีมงานผู�เชี่ยวชาญประเมินความพร�อมในการติดตั�ง ให�บริการออกแบบและติดตั�งระบบตลอดจนการอบรมวิธีการใช� และซ�อมบำรุง สำหรับ
ในประเทศไทย บี ไอจี ได�นำเครื่อง Portable Cryotherapy มาทำการทดสอบ และการใช�งานจริง ณ แอร� โปรดักส�เอเชีย (เทคโนโลยีเซ็นเตอร�) 
อุทยานวิทยาศาสตร�แห�งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยลูกค�าท�านใดสนใจและอยากทดลองใช�งาน สามารถติดต�อตัวแทนของบี ไอจี หรือเว็บไซต � 
www.bigth.com 

สนใจสอบถามข�อมูลเกี่ยวกับ Cryotherapy กรุณาติดต�อ
คุณสุพจน� มุนินทรางกูล หมายเลขโทรศัพท� +66 2685 8587 หรืออีเมล SupoteM@bigth.com

       การรักษาด�วย Cryotherapy ต�องอยู�ภายใต�การควบคุมดูแลโดย
ผู�เชี่ยวชาญเท�านั�น ไม�สามารถทำการรักษาเพ�ยงลำพังและปราศจาก
ผู�ดูแล ทั�งนี้ ขั�นตอนการรักษาด�วย Cryotherapy ต�องมีการตรวจวัด
สภาพร�างกายตลอดเวลา เพ�่อป�องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อจาก
น�ำแข็งกัด หรือเกิดสภาวะหนาวจัดจนถึงขั�นเสียชีวิตได�
 
       ป�จจุบันการรักษาแบบ Cryotherapy ได�แพร�หลายในการรักษา
โรคไขข�อ โรคทางระบบประสาท รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล�นกีฬา 
เวชศาสตร�ฟ��นฟู โรคกล�ามเน้ือ อาการคัน โรคสะเก็ดเงิน ลดอาการปวด 
บวมช�ำ อีกทั�งยังช�วยลดอาการนอนไม�หลับและโรคซึมเศร�าอีกด�วย

Size of the cryochamber (LxWxH) :

6,055 x 2,435 x 2,975 mm 

Power supply : 

independent power supply

Range of the operating temperature 

in the treatment chamber :

from -110  to -160  ํC 

Treatment time : 

30 sec to 3 min. 

Number of patients in the cryochamber :

1 or 2 

Size of the cryochamber (LxWxH) :

3,500 x 2,000 x 2,500 mm 

Power supply : 

5 kW, 230 v 

Range of the operating temperature 

in the treatment chamber :

from -110  to -160  ํC 

Treatment time :  

30 sec to 4 min. 

Number of patients in the cryochamber :

2-6 
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Stationary Cryotherapy Mobile Cryotherapy

การติดตั�งมีด�วยกัน 2 แบบคือ แบบ Stationary และ แบบ Mobile Unit สำหรับ Whole Body Cryotherapy



Keep in Touch

       พูดถึง “ไอศกรีม” ของหวานแสนอร�อยที่ใครหลายคนได�ลิ�มลอง
แล�วเป�นต�องติดใจ แล�วผู�อ�านทราบไหมว�ากว�าจะมาเป�นไอศกรีมแสนอร�อย
ที่ทุกท�านได�ลิ�มรส ต�องมีขั�นตอนกระบวนการใดบ�างเพ�่อให�ได�สีสันและ
รูปทรงที่สวยงาม และทราบไหมว�าไนโตรเจนก็เข�าไปมีบทบาทสำคัญใน
กระบวนการผลิตไอศกรีมด�วยเช�นกัน คอลัมน� Keep in Touch ฉบับน้ี เรา
เดินทางมาท่ีโรงงานผลิตไอศกรีมวอลล� ประเทศไทย ภายใต�แบรนด�ยูนิลีเวอร�

ซึ ่งเป�นผู �ผลิตไอศกรีมรายใหญ�แห�งหนึ ่งของโลก และยังเป�นผู �นำ
ทางการตลาดในประเทศไทยด�วย โดยเรามี โอกาสได�พูดคุยกับ 
คุณวิเทศ สุทธิสิงห� Ice Cream-Engineering Support Manager และ
คุณสมคิด เกษรมาศ MiNi Company Leader บริษัท ยูนิลีเวอร� 
ไทย โฮลดิ�งส� จำกัด เกี่ยวกับการนำไนโตรเจนไปใช�ในกระบวนการผลิต
ไอศกรีมวอลล� ที่ทุกคนรู�จักกันเป�นอย�างดีภายใต�สัญลักษณ�รูปหัวใจ   

นวัตกรรมจากไนโตรเจน
กับกระบวนการสร�างสรรค�ไอศกรีม

12

คุณวิเทศ สุทธิสิงห� Ice Cream-Engineering Support Manager



บทบาทหน�าที่และขอบเขตความรับผิดชอบหลัก

       การทำงานของทั�ง 2 ท�านในโรงงานไอศกรีมจะมีหลักๆ คือ ส�วน
วิศวกรรมโรงงานไอศกรีม ซ่ึงรับผิดชอบด�านวิศวกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ�
ใหม� โดยทำงานกับทีมวิจัยและพัฒนาร�วมกับทีมการตลาด เพ�อ่วางแผน
กระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ�ใหม�ของไอศกรีมวอลล� ประเทศไทย 
ซึ่งต�องพัฒนาทั�งกระบวนการผลิตตั�งแต�เทคนิคตลอดจนเครื่องจักร
ที่จะมารองรับในการผลิต รวมทั�งควบคุมดูแลกระบวนการผลิตร�วมกับ
ส�วนผลิตและส�วนควบคุมคุณภาพ ตามแผนท่ีวางไว�ก�อนออกสู�ท�องตลาด

       อีกส�วนคือส�วนผลิตของโรงงานจะรับผิดชอบการผลิตตามแผน
ท่ีได�พัฒนาและเตรียมไว�ก�อนแล�ว ซ่ึงต�องทำงานควบคู�กับส�วนวิศวกรรม
โรงงานไอศกรีมในกรณีท่ีเกิดป�ญหาขัดข�อง เพ�อ่ให�กระบวนการผลิตเป�นไป
อย�างต�อเน่ือง โดยสิ�งสำคัญท่ีทีมผลิตจะเน�นย�ำอยู�เสมอจะเป�นเร่ืองของ
ความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต ซึ่งน�ำหนักของความสำคัญ
ไม�ต�างกันมากนัก

สายการผลิตของโรงงานไอศกรีมวอลล� ประเทศไทย

       โรงงานผลิตไอศกรีมอยู�ในส�วนของบริษัท ยูนิลีเวอร� ไทย โฮลดิ�งส� จำกัด 
ซ่ึงเป�นเครือเดียวกับยูนิลีเวอร� ประเทศไทย เป�นส�วนผลิตเกือบทุกผลิตภัณฑ�
ของยูนิลีเวอร� ตั�งอยู�ท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรม
เกตเวย�ซิตี้ สำหรับสายการผลิตไอศกรีมแบ�งเป�น 2 ประเภทหลัก คือ 
ไอศกรีมเสียบไม� (Stick) และไอศกรีมแบบถ�วย โคน หรือบรรจุภัณฑ�อ่ืนๆ 
(Non-Stick) ซ่ึงเทคโนโลยีของไอศกรีมแบบเสียบไม�นั�นมีอยู� 2 ลักษณะ คือ 
การข้ึนรูปในแม�พ�มพ� (Mould-Stick) จะเป�นลักษณะการเติมส�วนผสมเหลว
ท่ีจะทำไอศกรีมลงในแม�พ�มพ� แล�วเข�าสู�กระบวนการทำความเย็น เสียบไม�
และบรรจุหีบห�อในขั�นตอนสุดท�าย ส�วนอีกลักษณะหน่ึงคือ การผลิตไอศกรีม
แบบข้ึนรูป (Extrude) โดยจ�ายไอศกรีมท่ีมีความหนืดมาตามท�อออกมายัง
หัวฟ�ลว� (Filler) และเสียบไม� จากนั�นตัดออกเป�นชิ�นๆ ลงบนเพลทลำเลียง
ท่ีรองรับทันที ก�อนเข�าอุโมงค�แช�แข็ง (Hardening Tunnel) ส�วนไอศกรีม
ท่ีเป�นแบบถ�วยหรือโคน มีลักษณะท่ีหยอดส�วนผสมลงไปในถ�วยหรือโคน
และทำความเย็น อีกลักษณะหน่ึงเป�นการหยดน�ำหวานลงในอ�างขนาดใหญ�
ท่ีมีไนโตรเจนเหลวอยู�ภายในจนกลายเป�นไอศกรีมเม็ดกลมๆ ก�อนลำเลียง
ไปบรรจุลงใส�บรรจุภัณฑ�ต�อไป
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ปริมาณหรือกำลังการผลิตทั�งหมดของโรงงานไอศกรีมวอลล� ประเทศไทย

       โรงงานไอศกรีมท่ีลาดกระบังน้ีถือเป�นหัวใจสำคัญในการผลิตทั�งหมด
ในประเทศเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตรวมอยู�ท่ีประมาณ 120 ล�านลิตรต�อป� 
และจะถูกกระจายสู�ผู�บริโภคทั�วประเทศ ซ่ึงมีส�วนแบ�งการตลาดภายในประเทศ
อยู�ประมาณร�อยละ 80 นอกจากนั�นยังส�งออกให�กับประเทศใกล�เคียงได�แก� 
มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย เป�นต�น แต�อาจมีการนำเข�า-ส�งออกไอศกรีม
จากประเทศอื่นๆ ตัวอย�างเช�น อินเดียนำเข�าไอศกรีมแมกนั�ม คลาสสิค 
(Magnum Classic) ส�วนประเทศไทยก็นำเข�าแมกนั�มโกลล�จากอินโดนิเซีย 
(Magnum Gold) เช�นกัน

คุณสมคิด เกษรมาศ MiNi Company Leader



Keep in Touch

ขั�นตอนการวางแผนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ�ใหม�

       โดยปกติหลังจากที่ทีมการตลาดได�กำหนดไอเดียทางการตลาด 
(Marketing Idea) เป�นท่ีเรียบร�อยแล�ว ทีมงานวิจัยและพัฒนา (R&D) 
จะทำการทดลองผลิตใน Pilot Plant  เพ�่อหาข�อสรุปทั�งเรื ่องของ
ส�วนผสมและวัตถุดิบรวมทั�งรูปแบบ เครื่องจักร และเทคนิคขั�นตอน
การผลิต เพ�อ่ให�ได�ผลิตภัณฑ�ออกมาตามต�องการในระดับหน่ึง ขั�นตอนน้ี
เรียกว�า Feasibility Phase ซ่ึงต�องทดลองจนมั�นใจได�ว�ามีความเป�นไปได�
ท่ีจะสามารถนำเข�าสู�กระบวนการผลิตได�จริง หลังจากนั�นก็จะเป�นขั�นตอน 
Capability Phase เป�นกระบวนการเตรียมการผลิตจริงท่ีโรงงาน รวมถึง
เร่ืองของการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรหรือเครื่องมือในการผลิต   
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ไนโตรเจนเหลวกับกระบวนการผลิตไอศกรีม

       เทคโนโลยีการใช�ไนโตรเจนเหลวเพ�อ่ผลิตไอศกรีมแบ�งได�เป�น 2 ส�วน
หลักๆ คือ การทำให�วัสดุที่จะสัมผัสกับไอศครีมมีความเย็นจัดเพ�่อไม�ให�
ไอศกรีมติดวัสดุนั�นๆ หรือการให�ความเย็นกับแม�พ�มพ�ก�อนท่ีจะกดลงบน
พ�น้ผิวไอศกรีมเพ�อ่สร�างลวดลายต�างๆ อีกลักษณะคือ ให�ผลิตภัณฑ�เกิด
รูปร�างโดยการหยดส�วนผสมลงในไนโตรเจนเหลวโดยตรง และเหตุผล
ที่เลือกใช�ไนโตรเจนเหลวในเทคโนโลยีข�างต�น เนื่องจากสามารถสัมผัส
ไอศกรีมได�โดยตรง ไม�เป�นอันตรายกับผู�บริโภค ซึ่งสารทำความเย็นอื่น
ไม�สามารถใช�ทดแทนได�ในกระบวนการนี้

       สำหรับนวัตกรรมไนโตรเจนเหลวท่ีใช�กับสายการผลิตไอศกรีมแบบ
เสียบไม� ได�แก� ซิกแซก (Zigzag) แตงโม และแมกนั�ม (Magnum) โดย
ในสายการผลิตซิกแซกและแตงโมจะใช�ไนโตรเจนเหลวในการให�ความเย็น
กับตัวเพลทลำเลียง โดยลักษณะการทำงานคือ การสเปรย�ไนโตรเจนเหลว
ลงบนเพลทในอุโมงค� (Liquid Nitrogen Tunnel) กระบวนการน้ีจะทำให�
เพลทมีอุณหภูมิต�ำมากกว�าความเย็นของไอศกรีมท่ีตัดจาก Extrude ลงไป 
ซ่ึงจะทำให�ไอศกรีมคงตัวและร�อนจากเพลทได�ง�าย ช�วยลดความเสียหาย
ขณะเครื่องจักรหยิบไอศครีมออกจากเพลทก�อนบรรจุลงบรรจุภัณฑ� 
ส�วนการใช�ไนโตรเจนเหลวให�ความเย็นกับแม�พ�มพ� เราใช�ในขั�นตอนการผลิต
ไอศกรีมแมกนั�มคลาสสิก (Magnum Classic) โดยจะให�แม�พ�มพ�จุ�มลงใน
ไนโตรเจนเหลวโดยตรงที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส และการทำงาน
หลังจากนั�นคือ ประทับตัวแม�พ�มพ�ลงบนช็อคโกแลตท่ีเคลือบอยู�บนไอศกรีม
อย�างรวดเร็ว ประโยชน�ของไนโตรเจนเหลวในขั�นตอนน้ีคือ ทำให�หัวแม�พ�มพ�
มีความเย็นจัดและไม�ติดกับช็อคโกแลตเม่ือกดประทับลงไป เป�นหลักการ
เดียวกันกับการผลิตไอศกรีมซิกแซกและแตงโม

       ส�วนการผลิตแบบท่ีสองคือ การหยดน�ำหวานลงในอ�างไนโตรเจนเหลว 
เพ�อ่ผลิตไอศกรีม Paddle Pop Shot ซ่ึงเป�นเทคนิคการผลิตโดยเตรียม
ไนโตรเจนเหลวลงในอ�างขนาดใหญ�แล�วหยดน�ำหวานหลากสีสันลงไป จะได�
ไอศกรีมเป�นลักษณะเม็ดกลมๆ แล�วจึงลำเลียงบนสายพานเพ�อ่บรรจุลงใน
บรรจุภัณฑ�ตามน�ำหนักที่กำหนด
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แนวโน�มในการนำไนโตรเจนเหลวไปร�วมกับการกระบวนผลิตไอศกรีม
ในอนาคต

       สำหรับไอศกรีมท่ีเป�นลักษณะเสียบไม�แบบข้ึนรูป (Extrude) ยังคง
ใช�ไนโตรเจนเหลวในลักษณะนี้ต�อไปเนื่องจากเป�นองค�ประกอบสำคัญที่
ทำให�เพลทมีความเย็นตลอดเวลา และไอศกรีมไม�ติดเพลทในขั�นตอน
การผลิต ส�วนรูปแบบการผลิตแบบหยดน�ำหวานลงในอ�างไนโตรเจนเหลว 
(Shot) ก็ยังคงใช�ไนโตรเจนเหลวเช�นกัน เพราะไนโตรเจนเป�นสาร
ทำความเย็นเดียวท่ีมีความปลอดภัยมากท่ีสุดต�อทั�งผู�บริโภคและบุคลากร
ที่ปฏิบัติงาน

       ในส�วนของเทคโนโลยีการใช�ไนโตรเจนเหลวในอนาคต เรามีโอกาส
ที่จะได�พัฒนาเทคโนโลยีในการสร�างสรรค�ผลิตภัณฑ�ที่มีรูปร�าง 3 มิติ 
โดยกระบวนการขึ้นรูปด�วยแม�พ�มพ�เย็น (Cold Stamping) ทำให�เพ��ม
มูลค�าในตัวผลิตภัณฑ�มากขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจมีผลิตภัณฑ�ที่ออกมา
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน

ความรู�สึกต�อการเลือกใช�ผลิตภัณฑ�และบริการจากบีไอจี
 
       ยูนิลีเวอร�และบีไอจีเป�นพันธมิตรทางธุรกิจกันมายาวนาน สิ�งที่
สัมผัสได�อย�างชัดเจนก็คือเรื่องของการบริการและการจัดส�งสินค�า
ได�ตรงตามเวลา ในกรณีเกิดป�ญหาติดขัดก็สามารถเข�ามาช�วยแก�ป�ญหา
ได�อย�างรวดเร็ว ทำให�ไม�เสียเวลาในกระบวนการผลิต อีกทั�งบีไอจียัง
สนับสนุนด�านเทคนิคท่ีครอบคลุมเก่ียวกับการใช�ก�าซ โดยเฉพาะอย�างยิ�ง
การติดตั�งระบบ Oxygen Detector ที่ติดตั�งไว�ภายในส�วนผลิตอย�าง
ครอบคลุม เมื่อค�าออกซิเจนต�ำกว�าที่กำหนดจะมีระบบตัดการปล�อย
ไนโตรเจน และการแจ�งเตือนผู�ปฏิบัติงานในพ�น้ท่ีทั�งสัญญาณเสียงและแสง 
เพ�่อความปลอดภัยสูงสุดอันเป�นนโยบายหลักของเราอยู�แล�ว

       หลังจากอ�านบทสัมภาษณ�ของทั�งสองท�านแล�ว ผู�อ�านหลายท�าน
คงได�ทราบถึงกระบวนการและขั�นตอนผลิตว�ากว�าจะมาเป�นไอศกรีม
รสชาติแสนอร�อยที่ ให�ทุกคนได�ลิ�มรสกันอย�างมีความสุขนั�น ต�องมี
กรรมวิธีหรือรูปแบบการผลิตใดบ�างเพ�่อให�มีรสชาติ รูปลักษณ�และ
สีสันที่สวยงาม อีกทั�งเรายังมองเห็นโอกาสของการนำนวัตกรรมจาก
ไนโตรเจนที่ ไม�สิ �นสุดของบี ไอจี มาสร�างสรรค� ให�เกิดแนวความคิด
ใหม�ๆต�อยอดไปสู �การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ� ไอศกรีมให�
มีความหลากหลายยิ�งขึ้นในอนาคต

Photo: www.itsybitsyfoodies.com



Push Forward

       คงต�องยอมรับว�าเทคโนโลยีเข�ามามีบทบาทต�อการดำเนินธุรกิจ
ในทุกวันนี้ ไม�ว�าจะเป�นองค�กรใดก็ตามต�างใช�เทคโนโลยีเข�ามาช�วยให�
การทำงานเกิดความคล�องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยี
จึงเป�นส�วนช�วยในการลดขั�นตอนการทำงานที่ซับซ�อนให�เป�นระบบ และ
ยังสามารถป�องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได�อีกด�วย

       บีไอจีเป�นอีกหน่ึงองค�กรท่ีเล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยี
เข�ามาประยุกต�ใช�กับการทำงานทั�งต�อพนักงานและลูกค�า เนื่องจาก
มองเห็นว�าระบบการจัดการขนส�งก�าซไปยังโรงงานของลูกค�าควรมี
การจัดการให�เป�นระบบและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได�พัฒนาระบบ 
BIG MOBY Application ข้ึนมาใช�งาน เพ�อ่ให�เกิดความคล�องตัวในการ
ทำงานพร�อมกับสร�างความน�าเช่ือถือ (Reliability) กับพันธมิตรทางธุรกิจ
ของบีไอจีทุกราย

ประโยชน�และข�อดีของระบบ BIG MOBY Application

•  เป�นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บข�อมูล มีความแม�นยำ 
    และเชื่อถือได� (E�ciency and Reliability)
•  ข�อมูลมีความแม�นยำสูง สามารถตรวจสอบได�ตามระบบเวลาจริง 
    (Real Time)
•  สามารถป�องกันความผิดพลาดของพนักงานขับรถขนส�งก�าซในเร่ือง
    เส�นทางและปริมาณในการขนส�งก�าซได�
•  ลดการใช�กระดาษ (Paperless) และเป�นมิตรต�อสิ �งแวดล�อม
    (Eco-friendly)
•  ลดระยะเวลาและขั�นตอนการทำงานที่ยุ�งยาก
•  ลูกค�าสามารถตรวจดูใบส�งสินค�า (Delivery Order) และใบแจ�งหนี้ 
    (Invoice) ได�ด�วยตนเองในระบบออนไลน�
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ทำความรู�จักกับระบบ BIG MOBY Application

       ระบบ BIG MOBY Application ถูกพัฒนาข้ึนมาจากระบบฐานข�อมูล
ที่มีความแม�นยำ “Falcon” ซึ่งจัดเก็บข�อมูลเกี่ยวกับการจัดเที่ยวรถ
เพ�่อขนส�งก�าซไปยังโรงงานของลูกค�า เส�นทางเดินรถ และปริมาณ
การขนส�งก�าซ เป�นต�น โดยข�อมูลทั�งหมดจะเชื่อมต�อไปยังสมาร�ทโฟน
ของพนักงานขับรถขนส�งก�าซแต�ละคน เพ�่อรับมอบหมายงานนั�นๆ 
ลักษณะการทำงานของ BIG MOBY Application นั�นเริ�มจากเม่ือทีมวาง
แผนจัดข�อมูลเที่ยวรถเสร็จเป�นที่เรียบร�อยแล�ว ทีมงานจะอัพเดทข�อมูล
เข�าสู�ระบบเพ�อ่ส�งข�อมูลไปยัง BIG MOBY Application ของพนักงาน
ขับรถขนส�งก�าซแต�ละคน เพ�อ่แจ�งแสดงสถานะยืนยันหรือยกเลิกเท่ียวรถ 
รวมถึงข�อมูลเกี่ยวกับหมายเลขรถก�าซ ปริมาณก�าซที่ต�องส�งถึงลูกค�า 
หรือแม�แต�เส�นทางเดินรถ เป�นต�น โดยเม่ือรถก�าซเดินทางถึง ณ โรงงาน
ลูกค�า และเติมก�าซสู�ถังเก็บก�าซเป�นที่เรียบร�อยแล�ว ลูกค�าสามารถ
เซ็นช่ือยืนยันการส�งสินค�าผ�านหน�าจอ BIG MOBY Application ได�โดยตรง 
ทั�งนี้ระบบจะยืนยันสถานะการส�งสินค�าและสร�างเป�นจดหมายแจ�งหนี้
อิเล็กทรอนิกส� (Electronic Invoice Email) ส�งตรงถึงอีเมลของลูกค�า
ตามฐานข�อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช�วยลดระยะเวลาและขั�นตอนในการ
ทำงานท่ีเป�นเอกสาร โดยลูกค�าสามารถตรวจดูเอกสารได�ในระบบออนไลน�
ตลอดเวลา

MOBY  ApplicationBIG 

หมายเหตุ - ป�จจุบัน BIG MOBY Application อยู�ระหว�างการทดสอบระบบ 
                เตรียมความพร�อม เพ�่อให�บริการลูกค�าอย�างมีประสิทธิภาพ



Safety First

       ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2558 
มีผลบังคับใช�ตั�งแต�วันที่ 20 กุมภาพันธ� 2558 แล�วนั�น สำนักควบคุม
วัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได�จัดช้ีแจงรายละเอียดการปฏิบัติ
ตามประกาศดังกล�าว ซ่ึงอาจเรียกว�าเป�น “การควบคุมวัตถุอันตรายตาม
บัญชี 5.6” โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

กฎหมายใหม� 
เรื่องระบบบริหารจัดการสารเคมี และวัตถุอันตรายเพ�่อรองรับประชาคมอาเซียน
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       กำหนดให�ผู�ประกอบการที่ผลิตหรือนำเข�าสารเคมีทั�งสารเดี่ยวหรือ
สารผสม ที่ยังไม�เคยอยู� ในรายชื่อวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายฯ ตามบัญชี 1 ถึงบัญชี 6 
และมีคุณสมบัติอย�างใดอย�างหน่ึงใน 10 ข�อตามประกาศดังกล�าว จะเข�าข�าย
ท่ีต�องพ�จารณาว�าเป�นวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ซ่ึงมีหน�าท่ีต�องแจ�งข�อมูล
เกี่ยวกับการผลิต หรือนำเข�าในแบบฟอร�ม วอ./อก.20 ภายใน 60 วัน
โดยขั�นตอนการปฏิบัติเป�นดังต�อไปนี้

       เริ�มจากพ�จารณาว�าเป�นสารเคมี ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 1-6 
หรือไม� (หน�วยงานรับผิดชอบบัญชี 1 คือ กรมวิชาการเกษตร  บัญชี 2 
คือกรมประมง  บัญชี 3 คือ กรมปศุสัตว�  บัญชี 4 คือ สำนักงานคณะกรรม
การอาหารและยา  บัญชี 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  บัญชี 6 กรมธุรกิจ
พลังงาน) กรณีอยู�ในบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ไม�ต�องดำเนินการใดๆ ต�อ แต�ถ�า
ไม�อยู� ในบัญชีใดเลยต�องขึ้นทะเบียน วอ./อก.20 หากปริมาณผลิตและ
นำเข�ามากกว�า 1,000 กิโลกรัม/ป� และมีคุณสมบัติข�อใดข�อหน่ึงดังต�อไปน้ี

       1) สารที่สามารถระเบิดได�  
       2) สารไวไฟ  
       3) สารออกซิไดซ�หรือสารเปอร�ออกไซด�  
       4) สารมีพ�ษ  
       5) สารที่ทำให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  
       6) สารกัดกร�อน  
       7) สารที่ทำให�เกิดการระคายเคือง 
       8) สารก�อมะเร็ง  
       9) สารที่เป�นพ�ษต�อระบบสืบพันธุ�  
       10) สารที่เป�นอันตรายต�อสิ�งแวดล�อม

สารเดี่ยวหรือสารผสม
ที่ผลิตหรือนำเข�า

มีกฎหมายอื่นควบคุม

ใช� ไม�ใช�

ใช� ไม�ใช�

ใช� ไม�ใช�

ใช� ไม�ใช�

ใช� ไม�ใช�

ปฏิบัติตาม
กฎหมายนั�นๆ เป�นวัตถุอันตราย

ของหน�วยงานอื่น

ชนิดที่ 1, 2, 3 
หรือ 4 ตามที่ 

แต�ละหน�วยงาน
กำหนด

ปฏิบัติตามคู�มือที่สำนักควบคุม
วัตถุอันตรายจัดทำไว�

วอ.1 วอ.2 วอ.3 วอ.4

เป�นวัตถุอันตราย
ตามบัญชี 5.1-5.5

คุณสมบัติตามบัญชี 5.6

ไม�ต�องดำเนินการ

ไม�ต�องดำเนินการ

ปริมาณมากกว�า 
1,000 กิโลกรัม

แจ�ง วอ./อก.20 
ภาย ใน 60 วัน

การพ�จารณา : การผลิต การนำเข�า ต�องปฏิบัติตาม
กฎหมายอื่นหรือไม� ตัวอย�างเช�น พ.ร.บ.ยุทธภัณฑ�ฯ
พ.ร.บ.ยาฯ พ.ร.บ.อาหารฯ พ.ร.บ.ปุ �ยฯ พ.ร.บ.
ส�งออกนำเข�าซึ่งสินค�าฯ เป�นต�น

การพ�จารณา : ดูรายชื่อวัตถุอันตรายตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชี
รายชื ่อวัตถุอันตรายฯ ตามบัญชี 1 ถึง
บัญชี 6 ยกเว�น บัญชี 5

การพ�จารณา : ดูรายชื่อ
วัตถุอันตรายตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื ่องบัญชีรายชื ่อวัตถุ
อันตรายฯ ตามบัญชี 5.1 
ถึงบัญชี 5.5

ขั�นตอนการพ�จารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6   

       กรณีต�องการข�อมูลเพ��มเติมติดต�อสำนักควบคุมวัตถุอันตราย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร +66 2202 4225-7

GHS Pictogram
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การใช�ก�าซ..

Packaged Gases i-CARE  

เพ�่อประโยชน�ด�านผลผลิตทางการเกษตร

       บีไอจี ในฐานะผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
พร�อมเป�นส�วนหนึ่งในการสนับสนุนภาคการเกษตรไทยให�มีผลิตผล
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยไม�มีสารพ�ษตกค�าง เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม 
มุ�งสู�หัวใจสำคัญของการพัฒนาและเติบโตอย�างยั�งยืนต�อไป เนื้อหา
ในฉบับนี้ จึงอยากนำเสนอโดยยกตัวอย�างให�เห็นถึงก�าซชนิดต�างๆ 
ที่นำไปใช�ประโยชน�เพ�่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในธุรกิจ หรือ
หน�วยงานต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง ดังตารางต�อไปนี้

Photo: www.codexalimentarius.org

       ประเทศไทยถือเป�นแหล�งดินแดนอู�ข�าวอู�น�ำมาแต�โบราณที่มีผืนดิน
อุดมสมบูรณ�เหมาะแก�การเพาะปลูก และเกษตรกรรมถือเป�นอาชีพหลัก
ของคนไทย ทำให�ประเทศไทยมีสินค�าและผลผลิตทางการเกษตรอยู�มากมาย
หลายอย�าง และเป�นสินค�าทางการเกษตรเพ�่อการส�งออกอยู�ด�วยกัน
หลายชนิด ไม�ว�าจะเป�นข�าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง ข�าวโพด หรือลำไย 
เป�นต�น ในการส�งออกสินค�าทางการเกษตรไปยังต�างประเทศนั �น 
สิ�งที ่ต�องคำนึงถึงมากที่สุดคือ การตรวจสอบสารพ�ษตกค�างก�อน
การส�งออก โดยเฉพาะประเทศปลายทางท่ีมีความเข�มงวดในเร่ืองสารพ�ษ
ตกค�าง เกษตรกรต�องศึกษาถึงปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพ�ชตกค�าง
สูงสุด (Maximum Residue Limits: MRLs) ให�เป�นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนดของประเทศคู�ค�า และเทียบเคียงกับค�ามาตรฐาน MRLs ของ 
โคเด็กซ� (Codex: คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว�างประเทศ) 
เป�นสำคัญ เพ�่อให�มั�นใจได�ว�า ผลิตผลนั�นได�คุณภาพ มีความปลอดภัย 
ไม�มีสารพ�ษตกค�างที่เป�นอันตรายต�อผู�บริโภค



       ตัวอย�างเหล�านี้ก็เป�นเพ�ยงประโยชน�ส�วนหนึ่งของการนำก�าซไปใช�ประโยชน�ด�านผลผลิตทางการเกษตร สะท�อนให�เห็นถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การใช�ก�าซเพ�่อเพ��มผลผลิต ช�วยรักษาคุณภาพผลผลิตให�มีความสดใหม� มีอายุการเก็บรักษาได�ยาวนานมากขึ้น คงความมาตรฐาน มีความปลอดภัย
ต�อผู�บริโภคสูงสุด และเป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
 
       ก�าซอุตสาหกรรมจึงเป�นอีกหนึ่งป�จจัยสำคัญในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพ�่อให�เกิดการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร�างความเข�มแข็ง
โดยการส�งออกไปยังตลาดต�างประเทศ ก�าวไกลไปสู�สากลในฐานะครัวของโลก ซึ่งนานาประเทศต�างก็ล�วนให�การยอมรับและเชื ่อถือในสินค�า
ทางการเกษตรของไทยเป�นอย�างดี สามารถสร�างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเพ�่อใช�หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศอย�างยั�งยืนต�อไป
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ชนิดก�าซ การนำไปใช�ประโยชน�ด�านผลผลิตทางการเกษตร ธุรกิจ/หน�วยงานที่ ใช�งานก�าซ

ก�าซออกซิเจน
(Oxygen)

ก�าซไฮโดรเจน
(Hydrogen)

ก�าซฮีเลียม
(Helium)

ก�าซไนโตรเจน
(Nitrogen)

ก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด�
(Sulfur Dioxide)

ก�าซคาร�บอนไดออกไซด�
(Carbon Dioxide)

- ใช�ในการวิเคราะห�ป�จจัยการผลิต เพ�่อหาปริมาณ
   ธาตุอาหารในพ�ช ดิน น�ำ ปุ�ย

- ใช�ในการตรวจสอบการปนเป��อนของสารพ�ษตกค�าง
   ทางการเกษตร

- ใช�ในการวิเคราะห�หาปริมาณโปรตีนในข�าว

- ใช�ในการรมควันเพ�อ่กำจัดมอด และแมลงในข�าวสาร 
   และช�วยลดความช้ืนทำให�คงคุณภาพท่ีดีได�ยาวนาน
   มากยิ�งขึ้น
- ใช�ในการยืดอายุของผัก และผลไม� ทำให�ผลไม�สุกช�าลง 
   เพ�อ่รักษาคุณภาพ และความสดใหม�ได�นานข้ึน ทำให� 
   สามารถขนส�งไปในระยะทางไกลๆ ได�

- ใช�ในการรมควันผลลำไยสด เพ�อ่ป�องกันการเน�าเสีย
   ที่เกิดจากเชื้อรา และยับยั�งการเจริญเติบโตของ
   เชื้อจุลินทรีย� ทำให�มีอายุการเก็บรักษาได�นานเกิน 
   6 สัปดาห� และช�วยยับยั�งปฏิกิริยาการเปลี่ยนเป�น
   สีน�ำตาลของเปลือกลำไยได�อีกด�วย (ลำไยที่ผ�าน
   การรมควันด�วยก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด�จะมีสีสัน
   สวยงามขึ้นคือมีสีเหลืองทอง)

- ใช�ในการรมควันเพ�อ่ป�องกันการปนเป��อนของเช้ือรา 
   Aspergillus Flavus ในข�าวโพดและถั�วลิสง ที่เป�น
   สาเหตุสำคัญทำให�อาหารเส่ือมคุณภาพ และก�อให�เกิด
   สารแอฟลาทอกซินที่ทำให�เกิดโรคตับและโรคมะเร็ง

- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

- ศูนย�วิจัยข�าว สำนักวิจัยและพัฒนาข�าว

- โรงสีข�าว, โกดังข�าว
- โรงคัดบรรจุผักและผลไม�

- โรงรมซัลเฟอร�ไดออกไซด�

- โกดังเก็บพ�ชผลทางการเกษตร, 
   โรงงานผลิตอาหารสัตว�



Attention Please

     บีไอจีร�วมกับกองควบคุมยุทธภัณฑ�และพัฒนาอุตสาหกรรม กรม
การอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม จัดสัมมนาหัวข�อ “ใบอนุญาต
ยุทธภัณฑ� กฎหมายน�ารู�เคียงคู�การใช�งานก�าซ” เม่ือเร็วๆ น้ี ณ โรงแรม
นารายณ� กรุงเทพฯ โดยได�รับเกียรติจาก เรือเอกป�ยะ ชูตินันทน� ผู�เช่ียวชาญ
ในด�านการจัดทำใบอนุญาตฯ จากกองควบคุมยุทธภัณฑ�และพัฒนา
อุตสาหกรรม เป�นวิทยากรบรรยายพ�เศษแนะนำเก่ียวกับความรู�พ�น้ฐาน
เรื่องใบอนุญาตยุทธภัณฑ� รูปแบบของใบอนุญาตฯ และขั�นตอนการ
ดำเนินการย่ืนขอทำใบอนุญาตอย�างถูกต�องตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุทธภัณฑ� พ.ศ. 2530 รวมทั�งการตอบทุกประเด็นคำถามท่ีเก่ียวข�องกับ
การขอใบอนุญาตฯ สำหรับการสัมมนาในครั�งน้ีได�รับความสนใจและเสียง
ตอบรับจากลูกค�าชั�นนำเป�นอย�างดี พ�สูจน�ให�เห็นถึงความไว�วางใจของ
พันธมิตรทางธุรกิจที่มอบให�กับบีไอจี ในการร�วมเป�นส�วนหนึ่งของการ
พัฒนาธุรกิจให�ดำเนินไปอย�างมั�นคง และเติบโตร�วมกันอย�างยั�งยืน

บีไอจีร�วมสนับสนุนการจัดงาน Automotive Summit 2015

บี ไอจีจัดสัมมนา “ใบอนุญาตยุทธภัณฑ� กฎหมายน�ารู�
เคียงคู�การใช�งานก�าซ”

     บีไอจีร�วมสนับสนุนการจัดงาน Automotive Summit 2015  “ASEAN…
The Emerging Automotive Hub of the World” ซ่ึงจัดข้ึนโดยสถาบันยานยนต� 
หรือ TAI (Thailand Automotive Institute) เม่ือเร็วๆ น้ี ณ ศูนย�นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค กรุงเทพ โดยมีคุณชัยวัฒน� นิยมการ กรรมการบริหารอาวุโส
เป�นผู�แทนจากบีไอจีรับมอบโล�ท่ีระลึกแสดงความขอบคุณจากคุณศุภชัย วัฒนางกูร 
ผู�ทรงคุณวุฒิของสถาบันยานยนต� ภายในงานเดียวกัน บีไอจีได�ร�วมออกบูธ
นิทรรศการเพ�่อตอกย�ำความเป�นผู�นำในการประยุกต�ใช�นวัตกรรมก�าซกับภาค
อุตสาหกรรมเพ�่อการผลิตชิ�นส�วนยานยนต�อีกด�วย
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     เมื่อเร็วๆ นี้ คุณป�ยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู�จัดการ คุณจอห�น แมคเดวิท 
รองกรรมการผู�จัดการ และ คุณอรลา เจริญลาภ ผู�อำนวยการฝ�ายบัญชี การเงิน
และบริหารสำนักงาน ให�การต�อนรับคณะผู�เข�าอบรมหลักสูตรด�านวิทยาการ
พลังงานสำหรับผู�บริหารรุ�นใหม� รุ�น 2 จากสถาบันวิทยาการพลังงานในโอกาส
เยี่ยมชมโรงงาน 2 จ.ระยอง ซึ่งเป�นโครงการอบรมให�ความรู�ผู�บริหารระดับสูง
และผู�นำทางความคิดจากองค�กรต�างๆ ทางด�านการบริหารและจัดการพลังงาน 
โดยวิธีการระดมสมอง ให�ข�อมูล และแลกเปล่ียนประสบการณ�รวมทั�งเย่ียมชมงาน
ในองค�กรต�างๆ เพ�่อให�มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องพลังงาน เป�นกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคตอย�างยั�งยืน 
โดยผู�เข�าอบรมฯ ได�รับฟ�งการบรรยายความรู�เก่ียวกับภาพรวมของบีไอจี รวมถึง
กระบวนการผลิตก�าซอุตสาหกรรม พร�อมรับมอบของท่ีระลึกและถ�ายภาพร�วมกัน 

บีไอจีต�อนรับคณะผู�เข�าอบรมฯ จากสถาบันวิทยาการพลังงาน



Go Green

สีเขียวจะเป�นไลฟ�สไตล�ของโลก in 2020

เรียบเรียงมาจากบทความในผู�จัดการออนไลน�

       ฉบับนี้ขอนำบทความที่เกี ่ยวกับแนวโน�มหรือทิศทางของกระแส
การเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมท่ีจะเห็นได�ในป� 2020 (Green Trend in 2020) 
หรือใน 7 ป�ข�างหน�านับจากน้ีมาฝากผู�อ�านกันนะครับ โดยผ�านมุมมองและ
การคาดการณ�ของ ผศ.ดร.สิงห� อินทรชูโต อาจารย�คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� 
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� และผู�เช่ียวชาญ
ด�านการออกแบบเพ�่อสิ�งแวดล�อม 

       เน่ืองจากป�จจุบัน ด�วยแนวความคิด กระบวนการและกฎหมายต�างๆ 
ทำให�เห็นว�าเริ �มมีอุตสาหกรรมต�างๆ ที ่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมหรือ
ผู�ประกอบการท่ีเป�น “Green Industry” มากข้ึน จากในอดีตไม�ค�อยเห็น
โรงงานหรือผู�ผลิตให�ความสำคัญกับเรื่องของสิ�งแวดล�อม ประกอบกับ
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เป�ดตัวโครงการ “Green Industry 
Mark” ซ่ึงเป�นเคร่ืองหมายท่ีบ�งบอกว�าอุตสาหกรรมนั�นๆ ให�ความสำคัญ
กับสิ�งแวดล�อม หมายความว�าภาครัฐจะหันไปเน�นท่ีผู�ผลิต ไม�เน�นท่ีผู�บริโภค
อย�างในอดีต เพราะการเน�นที่ผู�บริโภคไม�ทำให�เกิด Green Industry

       ที่ผ�านมา ผู�ผลิตผลิตสินค�าหรือชิ�นงานออกมาน�อยและมีราคาแพง 
แต�ในอนาคตจะเห็นผู�ผลิตผลิตสินค�าออกมาด�วยกระบวนการที่เป�นมิตร
กับสิ�งแวดล�อมมากขึ้น โดยจะเห็นวัสดุที่เป�นเส�นใยธรรมชาติมากขึ้น 
เพราะคนจะเริ�มนำสิ�งเหล�านี้มาใช�มากขึ้น จะมีผู�ประกอบการที่นำเสนอ 
“Green Product” อย�างเป�นรูปธรรมมากมายมหาศาล “การนำของ
เหลือทิ�งกลับมาทำจะไม�ใช�เรื่องแปลกหรือน�าตกใจอีกแล�ว แต�จะกลาย
เป�นเรื ่องปกติธรรมดา โดยไม�มีการถามเรื ่องความแข็งแรงอีกต�อไป 
แต�จะถามถึงราคา ความสวยงาม และการได�รับรางวัล” นอกจากน้ี จะเห็น 
การผลิตผลิตภัณฑ�ที่ ไม�ใช�การผลิตแบบ Mass Production แต�จะเป�น 
“Mass Customization” มากข้ึนเร่ือยๆ คือการผลิตแบบจำกัดปริมาณ
ในแต�ละครั�งโดยสามารถผลิตซ�ำเร่ือยๆ ซ่ึงไม�ใช� Limited Edition สิ�งเหล�าน้ี
จะส�งเสริมให�เกิด “แรงกระเพ�อ่ม” ในสังคม คือการออกแบบหรือสถาป�ตยกรรม
ที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมจะมีมากขึ้น เพราะสิ�งต�างๆ ที่ผลิตจากโรงงาน
เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมมากขึ้น

       การคัดแยกขยะจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะขยะคือขุมสมบัติ จะเห็น 
“การแก�ป�ญหาขยะจากแหล�งใหม�ๆ” เช�น ขยะจากโรงพยาบาลซึ่งเดิม
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นำไปกำจัดทิ�งทั�งหมด แต�อนาคตจะมีการแยกขยะไม�ติดเช้ือมาใช�ประโยชน�
มากข้ึน โดยผ�านกระบวนการแยบยลใหม�ๆ  ซ่ึงไม�เคยเห็นมาก�อนในโลกน้ี
เกิดขึ้นเรื่อยๆ การ Upcycling จะมีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งต�อไป
จะเห็นงานด�านวัสดุศาสตร�ใหม�ๆ มากมาย มีการนำเทคโนโลยีขั�นสูง
มาใช�กับการ Upcycling ไม�ใช�การใช�เพ�ยงแนวทางเดิมๆ อย�าง 3R  
คือ Reduce-Reuse-Recycle อีกต�อไป

       นอกจากน้ี คาดว�าภายใน 5 ป�ข�างหน�าจะเห็น “Green Building” 
เกิดข้ึนอย�างมากมาย เพราะในการสร�างตึกหรืออาคารต�างๆ ต�องใช�เวลา
ประมาณ 2 ป�ในการออกแบบ และอีก 2-3 ป�ในการก�อสร�างจะมีการนำ
วัสดุท่ีเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมมาเป�นองค�ประกอบหรือใช�ในอาคารมากข้ึน 
เช�น วัสดุกรุผนัง วัสดุกรุโต�ะ หรือเคาน�เตอร� เป�นต�น อีกแนวโน�มหน่ึงคือ 
“Eco Fashion” จะเกิดขึ้นมาก จากป�จจุบันที่วงการแฟชั�นส�วนใหญ�
ไม�ให�ความสนใจ มีเพ�ยงบางส�วน เช�น ดาราฮอลลีวูดเริ�มนำเสนอเส้ือผ�า
ของตนเองว�าเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม ด�วยการใช�เส�นใยออร�แกนิกในการทอ 
ใช�สีธรรมชาติในการย�อม หรือจะเห็นการออกแบบแฟชั�นที่หรูหรา เช�น 
H&M, Hermes หรือการให�ความสำคัญกับโรงงานบำบัดน�ำเสีย 
การทำธุรกิจแบบแฟร�เทรด เป�นต�น

       ทั�งน้ี เม่ือมองแนวโน�มการเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมในภาพรวมของ
ประเทศไทยในป� 2020 จะเห็นการเป�น “Low Carbon Society” คือ
สังคมท่ีลดการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� โดยคนส�วนมากจะมองว�า
เร่ืองการใส�ใจในสิ�งแวดล�อมอยู�ในการใช�ชีวิตขั�นพ�น้ฐาน (Basic Lifestyle) 
อยู�ในอาหารท่ีดี (Good Food) และเป�นเร่ืองของเกษตรอินทรีย� (Organic)
   
        ผศ.ดร.สิงห� ทิ�งท�ายว�า “ในวันนี้ประเทศไทยอยู�ในขั�นเริ�มต�นของ
การให�ความสำคัญกับการเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม ท่ีผ�านมาน้ีเป�นก�าวแรก 
เพราะเป�นการรณรงค�เพ�่อสร�างความตระหนักหรือ Awareness 
ซึ่งวันนี้ทุกคนเข�าใจแล�ว แต�ยังไม�ให�ความสำคัญ อย�างไรก็ตาม มองว�า
ต�อจากนี้หรือภายในป� 2020 น�าจะเป�นขั�นของการลงมือทำของทุกคน
ทั�งผู�บริโภคและผู�ผลิต”

Green Trend



Just so you know

       ทุกวันนี้โลกธุรกิจหมุนเร็วจากการแข�งขันและการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอยู�ตลอดเวลา การใช�ป�จจัยวัดทุกอย�างด�วยตัวเงินจึงเป�นท่ีนิยม
ในป�จจุบัน ทว�าแท�ที่จริงแล�ว บริษัทก็เป�นแค�เพ�ยงสถานที่ซึ่งรวบรวมคน
ที่รักจะทำในสิ�งเดียวกัน ยินดีร�วมหัวจมท�ายโดยตัดสินใจจะแบ�งป�น
ทุกอย�างด�วยกันต�างหาก ในมุมมองนี้จึงถือว�าเป�นแรงกระตุ�นระดับ
พ�้นฐานที่สุดที่ผลักดันทุกคนในองค�กรให�ไปข�างหน�าด�วยกันได� แต�กลับ
เป�นว�าในทุกวันน้ี องค�กรมักจะตั�งคำถามแรกก�อนว�า “แล�วจะต�องลงทุน
เท�าไร” สำหรับการสร�างขวัญและกำลังใจให�กับพนักงาน

       ในท่ีน้ีจึงขอแบ�งป�นตัวอย�าง 6 วิธีท่ีเป�นไปได�ในการผลักดันให�ทีมงาน 
และองค�กรของคุณก�าวไปข�างหน�า ซึ่งแทบไม�มีป�จจัยเรื่องตัวเงินเข�ามา
เกี่ยวข�องเลย แต�กลับเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ�และสภาพแวดล�อม
ทั�งในที่ทำงาน และในสายงานบังคับบัญชา

เอ�ยปากชม
       เป�าหมายของมนุษย�ทุกคนคือความสำเร็จในชีวิต ไม�ว�าความสำเร็จ
นั�นจะเป�นแค�การทำงานเล็กๆ ในหน่ึงวัน หรือหลักไมล�ใหญ�ๆ  อย�างโครงการ
ท่ีใช�เวลาหลายเดือน ทั�งน้ี เคร่ืองมือวัดความสำเร็จก็คือคำชม แต�ป�ญหา
ของการชมนั�นดูเหมือนจะย�อนกลับมาที่หัวหน�าเองซึ่งต�องเป�นผู�เอ�ยชม 
หลักการง�ายๆ คือ ทุกครั�งท่ีพนักงานมีการปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง
หรืองานขึ้นมาได�ระดับหนึ่ง นั�นคือโอกาสในการเอ�ยปากชื่นชม เริ�มจาก
ต�อหน�าเพ�ยงลำพัง และพัฒนาเป�นการชมต�อหน�าผู�อื่นได�ต�อไป

ให�คุณค�า ให�ความรับผิดชอบ
        ถ�าตลอดเวลาท่ีผ�านมา การมีหัวหน�าทีมไม�ได�ทำให�ประสบความสำเร็จ
มากขึ้น คุณอาจจะลองปรับผังการทำงานให�พนักงานของคุณทำงาน
ร�วมกันสักโครงการโดยไม�ต�องมีผู�จัดการหรือคนดูแลหลัก แต�แบ�งงาน 
และให�งานหมวดนั�นข้ึนตรงกับคนๆ หน่ึงไปเลย การปล�อยให�คนได�ทำงาน
ร�วมกันในระดับท่ีเท�าเทียมกัน นั�นคือการพ�สูจน�คุณค�าเร่ืองความเป�นทีม
อย�างแท�จริง 

ไม�ต�องสั�ง แค�ผลักดัน
       ไม�มี ใครชอบคำสั�ง แต�แน�นอนว�าโดยวิธี ในข�อนี้เรายังคงสั�งงาน 
แต�กลายเป�นการสั�งงานแบบอ�อมๆ ท่ีพนักงานรู�สึกว�าเขาได�ออกความคิด
กับงานนั�นด�วย หรือไม�ก็เป�นแค�การบอกว�า “ผมต�องการได�…” แล�วเป�ด
ช�องให�เขาคิดหาทางนำสิ�งนั�นมาให�คุณด�วยตัวเอง พูดอีกทางคือแทนท่ีคุณ
จะออกคำสั�ง คุณกลับทำแค�ผลักดันให�เขาสร�างคำสั�งให�ตัวเอง หรือผลัก
ไอเดียของคุณให�กลายเป�นไอเดียของเขาไป "คุณว�าดีไหมถ�าเราทำแบบน้ี?" 
ความรู�สึกดีเกิดขึ้นเพราะผู�รับคำสั�งรู�สึกว�าเขากำลังผลักดันตัวเขาเอง 
นี่เป�นความแตกต�างเพ�ยงเล็กน�อยที่ให�พลังแตกต�างกันมหาศาลทีเดียว

อย�าเสียเวลาตำหนิ แต�แนะวิธี ให�แก� ไข
       ทุกคนมีโอกาสทำผิดพลาด แต�ไม�ค�อยมีใครสบายใจนักเวลารู�อย�างนั�น 
“คุณว�าเรื่องนี้มีวิธีทำแบบอื่นอีกไหมนะ?” หรือ “ลองดูอีกสักวิธีหน�อย
ได�ไหมว�าให�ผลต�างกันอย�างไร” ปล�อยให�เขาได�ใช�เวลากับความคิดใหม�ๆ  
เรียนรู�จากความผิดพลาดท่ีตัวเองทำลงไป และลองแก�ไขมันดูด�วยตัวเอง 
คุณอาจต�องให�เวลาเขาเพ��ม แต�สิ�งท่ีได�กลับมาคือ คนอีกคนท่ีได�เรียนรู� ไม�ใช�
คุณพาเขารอดไปได�อีกครั�งโดยท่ีเขาก็ยังเป�นอยู�อย�างเดิม และท่ีสำคัญคือ 
พนักงานของคุณเองก็ไม�ได�โดนบั�นทอนกำลังใจ

แสดงความชื่นชมด�วยรางวัลชิ�นเล็กๆ
       สิ�งน้ีสามารถเป�นไปได�หลายรูปแบบ ไม�ว�าจะเป�นแค�การแสดงความ
ชื่นชมเขาในที่ประชุมของบริษัท หรือหลังการจัดกิจกรรมภายในบริษัท
ท่ีมีการประกาศผลบนกระดานข�าวท่ีทุกคนสามารถมองเห็นได� การมอบ
ถ�วย คูปองรับประทานอาหารเย็นท่ีร�านสุดหรู สปา ฯลฯ สิ�งเหล�าน้ีสร�าง
ความสนุกสนาน แรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจในการทำงานได�เสมอ

แบ�งป�นทั�งเรื่องดีและเรื่องร�าย
       หากทุกอย�างกำลังไปได�สวย แน�นอนว�าเราต�องฉลองร�วมกัน 
เป�นช�วงเวลาท่ีดีท่ีจะมอบคำขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพวกเขา 
แต�เมื่อเกิดความล�มเหลวหรือความผิดหวังคุณก็ควรให�พวกเขาได�รับรู�
เช�นกัน หากคุณคาดหวังให�งานมีประสิทธิภาพ พวกเขาก็คงอยากรู�ว�า
เขาจะอยู�เคียงข�างคุณได�อย�างไร จงซื่อสัตย�และโปร�งใสแล�วใจพวกเขา
จะอยู�กับคุณอย�างแน�นอน

       ที่กล�าวมาข�างต�นนั�น การที่จะทำให�พนักงานมีความกระตือรือร�น
ในการทำงานอยู�ตลอดเวลา แท�จริงไม�ใช�เรื่องยากอะไรเพ�ยงแค�ใส�ใจ
ความรู�สึกของพนักงานให�เหมือนกับที่ ใส�ใจความรู�สึกของตัวเองด�วย
วิธีต�างๆ ที่ ได�นำเสนอไป ไม�ว�าจะเป�นการให�กำลังใจ การชื่นชมยินดี 
การแบ�งป�นความรู�สึกท่ีดีและไม�ดีร�วมกัน หรือแม�แต�การสอนทักษะต�างๆ
ให�พวกเขาได�มีโอกาสเติบโตก�าวหน�า ทำให�พวกเขามีความสุขกับการ
ทำงานตลอดวันเวลาท่ีอยู�กับบริษัท ถ�าทำได�เช�นน้ี ก็เช่ือว�าย�อมจะได�เห็น
รอยยิ�มของพนักงานทุกๆ วันอย�างแน�นอน

และองค�กร.. ไม�ยากอย�างที่คิด

ดัดแปลงจาก http://incquity.com/articles/o�ce-operation/things-valuable-employees-money

สร�างขวัญและกำลังใจให�ทีมงาน
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New Trend

Smart Home
บ�านอัจฉริยะ

       Smart Home เป�นระบบควบคุม ตั�งโปรแกรมอัตโนมัติ ให�กับ
ระบบอุปกรณ�ไฟฟ�าและเครื่องใช�ไฟฟ�าต�างๆ ภายในบ�าน โดยการสั�ง
เป�ดป�ดอุปกรณ� สามารถปรับค�าต�างๆ ตามสภาพแวดล�อมที่กำหนดไว� 
เช�น อุณหภูมิ แสง เป�นต�น รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีการทำงาน
เช่ือมโยงทุกระบบเข�าด�วยกัน สามารถควบคุมจากภายในบ�าน หรือผ�าน
อุปกรณ�รีโมท และเม่ือเช่ือมต�อการทำงานเข�ากับระบบอินเทอร�เน็ตจะสามารถ
ควบคุมได�จากสมาร�ทโฟน แทบเล็ต หรือคอมพ�วเตอร�ไม�ว�าจากท่ีใดในโลก 
ช�วยให�การใช�ชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ�งขึ้น และลดความกังวลใน
ความปลอดภัยเมื่อไม�อยู�บ�าน อุปกรณ�ที่ ใช�ระบบบ�านอัจฉริยะนั�นมีอยู� 
3 ส�วนหลัก คือเริ�มจากอุปกรณ�ท่ีเป�น Smart Device ซ่ึงอุปกรณ�เหล�านั�น
ต�องสามารถเช่ือมโยงเป�นเครือข�ายได�ท่ีเรียกว�า Smart Home Network 
และสุดท�ายคือ ต�องมีส�วนควบคุมหลักท่ีเป�นมันสมองของบ�าน ซ่ึงสามารถ
เขียนโปรแกรมให�การทำงานของอุปกรณ�ต�างๆ ในบ�านของเรามีความฉลาด
แบบใดก็ได�ตามท่ีเราต�องการท่ีเรียกว�า Intelligent Control System 

       ส�วนรูปแบบของการใช�งานนั�นก็มีความหลากหลายตามความ
ต�องการของเจ�าของบ�าน เช�น เมื่อมีแสงแดดส�องเข�ามาในห�อง และ
เกิดความร�อนได�ในระดับที่ตั�งค�าไว� ระบบจะสั�งงานป�ดม�านโดยอัตโนมัติ 
การเป�ดป�ดไฟอัตโนมัติตามแสงอาทิตย� หรือการป�ดไฟอัตโนมัติเมื่อ
ไม�มีคนอยู� รวมไปถึงการบริหารจัดการพลังงานในกรณีที่ติดตั�งแผง
โซล�าเซลล� ระบบสั�งการเป�ดเคร่ืองปรับอากาศ โดยรับคำสั�งจาก Mobile 
Application เป�นต�น

       ความก�าวหน�าทางด�านไอทีในป�จจุบันได�เข�ามามีบทบาทต�อวิถีชีวิต
ของคนยุคนี้เป�นอย�างมาก โดยเฉพาะอย�างยิ�งคนที่อยู� ในสังคมเมือง
ที่เจริญเติบโตไปพร�อมๆ กับความล�ำสมัยของเทคโนโลยีต�างๆ ที่คิดค�น
ออกมารองรับความสะดวกสบายให�กับการใช�ชีวิตประจำวัน และเทคโนโลยี
หนึ่งที่กำลังได�รับการพัฒนาจากหลายๆ ผู�นำตลาดทางด�านไอทีก็คือ 
“Smart Home” หรือ บ�านอัจฉริยะ 
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       นับว�าระบบบ�านอัจฉริยะเป�นความก�าวหน�าที่จะเข�ามาช�วยสร�าง
ความสะดวกสบายในการใช�ชีวิตประจำวันของคนเมืองยุคใหม� ซ่ึงแน�นอนว�า
ความซับซ�อนของการใช�งานหรือระบบการควบคุมอุปกรณ�ต�างๆ ก็จะ
ผันแปรไปพร�อมๆ กับงบประมาณในการติดตั�งระบบด�วยเช�นกัน

Photos: www.enhomedesigns.com, www.digitaltrends.com 



Feel Free 

       "วังเว ียง" (Vang Vieng) สถานที ่ท �องเที ่ยวยอดนิยมใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากอดีตเมืองเล็กๆ ซึ่งเป�น
ทางผ�านของเส�นทางสู�หลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่นักท�องเที่ยว
ต�องแวะพักระหว�างการเดินทางอันด�วยมาจากภูมิประเทศที่ต�องผ�าน
หุบเขาสลับซับซ�อน แต�ด�วยความสวยงามของเทือกเขาหินปูนท่ีรายล�อม
เคียงคู�กับลำน�ำซอง แม�น�ำสายเล็กๆ ท่ีทอดยาวตลอดแนวของตัวเมือง 
ป�จจุบันวังเวียงได�กลายเป�นสถานที่ท�องเที่ยวทางธรรมชาติที่เลื่องชื่อ
ของสปป.ลาว ที่รอคอยให�นักท�องเที่ยวได�มาสัมผัส

       ตัวเมืองวังเวียงตั�งอยู�ริมแม�น�ำซอง ห�างจากเมืองหลวงกรุงเวียงจันทน� 
154 กิโลเมตร และห�างจากเมืองหลวงพระบาง 210 กิโลเมตร เราสามารถ
เดินทางผ�านทางด�านจังหวัดหนองคายบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
ซ่ึงห�างจากอุดรธานีประมาณ 50 กิโลเมตร แล�วมุ�งสู�เวียงจันทร�ต�อเน่ือง
ไปถึงวังเวียง หรืออาจเดินทางด�วยสายการบินเส�นทาง กรุงเทพ-เวียงจันทร� 
แล�วนั�งรถต�อเข�าสู�วังเวียงได�เช�นกัน ท่ีพักในตัวเมืองก็มีให�เลือกมากมาย
ตลอดแนวข�างลำน�ำซอง แต�ถ�าเป�นช�วงเทศกาลท�องเท่ียวก็ควรจองล�วงหน�า
จะดีกว�า
                 
       สำหรับกิจกรรมการท�องเที ่ยวก็มี ให�เลือกได�ตามความชอบ 
ตั�งแต�การพายเรือคายัคล�องแม�น�ำ หรือการล�องห�วงยาง (Tubing) 
ซึ่งเป�นที่ชื่นชอบของชาวต�างชาติ บรรยากาศตลอดการล�องลำน�ำซอง
งดงามด�วยภาพภูเขาหินปูนที ่อยู �เบื ้องหลังตัดกับต�นไม�น�อยใหญ� 

ตลอดเส�นทางที่ธารน�ำไหลผ�าน พร�อมด�วยสายหมอกในยามเช�าทอด
ยาวสลับไปกับแนวเขา นับว�าเป�นทัศนียภาพของธรรมชาติทิวเขา
ที่สวยงามจนได�รับฉายาว�า “กุ�ยหลินเมืองลาว” ในระหว�างเส�นทางน�ำ
จะมีบาร�น�ำเป�นระยะๆ อยู�ริมสองฝ��งแม�น�ำคอยให�บริการนักท�องเที่ยว
ได�แวะพักซื้อเครื่องดื่ม นั�งรับลมเย็นๆ พร�อมบริการเครื่องเล�นให�ได�
สนุกและตื่นเต�น เช�น โหนสลิงกระโดดน�ำ และสไลด�เดอร� นับว�าเป�นทริป
ที่ ได�ทั�งความงดงามของธรรมชาติและสนุกกับกิจกรรมแอดเวนเจอร�
ไปพร�อมๆ กัน นอกจากความประทับใจตลอดลำน�ำซองแล�วที่วังเวียง
ยังมีสถานที่ทางธรรมชาติที่น�าสนใจอีกอย�างคือ การล�องห�วงยางชม 
“ถ�ำน�ำ” (Water Cave) ซึ่งเป�นถ�ำที่ต�องนั�งห�วงยางลอดเข�าไปภายใน
ถ�ำที่มืดมิดเพ�่อสัมผัสจุดที่กระแสน�ำเย็นและน�ำอุ�นมาบรรจบกัน หรือ
ไปชมประติมากรรมธรรมชาติหินงอกหินย�อยที่มีรูปลักษณะคล�ายช�าง 
ซึ่งก็คือที่มาของชื่อ “ถ�ำช�าง” (Elephant Cave) นั�นเอง
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วังเวียง
ลำน�ำ ทิวเขา และสายหมอก



       ด�วยความงดงามทางธรรมชาติผสมผสานกับวัฒนธรรมวิถีชีวิต 
และความเป�นมิตรไมตรีของชาวลาว “วังเวียง” เมืองเล็กๆ ที่โอบล�อม
ด�วยขุนเขาแห�งนี ้ จึงเป�นจุดหมายปลายทางของนักท�องเที ่ยวจาก
ทั�วทุกสารทิศที่ต�องการมาสัมผัสประสบการณ�อันน�าประทับใจสักครั�ง
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       หลังจากเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติแล�วก็ยังสามารถเช�าจักรยาน
ขี่เที ่ยวชมวิถีชีวิตของชาวเมืองและทิวทัศน�สองข�างทางที่สวยงาม 
หรือถ�าใครท่ีต�องการชมความสลับซับซ�อนของทิวเขาในมุมสูงก็สามารถ
ขึ้นบอลลูนชมวิว 360 องศา ได�อย�างตื่นตาตื่นใจ ซึ่งมีบริการในช�วงเช�า
และเย็น ในยามค�ำคืนท่ีน่ีก็มีสีสันคึกคร้ืนด�วยร�านค�าของท่ีระลึก ร�านอาหาร 
บาร�เครื่องดื่ม และที่เราจะเห็นอยู�เรียงรายตลอดเส�นทางตัวเมืองคือ 
รถเข็นขายโรตีและแซนวิชของกินพ�้นเมืองที่เป�นภาพลักษณ�คู�กับเมือง
คล�ายๆ รถเข็นขายส�มตำไก�ย�างบ�านเราที่นักท�องเที่ยวติดใจ

Vang Vieng

Photos: www.gotravelphoto.com, www.georgieandjames.wordpress.com, www.plynoi.wordpress.com, 
www.deadat30.com, www.vangviengtour.com, www.etramping.com, www.lynchd.�les.wordpress.com



       อาหารเพ�่อสุขภาพที่กำลังได�รับความสนใจเป�นพ�เศษสำหรับ
เหล�าคนรักสุขภาพเห็นจะเป�น “Clean Food”  ซ่ึงถ�าจะอธิบายแบบสั�นๆ 
คือเป�นอาหารจากธรรมชาติท่ีคงรสชาติเดิมเอาไว�  หรือผ�านการปรุงแต�ง
ให�น�อยท่ีสุด เพ�อ่คงความธรรมชาติมากท่ีสุด และอีกเหตุผลหน่ึงคือ ผลลัพธ�
ท่ีช�วยในการลดน�ำหนักได�เป�นอย�างดี

Be Strong

“Clean Food” 
ทางเลือกใหม�สำหรับคนรักสุขภาพ

       ส�วนเมนูในการปรุงอาหารคลีนนั�นไม�ใช�ทานแต�ผักเยอะๆ หากแต�เป�น
การทานอาหารครบ 5 หมู� ในสัดส�วนท่ีเหมาะสม และมีปริมาณท่ีเพ�ยงพอ
ต�อความต�องการของร�างกาย ซ่ึงป�จจุบันสามารถหาซ้ือรับประทานได�ง�าย
หลากหลายเมนู ทั�งจากร�านอาหาร หรือแม�แต�การโทรสั�ง หรือสั�งออนไลน� 
พร�อมบริการจัดส�งถึงบ�าน

       สำหรับใครที ่ทาน Clean Food ตามกระแส เน�นการกินให�มี
ความสุข ก็อย�างลืมหลักการคำนวณแคลอรี่และสารอาหาร พร�อมกับ
การออกกำลังกายเป�นประจำก็จะช�วยให�มีสุขภาพที่ดี และสามารถ
ควบคุมน�ำหนักของร�างกายไปพร�อมๆ กัน
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       อาหารคลีนคืออาหารที่ประกอบด�วยผัก ผลไม� หรือเนื ้อสัตว� 
เช�น ไก� ปลา อาหารทะเล มักจะปรุงด�วยกรรมวิธีต�างๆ เช�น ต�ม ผัด 
แกง นึ่ง หรือย�างบนกระทะร�อนๆ โดยไม�ใช�น�ำมัน หรือใช�น�ำมันน�อย
ที่สุด ส�วนคาร�โบไฮเดรตจะเป�น ข�าวกล�อง ธัญพ�ช หรือจากพ�ชที่ ให�
คาร�โบไฮเดรตสูง เช�น เผือก มัน หากเป�นจำพวกแป�งก็จะเป�นขนมป�ง
โฮลวีทท่ีไม�ผ�านการขัดสีจนขาว ซ่ึงวัตถุดิบและกรรมวิธีในการปรุงจะเป�น
ตัวกำหนดระดับความคลีนของอาหาร มีตั�งแต�คลีน 100% หรือลดหลั�น
ลงมา 80-90% หรือ 60-70% ก็มี สำหรับแนวทางในการเริ �มทาน
อาหารคลีนคือ

•  งดชา กาแฟ เพราะสิ�งเหล�าน้ี ทำให�ร�างกายได�รับอันตรายจากความหวาน
   ของน�ำตาล และทำให�ร�างกายได�รับสารอาหารท่ีไม�เหมาะสม ควรเปล่ียน
   มาดื่มน�ำผลไม�ที่มีการคั�นสดๆ ซึ่งจะทำให�ร�างกายได�รับสารอาหาร
   อย�างครบถ�วน

•  เตรียมผักสดหรือถั�วไว�สำหรับเป�นอาหารว�างแทนขนมขบเคี้ยว 

•  ลองเริ�มในหน่ึงม้ือให�เป�นคลีนฟู�ด ในช�วงม้ือกลางวันหรือม้ือเย็นในแบบ
   ที่มีรสจัด ซึ่งง�ายต�อการทาน เมื่อคุ�นเคยแล�วก็ค�อยเพ��มจำนวนมื้อ
   ในการรับประทาน

Photos: www.healthytyra.com, www.lumdimsum.com, www.bookyhealthyclub.com



Lucky me
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     ท�านสามารถตอบแบบสอบถามและส�งกลับมาทางโทรสารหมายเลข 
+66 2685 6790 หรืออีเมล corporate_communication@bigth.com 
หรือส�งมาท่ี ส�วนการตลาดเชิงกลยุทธ�และส่ือสารองค�กร บริษัท บางกอก
อินดัสเทรียลแก�ส จำกัด เลขท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั�น 11 ถนนสาทรใต� 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

1) เพศ
            ชาย  หญิง

2) ตำแหน�ง
            กรรมการบริหาร พนักงาน
            ผู�จัดการส�วน / ฝ�าย ข�าราชการ 
            อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………

3) ประเภทธุรกิจ
            ป�โตรเคมี / โรงกลั�น / พลังงาน
            อุตสาหกรรมยานยนต�
            อุตสาหกรรมอาหาร
            อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส�
            สถาบันการศึกษา / หน�วยงานวิจัย
            อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………

ส�วนที่ 1  ข�อมูลทั�วไปเกี่ยวกับผู�ตอบแบบสอบถาม

     บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด (บีไอจี) ขอเชิญผู�อ�าน
วารสาร "From the Air For the Air" ร�วมตอบแบบสอบถาม
และเสนอความคิดเห็นของท�านเพ�่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา
วารสารในอนาคต      1) ท�านได�รับวารสาร “From the Air For the Air” จากแหล�งใด

         (เลือกได�มากกว�า 1 ข�อ)
 สำนักงาน                เจ�าหน�าที่ฝ�ายขาย
                 หน�วยงานราชการหรือสถาบันศึกษา     งานออกบูธของบีไอจี                    
 ทางไปรษณีย�                                จดหมายข�าวอิเล็กทรอนิกส�
                 
     2) ท�านติดตามคอลัมน�ใดของ “From the Air For the Air” บ�าง 
           (เลือกได�มากกว�า 1 ข�อ)
 Cover Story       Packaged Gases i-CARE
 BIG Special Report       Go Green     
 Market Update                  Just so you know       
 What’s App.       Feel Free 
 Keep in Touch       New Trend                   
 Push Forward       Be Strong                     
 Safety First       Lucky Me

     3) ท�านอ�านวารสาร “From the Air For the Air” เพ�่อวัตถุประสงค�ใด
          (เลือกได�มากกว�า 1 ข�อ)
 พัฒนาและเพ��มพูนความรู�      
 ติดตามข�าวสารทั�วไป             
                 เผยแพร�ต�อให�กับคนในองค�กร
                 อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………………

     4) ท�านคิดว�าวารสาร “From the Air For the Air” มีประโยชน�ต�อธุรกิจ
           ของท�านมากเพ�ยงใด
 น�อยที่สุด           1         2          3          4          5      มากที่สุด

     5) ท�านคิดว�าวารสาร “From the Air For the Air” มีความน�าสนใจ
          ด�านเนื้อหาและการใช�ภาษาในระดับใด
 น�อยที่สุด           1         2          3          4          5      มากที่สุด

     6) ท�านมีความรู�สึกพ�งพอใจต�อวารสาร “From the Air For the Air” 
         ด�านการออกแบบและจัดรูปเล�มในระดับใด
 น�อยที่สุด           1         2          3          4          5      มากที่สุด

     7) ข�อเสนอแนะเพ��มเติม
             …………………………………………………………………………………………..
             …………………………………………………………………………………………..

ส�วนที่ 2  ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับวารสาร 
                “From the Air For the Air”

โปรดทำเคร่ืองหมาย       หน�ากล�องข�อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน

ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม โปรดกรอกรายละเอียดด�านล�าง
เพ�อ่ความสะดวกในการจัดส�งของท่ีระลึกจากบีไอจี
ช่ือ-นามสกุล …………………………………………………………………………….
อีเมล ………………………………………………………………………………………..
ท่ีอยู�สำหรับจัดส�ง ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

สแกน QR Code เพ�อ่ทำแบบสอบถามออนไลน� หรือ 
http://goo.gl/forms/Ksp7ZCLVck

"From the Air For the Air" Reader Survey 2015

รายช่ือผู�โชคดีร�วมตอบคำถามจากฉบับท่ี 7 
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558

     Khun Suppachai Wonglormnin  
          Siam Goshi Manufacturing Co., Ltd.

     Khun Rungtip Buayom
          MSM (Thailand) Co., Ltd.

     Khun Nidpinya Hudtheewat
          Thai Yamaha Motor Co., Ltd.
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