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สรุปผลการดำเนินงานด�านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม
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          สวัสดีป�ลิง 2559 ครับผู�อ�านวารสาร From the Air For the Air ทุกท�าน 
กลับมาพบกันเป�นประจำพร�อมกับสาระความรู�เกี่ยวกับนวัตกรรมก�าซที่ส�งตรงจาก
บีไอจีครับ ก�าวเข�าสู�ป�ใหม�กันแล�ว ขอให�ผู�อ�านมีแต�สิ�งดีๆ เข�ามาในชีวิต ประสบความสำเร็จ
ในเรื่องต�างๆ และทำงานได�อย�างราบรื่นตลอดป�นี้ครับ

          ฉบับแรกของป� เริ�มต�นด�วยเรื่องราวในคอลัมน� Cover Story ครับ ขอหยิบยก
สิ�งที่บีไอจีมอบให�กับพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย ไม�ว�าจะเป�นเรื่องของการบริการด�าน
นวัตกรรมก�าซ และการสนับสนุนเทคโนโลยีในหลากหลายอุตสาหกรรม เพ�่อช�วยเพ��ม
ความสามารถทางการผลิต มีการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจ
ได�อย�างยั�งยืน ซึ่งเป�นเป�าหมายในการดำเนินงานหลักของบีไอจีที่ว�า “We make the 
world more productive, energy-e�cient, and sustainable with… In�nite 
Innovation from the Air” นั�นเอง ทั�งหมดนี้เป�นแรงพลักดันที่จะทำให�บี ไอจีและ
พันธมิตรทางธุรกิจทุกรายมุ�งสู�ความสำเร็จไปด�วยกันครับ

          อีกคอลัมน�ที ่ผู �อ�านจะพลาดไม�ได�นั �นคือ คอลัมน� Keep in Touch ซึ ่งเป�น
คอลัมน�สัมภาษณ�ประสบการณ�ตรงของลูกค�าชั�นนำที่มีต�อการใช�ผลิตภัณฑ�และ
บริการจากบีไอจี โดยทีมงานได�รับเกียรติจากคุณทาเคชิ ยามาซากิ ผู�จัดการโรงงาน 
บริษัท อูเอโน ไฟน� เคมีคัลส� อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ให�รายละเอียดเก่ียวกับการใช�
นวัตกรรมจากไฮโดรเจนของบีไอจี มาเป�นส�วนช�วยในกระบวนการผลิตสารให�ความหวาน
อย�างน�าสนใจครับ

          หวังว�าผู�อ�านวารสาร From the Air For the Air จะได�รับสาระความรู�อย�าง
เต็มอิ�มนะครับ แล�วพบกันใหม�ฉบับหน�าครับ 
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          ภาพรวมของตลาดในสภาวะป�จจุบันนับได�ว�ามีการแข�งขันท่ีรุนแรง
มากขึ้น แต�ละองค�กรต�างพัฒนาศักยภาพเพ�่อก�าวไปสู�การเป�นผู�นำใน
แต�ละอุตสาหกรรม วัตถุประสงค�หลักของแต�ละองค�กรคงไม�ต�างกันใน
เรื่องการบรรลุเป�าหมายสูงสุดที่กำหนดไว� แต�ป�จจัยหลักที่จะนำพาให�
องค�กรประสบความสำเร็จนั�น ไม�ได�มีเพ�ยงแค�ตัวองค�กรเพ�ยงอย�างเดียว 
แต�ทว�าต�องได�รับความร�วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายที่เป�นแรง
ผลักดันเพ�่อมุ�งสู�เป�าหมายแห�งความสำเร็จร�วมกัน เช�นเดียวกับสิ�งที่
บีไอจียึดมั�น และใช�แนวทางนี้ในการดำเนินธุรกิจด�านก�าซอุตสาหกรรม
มาโดยตลอดกว�า 28 ป� ทั�งการให�ความสำคัญด�านบริการและสนับสนุน
เทคโนโลยีต�างๆ อีกทั�งช�วยแก�ป�ญหาและพัฒนาร�วมกันกับพันธมิตร
ทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เพ�่อให�พันธมิตรทางธุรกิจของ
บี ไอจีมีความสามารถทางการผลิตมากขึ้น มีการใช�พลังงานอย�างมี
ประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจได�อย�างยั�งยืน ซึ่งเป�นเป�าหมายในการ
ดำเนินงานหรือพันธกิจหลัก (Purpose) ของบีไอจีที่ว�า “We make 
the world more productive, energy-e�cient, and sustainable 
with… In�nite Innovation from the Air”

           การแก�ป�ญหาให�กับลูกค�าเป�นเรื่องที่ท�าทายสำหรับบีไอจี ด�วย
ทีมงานท่ีมีความเป�นมืออาชีพและมีประสบการณ�สูง เข�าใจความต�องการ
ของลูกค�าอย�างแท�จริง และสามารถประยุกต�ใช�นวัตกรรมก�าซท่ีเหมาะสม
เพ�่อแก�ป�ญหาให�กับลูกค�า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย สามารถเพ��ม
กำลังการผลิต ทำให�ได�ผลิตภัณฑ�และสินค�าที่มีคุณภาพดีขึ้น ตัวอย�าง
นวัตกรรมของบีไอจี เพ�่อบรรลุวัตถุประสงค�ดังกล�าว เช�น

              Nitrogen for Cryogenic Grinding Process สำหรับการบด
              วัสดุท่ีมีขนาดเล็ก โดยการใช�ไนโตรเจนในอุณหภูมิต�ำ เหมาะสำหรับ
              อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต�และพลาสติก

              Nitrogen for Food Freezing สำหรับการแช�แข็งอาหารและ
              ถนอมอาหาร โดยใช�ไนโตรเจนลดอุณหภูมิให�ต�ำกว�าจุดเยือกแข็ง 
              ช�วยปรับปรุงคุณภาพของอาหาร และช�วยยืดอายุผลิตภัณฑ�

              Nitrogen Express Service หน�วยให�บริการไนโตรเจนแบบ
              เคลื่อนที่ สำหรับกรณีฉุกเฉิน หรือซ�อมบำรุง

              Linx® Gases เพ��มประสิทธิภาพในงานเชื่อม ลดต�นทุนและ
              ค�าใช�จ�าย อีกทั�งลดมลพ�ษจากการเชื่อม

More Productive
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           บีไอจีเป�นผู�ให�บริการก�าซอุตสาหกรรมท่ีมีความรู�ความเข�าใจในการ
ใช�เทคโนโลยีต�างๆ ช�วยให�ลูกค�าสามารถใช�พลังงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
ลดต�นทุน และค�าใช�จ�ายในกระบวนการผลิต รวมถึงลดการปล�อยมลพ�ษต�างๆ
ท่ีเกิดจากการใช�เช้ือเพลิงอย�างไม�มีประสิทธิภาพ ตัวอย�างนวัตกรรมของ
บีไอจี เพ�่อบรรลุวัตถุประสงค�ดังกล�าว เช�น

               Argon ก�าซอาร�กอนเป�นก�าซเฉื่อยที่ช�วยไม�ให�เกิดปฏิกิริยา
              ของฉนวนกันความร�อนภายในหลอดฟลูออเรสเซนต� ทำให�เกิด
              การใช�พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

               Oxy-Fuel Burner Technology เทคโนโลยีเตาหลอมแก�วและ
              กระจกด�วยออกซิเจนบริสุทธ์ิ ลดการใช�เช้ือเพลิง และลดการเกิด
              มลพ�ษขณะเผาไหม�

              LNG Heat Exchanger Technology ก�าซธรรมชาติเหลว
              เพ�่อพลังานสะอาด และสร�างความมั�นคงทางเศรษฐกิจ

              On-Site Gas Generation Systems หน�วยผลิตก�าซแบบ
              ติดตั�ง ณ โรงงานลูกค�า มีความปลอดภัยและน�าเช่ือถือสูง ทั�งยัง
              ช�วยลดค�าใช�จ�ายในการขนส�งก�าซ

Energy-E�cient

            บีไอจีมุ�งมั�นให�บริการก�าซอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ด�วย
นวัตกรรมจากอากาศที่ ไม�มีที่สิ�นสุด ตอบสนองความต�องการและแก�
ป�ญหาให�กับลูกค�าทุกราย โดยคำนึงถึงสังคมและสิ�งแวดล�อมควบคู�ไป
พร�อมกับการดำเนินธุรกิจที่จะก�าวหน�าและเติบโตไปด�วยกันอย�างยั�งยืน
ตัวอย�างนวัตกรรมของบีไอจี เพ�่อบรรลุวัตถุประสงค�ดังกล�าว เช�น

              Hydrogen เช้ือเพลิงไฮโดรเจนเป�นพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม�
              ที่ปราศจากมลพ�ษ นำมาเป�นพลังงานทดแทนน�ำมันสำหรับ
              ยานพาหนะ
 
              Hyperbaric Oxygen Therapy & Cryotherapy  เพ��ม
              ประสิทธิภาพในการรักษาผู�ป�วยด�วยออกซิเจนความดันสูง และ
              การบำบัดด�วยความเย็นจัดจากไนโตรเจนเหลว

              CO2 Capture, Puri�cation & Compression Technology 
              เทคโนโลยีที่ช�วยลดมลพ�ษจากก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ที่ปล�อย
              ข้ึนสู�ชั�นบรรยากาศของโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ�าถ�านหิน

              Halia® Advanced Oxidation System เทคโนโลยีบำบัดน�ำเสีย
              ลิขลิทธ�จากแอร�โปรดักส� ช�วยรักษาและปรับปรุงคุณภาพน�ำอย�าง
              มีประสิทธิภาพ สำหรับการนำกลับมาใช�ใหม�ในโรงงานอุตสาหกรรม

 Sustainable

       เป�าหมายหลักทั�งหมดน้ี ก�อกำเนิดเป�นนวัตกรรมก�าซท่ีหลากหลาย
เพ�อ่ประยุกต�ใช�กับอุตสาหกรรมต�างๆ สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจคนสำคัญ
ของบีไอจี และช�วยเสริมสร�างความสามารถทางการผลิตให�เพ��มข้ึน การใช�
พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจได�อย�างยั�งยืน รวมทั�งเป�น
แรงพลักดันเพ�่อความสำเร็จร�วมกันทั�งในวันนี้และวันข�างหน�าตลอดไป
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       ในรอบป�ที่ผ�านมา บีไอจีมีผลการดำเนินงานด�านความปลอดภัย
ที่น�าภาคภูมิ ใจ กล�าวคือ ไม�เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ (Total Recordable 
Injury) ทั�งของพนักงานและผู�รับเหมาเลย นอกจากน้ีอุบัติเหตุรถขนส�ง
สินค�าเกิดเพ�ยงการเฉ่ียวชนเล็กน�อยบนท�องถนนจำนวน 2 ครั�ง  โดยไม�มี
ผู�บาดเจ็บ ไม�มีสินค�ารั�วไหล และมีแนวโน�มลดลงอย�างต�อเนื่องดังนี้

       เนื่องจากกระบวนการผลิตของบีไอจี ไม�มีการระบายอากาศเสีย 
และไม�มีการใช�น�ำหรือสารเคมี มีเพ�ยงน�ำทิ�งจากระบบหล�อเย็น ดังนั�น
บีไอจีจึงเฝ�าระวังค�าน�ำทิ�งที่ระบายจากระบบหล�อเย็นเป�นประจำทุกเดือน  
พบว�าทุกโรงงานมีค�าน�ำทิ�งไม�เกินค�ามาตรฐานทุกค�า และระดับเสียง
ริมรั�วโรงงานไม�เกินค�ามาตรฐานตามกฎหมายที่กำหนด (ไม�เกิน 70 
dB(A)) ในขณะท่ีขยะทั�วไปถูกกำจัดโดยเทศบาลชุมชน  ส�วนขยะอันตราย 
ได�แก� หลอดไฟ กระป�องสี แบตเตอรี่ และผ�าเป��อนน�ำมัน ได�มอบหมาย
ให�บริษัท เวสท� แมเนจเม�นท� สยาม จํากัด (WMS) ที ่ ได�รับอนุญาต
จากกรมโรงงานเป�นผู�นำไปกำจัด  โดยบีไอจีได�ส�งเจ�าหน�าที่สุ�มตรวจ
ติดตามเส�นทางการขนส�งเป�นระยะ  เพ�่อให�มั�นใจว�าขยะดังกล�าวได�ถูก
นำไปกำจัดอย�างถูกต�องตามกฎหมาย

สรุปผลการดำเนินงาน
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดล�อมในรอบป� พ.ศ. 2558

ผลการดำเนินงานด�านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

สถิติอุบัติเหตุ 2553

0.00

0.98

2554

0.00

0.53

2555

0.93

1.01

2556

0.16

0.35

2557

0.21

0.44

2558

0.00

0.23

อุบัติเหตุบาดเจ็บของ
พนักงานและผู�รับเหมา 
(Total Recordable 
Injury)

สถิติอุบัติเหตุรถขนส�ง
สินค�า (Vehicle Accident 
Frequency Rate)

หมายเหตุ : * หมายถึง หลอดไฟ กระป�องสี แบตเตอร่ี และผ�าเป��อนน�ำมัน 

ป� ค.ศ.

TR
IR

2010          2011          2012          2013          2014          2015

1.00

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

กราฟแสดงแนวโน�มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ TRIR

VA
FR

ป� ค.ศ.
2010          2011          2012          2013          2014          2015

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

กราฟแสดงแนวโน�มสถิติการเกิดอุบัติเหตุ VAFR

หัวข�อการเฝ�าระวัง 

น�ำทิ�งจากระบบหล�อเย็น 
ผ�านเกณฑ�มาตรฐานทุกเดือน

ปริมาณขยะทั�วไป

ขยะอันตรายท่ีส�งกำจัด *

ระดับเสียงริมรั�วภายในโรงงาน

โรงงาน 
1

100%

4.3 ตัน

1.0 ตัน

62.3 
dB(A)

โรงงาน 
2

100%

4.0 ตัน

3.8 ตัน

68.9
dB(A)

โรงงาน 
3

100%

15.1 ตัน

2.7 ตัน

62.5
dB(A)

โรงงาน
ไฮโดรเจน

100%

10.56 ตัน 

2.1 ตัน

69.2
dB(A)

โรงงาน 
คาร�บอน

ไดออกไซด�
เหลว

100%

0.05 ตัน

0.00 ตัน

67.9
dB(A)

ประสิทธิภาพ
การใช�พลังงาน
ในกระบวนการผลิต

ผลการปรับปรุง
เม่ือเทียบกับ
พ.ศ. 2557

โรงงาน 
1

0.00%

โรงงาน 
2

ดีข้ึน 
4.26%

โรงงาน 
3

ดีข้ึน 
2.35%

โรงงาน
ไฮโดรเจน

ดีข้ึน 
19.76 %

โรงงาน
คาร�บอน

ไดออกไซด�
เหลว

ดีข้ึน 
0.83 %

การบริหารจัดการพลังงาน

ผลการเฝ�าระวังด�านสิ�งแวดล�อม
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       บีไอจีและพนักงานต�างมีจิตอาสาร�วมกิจกรรมด�านความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมอย�างสม�ำเสมอตลอดทั�งป�  ได�แก�

       • จัดซ�อมแผนอพยพให�แก�โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมฯ 
          และชุมชนสำนักกะบาก โดยร�วมกับกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          และเทศบาลมาบตาพุด 
       • บริจาคเงินและร�วมกิจกรรม กนอ. ร�วมใจผลิตอุปกรณ�พ�นยาโรคหืด  
       • บริจาคอุปกรณ�การศึกษาแก� 64 โรงเรียนรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม
          อีสเทิร�นซีบอร�ดร�วมกับเหมราช
       • โครงการ CSR ทาสีรั��วโรงเรียนมาบชลูดร�วมกับชมรมความปลอดภัย
          และสิ�งแวดล�อม (ESEC)
       • กิจกรรมร�วมสนับสนุนที่พักประชาชนและร�านค�าสวัสดิการ สภ.
          ห�วยโป�ง 
       • ร�วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล กิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ 
          ป� 2558 ให�กับ กนอ. และ สภ.ห�วยโป�ง  
       • บริจาคเงินและเล้ียงอาหารกลางวัน ณ สถานคุ�มครองสวัสดิภาพ
          เด็กระยอง   
                    
       นอกจากนี้ผู�บริหารของบีไอจียังได�ร�วมลงนามเป�นพันธมิตรกับ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพ�่อมุ�งสู�เครือข�ายอุตสาหกรรมสีเขียว
ร�วมกัน

•  รางวัลสถานประกอบการดีเด�นด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
   และสภาพแวดล�อมในการทำงาน ระดับประเทศ 
•  รางวัลโครงการรณรงค�ลดสถิติอุบัติเหตูเป�นศูนย� ระดับทอง
•  รางวัลธงขาวดาวเขียว 
•  รางวัล Prime Minister Road Safety Award 2015
•  การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 
•  รางวัลสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
   พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       ผลจากการดำเนินงานตลอดป�พ.ศ. 2558 สะท�อนให�เห็นถึงแนวคิดที่บีไอจียึดถือมาโดยตลอด คือการมุ�งมั�นพัฒนาธุรกิจและกระบวนการทำงาน
เพ�่อช�วยให�โลกเพ��มผลผลิต การใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพและยั�งยืนด�วยความเป�นนวัตกรรมที่ ไม�สิ�นสุดจากอากาศ (In�nite Innovation 
from the Air) อย�างแท�จริง

ประมวลกิจกรรมด�านความรับผิดชอบต�อสังคม (CSR) 
และ Eco Factory

รางวัลด�านความปลอดภัย และสิ�งแวดล�อมที่ ได�รับ
ในป�พ.ศ. 2558
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       ธุรกิจโซล�าเซลล� หรือการผลิตไฟฟ�าเซลล�แสงอาทิตย� กำลังเป�น
ธุรกิจท่ีได�รับความนิยมในประเทศไทยอยู�ในขณะน้ี เน่ืองจากรัฐบาลมุ�งเน�น
ด�านการส�งเสริมพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย� โดยมีการ
คาดการณ�ว�ากระทรวงพลังงานจะปรับเพ��มเป�าหมายการรับซ้ือไฟฟ�าจาก
แสงอาทิตย�มากข้ึนเป�น 4,000-5,000 เมกะวัตต� ภายใน 10 ป�ข�างหน�าน้ี

       เซลล�แสงอาทิตย� คือ สิ�งประดิษฐ�ท่ีทำจากสารก่ึงตัวนำ เช�น ซิลิคอน 
(Silicon), แกลเล่ียม อาร�เซไนด� (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด� 
(Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด� (Cadmium Telluride) 
และคอปเปอร� อินเดียม ไดเซเลไนด� (Copper Indium Diselenide) 
เป�นต�น ซึ่งเมื่อได�รับแสงอาทิตย�โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป�นพาหะนำไฟฟ�า 
และจะถูกแยกเป�นประจุไฟฟ�าบวกและลบ เพ�่อให�เกิดแรงดันไฟฟ�าที่ขั�ว
ทั�งสองของเซลล�แสงอาทิตย� เมื่อนำขั�วไฟฟ�าของเซลล�แสงอาทิตย�ต�อ
เข�ากับอุปกรณ�ไฟฟ�ากระแสตรง กระแสไฟฟ�าจะไหลเข�าสู�อุปกรณ�เหล�านั�น 
ทำให�สามารถทำงานได�

Item      Product                         BIG O�ering 
                    Purity           Mode of Supply  (Type of Package) 
   1          Liquid N2       99.999%         Liquid Bulk Tank 
   2             SiH4             99.9999%                   Y-Tank 
   3             NH3             99.9995%                   Y-Tank 
   4            N2O              99.9995%                   Y-Tank 
   5            POCl3           99.9999%                  Bubbler

       ทั�งน้ี ทางบีไอจีมีผลิตภัณฑ�ก�าซหลากหลาย ซ่ึงช�วยในกระบวนการผลิต
เซลล�แสงอาทิตย� และสามารถส�งมอบในรูปแบบท่ีเหมาะกับการใช�งานของ
ลูกค�า อีกทั�งยังมีความเชี่ยวชาญด�านก�าซอุตสาหกรรม จึงมีทีมงานที่
พร�อมให�คำปรึกษาและแนะนำการใช�งาน ลูกค�าสามารถมั�นใจว�าการเลือก
ใช�บริการกับเรา เป�นการตัดสินใจที่ถูกต�องอย�างแท�จริง

เซลล�แสงอาทิตย� แบ�งตามวัสดุที่ ใช�เป�น 3 ชนิดหลักๆ คือ
 1. เซลล�แสงอาทิตย�ท่ีทำจากซิลิคอน ชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline 
     Silicon Solar Cell) หรือท่ีรู�จักกันในช่ือ Monocrystalline Silicon 
     Solar Cell และชนิดผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell) 
    ลักษณะเป�นแผ�นซิลิคอนแข็งและบางมาก
 2. เซลล�แสงอาทิตย�ที่ทำจากอะมอร�ฟ�สซิลิคอน (Amorphous Silicon 
     Solar Cell) ลักษณะเป�นฟ�ล�มบางเพ�ยง 0.5 ไมครอน (0.0005 มม.) 
    น�ำหนักเบามาก และประสิทธิภาพเพ�ยงร�อยละ 5-10
 3. เซลล�แสงอาทิตย�ท่ีทำจากสารก่ึงตัวนำอ่ืนๆ เช�น แกลเล่ียม อาร�เซไนด�, 
    แคดเมียม เทลเลอไรด� และคอปเปอร� อินเดียม ไดเซเลไนด� เป�นต�น มีทั�ง
    ชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline) 
    เซลล�แสงอาทิตย�ที่ทำจากแกลเลี่ยม อาร�เซไนด� จะให�ประสิทธิภาพ
    สูงถึงร�อยละ 20-25

โครงสร�างของเซลล�แสงอาทิตย�
       โครงสร�างที่นิยมมากที่สุด ได�แก� รอยต�อพ�เอ็นของสารกึ่งตัวนำ 
เป�นสารก่ึงตัวนำท่ีราคาถูกท่ีสุดและมีมากท่ีสุดบนโลกคือ ซิลิคอน จึงถูก
นำมาผลิตเซลล�แสงอาทิตย� โดยนำซิลิคอนมาถลุง และผ�านขั�นตอนการทำให�
บริสุทธิ์ จนกระทั�งทำให�เป�นผลึก จากนั�นนำมาผ�านกระบวนการแพร�ซึม
สารเจือปนเพ�อ่สร�างรอยต�อพ�เอ็น โดยเม่ือเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป�น
สารก่ึงตัวนำชนิดเอ็น (เพราะนำไฟฟ�าด�วยอิเล็กตรอนซ่ึงมีประจุลบ) และ
เม่ือเติมสารเจือโบรอน จะเป�นสารก่ึงตัวนำชนิดพ� (เพราะนำไฟฟ�าด�วยโฮล
ซ่ึงมีประจุบวก) ดังนั�น เม่ือนำสารก่ึงตัวนำชนิดพ�และเอ็นมาต�อกัน จะเกิด
รอยต�อพ�เอ็นขึ้น โครงสร�างของเซลล�แสงอาทิตย�ชนิดซิลิคอน อาจมี
รูปร�างเป�นแผ�นวงกลมหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน 
(0.2-0.4 มม.) ผิวด�านรับแสงจะมีชั�นแพร�ซึมที่มีการนำไฟฟ�า ขั�วไฟฟ�า
ด�านหน�าท่ีรับแสงจะมีลักษณะคล�ายก�างปลาเพ�อ่ให�ได�พ�น้ท่ีรับแสงมากท่ีสุด 
ส�วนขั�วไฟฟ�าด�านหลังเป�นขั�วโลหะเต็มพ�้นผิว

       คุณประโยชน�ที่โด�ดเด�นของเซลล�แสงอาทิตย� คือ ได�พลังงานจาก
ธรรมชาติ ซ่ึงสะอาดและบริสุทธ์ิ ไม�ก�อปฏิกิริยาท่ีจะทำให�สิ�งแวดล�อมเป�นพ�ษ 
เป�นการนำพลังงานจากแหล�งธรรมชาติมาใช�อย�างคุ�มค�าและไม�มีวันหมด
ไม�ต�องใช�เชื้อเพลิงอื่นใดนอกจากแสงอาทิตย� รวมถึงไม�มีการเผาไหม� 
จึงไม�ก�อให�เกิดมลภาวะด�านอากาศและน�ำ

สารกึ่งตัวนำชนิดพ�

สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น

รอยต�อพ�เอ็น

แสงอาทิตย�

กระแสไฟฟ�า

โฟตอน การไหลของ
อิเล็กตรอน

การไหล
ของโซล

ภาพหลักการทำงานทั�วไปของเซลล�แสงอาทิตย�

เทคโนโลยีเซลล�แสงอาทิตย�
Solar Cell
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Push Forward

       Hydrogen Fuel Cell (เซลล�เชื้อเพลิง) ถูกมองว�าเป�นตัวเลือก

ที่ดีสำหรับการใช�พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและปราศจากมลพ�ษ 

เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ซึ่งทำให�เกิดคาร�บอนไดออกไซด� 

ในขณะที่ผลิตภัณฑ�อย�างเดียวที่เกิดจากการทำงานของเซลล�เชื้อเพลิง

มีเพ�ยงน�ำ ซึ่งเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม และไม�ก�อให�เกิดมลพ�ษ จึงได�รับ

การพัฒนาจากค�ายรถยนต�ต�างๆ อย�างต�อเนื่อง จนกระทั�งในป�จจุบัน 

เริ�มมีการผลิตรถยนต�พลังงานไฮโดรเจนในเชิงพาณิชย�แล�ว

       เซลล�เชื้อเพลิงเป�นอุปกรณ�ที่เปลี่ยนพลังงานเคมีจากเชื้อเพลิง
ให�เป�นกระแสไฟฟ�าผ�านทางปฏิกิริยาเคมีของไอออนของไฮโดรเจน
ประจุบวกกับออกซิเจนหรือตัวทำออกซิเดชันอื่น  เพ�่อที่จะสร�างแรงดัน
และกระแสไฟฟ�าสำหรับขับเคลื่อนรถยนต�
 

       แอร�โปรดักส�เป�นหนึ่งในผู�พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวขัองกับเซลล�
เชื้อเพลิงอย�างต�อเนื่องเพ�่อสนับสนุนนวัตกรรมดังกล�าว ทั�งทางด�าน
การผลิตก�าซไฮโดรเจน สนับสนุนรถยนต�ต�นแบบพลังงานไฮโดรเจน 
พัฒนาสถานีเติมก�าซไฮโดรเจน รวมทั�งการนำพลังงานพลังงานไฮโดรเจน
ไปใช�ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช�น โฟล�กลิฟท� (Forklift) รถบัส เป�นต�น

       ถึงแม�ว�าในช�วงที ่ผ�านมาราคาน�ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวลง
อย�างมาก ทำให�รถยนต�พลังงานทางเลือกอย�างไฮโดรเจนได�รับความ
สนใจลดลงตามไปด�วย แต�ก็ยังคงเป�นที่จับตามองของตลาดโลก เพราะ
เชื่อว�าค�ายรถยนต�จะหันมาสนใจเทคโนโลยีนี้มากขึ้น เนื่องจากเซลล�
เชื้อเพลิงเป�นนวัตกรรมที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

Excess 
Fuel

Water and 
Heat Out

Fuel In Air In

Anode Cathode
Electrolyte

e-

e- e-

e-

H2

H  O2

O2

H+

H+

H+

H+

PAFC FUEL CELL
Electrical Current

Hydrogen Fuel Cell
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NitroFASTM II  IWS
       เทคโนโลยีใหม�ล�าสุดของแอร�โปรดักส�ท่ีได�ทำการออกแบบชุดควบคุม
การจ�ายไนโตรเจนผ�านรูพรุนท่ีมีขนาดเล็กมาก (Di�user) ถึง 2 ไมครอน 
ทำให�ไนโตรเจนสามารถไปปกคลุมทั�วถึงสม�ำเสมอทั�งด�านบนและด�านล�าง 
(Laminar Flow) ในส�วนของอ�างตะกั�ว (Solder Wave) และชุดควบคุม
การจ�ายตะกั�วด�านหน�า (Chip Wave) โดยสามารถลดการเกิดผงเถ�าของ
ตะกั�วจากกระบวนการผลิต (Dross) ได�ถึงร�อยละ 70-80

       NitroFASTM II  IWS ย�อมาจากคำว�า Nitrogen For Advance 
Soldering - Inert Wave Soldering Generation II คือการใช�ไนโตรเจน
ไปปกคลุมในกระบวนการบัดกรีผ�านคลื่นน�ำตะกั�วหรือดีบุก (Wave 
Soldering Process) ในกระบวนการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส�
ระหว�างแผงวงจรรวม (IC: Integrated Circuit) และแผงวงจรพ�มพ� 
(PCB: Print Circuit Board) เข�าด�วยกัน โดยแอร�โปรดักส�ผู�นำนวัตกรรม
ก�าซและเทคโนโลยีระดับโลก ได�มีการพัฒนาระบบการปกคลุมด�วย
ก�าซไนโตรเจนโดยผ�านรูพรุนขนาด 2 ไมครอน และชุดควบคุมการจ�าย
ก�าซไนโตรเจนให�ทั�วถึงทั�งอ�าง (Solder Pot) ซ่ึงเทคโนโลยี NitroFASTM II 
ถูกพัฒนาข้ึนมาเพ�อ่แก�ป�ญหาตะกั�วหรือดีบุกไปจับกับออกซิเจนในอากาศ 
ทำให�เกิดตะกั�วออกไซด�หรือดีบุกออกไซด�ซึ่งเป�นของเสียในการผลิต 
เทคโนโลยี NitroFASTM II สามารถช�วยลดต�นทุนในการผลิต และเพ��ม
ประสิทธิภาพการผลิตให�มากขึ้น อีกทั�งยังเป�นมิตรกับผู� ใช�งานและ
สิ�งแวดล�อม โดยทั�วไปสามารถแบ�งการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส�
ได� 2 กระบวนการ ดังนี้

       1) Wave Soldering คือการเชื่อมอุปกรณ�ขาของแผงวงจร IC 
ให�ติดแนบแผงวงจร PCB ด�านล�างโดยใช�เตาหลอมตะกั�ว (Solder Pot) 
อุณหภูมิตั�งแต� 250-300 องศาเซลเซียส โดยจะใช�ไนโตรเจนปกคลุม
เพ�่อป�องกันหรือเกิดปฏิกิริยา (Solder Oxidize) กับอากาศทำให�เกิด
ขี้ตะกั�วจากการกระบวนการผลิต (Dross) อีกทั�งไนโตรเจนยังช�วยลด
การเกิดละอองตะกั�ว (Solder Ball) เกาะแผงวงจรได�อีกด�วย

NitroFASTM II
       2) Re�ow Soldering คือการเชื่อมอุปกรณ�ขาของแผงวงจร IC 
ให�ติดแนบกับแผงวงจร PCB ด�านบน โดยใช�ไนโตรเจนร�อน (Hot Nitrogen) 
อุณหภูมิตั�งแต� 200-250 องศาเซลเซียส ซึ่งอุปกรณ�ส�วนใหญ�ที่นำมา
ผลิตจะมีขนาดเล็ก เช�น แผงวงจรในโทรศัพท�มือถือ เป�นต�น

Re�ow Solder Machine

Bottom Hood Top Hood

Wave Solder Machine
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รูปการเปรียบเทียบ PCB ที่ ใช�อากาศกับการใช� ไนโตรเจน

Nitrogen Inerting System for 
Wave Soldering

Air Process Nitrogen Process

NitroFASTM II 

 

Solder Short, on X20, 21,22,23

 

Solder Short

Solder Short, on HS5

 

Solder Icicle (All H/S leg)

No Solder Short

No Solder Short

No Solder Short

No Solder Icicle 
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ภาพรวมธุรกิจของอูเอโน
       บริษัท อูเอโน ไฟน� เคมีคัลส� อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด เป�น
บริษัทในเครือของบริษัท อูเอโน ฟู�ด เทคโน อินดัสตรี จำกัด ซึ่งตั�งอยู�ที่
ประเทศญี่ปุ�น โดยทำการผลิตและจำหน�ายเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร 
(Food Additive) และผลิตภัณฑ�เพ� ่อควบคุมทางด�านสุขอนามัย 
(Sanitation) ส�วนใหญ�จะเน�นไปที่วัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งเป�นวัตถุดิบ
ที่สำคัญอย�างยิ�งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยปกติแล�วอาหารจะมี
ช�วงเวลาที่สามารถรับประทานได�อย�างปลอดภัยก�อนที่จะหมดอายุ หาก
ช�วงเวลายิ�งสั�นก็ยิ�งทำให�อาหารเสียเร็วและถูกทิ�งมากข้ึน อูเอโนจึงคิดค�น
ผลิตภัณฑ�เพ�่อช�วยยืดอายุอาหารที่สั�นให�เก็บได�นานขึ้น โดยใส�ใจถึง
ความปลอดภัยของอาหารที่ผู �บริโภคจะได�รับ และนั�นเป�นเป�าหมาย
การดำเนินงานของอูเอโนที่มุ�งให�ทุกคนมีความปลอดภัย และมั�นใจใน
อาหารที่รับประทานเข�าไป

ไฮโดรเจนสู�กระบวนการผลิตสารให�ความหวาน 
กับ UENO FINE CHEMICALS INDUSTRY (THAILAND), LTD.

       ในอุตสาหกรรมอาหารการสร�างรสชาติเป�นสิ�งสำคัญที่ทำให�สินค�า
เป�นที ่พอใจต�อผู �บริโภค สำหรับผลิตภัณฑ�ที ่ต�องมีความหวานเป�น
ส�วนประกอบ นอกจากการใช�น�ำตาลซ่ึงเป�นผลผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โดยตรงแล�ว ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ�ที่สามารถให�ความหวานใกล�เคียง
กับน�ำตาล นั�นคือ “สารให�ความหวานแทนน�ำตาล” ซึ่งเหมาะสำหรับ
คนรักสุขภาพและต�องการควบคุมน�ำหนัก
 

       คอลัมน� “Keep in Touch” ในฉบับนี้จะพาผู�อ�านไปทำความรู�จัก
กับกระบวนการผลิตสารให�ความหวานจาก บริษัท อูเอโน ไฟน� เคมีคัลส� 
อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด ผู�นำธุรกิจวัตถุปรุงแต�งอาหารและ
เคมีภัณฑ�จากประเทศญี ่ปุ �นที ่ม ีฐานการผลิตในประเทศไทย โดย
ได�รับเกียรติจาก คุณทาเคชิ ยามาซากิ ผู�จัดการโรงงาน มาให�สัมภาษณ�
อย�างเป�นกันเองถึงรายละเอียดของกระบวนการการผลิตสารให�ความหวาน
โดยใช�ไฮโดรเจนของบีไอจี ตลอดจนแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ
อูเอโน
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สายการผลิตของอูเอโนมีอะไรบ�าง
       สายการผลิตของอูเอโนแบ�งออกเป�น 3 ประเภทหลักๆ ประเภทแรก 
คือ ผลิตภัณฑ�สารให�ความหวานแทนน�ำตาล (Sweeteners) ได�แก� 
ซอร�บิทอล (Sorbitol) และมอลทิทอล (Maltitol) โดยมีทั�งที่อยู� ใน
รูปแบบผงและน�ำเชื่อม ใช�เป�นส�วนผสมในอุตสาหกรรมอาหารจำพวก 
ขนม ลูกอม และผลิตภัณฑ�ซุริมิ (Kamaboko) หมากฝรั�ง และยาสีฟ�น 
เป�นต�น ประเภทต�อมาคือ ผลิตภัณฑ�เพ�่อควบคุมทางด�านสุขอนามัย 
(Sanitary Product) สำหรับใช�การฆ�าเช้ือจุลินทรีย� และล�างทำความสะอาด
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารท่ีต�องมีการควบคุมด�านสุขอนามัย ซ่ึงต�อง
ทำความสะอาดตามระยะเวลาที่กำหนดเพ�่อสุขอนามัยที่ดี และป�องกัน
เชื ้อจุลินทรีย�ที ่เป�นสาเหตุให�อาหารเน�าเสีย และประเภทสุดท�ายคือ 
ผลิตภัณฑ�วัตถุปรุงแต�งอาหารที ่ช�วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร 
(Keep Long Product) เป�นผลิตภัณฑ�ที่ช�วยยับยั�งการเพ��มจำนวน
เชื้อจุลินทรีย� ในอาหารที่ผ�านกระบวนการแปรรูป ทำให�ผู�บริโภคได�รับ
ความปลอดภัยมากยิ�งขึ้น นอกจากนั�นยังมีคุณสมบัติช�วยรักษาสภาพ
ความสดของอาหารได�นานขึ้นอีกด�วย

ความแตกต�างระหว�างซอร�บิทอลและมอลทิทอล
       ผลิตภัณฑ�สารให�ความหวานแทนน�ำตาล เป�นผลิตภัณฑ�เพ�อ่สุขภาพ 
เหมาะสำหรับผู�ที่ต�องการควบคุมน�ำหนัก เนื่องจากให�พลังงานต�ำกว�า
น�ำตาลที่ใช�บริโภคทั�วไป โดยซอร�บิทอล (Sorbitol) จะใช�เป�นส�วนผสม
หรือนำไปปรุงในผลิตภัณฑ�อาหาร เมื่อรับประทานเข�าไปแล�วจะรู�สึกเย็น 
(Cooling E�ect) สามารถดูดความชื้นได�ดี มีความหนืดสูงกว�า เหมาะ
สำหรับใช�กับผลิตภัณฑ�ซูริมิ ไส�กรอก แฮม เป�นต�น ส�วนมอลทิทอล 
(Maltitol) ใช�เป�นส�วนผสมในอาหารท่ีสามารถรับประทานได�โดยตรง ซ่ึง
มีความหวานใกล�เคียงน�ำตาล แต�ให�แคลลอร่ีท่ีต�ำกว�า เหมาะสำหรับใช�ทำ
เบเกอรี่ แยม เจลาติน เยลลี่ ลูกอม และหมากฝรั�ง เป�นต�น

     สิ�งท่ีสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร
คือ ต�องระมัดระวังในเรื่องคุณภาพ
เป�นอันดับแรก ซึ ่งไม�เฉพาะเพ�ยง
เรื ่องของส�วนผสมเท�านั �น สินค�าที ่
ผลิตจากโรงงานอูเอโนจะต�องเป�น
ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพตามคำสั�งซื้อ
เราจึงให�ความสำคัญกับการควบคุม
คุณภาพในทุกขั�นตอน

“

”
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กระบวนการไฮโดรจิเนชั�นกับการผลิตสารให�ความหวาน
       ในกระบวนการผลิตสารให�ความหวานนั�น ขั�นตอนแรก เริ�มต�นจาก
วัตถุดิบหลักคือ แป�งมันสำปะหลัง ผ�านกระบวนการชีวภาพโดยการย�อย
ด�วยกรดเอมไซม� และได�ออกมาเป�นน�ำเช่ือมกลูโคส (Glucose) กับน�ำเช่ือม
มอลโตส (Maltose) หลังจากนั�นจะเข�าสู �กระบวนการไฮโดรจิเนชั�น 
(Hydrogenation Process) หรือการเติมก�าซไฮโดรเจนลงไปในน�ำเช่ือม
แต�ละตัว ซึ่งขั�นตอนนี้เป�นองค�ประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตสาร
ให�ความหวานแทนน�ำตาล หลังจากผ�านปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั�นแล�วจะได�เป�น
สารให�ความหวานซอร�บิทอลท่ีได�จากน�ำเช่ือมกลูโคส และสารให�ความหวาน
มอลทิทอลที่ ได�มาจากน�ำเชื่อมมอลโตส โดยกระบวนการผลิตทั�งหมด
อยู�ภายใต�การควบคุมด�วยระบบอัตโนมัติเพ�อ่ให�ได�ผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพ
ตรงตามความต�องการของลูกค�า

ป�จจัยหลักที่อูเอโนให�ความสำคัญมากที่สุดในการดำเนินธุรกิจและ
กระบวนการผลิต
       สิ�งท่ีสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารคือ ต�องระมัดระวังในเร่ืองคุณภาพ
เป�นอันดับแรก ซึ่งไม�เฉพาะเพ�ยงเรื่องของส�วนผสมเท�านั�น สินค�าที่ผลิต
จากโรงงานอูเอโนจะต�องเป�นผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพตามคำสั�งซื้อ จึงให�
ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพในทุกขั�นตอน ตั�งแต�การตรวจรับ
วัตถุดิบ การตรวจสอบวิเคราะห�กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ�ขั�นสุดท�าย
อย�างเข�มงวด อูเอโนได�รับการรับรองมาตรฐานต�างๆ ที่เป�นที่ยอมรับ
ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ ISO 9001, ISO 14001, GMP, 
HACCP, HALAL, Kosher และนอกจากนี้ อูเอโนยังผ�านการประเมิน 
และได�รับการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System 
Certi�cation 22000) ซ่ึงเป�นมาตรฐานท่ีเก่ียวข�องกับระบบการบริหาร
จัดการด�านความปลอดภัยของอาหารที่ได�รับการยอมรับในระดับสากล 
เน่ืองจากป�จจุบันมีแนวโน�มเก่ียวกับการร�องเรียนเร่ืองของความรับผิดชอบ
จากบรรจุหีบห�อที่มีคราบปนเป��อนจากลูกค�ามากขึ้น อูเอโนจึงตระหนัก
และให�ความสำคัญโดยทำการรวบรวมและวางแผนรับมือกับป�ญหาน้ี ซ่ึงต�อง
ดำเนินการอย�างระมัดระวัง เพราะแต�ละประเทศมีกฎหมายและข�อบังคับ
ด�านอาหารที่แตกต�างกัน

สัดส�วนในการจำหน�ายผลิตภัณฑ�สารให�ความหวานแทนน�ำตาล
       สำหรับผลิตภัณฑ�สารให�ความหวานแทนน�ำตาลทั�ง 2 ชนิด ส�วนใหญ�
ร�อยละ 90 ส�งออกไปยังประเทศญ่ีปุ�นโดยการประสานงานจากบริษัทแม� 
ส�วนท่ีเหลือร�อยละ 5 จัดจำหน�ายให�กับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 
และอีกร�อยละ 5 จัดจำหน�ายส�งไปท่ีประเทศจีน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา 
โดยสารให�ความหวานที่จัดจำหน�ายส�วนใหญ�จะเป�นซอร�บิทอลมากกว�า
มอลทิทอลซึ่งผลิตได�น�อยกว�า และมีราคาสูง
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        ไม�น�าเชื่อเลยว�าคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารให�ความหวานแทน
น�ำตาลทั �ง 2 ชนิดนี ้ จะอยู � ในส�วนผสมของผลิตภัณฑ�อาหารที ่ ใคร
หลายคนได�รับประทานกันในทุกวันนี้ อีกทั�งยังช�วยให�กรรมวิธี ในการ
ผลิตอาหารมีความทันสมัย และสามารถตอบสนองกับความต�องการ
ของผู�บริโภคได�หลากหลายมากยิ�งขึ้น บีไอจีรู�สึกภูมิ ใจเป�นอย�างยิ�งที่
เป�นส�วนหนึ่งในการสนับสนุนให�กับภาคอุตสาหกรรม ได�ประยุกต� ใช�
นวัตกรรมจากไฮโดรเจนมาเป�นส�วนสำคัญในกระบวนการผลิต อีกทั�ง
นำไปสู �กระบวนการผลิตที ่มีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐานเป�นที ่
ยอมรับในระดับสากล

แนวโน�มการพัฒนาผลิตภัณฑ�ที่ ใช�ร�วมกับก�าซอุตสาหกรรมในอนาคต
       ขณะนี้ทางบริษัทฯ ยังไม�มีแผนเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ�ใหม� แต�
อย�างไรก็ตามเทคโนโลยีการทำปฏิกิริยาทางเคมีโดยการเติมไฮโดรเจน 
หรือกระบวนการไฮโดรจิเนชั�นนั�น เป�นเสมือนองค�ความรู�สำคัญของอูเอโน 
ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถใช�ในการพัฒนาสินค�าใหม�ตามความต�องการ
ของลูกค�าได�อย�างต�อเนื่อง สอดคล�องตามนโยบายของบริษัทฯ ในการ
ค�นคว�าวิจัยร�วมกับลูกค�า ซ่ึงอูเอโนมีส�วนงานวิจัยหลักอยู�ท่ีประเทศญ่ีปุ�น 
สำหรับประเทศไทยมีห�องปฏิบัติการ อูเอโน ไซแอนซ� เทค แลบอราทอรี่ 
(Ueno Science Tech Laboratory) ตั �งอยู�ที ่อุทยานวิทยาศาสตร�
ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี สำหรับวิจัยและพัฒนาสารประกอบในอาหาร
ท่ีมีประโยชน�ต�อสุขภาพ (Food for Health) และสุขาภิบาลอาหาร (Food 
Sanitation) เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�าและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ�ของอูเอโน

ความรู�สึกในการเลือกใช�ผลิตภัณฑ�ก�าซอุตสาหกรรมจากบี ไอจี
       ผลิตภัณฑ�ของอูเอโน เป�นผลิตภัณฑ�ที ่ถูกนำไปใช�ได�กับสินค�า
หลากหลายทั�วไปที่มีราคาไม�แพงมากนัก ดังนั�น เรื ่องของต�นทุนใน
การผลิตจึงเป�นสิ�งที่สำคัญ ทุกๆ ป�อูเอโนจะต�องบริหารจัดการการผลิต
ด�วยการลดต�นทุนในหลายด�าน แต�ป�ญหาใหญ�คือ ค�าใช�จ�ายด�านบุคลากร
ที่เพ��มขึ้นอย�างรวดเร็ว ซึ่งน�าจะเป�นป�ญหาที่ประสบกันทุกบริษัท แต�การ
รับมือเพ�ยงลำพังก็มีขีดจำกัด การร�วมมือกันแก�ไขป�ญหากับบริษัทคู�ค�า
ที่เกี่ยวข�องกับการผลิต (Supply Chain) จึงเป�นสิ�งสำคัญ ซึ่งที่ผ�านมา
ก็ได�รับความร�วมมือเป�นอย�างดีจากทางบีไอจี ทั�งการจัดส�งก�าซไฮโดรเจน 
และการจัดเจ�าหน�าที่เข�ามาช�วยอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช�งาน
ก�าซในกิจกรรม Safety Day ที่จัดขึ้นเป�นประจำทุกป� สิ�งเหล�านี้จะทำให�
เกิดความสำเร็จทั�งสองฝ�าย ในอนาคตบีไอจีกับอูเอโนน�าจะร�วมมือกัน
ทำโครงการใหม�ๆ ซึ่งจะช�วยส�งผลให�เกิดการพัฒนาที่เป�นประโยชน� และ
เป�นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและยาวนานร�วมกันอย�างยั�งยืน
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Safety First

       จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่องหลักเกณฑ�  วิธีการ 
การฝ�กอบรม การออกหนังสือรับรอง และการขึ้นทะเบียนเป�นคนงาน
ควบคุม ส�ง และบรรจุก�าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2549 และประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักสูตรคนงานควบคุม ส�ง และบรรจุ
ก�าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2553  ได�กำหนดให�มีรายละเอียดภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติตามระยะเวลาฝ�กอบรมที่กำหนดในประกาศ  ทั�งนี้เนื ้อหา
การฝ�กอบรมหลักสูตรนี้กำหนดให�มีภาคทฤษฎี ประกอบด�วย
 
       หมวด 1 ว�าด�วยเรื่องกฎหหมาย มาตรฐาน ข�อกำหนด เกี่ยวกับ
โรงงานที่มีการประกอบกิจการโรงผลิต บรรจุ ใช� และขนส�งก�าซ 
       หมวด 2 ว�าด�วยเรื่องความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับก�าซ  
       หมวด 3 ว�าด�วยเรื ่องถังเก็บ ภาชนะบรรจุ ท�อก�าซ เครื่องจักร  
เครื่องวัด อุปกรณ� และอุปกรณ�อำนวยความปลอดภัยต�างๆ 
       หมวด 4 ว�าด�วยข�อปฏิบัติของคนงานควบคุมก�าซในโรงงานผลิต 
ส�ง จำหน�าย หรือบรรจุก�าซ 
       หมวด 5 ว�าด�วยข�อปฏิบัติของคนงานควบคุมก�าซในโรงานใช� หรือ
เก็บก�าซ  
       หมวด 6 ข�อปฏิบัติของคนงานบรรจุก�าซ  
       หมวด 7 ข�อปฏิบัติของคนงานส�งก�าซ  
       หมวด 8 การป�องกัน และระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน

       ทั�งน้ีนอกจากภาคทฤษฎีดังกล�าวแล�ว  หลักสูตรฝ�กอบรมยังกำหนด
ให�มีภาคปฏิบัติอีก 3 หมวด  ได�แก� 
       
       หมวด 1 วิธีการรับ และจ�ายก�าซ เพ�่อให�สามารถตรวจสอบท�อ
บรรจุก�าซได�  
       หมวด 2 วิธีการเคลื่อนย�าย และจัดเก็บท�อก�าซ  เพ�่อให�สามารถ
เคลื่อนย�าย และจัดเก็บท�อก�าซได�อย�างถูกต�องปลอดภัย  
       หมวด 3 ว�าด�วยการป�องกัน และระงับอุบัติเหตุเพ�่อให�สามารถ
ตรวจสอบก�าซรั�ว ทราบวิธีปฏิบัติเม่ือเกิดก�าซรั�ว เพลิงไหม� และดับเพลิง
ที่เกิดจากก�าซ  
       
       โดยหลักสูตรต�างๆ สามารถสรุปหมวดของหัวข�อการฝ�กอบรม
ได�ต�อไปนี้

ความสำคัญของภาคปฏิบัติ

ภาคทฤษฎี
       •  กฎหมาย มาตรฐาน ข�อกำหนด
       •  ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับก�าซ
       •  ถังเก็บก�าซ ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ�อื่นๆ
       •  ข�อปฏิบัติของพนักงานควบคุมก�าซในโรงงานใช�ก�าซ
       •  ข�อปฏิบัติของพนักงานส�งก�าซ
       •  การป�องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

ภาคปฏิบัติ (4 ชั�วโมง)
       •  วิธีการรับ เคลื่อนย�าย และจัดเก็บก�าซ
       •  การป�องกันและระงับอุบัติเหตุ

ของการฝ�กอบรมผู�ควบคุมก�าซ
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       บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส หรือ บีไอจี ยึดถือแนวคิดที่ต�องการ
ให�ผู �เข�าฝ�กอบรมได�มีโอกาสเรียนรู�ภาคปฎิบัติ ได�ลงมือปฏิบัติจริง 
นอกจากนี้การฝ�กฝนในภาคปฏิบัติ ยังเป�ดโอกาสให�วิทยากรได�สังเกต
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู� ผู�เข�าอบรมสามารถลงมือปฏิบัติอย�างถูกต�อง
ปลอดภัย ดังนั �นหลักสูตรฝ�กอบรมของบี ไอจี จึงเน�นความเข�าใจ
ทั�งแง�ทฤษฎีและการนำไปปฏิบัติงานจริง 

       ทั�งน้ี ส�วนของภาคปฎิบัตินั�น ผู�เข�าฝ�กอบรมต�องฝ�กทักษะการสังเกต
ก�าซรั�วไหล รวมถึงการเคลื่อนย�ายท�อก�าซที่ถูกวิธี ตลอดจนวิธีปฎิบัติ
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได�เริ�มการฝ�กอบรมตั�งแต� พ.ศ. 2551 และดำเนิน
มาอย�างต�อเน่ือง ด�วยทีมวิทยากรจากหน�วยงานความปลอดภัยฯ ของบีไอจี 
ซ่ึงมีประสบการณ�การทำงาน และการฝ�กอบรมเก่ียวกับก�าซอุตสาหกรรม
มากกว�า 15 ป� มีบทพ�สูจน�ด�วยระดับความพ�งพอใจของผู�เข�าเรียนในระดับ
ดีเยี่ยม

ความเห็นของผู�เข�าอบรม

คุณไพศาล ศรีสอาด 
ผู�จัดการแผนก คลังพัสดุและอะไหล� 
บริษัท กรุงเทพซินธิติกส� จำกัด

คุณไพรัช กล�ากสิกรณ� 
Store O�cer    
บริษัท สไตโรลูชั�น (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอุไร คุ�มพ�วงดี 
หัวหน�างานห�องปฏิบัติการ 
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร�ส จำกัด 

“ครั�งแรกก็กลัวค�ะ ว�าจะดับเพลิงได�ไหม แต�ก็โอเค
  เมื่อมาเรียนทฤษฎี และพ�่ๆ เขาสอนแล�วก็ปฏิบัติไม�ยาก”

“ได�ความรู�เก่ียวกับก�าซ อันตรายจากก�าซ วิธีการจัดเก็บ 
  และวิธีการตรวจสอบสภาพถัง ว�าพร�อมใช�งานหรือไม�”

“ได�ความรู�มาก และจะเข�มงวดเร่ืองการรับของ-ส�งของ อยากบอกให�มาอบรมมากๆ เพราะ
  บีไอจีให�คำแนะนำดี และสามารถอธิบายเข�าถึงเร่ืองก�าซได�มาก สามารถนำไปใช�งานได�เลย”
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Packaged Gases i-CARE  

       ห�องทำงานที่กว�างที่สุดในโลก… ผนังห�องคือท�องฟ�า พ�้นห�องคือ
ท�องทะเล แสงไฟคือดวงอาทิตย�ที่ร�อนจัด และเครื่องปรับอากาศคือ
ลมทะเลที่พัดผ�าน ชีวิตคนกลางทะเลที่ต�องอยู�ท�ามกลางท�องฟ�าและ
ผืนน�ำล�อมรอบ มีพาหนะรับส�งเป�นเฮลิคอปเตอร�หรือเรือรับส�งผู�โดยสาร 
ที่ทำงานประจำคือแท�นผลิตก�าซธรรมชาติ ในอ�าวไทย ซึ่งถือได�ว�าเป�น
หนึ่งในแหล�งพลังงานที่สำคัญของประเทศ ใช�แล�ว…. งานที่ว�านี ้คือ 
งานนอกชายฝ��ง หรือเรียกสั�นๆ ว�างาน O�shore หลายๆ ท�านอาจจะ
สงสัยว�ามันคืองานอะไร ทำงานกันยังไง มีการใช�ชีวิตเช�นไร และอีก
หลากหลายคำถามท่ีอยู�ในใจ เน้ือหาในฉบับน้ีมีคำตอบมาให�ได�ติดตามกัน 

       งาน O�shore ในบ�านเราแทบทั�งหมดอยู�ท่ีฝ��งอ�าวไทย หลักๆ อยู�ท่ี
จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และชลบุรี (สัตหีบ) ซึ่งถือได�ว�าเป�น
เมืองท�าของการทำงาน O�shore กันเลยทีเดียว บริษัทหรือหน�วยงาน
ต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับงาน O�shore จะประกอบไปด�วย บริษัทผลิตและ
ขาย บริษัทเรือขุดเจาะ บริษัทให�บริการเฉพาะทาง (Service Company) 
บริษัทจัดการด�านอาหารและเครื่องดื่ม (Catering) และบริษัทจัดหา
คนงาน (Outsource) เป�นต�น โดยงานที่เกี่ยวข�องจะมีหลากหลายสาขา
ไล�เรียงมาตั �งแต�พนักงานซักผ�า กวาดห�อง จัดเตียง วิศวกร หมอ 
ตลอดไปจนถึงคนท่ีคุมแท�น คุมเรือ งานทั�งหลายเหล�าน้ีล�วนมีความสำคัญ
ไม�ยิ�งหย�อนไปกว�ากัน การใช�ชีวิตของพนักงานที่นี่มีชีวิตประจำวันก็คือ 
ทำงาน รับประทานอาหาร นอน ออกกำลังกาย หรือพักผ�อนตามอัธยาศัย 
เวลาทำงานจะแบ�งออกเป�นกะ กะละ 12 ชั�วโมง ทุกตำแหน�งจะมี 2 คน 
คอยผลัดเปลี่ยนกันคนละกะ ระยะเวลาในการทำงานของที่นี่คือ ทำงาน
กี่วันก็พักเท�านั�น เช�น ทำงาน 15 วันก็พัก 15 วัน มากที่สุดคือ 4 สัปดาห� 
ห�ามเกินกว�านี้ตามที่กฎหมายกำหนด

       สำหรับการพักผ�อนหย�อนใจนั�น จะมีแท�นที่พักอาศัย (Living 
Quarter Platform หรือ LQ) ซึ่งสร�างแยกออกมาจากแท�นผลิตก�าซ 
(Process Platform หรือ PP) โดยจะมีสิ�งอำนวยความสะดวกต�างๆ 
เช�น ห�องนอน ห�องอาหาร ห�องนั�งเล�น ห�องน�ำ ห�องออกกำลังกาย 
ทุกอย�างสะดวกสบายไม�แพ�บนบก หรืออาจจะสบายกว�าด�วยซ�ำ 

Reliable Gas Supply for O�shore Business
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ทั�งน้ีเพ�อ่เติมเต็มสิ�งท่ีขาดหายไป เพราะไม�สามารถไปไหนมาไหนได�ตามใจคิด 
ความสะดวกสบายและสภาพจิตใจจึงเป�นสิ�งสำคัญท่ีอาจส�งผลกระทบต�อ
การทำงานได� ดังนั�น การอำนวยความสะดวกต�างๆ จึงเป�นอีกเหตุผลหน่ึง
ในการสร�างบรรยากาศในการทำงาน และเน่ืองจากชีวิตกลางทะเลห�างไกล
จากโรงพยาบาล จึงต�องมีแพทย�ประจำตลอด 24 ชั�วโมง หากมีผู�ป�วย
ก็มีอุปกรณ�เตรียมพร�อมในการรักษา และกรณีมีเหตุจำเป�นต�องนำ
ผู�ป�วยส�งโรงพยาบาลจะขนย�ายโดยเฮลิคอปเตอร�ทันที

       ความปลอดภัยในการทำงาน ถือได�ว�าเป�นหัวใจสำคัญของการทำงาน 
O�shore เลยทีเดียว เพราะการทำงานบนแท�นผลิตที่อยู�กลางทะเล
มีความเสี่ยงสูง "ทุกย�างก�าวหมายถึงชีวิตที่เสี่ยงอันตราย" ทุกคน
จึงต�องปฏิบัติตามข�อบังคับความปลอดภัยอย�างเคร�งครัด ในฐานะที่ 
บีไอจี เป�นผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย และเป�น
ผู�จัดจำหน�ายก�าซให�กับบริษัทต�างๆ ในอุตสาหกรรมนี้ จึงต�องปฏิบัติ
ตามข�อกำหนดอย�างเคร�งครัดเช�นเดียวกัน เพ�่อป�องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได� ดังนั�น ภาชนะบรรจุก�าซที่จะนำไปใช�งานบนแท�นผลิตต�อง
ได�รับการดูแลรักษาเป�นอย�างดีและมีความเข�มงวดเป�นพ�เศษ มากกว�า
การใช�งานประเภทอื่นๆ กล�าวคือ ต�องมีความปลอดภัยสูงและปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน DNV (Det Norske Veritas) และ EN (European 
Standard) สำหรับท�อกลุ�ม (Cylinder Pack) โดยทุกๆ เฟรมของ
ท�อกลุ�มจะต�องผ�านการทดสอบ Load Test จากผู�เช่ียวชาญ เพ�อ่ทดสอบ
ความแข็งแรงของโครงสร�างและเพ�อ่ให�แน�ใจได�ว�าสินค�าของบีไอจีมีความ
ปลอดภัยและแข็งแรง ทนทานต�อสภาพอากาศ กระแสลม และคลื่นทะเล
ที่มีความแปรปรวนอยู�ตลอดเวลา รวมถึงการกัดกร�อนที่อาจเกิดขึ้น
จากน�ำทะเล ไม�เพ�ยงเฉพาะสินค�าที่ได�รับการออกแบบมาเป�นพ�เศษจาก
ทีมงานวิศวกรท่ีมีความชำนาญ เรายังมีการตรวจสอบท�ออย�างสม�ำเสมอ 
เพ�่อให�สินค�าอยู� ในสภาวะพร�อมใช�งานสามารถส�งมอบสินค�าได�อย�าง
ทันท�วงทีเพ�่อตอบสนองทุกความต�องการ

       จากความมุ�งมั�นในการพัฒนาสินค�าและบริการของบี ไอจีทำให�
เราได�รับความไว�วางใจจากลูกค�าในกลุ�มแท�นผลิต ซึ่งประกอบไปด�วย

       •  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตป�โตรเลียม จำกัด (มหาชน)
       •  PTTEP International Limited (Yangon Branch)
       •  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
       •  บริษัท เชฟรอน ออฟชอร� (ประเทศไทย) จำกัด

       ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากว�า 28 ป� บีไอจียังคงมุ�งมั�น 
และทุ�มเทอย�างไม�หยุดยั�งท่ีจะพัฒนาสินค�า การบริการ รวมถึงการส�งมอบ
สินค�าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย สามารถวางใจได� เพ�่อสนับสนุน
ภาคธุรกิจ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การพัฒนาแหล�งพลังงาน
ให�เติบโตอย�างยั�งยืนต�อไปเรียบเรียงบทความจาก www.dmf.go.th, www.oknation.com, www.pantip.com

Photos: www.pttep.com, Facebook: อาทิตย� ฐานปฏิบัติการผลิตก�าซธรรมชาติกลางอ�าวไทย
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บี ไอจีรับโล�รางวัลผู�รับเหมายอดเยี่ยมจากสแปนชั�น (ไทยแลนด�) 

     คุณณรงค�ฤทธิ์ จงกลวดี รองผู�อำนวยการฝ�ายธุรกิจก�าซอุตสาหกรรมของบีไอจี 
เข�ารับมอบโล�รางวัลผู�ขายและผู�รับเหมายอดเย่ียมประจำป� 2558 ในด�านการให�บริการก�าซ
ท่ีตรงตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยจากผู�บริหารของบริษัท สแปนชั�น (ไทยแลนด�) จำกัด 
(ป�จจุบัน: Cypress Semiconductor Corporation) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
ที่ผ�านมา ซึ่งบีไอจีเป�นผู�ขายรายเดียวที่ได�รับรางวัลในระดับยอดเยี่ยมในบรรดาผู�ขาย
ทั�งหมดของสแปนชั�น และถือเป�นอีกหนึ่งบทพ�สูจน�ในด�านมาตรฐานความปลอดภัยที่
เป�นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย�างยั�งยื่นของบีไอจี เพ�่อส�งมอบผลิตภัณฑ�และ
บริการท่ีสามารถตอบสนองความต�องการให�กับลูกค�าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายได�
อย�างแท�จริง

บี ไอจีฝ�กซ�อมแผนฉุกเฉินในกรณีรถขนส�งก�าซ LNG พลิกคว�ำ

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ�านมา หน�วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ �งแวดล�อม พร�อมทั �งทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉินของโรงงานผลิตก�าซไฮโดรเจน 
(Emergency Response Team: H2 PSA Plant) และทีมกู�ภัยรถขนส�งก�าซของ
บีไอจี ร�วมกับงานป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลมาบตาพุด จ.ระยอง จัดการ
ฝ�กซ�อมแผนฉุกเฉินและแนวทางตอบสนองภาวะฉุกเฉินกรณีรถขนส�งก�าซ LNG 
พลิกคว�ำจนเกิดการรั�วไหล สำหรับการฝ�กซ�อมแผนฉุกเฉินครั�งนี ้ เป�นผลมาจาก
ความร�วมมือระหว�างบีไอจี กับ บริษัท พ�ทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) พันธมิตร
ทางธุรกิจที่สำคัญ ตลอดจนหน�วยงานราชการต�างๆ และชุมชนที่อยู�บริเวณใกล�เคียง 
โดยผลการฝ�กซ�อมได�บรรลุตามวัตถุประสงค�ที ่ตั �งไว� ทีมงานสามารถประสานงาน
การระงับเหตุได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั�งมีความพร�อมด�านเครื่องมือ 
และความเชี่ยวชาญในภาวะฉุกเฉิกตามที่ ได�วางแผนไว�

บี ไอจีรับรางวัล Prime Minister Road Safety Award 2015

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 คุณป�ยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู�จัดการของบีไอจี
เข�ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Award 2015 ในสาขา Road Safety 
Management ท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความมุ�งมั�นในการพัฒนาเพ�อ่เป�นผู�นำด�านการจัดการ 
ความปลอดภัยทางถนนอย�างมีประสิทธิภาพจากคุณสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช�วยว�าการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะตัวแทนนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื ่อง 
ความปลอดภัยทางถนน ครั�งที่ 12 "ครึ่งทางทศวรรษ…กับการจัดการที่เข�มแข็ง" ณ 
ศูนย�นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ซึ่งบีไอจีเป�น 1 ใน 8 องค�กรภาคเอกชน
ชั�นนำที่ ได�รับรางวัลนี้ เป�นบทพ�สูจน�ถึงการเป�นผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมที่
ดำเนินธุรกิจควบคู�กับความปลอดภัยอย�างยั�งยืนและแท�จริง
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กลยุทธ�น�านน�ำสีเขียว

Green Ocean Strategy
       การใช�กลยุทธ�ทางธุรกิจท่ีเรียกว�า Blue Ocean Strategy ซ่ึงเป�น
ที่กล�าวขานกันในช�วง 5 ป�ที่ผ�านมา โดยคำนึงถึงแต�การสร�างตลาดใหม� 
หรือการสร�างและยึดอุปสงค�ใหม�เพ�ยงลำพัง รวมทั�งการมุ�งเน�นที่จะยก
ระดับการเติบโตด�วยการสร�างนวัตกรรมทางคุณค�า (Innovating Value) 
เพ�อ่หลีกหนีสมรภูมิการแข�งขันในแบบ Red Ocean อย�างไรก็ดี สถานะ
ของตลาดแบบ Blue Ocean ก็ไม�อาจดำรงอยู�ได�นาน เม่ือผู�เล�นหน�าใหม�
ต�างเห็นโอกาสเดียวกันและกระโจนเข�าสู �ตลาดใหม� ด�วยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีท่ีไม�ด�อยไปกว�ารายเดิม จนกลายเป�น Red Ocean ในท่ีสุด 
รวมถึงไม�อาจนำไปสู�คำตอบของธุรกิจในบริบทของความเป�นมิตรกับ
สิ�งแวดล�อมได� ผลิตภัณฑ�สนองตลาดใหม�ที่มีทั �งความแตกต�างและ
ต�นทุนต�ำ แต�ส�งผลกระทบเสียหายกับสิ�งแวดล�อมจะไม�เป�นท่ียอมรับของ
ผู�บริโภคด�วย เพราะจากผลสำรวจของ PSB-JWT Sustainability Poll 
พบว�าร�อยละ 49 ของผู�บริโภคตระหนักถึงการใช�ชีวิตแบบเป�นมิตร
กับสิ�งแวดล�อมแม�จะมีต�นทุนค�าใช�จ�ายเพ��มขึ้นบ�าง ซึ่งมองได�ว�าเป�น
โอกาสของธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ�ที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม 
ซึ่งไม�จำเป�นต�องมีต�นทุนต�ำเสมอไป

       กระแส CSR ที่สามารถตอบโจทย�เรื่องความยั�งยืน ได�ถูกหยิบยก
ขึ้นมาเป�นประเด็นในการเสริมสร�างขีดความสามารถทางการแข�งขัน
ทางธุรกิจ ภายใต�กรอบการพัฒนาความยั�งยืนทางคุณค�า (Sustaining 
Value) ให�คงอยู�กับธุรกิจในระยะยาว ด�วยการเติมองค�ประกอบทางด�าน
ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อมอย�างเหมาะสม

       กลยุทธ�น�านน�ำสีเขียว หรือ Green Ocean Strategy จึงเป�น
หนทางที ่จะช�วยธุรกิจยกระดับการทำงาน เพ� ่อให�ได�มาซึ ่งกำไรที ่
เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อมและโอกาสในการเข�าถึงตลาดท่ีมีความต�องการ
เรื ่องการดูแลรักษาสิ�งแวดล�อม การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั �งการตอบสนองต�อพฤติกรรมผู �บริโภคที ่มีความห�วงใยใน
ความปลอดภัย สุขอนามัยและคุณภาพชีวิต ภายใต�วิถีแห�งการบริโภค
ที่ยั�งยืนซึ่งเป�นกระแสหลักของโลกอยู�ในขณะนี้

       กลยุทธ�น�านน�ำสีเขียว แบ�งได�เป�น 2 ส�วนหลัก ได�แก� เรื่องของ 
“ระบบ” ท่ีกำกับดูแลด�วยธรรมาภิบาลสีเขียว (Green Governance) 
และเรื่องของ “คน” ที่ปลูกสร�างด�วยอุปนิสัยสีเขียว (Green Habits) 
สำหรับเรื ่องธรรมาภิบาลสีเขียว สามารถที ่จะจำแนกออกได�เป�น 
3 หมวดใหญ�ๆ ได�แก� ประสิทธิภาพในการใช�ทรัพยากร (Resource 
E�ciency) ภาระรับผิดชอบในกระบวนการ (Process Accountability) 
และประสิทธิผลในตัวผลิตภัณฑ� (Product E�ectiveness)

       ขณะเดียวกัน ในด�านของการสร�างอุปนิสัยให�กับบุคลากรก็ถือเป�น
สิ�งสำคัญท่ีจะเดินไปสู�เป�าหมายตามแนวคิด Green Ocean โดยพฤติกรรม
ท่ีควรเสริมสร�างให�กลายเป�นอุปนิสัยสีเขียว ได�แก� Rethink - Reduce - 
Reuse - Recycle - Recondition - Refuse - Return

       สุดท�ายนี้อยากจะฝากทิ�งท�ายสักนิดนึงว�า ไม�มีกลยุทธ�ใดที่ดีท่ีสุด
ที่จะสามารถบอกว�ากลยุทธ�นี้ดีกว�ากลยุทธ�นั�น กลยุทธ�ที่ดีคือกลยุทธ�
ที่สามารถนำไปปรับใช�กับองค�กรได�อย�างเหมาะสม รวมถึงต�องไม�หยุด
ที่จะพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ�อย�างต�อเนื่อง เพ�่อการตอบสนองกับ
สภาวะตลาดที่มีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและสามารถดำเนินธุรกิจได�
อย�างยั�งยืนต�อไป

Process Accountability Product
E�ectiveness

Resource
E�ciency

Green Governance System

Go Green
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       ในการทำงานเราต�างต�องการพบกับความก�าวหน�า ความสำเร็จ
ในชีวิต เราเริ�มไต�เต�าจากการเป�นพนักงาน เป�นหัวหน�า เป�นผู�จัดการ 
เป�นเจ�าของบริษัท ยิ�งข้ึนไปอยู�ในระดับสูงก็ยิ�งต�องแบกรับภาระอันยิ�งใหญ� 
คือ การบริหารจัดการงานและผู� ใต�บังคับบัญชา ให�เป�นไปในแนวทาง
ที่วางไว� อันจะนำพาบริษัทไปสู�ความสำเร็จเป�นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ 
หากแต�การท่ีผู�นำจะประสบความสำเร็จได�ต�องมีอุปนิสัยและทักษะบางอย�าง
ที่แสดงถึงภาวะผู�นำ อาทิ การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว การตื่นตัวอยู�เสมอ 
ความมุ�งมั�น ความอดทนอดกลั�น เป�นต�น

       Gary A.Yuki ได�บอกไว�ในหนังสือ Leadership in Organization 
ถึงอุปนิสัยที่มุ�งไปสู�ภาวะผู�นำ ดังนี้

สามารถปรับตัวตามสถานการณ� ได� 
       โดยอาศัยความเฉลียวฉลาด สติป�ญญาที่เฉียบแหลมแก�ป�ญหา
เฉพาะหน�าได�อย�างฉับไว ทั�งน้ีต�องหมั�นติดตามข�าวสาร ความเคล่ือนไหว
ในแวดวงธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองอย�างสม�ำเสมอ มีความต่ืนตัว
กับสภาพแวดล�อมของสังคม มีแนวคิด รู�เท�าทันกระแสสังคม

รักษาสิทธิและผลประโยชน� 
       ใช�วิธีการฑูตและการผ�อนปรน รู�จักกลวิธี ในการเจรจาต�อรอง 
มีทักษะในการพูดโน�มน�าวจูงใจ ใช�ความร�วมมือร�วมใจกัน เพราะการ
จะได�มาซ่ึงสิ�งท่ีต�องการ หากผู�นำใช�แต�ไม�แข็ง เอาแต�ใจก็จะเกิดการต�อต�าน 
ลูกน�องก็ทำเพราะจำใจ ไม�ใช�เพราะตั�งใจ การเจรจาทางธุรกิจกับบุคคล
ภายนอกมีแต�จะขัดแย�งและไม�บรรลุวัตถุประสงค� ผู �นำที ่จะประสบ
ความสำเร็จจึงต�องพูดจาด�วยความไพเราะ มีความยืดหยุ�นจึงจะสามารถ
ทำงานใหญ�ได�สำเร็จ

ตัดสินใจด�วยความเด็ดเดี่ยว 
       หลังจากการระดมความคิดของคนในทีม ผู �นำต�องเป�นคนให�
ข�อสรุปกับคนในทีมว�าจะดำเนินงานไปในแนวทางใด วิธีการเป�นอย�างไร 
ผู�นำจึงต�องกล�าตัดสินใจ อีกทั�งยังต�องมีความรอบรู� ในการทำงาน
เป�นกลุ�ม รู�จักคนในทีมเป�นอย�างดี เพ�่อที่จะสามารถมอบหมายงาน
ตามความรู�ความสามารถและความถนัดของแต�ละคนได�อย�างถูกต�อง
แม�นยำ

สามารถพ�่งพ�งซึ่งกันและกันได� 
       เมื่อเกิดป�ญหา ผู�นำต�องใช�ความสามารถในเชิงการบริหารจัดการ 
เป�นที่พ�่งให�กับลูกน�องได� มีความสามารถในการวิเคราะห�แก�ป�ญหา 
และแนะแนวทางในการแก�ไข มีวิธี ในการสอนให�ลูกน�องแก�ป�ญหาได�
ด�วยตนเอง

ความเชื่อมั�นและอำนาจที่เหนือกว�า 
       คนที่จะเป�นผู�นำต�องการการมีอิทธิพลเหนือกว�าผู�อื่น ต�องมีพลัง
ในการขับเคลื่อน มีวิสัยทัศน� มีความเชื่อมั�นในตัวเอง ลูกน�องจึงจะให�
ความนับถือและเชื่อมั�น ถึงจะมีอำนาจท�วมท�นแต�ผู�นำก็ต�องมีทักษะ
ทางด�านสังคมด�วยจึงจะเข�าถึงลูกน�องได�ดี

มุ�งมั�นและไม�ลดละ 
       กัดไม�ปล�อย เรียกว�าเมื่อรับผิดชอบงานใดแล�ว ต�องสู�ให�ถึงที่สุด 
มีความอดทนอดกลั�นต�อความเครียด ไม�มีทางเลิกล�ม หรือยอมแพ�
ง�ายๆ มีความทะเยอทะยานในความสำเร็จ รวมทั�งกระตุ�นให�ลูกน�อง
เกิดความฮึกเหิม และร�วมเคียงบ�าเคียงไหล�ฝ�าฟ�นไปด�วยกันตั�งแต�
ต�นจนจบให�ได�

       คุณสมบัติข�อไหน หรือมีจุดไหนที่พร�องไป รีบหาทางเติมให�เต็ม 
เพ�่อก�าวสู�ความเป�นผู�นำที่ประสบความสำเร็จอย�างยิ�งใหญ�อย�างที่
ใจคุณใฝ�ฝ�น

ดัดแปลงจาก http://th.jobsdb.com/th-th/articles

ทักษะและอุปนิสัยที่มุ�งไปสู�สภาวะผู�นำ
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Virtual Reality (VR)
โลกเสมือนจริงในมิติใหม�
       นวัตกรรมด�านเทคโนโลยีที ่กำลังก�าวหน�าทำให�ลักษณะการใช�
ชีวิตของเราในป�จจุบันเปลี่ยนแปลงตามไปด�วย สังเกตได�จากผู�คน
ในสังคมส�วนใหญ�ใช�ชีวิตในแบบ Digital Lifestyle คือใช�เทคโนโลยี
เข�ามามีส�วนร�วมในการดำเนินชีวิตซึ่งเทคโนโลยี ใหม�ๆ ถูกคิดค�นและ
พัฒนาอย�างต�อเนื่องเพ�่อตอบสนองความต�องการในกระแสป�จจุบัน 
และเทคโนโลยีหนึ ่งที ่กำลังมีการพูดถึงในวงการดิจิทัลมากขึ ้นคือ 
ระบบเสมือนจริง หรือ VR (Virtual Reality) ซึ่งเป�นระบบการแสดง
สื่อผสมซึ่งมีการฝ�งตัว (Immersive Multimedia) หรือความจริง
ซึ่งเลียนแบบขึ้นด�วยคอมพ�วเตอร� โดยการสร�างสภาพแวดล�อม 3 มิติ
ที ่มีการเลียนแบบสิ �งที ่จับต�องได� ในโลกจริงหรือโลกในจินตนาการ 
ทำให�ผู � ใช�งานสามารถสัมผัสการรับรู �เสมือนจริงขึ ้นมา ซึ ่งประกอบ
ไปด�วยการมองเห็น ได�ยิน และสัมผัส 

เกมคอมพ�วเตอร� ผู�เล�นสามารถจับอาวุธหรือเคร่ืองมือจำลอง ซ่ึงจะเป�น
อุปกรณ�ส�งสัญญานความเคลื่อนไหวเข�าสู�คอมพ�วเตอร� โดยสามารถ
มองเห็นภาพของการสู�รบได�แบบ 3 มิติ เสมือนอยู� ในเหตุการณ�จริง 
โดยอุปกรณ�จำลองนี้จะสามารถตอบสนองโดยการสั�น หรือมีแรงหน�วง
เมื่อเกิดการเลี้ยวโค�ง ทำให�การเล�นเกมสมจริงมากยิ�งขึ้น

ด�านการท�องเที ่ยว โดยการสร�างวีดีโอเสมือนจริง 360 องศา เพ�่อ
นำชมสถานที่ท�องเที่ยว สัมผัสมุมมองที่ดีที่สุดของห�องพัก ห�องสัมมนา 
และบรรยากาศต�างๆ ภายในโรงแรม ซึ่งจะช�วยให�ได�รับบรรยากาศ
ใกล�เคียงจริงมากที่สุดก�อนการตัดสินใจเดินทางไปท�องเที่ยว

        การพัฒนาเทคโนโลยีระบบเสมือนจริงหรือ Virtual Reality 
นับเป�นนวัตกรรมใหม�ที่ช�วยให�ผู�ใช�งานสามารถสัมผัสกับประสบการณ�
ใหม�ๆ ในอีกมิติหนึ่งที่มีความสมจริง อีกทั�งสามารถนำไปประยุกต�ใช�
กับวงการต�างๆ ในอนาคตได�อีกด�วย

       ล�าสุดค�ายเทคโนโลยีชั�นนำของโลกต�างแข�งขันกันพัฒนาอุปกรณ�
สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริงอย�างต�อเนื่อง และนำไปสู�การใช�งานใน
วงกว�างมากยิ�งข้ึนทั�งด�านการศึกษา ความบันเทิง และการท�องเท่ียว เช�น
 
ระบบการฝ�กผ�าตัดสำหรับนักเรียนแพทย� โดยใส�แว�น 3 มิติและถุงมือ
ซึ่งจะส�งสัญญาณการเคลื่อนไหวกลับไปยังคอมพ�วเตอร� ผู�สวมใส�จะ
เห็นภาพห�องผ�าตัดที ่มีเตียง เครื ่องมือ และคนไข� ที ่สร�างขึ ้นจาก
คอมพ�วเตอร� และสามารถนำเครื่องมือนั�นทำการผ�าตัดคนไข�ที่ปรากฏ
บนจอภาพ นอกจากนั�นระบบเสมือนจริงยังสามารถส�งแรงต�านเมื่อ
มีดผ�าตัดกดลงบนเนื้อคนไข�ทำให�เกิดความรู�สึกจากถุงมือได�ด�วย
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       เมืองมุยเน�ตั�งอยู�ชายฝ��งทะเลของจังหวัดบิ�ญถ�วน (Binh Thuan) 
ซึ่งอยู�ห�างจากเมืองโฮจิมินห�อดีตเมืองหลวงมาทางทิศตะวันออก ที่นี่
มีชายหาดอันเงียบสงบ ทอดยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ร�มรื ่นด�วย
ต�นมะพร�าวตลอดแนวชายหาด ชาวบ�านในพ�้นที่ยังคงวิถีชีวิตที่เรียบง�าย
มี “หมู�บ�านชาวประมง” (Mui Ne Fishing Village) ตั�งอยู�บนชายหาด
ที่เป�นโค�งเวิ�งของอ�าว นักท�องเที่ยวจะได�สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง ชม
บรรยากาศหน�าหาดยามเย็นที่เนืองแน�นไปด�วยเรือประมงท�องถิ�นและ
เรือรูปทรงตะกร�ากลมซึ่งเป�นเรือพ�้นบ�านเรียงรายตลอดแนวหาด ส�วน
ชายหาดอ่ืนๆ จะมีรีสอร�ทต�างๆ ท่ีเป�ดบริการเรียงรายตลอดแนว รวมทั�ง
ร�านอาหาร ร�านเครื่องดื่ม และบาร�จำนวนมากคอยรับรองนักท�องเที่ยว
ทั�งชาวเวียดนามและต�างชาติท่ีมาเยือน ด�วยภูมิประเทศเป�นพ�น้ท่ีชายหาด
เขตร�อน มีลมทะเลที่พัดแรงทำให�ที่นี่เป�นที่นิยมในการเล�นเครื่องเล�น
ทางน�ำอย�าง ไคต�เซิร�ฟ (Kitesurf) และวินด�เซิร�ฟ (Winsurf)

“มุยเน�” เมืองท�องเที่ยว unseen ของเวียดนาม

       เรามักคุ�นหูกับคำว�า “Unseen Thailand” แคมเปญส�งเสริมแหล�งท�องเที่ยวแปลกใหม�และน�ามหัศจรรย� ในเมืองไทยของ ททท. แต�สำหรับ
ประเทศเพ�่อนบ�านของเรานั�นก็มีสถานที่ท�องเที ่ยวแนว unseen แบบที่แปลกตาและคาดไม�ถึงด�วยเช�นกัน ในครั�งนี ้ขอพาไปทำความรู�จักกับ 
“มุยเน�” (Mui Ne) เมืองชายฝ��งทะเลทางตอนใต�ของเวียดนาม ซึ่งมีพ�้นที่ทางธรรมชาติซึ ่งจัดว�าเป�นแหล�งท�องเที่ยว Unseen ของเวียดนาม
ได�เช�นกัน
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       แฟรี่ สตรีม (Fairy Stream) อีกหนึ่งสถานที่ท�องเที่ยวซึ่งอยู�ใกล�
กับหมู�บ�านชาวประมงที่ต�องแวะเข�าไปเดินย�ำเท�าตลอดแนวลำธารเล็กๆ 
ซ่ึงกัดเซาะเนินทรายจนเป�นร�องน�ำกว�างกว�า 20 เมตร ทำให�เห็นชั�นทราย
ที่มีสีสันแตกต�างกัน หรือจะป�นขึ้นไปบนเนินทรายเพ�่อชมวิวมุมสูงก็สวย
ไปอีกแบบ

       ส�วนที่เป�นที่ ไฮไลท�หรือสถานที่ unseen ของมุยเน�นั�นก็คือ พ�้นที่
เนินทรายซึ่งถูกสร�างสรรค�จากธรรมชาติ “เนินทรายมุยเน�” (Sand 
Dunes of Mui Ne) หรือทะเลทรายซาฮาราแห�งมุยเน� ซึ่งมีอยู� 2 สีคือ 
สีขาวและสีแดง “เนินทรายขาว” (White Sand Dunes) ตั�งอยู�ทาง
ด�านเหนือของเมืองไปประมาณ 45 กิโลเมตร เป�นพ�้นที่เนินทรายสีขาว
กว�า 5 ตารางกิโลเมตร และมีทะเลสาบที่สวยงามขนาบอยู�ด�านข�าง
ที่เรียกว�า “ทะเลสาบเบ�าตรัง” (Bau Trang Lake) เป�นทะเลสาบน�ำใส
ปกคลุมด�วยดอกบัวสีสด เมื่อขึ้นไปบนยอดเนินทรายก็จะได�เห็นภาพ
สันโค�งของเนินทรายสลับตัดกับท�องฟ�าสีครามดูสวยงามไม�แพ�
ทะเลทรายจริงๆ และนอกจากชมวิวทิวทัศน�เก็บภาพสวยๆ แล�วยังมี
บริการรถ ATV ให�เช�าขับขึ้นเนินอย�างสนุกสนานสไตล�แอดเวนเจอร� 

ส�วนเนินทรายอีกแห�งหนึ่งคือ “เนินทรายแดง” (Red Sand Dunes) 
เป�นเนินทรายซึ่งอยู�ห�างจากตัวเมืองมุยเน�เพ�ยง 5 กิโลเมตร จุดเด�นของ
ทะเลทรายแดงแห�งนี้คือ สีทองของเม็ดทรายที่จะส�องประกายแวววาว
เมื ่อกระทบกับแสงของพระอาทิตย� ถ�ามาในช�วงเช�าที ่แสงแรกของ
พระอาทิตย�กระทบกับเนินทรายก็จะเห็นภาพสันทรายสีทองที ่น�า
ประทับใจอย�างยิ �ง นอกจากนั �นยังมีกิจกรรมสนุกๆ คือ การเล�น
สไลเดอร�บนสันทราย โดยจะมีกลุ�มเด็กให�เช�าสไลเดอร�บอร�ดคอยเข�ามา
ชักชวนให�ใช�บริการ ซึ่งส�วนใหญ�จะเป�นกลุ�มหนุ�มสาวที่มาเล�นกันอย�าง
สนุกสนาน

       หากใครอยากสัมผัสความเป�น unseen ของประเทศเพ�่อนบ�าน
ในอาเซียนอย�างเวียดนาม ขอแนะนำให�มาเห็นความสวยงามแปลกใหม�
ที่เกิดขึ้นจากการสร�างสรรค�ของธรรมชาติบนพ�้นที่ซึ ่งไม�คาดคิดว�า
จะมีสิ�งนี้ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� “มุยเน�” จึงเป�นสถานที่
ท�องเที่ยวอีกแห�งหนึ่งที่จะสร�างประสบการณ�ชีวิต และความประทับใจ
ใหม�ให�กับท�านได�เป�นอย�างดี

“มุยเน�” (Mui Ne) เดิมทีเป�นเพ�ยงหมู�บ�านชาวประมงเล็กๆ ของเมืองฟานเทียต (Phan Tiet) ในจังหวัดบิ�ญถ�วน 
(Binh Thuan) ทางตะวันออกเฉียงใต�ของเวียดนาม เป�นที่รู�จักและมีชื่อเสียงเนื่องจากการเกิดปรากฎการณ�ทาง
ธรรมชาติสุริยุปราคาในวันที่ 24 ตุลาคม 2538 ทำให�นักท�องเที่ยวเดินทางมาเป�นจำนวนมาก และได�สัมผัสความ
สวยงามของชายหาดและลักษณะภูมิประเทศแบบเนินทรายที่แปลกตา  
การเดินทาง : จากสนามบินโฮจิมินห� เดินทางด�วยรถยนต�ประจำทางใช�เวลาประมาณ 6 ชั�วโมง ตลอดระยะทาง 
230 กิ โลเมตร (กฎหมายการขับขี ่ของเวียดนามจำกัดความเร็วในเขตนอกเมืองไม�เกิน 80 กม./ชั �วโมง 
ส�วนในเมือง 40 กม./ชั�วโมง)
ฤดูการท�องเที่ยว : ตั�งแต�กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
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Cambodia

Vietnam

Binh Thuan

Mui Ne

Thailand
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       การติดต�อสื่อสารเป�นเรื่องที่ขาดไม�ได�ในสังคมยุคดิจิทัล ผู�คนต�าง
มีอุปกรณ�สื่อสารติดตัวอย�างโทรศัพท�มือถือ ซึ่งพัฒนาเป�นสมาร�ทโฟน
ที่มีความสามารถมากมายทั�งถ�ายรูป เล�นอินเทอร�เน็ต เล�นเกม ดูหนัง 
ฟ�งเพลง และที ่ ได�ร ับความนิยมมากก็คือ แอพพลิเคชั �นประเภท
โซเชียลเน็ตเวิร�ค (Social Network) ซึ่งสามารถติดต�อสื่อสารพูดคุย
กันได�ตลอดเวลาทั�งข�อความ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหว ทำให�คนส�วนหน่ึง
ใช�มันบ�อยมากขึ้นจนเป�นนิสัยกลายเป�นกิจวัตรประจำ และรู�สึกว�าขาด
สิ�งนี้ไม�ได� อาการเหล�านี้อาจส�งผลให�เกิดป�ญหาทางสุขภาพจิตที่เรียกว�า 
“โนโมโฟเบีย” (Nomophobia) ย�อมาจากคำว�า No-Mobile-Phone 
Phobia ซ่ึงเป�นคำศัพท�ท่ี YouGov (องค�การวิจัยของสหราชอาณาจักร) 
บัญญัติข้ึนเม่ือป� 2008 เพ�อ่ใช�เรียกอาการท่ีเกิดจากความหวาดกลัวจาก
การขาดโทรศัพท�มือถือเพ�อ่ติดต�อส่ือสาร หรืออาการขาดโทรศัพท�มือถือ
ไม�ได� ซึ่งจัดอยู�ในกลุ�มอาการวิตกกังวล เช�น ผู�ที ่มีโทรศัพท�มือถือหรือ
สมาร�ทโฟน แต�ใช�งานไม�ได�เนื่องจากอยู�ในบริเวณที่ไม�มีสัญญาณหรือ
แบตเตอร่ีหมด จะรู�สึกหงุดหงิดกระวนกระวาย บางรายอาจมีอาการเครียด 
ตัวสั�น เหง่ือออก และคล่ืนไส� สำหรับวิธีการสังเกตว�าพฤติกรรมแบบไหน
มีแนวโน�มเป�นโรคโนโมโฟเบีย ได�แก�

       •  เมื่อตื่นนอนก็เช็คโทรศัพท�เป�นอันดับแรก และก�อนนอนก็ยังคง
           เล�นโทรศัพท� เล�นเกม
       •  พกโทรศัพท�มือถือติดตัวตลอดเวลา กระวนกระวาย หงุดหงิด 
           หากโทรศัพท�มือถือไม�ได�อยู�กับตัว
       •  หมกมุ�นอยู�กับการเช็คข�อความ อัพเดทข�อมูลอยู�ตลอดเวลา 
           ชอบหยิบขึ้นมาดูบ�อยๆ แม�ไม�มีเรื่องด�วน
       •  ให�ความสำคัญเสียงเตือนโทรศัพท� และหยิบดูในทันทีจนขาดสมาธิ
           ในการทำภารกิจท่ีค�างอยู� 
 

       •  ชอบเล�นโทรศัพท�เป�นประจำในขณะที่ทำกิจกรรมอื่นในชีวิต 
           ประจำวัน เช�น ระหว�างทานข�าว ขับรถ รอรถเมล�หรือรถไฟฟ�า 
           เป�นต�น
       •  เมื่อหาโทรศัพท�ไม�เจอ จะรู�สึกตื่นตระหนกตกใจมากกว�าสิ�งของ
           อย�างอื่นหาย
       •  ใช�เวลาพูดคุยกับเพ�อ่นในโลกออนไลน�มากกว�าคุยกับเพ�อ่นท่ีอยู�
           รอบข�าง

       พฤติกรรมดังกล�าวอาจส�งผลกระทบต�อร�างกาย ทำให�เกิดอาการ
ข�างเคียงหลายอย�าง อาทิ นิ�วล็อก สายตาเสื่อมเร็ว กล�ามเนื้อที่คอ บ�า 
รวมถึงไหล�เกร็ง รวมทั�งปวดเม่ือยจากการก�มหน�าเพ�งหน�าจอเป�นเวลานาน 
อีกทั�งยังทำให�หมอนรองกระดูกที่คอเสื่อมก�อนวัยอันควร และอาจทำให�
เส�นประสาทไขสันหลังที่บริเวณส�วนคอถูกกดทับ เกิดอาการชาที่แขน 
มือไม�มีแรง เสี่ยงต�อการเกิดโรคอ�วนได�ง�ายจากการนั�งอยู�กับที่นานๆ 
 
       สำหรับใครท่ีเริ�มมีพฤติกรรมตรงในหลายๆ ข�อ ควรเริ�มปรับเปล่ียน
ตัวเองเพ�่อป�องกันโรคนี้ ด�วยการสร�างวินัยในการใช�โทรศัพท�มือถือ 
ควรใช�เท�าที ่จำเป�นและทำกิจกรรมอื่นทดแทน เช�น การอ�านหนังสือ 
การออกกำลังกาย มีปฏิสัมพันธ�กับคนรอบข�างมากกว�าการสนทนา
ผ�านทางหน�าจอโทรศัพท� รวมถึงตั �งกฎว�าจะไม�แตะโทรศัพท�มือถือ
ภายในเวลาที่กำหนด แล�วค�อยๆ เพ��มเวลาห�างมือถือให�มากขึ้น หรือ
การกำหนดให�ห�องนอนเป�นเขตปลอดมือ เท�านี้เราก็จะสามารถใช�ชีวิตใน
ยุคดิจิทัลได�อย�างปลอดภัยทั�งต�อสุขภาพร�างกายและจิตใจไปพร�อมๆ กัน

“โนโมโฟเบีย” โรคร�ายในยุคดิจิทัล
Nomophobia
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ไม�ยากเลยใช�ไหม… ถ�าทราบแล�ว ส�งคำตอบ พร�อมช่ือ-นามสกุล สถานท่ีทำงาน 
และที่อยู�ของท�านมาที่อีเมล corporate_communication@bigth.com 
ทีมงานจะคัดเลือกผู�โชคดีเพ�อ่รับรางวัล USB Card Reader ดีไซน�เก� จัดเก็บง�าย 
จำนวน 5 รางวัล 
… แล�วจะช�าอยู�ทำไม รีบตอบกันเข�ามานะครับ

1 ) วัตถุดิบหลักในการผลิตสารให�ความหวานของ บริษัท อูเอโน ไฟน� 
   เคมีคัลส� อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด คืออะไร ?
          A. มันฝรั�ง
          B. แป�งสำปะหลัง
          C. หญ�าหวาน (สตีเวีย)
          D. อ�อย

2 ) เทคโนโลยี NitroFAS™ II ถูกพัฒนาข้ึนเพ�อ่ช�วยแก�ป�ญหา
    ในเร่ืองใด ?
          A. การเกิดความร�อนสูงภายในเครื่องจักร
          B. แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส�เกิดการอ�อนตัวเนื่องจากความร�อน
          C. ตะกั�วหรือดีบุกไปจับกับออกซิเจนในอากาศทำให�เกิดออกซิเดชัน
          D. ช�วยให�เตาหลอมตะกั�วมีอุณหภูมิลดลงอย�างรวดเร็ว

มาร�วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามท�ายเล�ม
วารสาร From the Air For the Air ฉบับที่ 9 
หลังจากได�รับความรู�และสาระบันเทิงกันแล�ว
ลองดูสิว�าจะตอบคำถามกันได�รึเปล�า?
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