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          วารสาร From the Air For the Air ฉบับท่ี 12 มาแล�วครับ พร�อมกับ
อากาศที่ร�อนอบอ�าวในช�วงนี้ ทำเอาผู�อ�านหลายท�านไม�อยากจะขยับตัว
ออกไปที่ไหนเลยใช�ไหม ลองหาเครื่องดื่มเย็นๆ สักแก�วมาช�วยดับกระหาย
และเพ��มความสดชื่นสักหน�อยก็คงจะดีนะครับ

          สำหรับฉบับน้ีรวบรวมเน้ือหาอัดแน�นส�งตรงถึงผู�อ�านเช�นเคย เริ�มด�วย 
Cover Story กับรางวัลแห�งความภูมิ ใจของบีไอจีนั�นคือรางวัล Thailand 
Energy Awards 2016 ที่เพ��งได�รับมาเมื่อปลายป�ที่แล�ว โดยบีไอจีได�รับ
รางวัลดีเด�นมาครองในด�านอนุรักษ�พลังงาน ประเภทขนส�ง ต�อด�วย 
Keep in Touch คอลัมน�สัมภาษณ�ลูกค�าซ่ึงนำนวัตกรรมจากก�าซอุตสาหกรรม
มาประยุกต�ใช�ในธุรกิจซ�อมบำรุง Gas Turbines กับบริษัท อีโธสเอ็นเนอร�จี 
(ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณฐิติ เดชดำรงวุฒิ ผู�จัดการฝ�ายปฏิบัติการ 
และคุณมานพ ยั�งยืน ผู�จัดการฝ�ายผลิต ให�เกียรติแบ�งป�นความรู�เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมแขนงนี้ ตามมาด�วยบทความที่น�าสนใจในเล�ม และเกร็ดความรู�
ในแวดวงก�าซอุตสาหกรรมครับ

          ก�อนจากกัน อย�าลืมพลิกไปท�ายเล�มเพ�่อร�วมเล�นเกมชิงรางวัล
กันนะครับ ผู�อ�านท�านใดส�งคำตอบมาทาง LINE@ O�cial ของบีไอจีก็จะ
ได�รับรางวัลพ�เศษอีกด�วย รีบๆ ส�งคำตอบกันมาได�เลยครับ แล�วพบกัน
ฉบับหน�าครับผม
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       การขนส�งเป�นอีกบทบาทที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ เพราะไม�ว�า
จะเป�นอุตสาหกรรมใดก็ตาม ล�วนต�องใช�การขนส�งทั�งสินค�าและบริการ
ด�วยกันทิ�งสิ�น โดยทั�วไปแล�ว ป�จจัยในเรื่องของราคาน�ำมันที่ผันผวน
เป�นอุปสรรคต�อการบริหารจัดการต�นทุนด�านขนส�งและกระทบต�อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฉะนั�น การพัฒนารูปแบบการขนส�ง
ขององค�กรจะทำให�สามารถลดค�าใช�จ�าย ลดการใช�ทรัพยากร รวมถึง
ลดต�นทุนด�านราคาน�ำมัน อันส�งผลให�องค�กรมีศักยภาพในการแข�งขัน
ที่สูงขึ้น หากผู�ประกอบการรู�จักใช�พลังงานอย�างรู�คุณค�าก็จะช�วยลด
การใช�พลังงานของประเทศได�อย�างยั �งยืน ด�วยเหตุนี ้ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานจึงได�
ส�งเสริมองค�กรต�างๆ ให�ลดการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ โดยจัด
การประกวดการใช�พลังงานอย�างรู�คุณค�าพร�อมมอบรางวัล Thailand 
Energy Awards ให�กับองค�กรที่ประสบความสำเร็จด�านการอนุรักษ�
พลังงานและการใช�พลังงานทดแทนโดยเห็นเป�นรูปธรรม

       บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู�ผลิตและ
ให�บริการก�าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศ เป�นอีกหนึ่งองค�กร
ท่ีมีการใช�ระบบบริหารการจัดส�งก�าซเหลวให�กับลูกค�าพันธมิตรทางธุรกิจ
ผ�านรถบรรทุก อีกทั�งเป�นหนึ่งในผู�ชนะประกวดโครงการ Thailand 
Energy Awards 2016 ด�านการอนุรักษ�พลังงาน ประเภทขนส�ง 
ที ่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (พพ.) จัดขึ ้น 
โดยประยุกต�ใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ�านการบริหารจัดการด�านการ
ขนส�งอย�างมีประสิทธิภาพ อย�างไรก็ตาม แม�จะมีแนวโน�มการใช�น�ำมัน

Cover Story

เพ��มขึ้น แต�บีไอจีสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการขนส�งได�อย�าง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจัดสรรรถบรรทุกก�าซให�เหมาะสมกับปริมาณ
และการขนส�งก�าซต�อเที่ยว

       บีไอจีได�พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส�งสินค�าให�มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผ�านโครงการ “Step Change” ภายใต�ความร�วมมือของผู�บริหารไปจนถึง
พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยใช�เคร่ืองมือ Continuous Improvement 
เพ�่อวางแผนบริหารการจัดส�งสินค�า ข�อมูลเกี่ยวกับการจัดเที่ยวรถ 
เส�นทางเดินรถ และปริมาณการขนส�งในแต�ละเที่ยว รวมถึงนำระบบ  
BIG MOBY Application มาใช�ในการแจ�งแผนการจัดส�งล�วงหน�าและ
เส�นทางที่สั�นที่สุดในการขนส�งสินค�าให�พนักงานขับรถทราบ นอกจากนี้ 
ยังกำหนดให�มีการประเมินผลการดำเนินงานทั�งก�อนและหลังจัดส�ง 
โดยใช�ตัวชี้วัดที่จับต�องได�เพ�่อสามารถนำมาใช�ปรับปรุงการดำเนินงาน
ให�เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบบริหารพฤติกรรมเพ�่อการขับขี่
อย�างปลอดภัยภายใต�กฎระเบียบ และมาตรการการตรวจสอบและ
ควบคุมอย�างเคร�งครัด

       จากผลการดำเนินงานโครงการ Step Change ในช�วงป� 2556-2558 
บีไอจีสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการขนส�งได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
สามารถขนส�งสินค�าได�มากข้ึน รถบรรทุกสินค�าเหมาะสมกับขนาดบรรทุก 
จำนวนเที่ยวและระยะทางในการขนส�งลดลง ส�งผลให�สามารถลดอัตรา
การใช�น�ำมันดีเซลลงได�กว�า 3 หมื่นลิตร หรือคิดเป�นมูลค�ามากกว�า 
700,000 บาท ซึ ่งคณะกรรมการตรวจประเมินให�บี ไอจีผ�านเกณฑ�

THAILAND ENERGY AWARDS 2016
Energy-E�cient for Sustainable Future
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การประกวด Thailand Energy Awards 2016 และได�รับรางวัลดีเด�น
ด�านอนุรักษ�พลังงาน ประเภทขนส�ง ถือได�ว�าผลงานของบีไอจีมีความ
โดดเด�นจนสามารถคว�ารางวัลนี้ได�ตั�งแต�ป�แรกที่ส�งผลงานเข�าประกวด 
รวมถึงได�รับความสนใจจากคณะกรรมการ อีกทั �งได�นำสื ่อมวลชน
เข�าเยี ่ยมชมฝ�ายปฏิบัติการที่ โรงงาน 3 (BIG 3) นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี เก่ียวกับการบริหารจัดการด�านการขนส�งท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเป�นตัวอย�างในด�านการอนุรักษ�พลังงานที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (พพ.) มุ�งหวังไว�

       โครงการ Step Change จึงเป�นอีกบทพ�สูจน�ด�านการบริหารจัดการ
ระบบขนส�งก�าซอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัย ปลอดภัย ตามนโยบาย
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อม ซึ่งมีเป�าหมายให�
พนักงาน ลูกค�า ตลอดจนสังคมและชุมชนอยู�ร�วมกันได�ด�วยความ
ปลอดภัย รวมถึงการคิดค�นนวัตกรรมหรือวิธีการใหม�ๆ เพ�่อให�เกิด
การประหยัดพลังงาน การใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า และมีการปรับปรุง
กระบวนการทำงานอย�างต�อเนื่อง ส�งผลให�บีไอจีได�รับรางวัล Thailand 
Energy Awards 2016 ในฐานะผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมรายแรก
และรายเดียวของประเทศไทยที่ ได�รับรางวัลนี้ เป�นบทพ�สูจน� ในด�าน
ภาพลักษณ�ของบีไอจีในเร่ืองการประหยัดพลังงาน (Energy-E�cient) 
ได�เป�นอย�างดี สอดคล�องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจของที ่ว�า 
“We make the world more productive, energy-e�cient, and 
sustainable with In�nite Innovation from the Air”

     ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่จากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน กระทรวง
พลังงาน พร�อมด�วยสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-พลังงาน-อุตสาหกรรม เยี่ยมชม
การบริหารการจัดการระบบขนส�งของบีไอจี ที่โรงงาน 3 (BIG 3) จ.ชลบุรี ในฐานะ
หน�วยงานตัวอย�างที่ประสบความสำเร็จด�านการอนุรักษ�พลังงาน ประเภทขนส�ง 
จนสามารถลดต�นทุนด�านพลังงานและเพ��มผลกำไรให�กับหน�วยงานได�อย�างเป�น
รูปธรรม

     คุณชัยวัฒน� นิยมการ ที่ปรึกษา
อาวุโสของบีไอจี รับมอบรางวัลดีเด�น 
Thailand Energy Awards 2016 
ด�านอนุรักษ�พลังงาน ประเภทขนส�ง 
จากพลอากาศเอก ประจิน จั�นตอง 
รองนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย�การประชุม
แห�งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6 ธันาวาคม 
2559 ที่ผ�านมา 

     พลอากาศเอก ประจิน จั �นตอง รองนายกรัฐมนตรี และพลเอก อนันตพร 
กาญจนรัตน� รัฐมนตรีว�าการกระทรวงพลังงาน เข�าเยี่ยมชมบอร�ดแสดงผลงาน
ของบีไอจี โดยมีคุณกัณณพนต� รังษีธรรม ผู�จัดการอาวุโสส�วนพัฒนาการตลาด
เชิงกลยุทธ�ของบีไอจีให�การต�อนรับ
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       โดยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ�านมา คุณป�ยบุตร จารุเพ็ญ 
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ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร� สำหรับการผ�าตัด
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ภายใต�มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร� โดยคิดเป�นมูลค�า 150,000 บาท 
ซึ่งสามารถรองรับการผ�าตัดได�รวม 42 ราย

       บีไอจีตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อสังคมที่ต�องการช�วยเหลือ
แบ�งป�นแก�เด็กผู�ที่ขาดแคลนโอกาสในการรักษาจากแพทย�ผู�เชี่ยวชาญ 
จึงร�วมสนับสนุนก�าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย�สำหรับใช�ในการผ�าตัด
ของโครงการรักษ�ใจไทยผ�านมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร� เพ�่อเด็ก
โรคหัวใจพ�การแต�กำเนิดผู�ยากไร�ซึ่งมีอยู�ทั�วประเทศกว�า 8,000 คน 
โดยประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กต�องได�รับการผ�าตัดโดยด�วน มิฉะนั�น
อาจถึงขั�นเสียชีวิตก�อนวัยอันควร ทั�งนี้ ผู�ป�วยเด็กส�วนใหญ�จะอยู� ใน
ครอบครัวที่ยากจนในชนบทขาดทุนทรัพย�ในการรักษา
 
       โครงการรักษ� ใจไทยนี้ ได�เริ �มดำเนินการมาตั�งแต�ป� 2546 และ
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รายงานการสร�างวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดล�อมขององค�กรร�วมกับพนักงาน

                 โครงการ

ฝ�กอบรมการมีจิตสำนึก
ต�อสิ�งแวดล�อม

ลดการใช�พลังงาน

รีไซเคิลน�ำหล�อเย็น

ภูมิทัศน�สีเขียว

คู�ค�าสีเขียว (Green Supplier)

       วัตถุประสงค�และเป�าหมาย
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ลดใช�น�ำดิบกว�า 20 ลบ.ม. ต�อวัน
 
เพ��มพ�น้ท่ีสีเขียว 212 ตารางเมตร
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ผลสัมฤทธ์ิ

ตามเป�าหมาย

สูงกว�าเป�าหมาย

ตามเป�าหมาย
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1OPD: Operation Department (แผนกปฏิบัติการ)     2POMGA: Plant O�ce Management & General A�air (ส�วนงานบริหารสำนักงานกลางและรัฐกิจสัมพันธ�)
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พ.ศ. 2559 ของบีไอจี สะท�อนให�เห็นถึงการมุ�งมั�นท่ีจะพัฒนาธุรกิจให�เกิดความยั�งยืนในอนาคตด�วยแนวคิดของบีไอจี 
“We make the world more productive, energy-e�cient, and sustainable with In�nite Innovation from the Air”

รายงานผลกิจกรรมด�านความปลอดภัยและสิ�งแวดล�อม

                ผลการดำเนินงาน

อุบัติเหตุรถขนส�งสินค�า (ต�อล�านกิโลเมตร)

จำนวนข�อร�องเรียนด�านสิ�งแวดล�อม

2553

0.98

0

2554

0.53

0

2555

1.01

0

2556

0.35

0

2557

0.44

0

2558

0.23

0

2559

0.33

0

       ในป� 2559 ที่ผ�านมา บี ไอจีริเริ�มโครงการใหม�ๆ เพ�่อ
เสริมสร�างความสัมพันธ�ต�อสังคมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะ
ก�อให�เกิดการพัฒนาอย�างยั�งยืนในระยะยาว จนได�รับการ
รับรองและรางวัลจากหน�วยงานภายนอกมากมาย อาทิ 
รางวัลสถานประกอบการดีเด�นด�านความปลอดภัยฯ 
ระดับประเทศติดต�อกันป�ที่ 10, รางวัล Zero Accident 
Campaign ระดับทองเป�นป�ที่ 2, รางวัล CSR-DIW 2016, 
รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory), 
รางวัล Thailand Energy Awards 2016 และการรับรอง
มาตรฐานด�าน GMP & HACCP เป�นต�น โดยมีผลของการ
ดำเนินกิจกรรมส�วนหนึ่งจากโครงการต�างๆ ดังนี้ 

การพัฒนาด�านความรับผิดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม 
และคุณภาพ

รายงานผลการพัฒนาเพ� ่อความยั �งยืน พ.ศ. 2559
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       จากการประชุมสัมมนา 2016 ASEAN Iron and Steel Sustainability  
Forum ระหว�างวันท่ี 14-16 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผ�านมา ผู�เช่ียวชาญของ
บีไอจีได�มีโอกาสเข�าร�วมสัมมนาในครั�งนี้ ซึ่ึ ่งมีเนื้อหาที่ีน�าสนใจเกี่ยวกับ
แนวโน�มการใช�วัสดุเหล็กในอุตสาหกรรมก�อสร�างมาแบ�งป�นให�กับ
ผู�อ�านเก่ียวกับการเลือกใช�โครงสร�างเหล็กหรือโครงสร�างคอนกรีตสำหรับ
การก�อสร�างอาคารหรือบ�านเรือน โดยทั�วไปแล�วโครงสร�างอาคารท่ีทำด�วย
เหล็กมีการใช�งานกันมานานตั�งแต�สมัยอดีต ซึ่งส�วนใหญ�จะเป�นการใช�
ในงานก�อสร�างอาคารตึกสูงหรืองานสะพาน โดยส�วนใหญ�พบได� ใน
ต�างประเทศ แต�สำหรับในประเทศไทยส�วนใหญ�เราจะคุ�นเคยกับงานก�อสร�าง
ท่ีเป�นงานโครงสร�างคอนกรีต ซ่ึงเหตุผลหลักคือราคาของวัสดุคอนกรีตท่ี
ถูกกว�าราคาวัสดุเหล็กค�อนข�างมาก แต�ในช�วงระยะหลังท่ีผ�านมาตลาดเหล็ก
ในบ�านเราได�รับผลกระทบจากการที่เหล็กจากต�างประเทศ โดยเฉพาะจีน
และเวียดนามไหลเข�ามาตีตลาดเหล็กภายในประเทศ ราคาวัสดุเหล็กถูกลง
ทำให�ผู�บริโภคอย�างเราๆ มีทางเลือกเพ��มมากยิ�งข้ึนว�าจะเลือกใช�โครงสร�าง
เหล็ก หรือโครงสร�างคอนกรีตในการก�อสร�างดี จากการสัมมนาดังกล�าว 
คุณณัฐพล สุทธิธรรม Assistant Vice President จากบริษ ัท 
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได�เล�าถึงป�ญหาของการใช�
โครงสร�างเหล็ก หลัก ๆ ซ่ึงสามารถสรุปได� 4 หัวข�อดังน้ี คือ 1. การท่ียัง
ไม�มีมาตรฐานผลิตภัณฑ� มาตรฐานการออกแบบรวมถึงการก�อสร�าง 
2. การขาดแคลนทักษะของการออกแบบทางวิศวกรรมและการขึ้นรูป 
3. การขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และ 4. การขาดนวัตกรรม-
เทคโนโลยี ในห�วงโซ�อุตสาหกรรม โดยคุณณัฐพลได�นำเสนอแนวทาง
ในการแก�ป�ญหาดังกล�าวข�างต�นพอสังเขป แต�อย�างไรก็ตามสำหรับ
การใช�งานจริงยังคงต�องใช�เวลาอีกสักระยะในการจัดทำให�เป�นรูปเป�นร�าง
มากข้ึน ทั�งน้ี เพ�อ่เป�นแนวทางในการเลือกใช�โครงสร�างในอนาคต สามารถ
พ�จารณาข�อดี-ข�อเสียของการใช�โครงสร�างเหล็กและโครงสร�างคอนกรีต 
ดังต�อไปนี้
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ในเรื่องความแข็งแรงทนทานไม�ต�างกันนัก ยกเว�นในสภาวะอื่นๆ เช�น 
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ท่ีมีการนำเข�าเหล็กจากต�างประเทศ และการแข�งขันด�านราคาอย�างรุนแรง 
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999

ที่มา
1. Thailand Steel Construction  โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม ในงานสัมมนา 2016 ASEAN Iron and Steel Sustainability Forum
2. โครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก กับโครงสร�างเหล็ก อะไรเหมาะกับบ�านคุณ  โดย akanek_ja_ja  http://community.akanek.com/th/story/2010/10
3. รู�จักเหล็กให�ลึก ก�อนนึกสร�างบ�านโครงสร�างเหล็ก  โดย akanek_ja_ja http:// http://community.akanek.com/th/content/

ที่มา
1. Thailand Steel Construction  โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม ในงานสัมมนา 2016 ASEAN Iron and Steel Sustainability Forum
2. โครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก กับโครงสร�างเหล็ก อะไรเหมาะกับบ�านคุณ  โดย akanek_ja_ja  http://community.akanek.com/th/story/2010/10
3. รู�จักเหล็กให�ลึก ก�อนนึกสร�างบ�านโครงสร�างเหล็ก  โดย akanek_ja_ja http:// http://community.akanek.com/th/content/

ที่มา
1. Thailand Steel Construction  โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม ในงานสัมมนา 2016 ASEAN Iron and Steel Sustainability Forum
2. โครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็ก กับโครงสร�างเหล็ก อะไรเหมาะกับบ�านคุณ  โดย akanek_ja_ja  http://community.akanek.com/th/story/2010/10
3. รู�จักเหล็กให�ลึก ก�อนนึกสร�างบ�านโครงสร�างเหล็ก  โดย akanek_ja_ja http:// http://community.akanek.com/th/content/

คอนกรีตได� ไม�ยุ�งยากเช�นในอดีตอีกต�อไปแล�ว ส�วนงานโครงสร�างเหล็กนั�น
ได�เปรียบในเร่ืองการติดตั�งและร้ือถอน เน่ืองจากโครงสร�างเหล็กจะทำการ
ประกอบชิ�นส�วนจากโรงงานก�อนนำมาติดตั�งหน�างานด�วยการเชื่อมหรือ
ยึดน็อตภายในเวลาอันรวดเร็ว ทำให�สามารถควบคุมเวลาการก�อสร�าง
ได�ง�ายกว�า แต�จุดอ�อนกลับเป�นเรื ่องของทักษะฝ�มือของช�างเหล็ก
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รักษาก็มักจะทำไปเพ�่อความสวยงามไม�ใช�เพ�่อคงไว�ซึ่งความแข็งแรง 
ส�วนงานเหล็ก อย�างที่กล�าวไว�ตอนต�นว�าจุดอ�อนของโครงสร�างเหล็ก
คือเรื่องของความร�อนและสนิม ทำให�การดูแลรักษาต�องเน�นหนักไปที่
เร่ืองของการป�องกันไฟ และป�องกันการกัดกร�อนจากสนิม โดยจะต�องมี
การกำหนดเวลาในการตรวจสอบและซ�อมแซมอย�างสม�ำเสมอ โดยสรุปคือ 
โครงสร�างคอนกรีตมีวิธีดูแลรักษาได�ง�ายกว�าและถูกกว�าโครงเหล็ก 
ทั�งยังมีวิธีแก�ไขที่ไม�ยุ�งยาก รวดเร็วกว�า
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ความตื่นตาตื่นใจด�วยการเรียงต�อโครงสร�างเหล็กจนได�ผลงานการ
ออกแบบอันยอดเย่ียม เช�น สนามกีฬาแห�งชาติกรุงป�กกิ�ง (Bird's Nest 
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       ด�านสิ�งแวดล�อม 
       เหล็กถือได�ว�าเป�นวัสดุก�อสร�างที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม เนื่องจาก
ชิ�นงานเหล็กสามารถนำกลับมารีไซเคิลได� จัดเก็บรวมกองได�ง�าย สะดวกสบาย
ในการขนส�งลำเลียง ในขณะท่ีงานคอนกรีตมักทิ�งร�องรอยความสกปรก
ไว�ในบริเวณสถานที่ก�อสร�างอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� ทั�งเศษอิฐหินปูนทราย 
โคลนดินเหลวจากการขุดเจาะ ละอองฝุ�นท่ีฟุ�งกระจายไปยังบ�านเรือนและ
บริเวณใกล�เคียง สร�างมลพ�ษทางเสียงให�กับชุมชนใกล�เคียงจากเสียง
การก�อสร�าง
       
       จะเห็นว�าโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร�าง
เหล็ก มีจุดอ�อนและจุดแข็งที่แตกต�างกัน ขึ้นอยู�กับป�จจัย
ดังกล�าวข�างต�น และความเหมาะสมในหลายๆ ด�าน
ซึ่งในอนาคตแนวโน�มของการใช�โครงสร�างเหล็ก
จะเพ��มให�เห็นขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิวัฒนาการ
ทางด�านวิศวกรรม และราคาของเหล็กที่มี
แนวโน�มจะไม�แตกต�างจากคอนกรีต
อีกต�อไป
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คอนกรีตได� ไม�ยุ�งยากเช�นในอดีตอีกต�อไปแล�ว ส�วนงานโครงสร�างเหล็กนั�น
ได�เปรียบในเร่ืองการติดตั�งและร้ือถอน เน่ืองจากโครงสร�างเหล็กจะทำการ
ประกอบชิ�นส�วนจากโรงงานก�อนนำมาติดตั�งหน�างานด�วยการเชื่อมหรือ
ยึดน็อตภายในเวลาอันรวดเร็ว ทำให�สามารถควบคุมเวลาการก�อสร�าง
ได�ง�ายกว�า แต�จุดอ�อนกลับเป�นเรื ่องของทักษะฝ�มือของช�างเหล็ก
ในประเทศเราท่ีมีความรู�ความสามารถในด�านน้ียังมีจำนวนน�อยเม่ือเทียบ
กับช�างเหล็กในต�างประเทศที่คุ�ยเคยกับงานเหล็กมาก�อน

       การดูแลรักษา  
       ในส�วนของการดูแลรักษานั�น วัสดุโครงสร�างทั�งสองประเภทต�างก็ต�อง
มีการดูแลรักษาเพ�อ่ให�คงอายุใช�งาน แม�ว�าคอนกรีตได�เปรียบในเร่ืองของ
ความคงทนแข็งแรงก็ตาม โครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กก็สามารถ
แตกร�าวได� สาเหตุหลักที่ทำให�เกิดการแตกร�าวสามารถเกิดขึ้นได�หลาย
สาเหตุ เช�น การขยายและหดตัวจากอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง การทรุดตัว
ไม�เท�ากันของตัวอาคารและโครงสร�าง การรับน�ำหนักมากเกินไปของ
ตัวโครงสร�าง เกิดสนิมเหล็กเสริมภายใน เป�นต�น สำหรับวิธีการซ�อม
รอยร�าวที่ ได�รับความนิยมมากที่สุดคือ การประสานรอยร�าวด�วยกาว 
Epoxy ซึ่งมีแรงยึดเกาะคอนกรีตสูงเป�นพ�เศษ โดยส�วนใหญ�หากการ
ก�อสร�างและการใช�งานอาคารคอนกรีตเป�นไปตามมาตรฐาน การดูแล
รักษาก็มักจะทำไปเพ�่อความสวยงามไม�ใช�เพ�่อคงไว�ซึ่งความแข็งแรง 
ส�วนงานเหล็ก อย�างที่กล�าวไว�ตอนต�นว�าจุดอ�อนของโครงสร�างเหล็ก
คือเรื่องของความร�อนและสนิม ทำให�การดูแลรักษาต�องเน�นหนักไปที่
เร่ืองของการป�องกันไฟ และป�องกันการกัดกร�อนจากสนิม โดยจะต�องมี
การกำหนดเวลาในการตรวจสอบและซ�อมแซมอย�างสม�ำเสมอ โดยสรุปคือ 
โครงสร�างคอนกรีตมีวิธีดูแลรักษาได�ง�ายกว�าและถูกกว�าโครงเหล็ก 
ทั�งยังมีวิธีแก�ไขที่ไม�ยุ�งยาก รวดเร็วกว�า
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ของรูปทรงได�มากกว�าเหล็ก อีกทั�งสามารถหล�อแบบได�ตามต�องการ 
ไม�ว�าจะเป�นรูปทรงลักษณะใด แต�สำหรับเหล็กจะให�ความรู�สึกแปลกใหม�
ที่ฉีกแนวไปจากอาคารคอนกรีตที่เห็นกันอยู�ทั�วไป อีกทั�งยังเป�นเทรนด�
การออกแบบในแวดวงสถาป�ตย�โลก สถาป�ตยกรรมจำนวนไม�น�อยสร�าง
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Stadium) 

 

4

5

       ด�านสิ�งแวดล�อม 
       เหล็กถือได�ว�าเป�นวัสดุก�อสร�างที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม เนื่องจาก
ชิ�นงานเหล็กสามารถนำกลับมารีไซเคิลได� จัดเก็บรวมกองได�ง�าย สะดวกสบาย
ในการขนส�งลำเลียง ในขณะท่ีงานคอนกรีตมักทิ�งร�องรอยความสกปรก
ไว�ในบริเวณสถานที่ก�อสร�างอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� ทั�งเศษอิฐหินปูนทราย 
โคลนดินเหลวจากการขุดเจาะ ละอองฝุ�นท่ีฟุ�งกระจายไปยังบ�านเรือนและ
บริเวณใกล�เคียง สร�างมลพ�ษทางเสียงให�กับชุมชนใกล�เคียงจากเสียง
การก�อสร�าง
       
       จะเห็นว�าโครงสร�างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร�าง
เหล็ก มีจุดอ�อนและจุดแข็งที่แตกต�างกัน ขึ้นอยู�กับป�จจัย
ดังกล�าวข�างต�น และความเหมาะสมในหลายๆ ด�าน
ซึ่งในอนาคตแนวโน�มของการใช�โครงสร�างเหล็ก
จะเพ��มให�เห็นขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิวัฒนาการ
ทางด�านวิศวกรรม และราคาของเหล็กที่มี
แนวโน�มจะไม�แตกต�างจากคอนกรีต
อีกต�อไป

6



10

Keep in Touch

       ป�จจัยพ�น้ฐานท่ีสำคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมคือ “พลังงาน
ไฟฟ�า”  ซึ่งป�จจุบันมีการผลิตจากโรงไฟฟ�าทั�งของรัฐและเอกชน โดยใช�
รูปแบบเคร่ืองกำเนิดไฟฟ�าท่ีแตกต�างกันไปตามทรัพยากรและเทคโนโลยี
ที ่ ใช� ในการผลิต และหนึ ่งในรูปแบบที ่ ใช� ในโรงไฟฟ�าหลายแห�งคือ 
เคร่ืองยนต�กังหันก�าซ (Gas Turbines) คอลัมน� Keep in Touch จะพา
ท�านผู�อ�านไปรู�จักกับ บริษัท อี โธสเอ็นเนอร�จี (ประเทศไทย) จำกัด 
(EthosEnergy) บริษัทที่มีความเช่ียวชาญในด�านการซ�อมแซมใบพัด
เครื่องยนต�หรือ Gas Turbines ที่ ได�รับการยอมรับจากลูกค�าทั�งใน
และต�างประเทศมาเป�นเวลานาน โดยบีไอจี ได�รับเกียรติจาก คุณฐิติ 
เดชดำรงวุฒ ิ ผู�จัดการฝ�ายปฏิบัติการ และ คุณมานพ ยั�งยืน ผู�จัดการ
ฝ�ายผลิต ร�วมพูดคุยและให�ความรู�เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการแขนงนี้ 
ตลอดจนการประยุกต�ใช�นวัตกรรมจากก�าซอุตสาหกรรมเพ�่อให�บริการ
แก�ลูกค�า

ภาพรวมธุรกิจของอีโธสเอ็นเนอร�จี (ประเทศไทย)
 
       อีโธสเอ็นเนอร�จี เป�นบริษัทร�วมทุนระหว�างวู�ดกรุ�ปและซีเมนส� โดย
วู�ดกรุ�ป ซ่ึงเป�นผู�นำในธุรกิจด�านพลังงานเป�นผู�ถือหุ�นใหญ� คำว�า “Ethos” 
มีที่มาจากภาษากรีก หมายถึง จิตวิญญาณของวัฒนธรรม (Spirit of 
Culture) ซึ่งผู�ร�วมก�อตั�งให�ความสำคัญและยึดถือเป�นแนวทางสำหรับ
การดำเนินธุรกิจขององค�กร อีโธสเอ็นเนอร�จีกรุ�ปในต�างประเทศประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟ�าแบบครบวงจร สำหรับอีโธสเอ็นเนอร�จี 
ประเทศไทย จะให�บริการเฉพาะการซ�อมชิ�นส�วน Gas Turbines โดยมี
ลูกค�าส�วนใหญ�ร�อยละ 90 เป�นลูกค�าต�างประเทศ เช�น อเมริกา ออสเตรเลีย 
โอมาน อิสราเอล เยอรมนี บรูไน จีน และญี่ปุ�น เป�นต�น ส�วนที่เหลือเป�น
ลูกค�าในประเทศ เช�น บริษัท โกลว� พลังงาน จำกัด (มหาชน) การไฟฟ�า
ฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย (EGAT) เป�นต�น

นวัตกรรมจากก�าซอุตสาหกรรม
เพ�่อธุรกิจบริการซ�อมบำรุง Gas Turbines
บริษัท อีโธสเอ็นเนอร�จี (ประเทศไทย) จำกัด
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การทำงานของ Gas Turbines และการให�บริการซ�อมแซม

       โดยทั�วไปแล�ว ระบบการผลิตของโรงไฟฟ�ากังหันก�าซ (Gas Turbine 
Power Plant) จะใช� Gas Turbines ทำหน�าที่เป�นเครื่องยนต�หลักที่ให�
พลังงานโดยการป�อนเชื้อเพลิงเข�าไปเพ�่อการเผาไหม� พร�อมกับการอัด
อากาศความดันสูงเข�าสู�ห�องเผาไหม� ทำให�ก�าซเกิดการขยายตัวอย�างรวดเร็ว 
เกิดเป�นแรงดันอุณหภูมิสูงไปขับดันใบพัดท่ีติดกับตัวแกนหมุน (Turbine 
Rotor) ให�เคลื่อนที่ และเมื่อแกนหมุนตัดกับสนามแม�เหล็กก็จะเกิดการ
เหนี่ยวนำเกิดเป�นกระแสไฟฟ�าในที่สุด อธิบายอย�างง�าย คือ เมื่อก�าซ
ผ�านเข�าสู�ใบพัดแรกแล�ว ความร�อนจะถูกส�งต�อผ�านตัวควบคุมการไหล
ของก�าซ เพ�่อนำเข�าสู�ใบพัดส�วนที่สองหรือสามต�อเนื่องไปตามลักษณะ
ของเครื่องยนต�ที่ออกแบบไว� หลังจากนั�น พลังงานความร�อนที่เหลือ
จากก�าซจะถูกส�งไปต�มหม�อน�ำเพ�่อป�อนเข�าสู�เครื่องผลิตไฟฟ�าด�วยไอน�ำ 
(Steam Turbine) ต�อไป

       เมื่อเดินเครื่องผลิตไฟฟ�าแต�ละครั�ง Gas Turbines ต�องทำงาน
หนักจึงอาจทำให�เกิดการสึกกร�อนได� หรือในบางครั�งสิ�งแปลกปลอม
อย�างเศษทรายที่ปะปนไปกับอากาศก็อาจเข�าไปทำความเสียหายให�กับ
ใบพัดได�เช�นกัน ระบบการทำงานของเครื่องยนต�จึงต�องมีการกำหนด
รอบของการหยุดเดินเครื่องเพ�่อทำการซ�อมบำรุง (ปกติแล�ว 24,000 
ชั�วโมง) ชิ�นส�วนของใบพัดที่ต�องทำการตรวจสอบและซ�อมแซมก็จะเป�น
หน�าที่ของอีโธสเอ็นเนอร�จี ในการให�บริการ ส�วนใหญ�แล�วชิ�นส�วนของ 
Gas Turbines นั�นถูกผลิตจากโลหะผสมชนิดพ�เศษหรือซุปเปอร�อัลลอย 
(Super Alloy) มีคุณสมบัติทนความร�อนแบบเดียวกับท่ีใช�ในอุตสาหกรรม
อากาศยาน ฉะนั�น การซ�อมแซมต�องทำโดยผู�ท่ีมีประสบการณ� จำเป�นต�อง
อาศัยความรู�ทักษะความสามารถขั�นสูง เพราะถ�าหากซ�อมชิ�นงานไม�ได�
คุณภาพ ใบพัดเกิดการแตกหักหลังนำกลับไปใช�งานอาจสร�างความเสียหาย
กับตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ�าซึ่งมีมูลค�าที่สูงมาก 

แนวทางในการดำเนินธุรกิจของอี โธสเอ็นเนอร�จี

       นโยบายองค�กรเป�นสิ�งที่อีโธสเอ็นเนอร�จียึดมั�นในการทำงานมา
โดยตลอด ประกอบด�วย ความปลอดภัย (Safety) เมื ่อพนักงานมี
ป�ญหาหรือสงสัยให�หยุดปฏิบัติงานทันที และมีสิทธิ์ที่จะสงสัยผู�อื่นว�า
มีการปฏิบัติที่ ไม�ถูกต�องอาจก�อให�เกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุได� 
ซึ่งผู�ที่ถูกสงสัยก็ต�องหยุดการทำงานด�วยเช�นกัน ที่ผ�านมานั�น สรุป
รายงานเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั�นหยุดงาน หรือ TRIR (Total 
Recordable Incident Rate) ของอีโธสเอ็นเนอร�จี (ประเทศไทย) 
เป�นศูนย�มาตลอดระยะเวลา 6.4 ล�านชั�วโมงของการทำงาน ซ่ึงถือว�าดีท่ีสุด
ในกลุ�มอีโธสเอ็นเนอร�จีดัวยกัน บริการที่เป�นเลิศ (Service Excellent) 
การให�บริการจะต�องให�มากกว�าที่ลูกค�าคิดเสมอ ตัวอย�างเช�น การให�คำ
ปรึกษาในการซ�อมแซมชิ�นงานนั�น นอกเหนือจากการซ�อมแซมแบบปกติแล�ว
ลูกค�าจะได�รับข�อแนะนำเพ��มเติม เพ�่อสามารถเลือกรูปแบบการซ�อมที่
เหมาะสมตามความต�องการได� ความคุ�มค�า (Financial Responsibility) 
ในการประเมินงานนั�น ต�องยึดมั�นในเร่ืองความคุ�มค�าสำหรับลูกค�าก�อนเสมอ 
ซึ่งในบางครั�งการแนะนำให�ลูกค�าเปลี่ยนชิ�นงานใหม�อาจจะเป�นทางเลือก
ท่ีดีกว�าการซ�อมแซมก็เป�นได� ความซ่ือสัตย� โปร�งใส� (Integrity) เป�นสิ�ง
ท่ีทุกองค�กรต�องถือปฏิบัติอยู�แล�ว ทั�งกับลูกค�าและกับภายในตัวองค�กรเอง 
บุคลากร (People) สำหรับธุรกิจศูนย�ซ�อมบำรุง (Repair Shop) คนถือว�า
เป�นสิ�งที่สำคัญที่สุด พนักงานที่ ได�เข�ามาร�วมงานกับอีโธสเอ็นเนอร�จี
ต�องได�รับการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให�เป�นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยผ�านทางวัฒนธรรมองค�กรรวมถึงแบบแผนและการอบรมต�างๆ 

ความเชื่อมั�นและการให�บริการของอีโธสเอ็นเนอร�จีี
 
       จากแนวทางการดำเนินงานที่อีโธสเอ็นเนอร�จียึดมั�นในนโยบายของ
องค�กรทั�ง 5 ข�อ ทำให�ลูกค�าเกิดความไว�วางใจในบริการ เพราะลูกค�า
สามารถปรึกษาและได�รับคำแนะนำพร�อมกับชิ�นงานที่มีคุณภาพในเวลา
ที่เร็วกว�าที่อื่นๆ และในระหว�างการซ�อมแซมชิ�นงานลูกค�ายังสามารถ
ติดตามความคืบหน�าและวันที่งานเสร็จสมบูรณ�ได�อีกด�วย ซึ่งจะช�วยให�
การวางแผนการทำงานของลูกค�าคล�องตัวมากขึ้น อีโธสเอ็นเนอร�จียัง
ให�ความสำคัญต�อการดูแลชิ�นงานที่ส�งกลับเป�นพ�เศษ ด�วยการบรรจุ
หีบห�อที่แข็งแรงเพ�่อป�องกันความเสียหาย และการเลือกใช�บริษัทขนส�ง
ที่มีคุณภาพได�มาตรฐาน ทั�งหมดนี้คือสิ�งที่ยึดมั�นในการให�บริการจน
ทำให�เป�นที่ยอมรับและไว�วางใจจากลูกค�าด�วยดีตลอดมา

Gas Turbines Components
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Keep in Touch

การนำก�าซอุตสาหกรรมจากบี ไอจี ไปใช� ในกระบวนการซ�อมบำรุง 
Gas Turbines

       ก�าซจากบี ไอจีน ั �นนำมาใช�อยู � ในทุกขั �นตอนของการทำงาน 
ยกตัวอย�างเช�น การเชื่อมชิ�นงานด�วยอาร�กอนที่มีความบริสุทธิ์ การ
เชื่อมก�าซกับซุปเปอร�อัลลอยจะใช�วิธีการเชื่อมในกล�องสูญญากาศ 
(Vacuum) ซ่ึงจะต�องดูดอากาศออกก�อน หลังจากนั�นจึงปล�อยอาร�กอน
เข�าไปแทนที ่เพ� ่อให�มั �นใจว�าภายในพ�้นที ่นั �นไม�มีออกซิเจนหรือให�มี
น�อยที่สุดก�อนทำการเชื่อมงาน หรือในบางงานที่ ไม�จำเป�นต�องเชื่อมใน
สูญญากาศก็ยังต�องใช�อาร�กอนซึ่งเป�นก�าซที่หนักกว�าอากาศเข�ามาช�วย
ปกคลุมชิ�นงานในขณะทำการเชื่อมเช�นกัน 

       ภายหลังการเชื่อมชิ�นงานจะเกิดพ�้นที่ร�อนเย็นไม�เท�ากัน และเป�น
สาเหตุทำให�ชิ�นงานนั�นเกิดรอยแตก (Crack) ภายหลังได� จึงต�องทำการ
ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะเพ�อ่คลายความเครียด (Heat Treatment) 
ด�วยการอบที่อุณหภูมิสูง เพ�่อช�วยให�ส�วนที่ถูกเชื่อมและไม�ได�เชื่อมปรับ
เป�นเนื้อเดียวกัน นอกจากนั�น ในการอบชิ�นงานบางประเภทจะต�องมีการ
ควบคุมอัตราการเย็นตัวให�เร็วตามที่กำหนด ซึ่งก�าซอาร�กอนก็จะเข�ามา
ช�วยในขั�นตอนนี้อีก เพราะมีคุณสมบัติเป�นก�าซเฉื่อยไม�ทำปฏิกิริยาจึง
ไม�ทำให�เกิดออกไซด�บนผิวชิ�นงาน 

       ในบางชิ�นงานท่ีต�องการความคงทนต�ออุณหภูมิท่ีมีการเปล่ียนแปลง
สูงจะถูกนำมาทำการเคลือบผิว (Coating) เพ�่อช�วยให�งานมีคุณภาพ
มากขึ้นด�วย 2 วิธีหลักๆ คือ HVOF (High Velocity Oxy Fuel) เป�น
การเคลือบชิ�นงานโดยการยิงแป�งเคลือบ (Powder) ด�วยความเร็วสูง
ซึ่งต�องใช�ความร�อนจากก�าซช�วยให�ผงเคลือบละลายติดกับชิ�นงาน และ 
APS (Air Plasma Spray) เป�นการใช�แป�งเคลือบแบบทนความร�อนสูง 
จึงต�องใช�ความร�อนในระดับพลาสม�าละลายแป�งให�เคลือบติดบนผิวงาน 
วิธีทั�งหมดนี้จะใช�ก�าซที่แตกต�างกันไปทั�ง ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร�กอน 

และไฮโดนเจนตามความเหมาะสมในแต�ละกรณี แล�วจึงทำการอบชิ�นงาน 
(Aged Heat Treatment) เป�นขั�นตอนสุดท�าย เพ�่อให�วัสดุมีความ
แข็งแรงและพร�อมที่จะนำไปใช�งานต�อไป 

ความเชื่อมั�นหรือความประทับใจในด�านการบริการ รวมถึงผลิตภัณฑ�
ก�าซฯ ของบี ไอจีี

       สำหรับก�าซที่ ใช�จากบีไอจีมีหลากหลายรูปแบบ ทั�งการติดตั�งถัง
บรรจุก�าซเหลว (Liquid Bulk) ท�อก�าซเด่ียว (Cylinders) และท�อก�าซกลุ�ม 
(Cylinders Pack) ซึ่งบีไอจีมีระบบ BIG Telemetry คอยควบคุมและ
แจ�งเตือนปริมาณก�าซ ช�วยในการวางแผนการจัดส�งได�อย�างแม�นยำ 
ถือได�ว�าเป�นส�วนเสริมในการบริหารจัดการให�กับอีโธสเอ็นเนอร�จีได�เป�น
อย�างดี ไม�เคยเกิดป�ญหาในระหว�างการทำงาน ด�านการจัดส�งก�าซมีการ
ปฏิบัติตามขั�นตอนเพ�่อความปลอดภัยอย�างถูกต�อง ซึ่งเห็นได�จาก
พนักงานที่ทำหน�าที่จัดส�งที่ผ�านการอบรมมาเป�นอย�างดี ส�วนกรณีเมื่อ
เกิดป�ญหา บีไอจีสามารถจัดส�งทีมวิศวกรเข�ามาทำการแก�ไขได�อย�าง
รวดเร็วไม�ทำให�เกิดผลกระทบต�อกระบวนการทำงาน
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อีโธสเอ็นเนอร�จีกับประเทศไทย 4.0 

       นโยบายประเทศไทย 4.0 เป�นการเพ��มมูลค�าให�กับสินค�าหรือบริการ 
ในส�วนของอีโธสเอ็นเนอร�จีเองได�นำเทคโนโลยีเข�ามาช�วยอำนวยความ
สะดวกแก�ลูกค�า โดยพัฒนาระบบติดตามแผนการผลิตในลักษณะ
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค�กร หรือ ERP (Enterprise 
Resource Planning) หากมีการส�งงานเข�ามา ลูกค�าสามารถตรวจสอบ
ความคืบหน�าของแผนการทำงานว�าถึงขั�นตอนไหน โดยทั�วไปแล�วลูกค�า
แต�ละรายจะมีระบบ ERP ในการวางแผนการผลิตของตนเองอยู�แล�ว 
ซึ่งอีโธสเอ็นเนอร�จีได�พัฒนาให�มีการเชื่อมโยงข�อมูลเข�ากับ ERP ของ
ลูกค�า โดยเมื่อมี ใบสั�งซื้อเข�ามาลูกค�าจะได�รับรหัส (Password) คู�กับ
เลขที่ใบสั�งซื้อเพ�่อเข�าระบบ Virtual Customer Service Centre เพ�่อ
ตรวจสอบว�าชิ�นงานนั�นอยู� ในขั�นตอนไหนและจะเสร็จสมบูรณ�เมื ่อไร 
อีกทั�งสามารถออกรายงานสรุปการทำงานได�อีกด�วย ซึ่งผลตอบรับ
จากลูกค�าเป�นที่น�าพ�งพอใจอย�างมาก ป�จจุบันอีโธสเอ็นเนอร�จีกำลัง
พัฒนาระบบให�สามารถตรวจสอบไปถึงระบบการขนส�ง (Logistics) 
เพ�่อติดตามการส�งกลับชิ�นงาน รวมถึงระยะเวลาที่จะถึงปลายทาง 

บุคลากรคือส�วนสำคัญที่ทำให�อี โธสเอ็นเนอร�จีก�าวไปข�างหน�า

       ป�จจุบันทุกภาคอุตสาหกรรมมีการแข�งขันสูง ต�นทุนในการผลิต
ถูกจำกัดให�ต�องลดลงอย�างต�อเน่ือง สำหรับอีโธสเอ็นเนอร�จีได�พยายาม
พัฒนาการให�บริการเพ�อ่ส�งมอบสิ�งท่ีดีท่ีสุดให�กับลูกค�า แต�อย�างไรก็ตาม
เรื่องบุคลากรก็เป�นเรื่องที่ต�องเอาใจใส� เนื่องจากทักษะประสบการณ�
ความสามารถที่สั�งสมมาอย�างยาวนาน ถือเป�นป�จจัยสำคัญที่สุดสำหรับ
อุตสาหกรรมบริการ นอกจากนั�น วัฒนธรรมองค�กรก็เป�นอีกเรื่องที่
ต�องให�ความสำคัญ ทุกคนต�องร�วมกันสร�างเพ�่อขับเคลื่อนธุรกิจให�
เป�นไปตามแนวทางที่วางไว� อีโธสเอ็นเนอร�จีพยายามที่จะควบคุมและ
วัดประสิทธิผลของงานจากตัวพนักงานเอง (Utilization) ตัวอย�างเช�น

       สำหรับอุตสาหกรรมบริการซ�อมแซม Gas Turbines ของเครื่อง
กำเนิดไฟฟ�านั�น ถึงแม�จะเป�นส�วนเล็กๆ ของธุรกิจด�านพลังงาน แต�ก็
นับว�าเป�นส�วนสำคัญที่ช�วยป�องกันป�ญหาอื่นที่จะส�งผลเสียในวงกว�าง 
ทำให�ลูกค�าสามารถควบคุมต�นทุนในการผลิตได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งแน�นนอนว�าจะส�งผลดีต�ออุตสาหกรรมพลังงานโดยรวมเช�นกัน และ
นี ่ก็เป�นอีกครั �งที ่นวัตกรรมก�าซของบี ไอจี ได�เข�าไปมีบทบาทสำคัญ
ต�อกระบวนการทำงานในธุรกิจบริการซ�อมบำรุง ซึ ่งเปรียบเสมือน
ฟ�นเฟ�องเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปได�อย�างมั�นคง 

การพยายามเพ��มศักยภาพพนักงานให�ใช�ความสามารถเต็มขีดจำกัด  
สำหรับการผลิตอุปกรณ�หรือเคร่ืองมือบางอย�างท่ีเคยซ้ือจากต�างประเทศ
ก็พยายามค�นหา (Sourcing) ภายในประเทศที่สามารถนำมาทดแทนได� 
หรือในบางประเภทก็พัฒนาผลิตขึ้นด�วยตัวเอง ทั�งหมดนี้เป�นแนวทาง
ท่ีทำให�อีโธสเอ็นเนอร�จีสามารถดำเนินธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมบริการ
ทางด�านวิศวกรรมได�อย�างมั�นคงตลอดมา

คุณฐิติ เดชดำรงวุฒิ คุณมานพ ยั�งยืน
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Safety First

       ก�าซไนโตรเจน มีคุณสมบัติเป�นก�าซเฉื่อย จึงไม�ทำปฎิกริยากับ
สารอื่นๆ ทั�งยังไม�มีสี ไม�มีรส ไม�มีกลิ�น ไม�ก�อให�เกิดการระคายเคือง 
เมื่ออยู�ในรูปของไนโตรเจนเหลวจะมีคุณสมบัติเป�นก�าซเหลวเย็นยิ�งยวด 
หรือ Cryogenic Gas ซึ่งหมายถึง ก�าซที่มีจุดเดือดตั�งแต� -150 องศา 
เซลเซียสเป�นต�นไป ทั�งนี้ ไนโตรเจนที่ผลิตใหม�ๆ จะมีความเย็นจัดถึง 
-195.8 องศาเซลเซียส (@ 1 atm) และมีอุณภูมิสูงขึ้นเมื่อสัมผัสกับ
ความร�อน ดังนั �น เมื ่อทิ �งไว� ในอุณหภูมิห�องจึงระเหยกลับเป�นก�าซ
อย�างรวดเร็ว โดยสังเกตเห็นเป�นกลุ�มควันขาว ซ่ึงคือไอน�ำท่ีอยู�ในอากาศ
บริเวณนั �นเกิดการเปลี ่ยนสถานะเมื ่อสัมผัสกับความเย็นจัดจาก
ไนโตรเจนเหลว ด�วยคุณสมบัติของก�าซไนโตรเจนที่มีความเย็นจัดไม�ทำ 
ปฎิกริยากับสารอื่น รวมถึงไม�มีสีกลิ�นรส จึงนำไปใช�กับอุตสาหกรรม
และวงการวิจัยพัฒนาอย�างแพร�หลาย อาทิ การนำไนโตรเจนไปใช�ใน
กระบวนการผลิตท่ีเก่ียวข�องกับการไล�ความช้ืน แรงดัน หรือใช�ความร�อน 
ความเย็น ได�แก� อุตสาหกรรมป�โตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
เคร่ืองด่ืม การแช�แข็งอาหาร การข้ึนรูปพลาสติกและยาง การทำความเย็น 
การปรับแต�งโลหะ ในขณะที่การวิจัยและพัฒนา นิยมนำไปใช�เป�นสาร
เก็บรักษา หรือใช�เก็บตัวอย�างทางชีวภาพให�คงสภาพสมบูรณ� หรือ
การใช�คุณสมบัติความเย็นจัดในการทดลองโลหะชนิดต�างๆ เป�นต�น

       แม�ก�าซไนโตรเจนจะมีความปลอดภัยสูง แต�คุณสมบัติความเป�น
ก�าซจึงทำให�มีแรงดัน ประกอบกับมีอุณหภูมิเย็นจัด ดังนั�น ผู�ที่ใช�งานจึง
จำเป�นต�องมีความรู�ร�วมกับใช�เครื่องมือและอุปกรณ�เหมาะสม กล�าวคือ 
สามารถรองรับอุณภูมิเย็นจัดและแรงดันสูงได� นอกจากนี้ การทำงาน
ที่มีโอกาสสัมผัสไนโตรเจนเหลวโดยตรง ต�องสวมใส�อุปกรณ�ป�องกัน
อันตรายส�วนบุคคลท่ีเหมาะสม เช�น ถุงมือกันความเย็นจัด รองเท�านิรภัย
แว�นตานิรภัยและกระบังหน�า (Face Shield) เป�นต�น ที่ผ�านมาผู�ผลิต
ในกลุ�มก�าซอุตสาหกรรม ต�างก็ฝ�กอบรมการใช�งานก�าซอย�างปลอดภัย
ให�กับผู� ใช�งานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และโรงพยาบาลต�างๆ  

ความปลอดภัย
ในการใช� ไนโตรเจนเหลว
เป�นส�วนประกอบของอาหาร

       สืบเนื่องจากคลิปของการนำไนโตรเจนเหลวมาใช�ในการประกอบ
อาหาร ซึ่งทำให�เกิดควันสีขาวพวยพุ�งออกมาเพ�่อสร�างจุดขายให�กับ
อาหารธรรมดาๆ ในตลาด ทำให�ถูกแชร�และส�งต�อกันออกไปในโลก
ออนไลน� สร�างความสงสัยต�อผู�บริโภคในเรื่องความปลอดภัยว�าจริงๆ 
แล�วไนโตรเจนเหลวนี่กินได�หรือไม� หรือมีอันตรายอย�างไร

Photo: www.khaosod.co.th

       ดร. วิ ไลรัตน� เจริญใหม�รุ�งเรือง 
ผู�จัดการอาวุโสฝ�ายคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ�งแวดล�อม
ของ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส 
จำกัด หรือ บีไอจี ผู�ผลิตและจัดจำหน�าย
ก�าซอุตสาหกรรมอันดับหนึ ่งของ
ประเทศไทยได�ออกมาให�ข�อเท็จจริง
ในเรื่องของไนโตรเจนเหลว โดยเผยว�า

LIQUID NITROGEN

Facebook: P’Air’s ZeCe
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แต�ผู�ประกอบการร�านค�า แผงลอย ที่นำก�าซไนโตรเจนเหลวมาใช�งาน
โดยตรง ตามสถานที่สาธารณะจนเป�นภาพข�าวแล�วนั�น หากผู� ใช�งาน
ไม�ทราบข�อพ�งระวัง หรือวิธีปฎิบัติงานอย�างปลอดภัย เมื่อนำไปใช�อย�าง
รู�เท�าไม�ถึงการณ� หรือขาดการควบคุม ก็อาจก�อให�เกิดอันตรายต�อ
ตนเองหรือผู�บริโภคได�

       นอกจากการป�องกันอันตรายจากความเย็นจัดและแรงดันแล�ว 
ขั �นตอนการปฎิบัติงานเกี ่ยวกับไนโตรเจนที ่ต�องระลึกเสมอ ได�แก� 
การป�องกันภาวะอับอากาศ เนื่องจากไนโตรเจนและก�าซเกือบทุกชนิด
สามารถแทนที ่อากาศได� หากนำไปใช�งานในห�องป�ดที ่ระบบระบาย
อากาศไม�เพ�ยงพอ อาจทำให�เกิดสภาวะออกซิเจนต�ำกว�าปกติ หรือ
ภาวะอับอากาศได� กรณีที่ระดับออกซิเจนต�ำกว�าปกติไม�มากนัก อาจ
ทำให�เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส� อาเจียน แต�หากระดับออกซิเจน
ต�ำมากๆ ก็อาจถึงขั �นล�มลงหรือหมดสติ ได� ดังนั �น การใช�งานหรือ
จัดเก็บไนโตรเจนจึงต�องมีระบบระบายอากาศที ่เพ�ยงพอเหมาะสม  
นอกจากนี้ การขนส�งก็ต�องกระทำโดยผู�ที่มีความรู�ความชำนาญ ห�าม
ขนส�งในยานพาหนะที่ป�ดทึบ ห�ามวางไว�ภายในห�องโดยสาร และต�อง
ยึดรัดภาชนะให�แน�นหนา

       โอกาสที่ไนโตรเจนเหลวสัมผัสร�างกายโดยตรง ได�แก� การกระเด็น 
หรือหกรดถูกผิวหนังหรือดวงตา รวมถึงการสัมผัสโดยอ�อมคือ การ
สัมผัสท�อขณะที่มีอุณหภูมิเย็นจัด ซึ่งถ�าหากเกิดอุบัติเหตุดังกล�าวขึ้น 
ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับไนโตรเจนเหลว จะเกิดอาการไหม�เนื่องจาก
ความเย็น (Cold Burn) ทำให�ผิวหนังมีอาการไหม�คล�ายกับการสัมผัส
ความร�อนการปฐมพยาบาลเบื้องต�นจะคล�ายคลึงกับการสัมผัสสารเคมี

Liquid
Nitrogen
Wear Gloves.

WARNING

กล�าวคือ ต�องรีบลดผลกระทบจากอุณหภูมิเย็นจัด ด�วยการใช�น�ำสะอาด 
จำนวนมากๆ รดบริเวณบาดแผล เป�นเวลาอย�างน�อย 10-15 นาที 
จากนั�นให�รีบพบแพทย� เพ�่อให�การรักษาเช�นเดียวกับอาการไหม�เนื่อง
จากความร�อนต�อไป

       กระแสการนำไนโตรเจนเหลวมาเติมในอาหารเพ� ่อสร�างความ
แปลกใหม�จากควันของความเย็น เช�น การเติมไนโตรเจนเหลวลง
ในขนมก�อนเสิร�ฟให�ผู�บริโภครับประทานทันที หรือการเติมเข�าไปใน
แก�วเครื่องดื่ม อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บจากการสัมผัสความเย็นจัด
จากไนโตรเจนเหลวโดยตรง นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการจัดเก็บ
ไนโตรเจนเหลวไว�ภายในร�าน ซึ ่งอาจเป�นห�องติดเครื่องปรับอากาศ 
หากมีการรั �วไหล หรือสะสมตัวของไนโตรเจนก็อาจทำให�เกิดภาวะ
อับอากาศ ต�องมีการระบายอากาศ และเฝ�าระวังระดับออกซิเจนเป�น
ประจำด�วย ดังนั�น ผู�ประกอบการ ร�านค�า ต�องมีความรู�ความเข�าใจ
ถึงคุณสมบัติ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช�งานไนโตรเจนเหลว
เป�นอย�างดี เพ�่อป�องกันไม�ให�เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตนเองและผู�บริโภค
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       ในกระบวนการที่ยกตัวอย�างข�างต�นนั�น การใช�ก�าซไนโตรเจนที่
อุณหภูมิที่สูงกว�าสภาวะแวดล�อม (Ambient) จะให�ข�อดี ในเรื่องของ
ประสิทธิภาพการเป�าไล�สิ �งปนเป� �อนซึ ่งทำได�ดีกว�าอุปกรณ� ในกลุ�ม 
Mobile Unit โดยทั�วไปท่ีสามารถจ�ายก�าซไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิเทียบเท�า
สภาวะแวดล�อมเท�านั�น โดยเฉพาะอย�างยิ�งการนำไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิสูง
ไปใช�ในหอ หรืออุปกรณ�ที่บรรจุสารดูดความชื้น (Molecular Sieve) 
หรือสารดูดสิ�งปนเป��อน (Adsorbent) จะยิ�งเห็นประสิทธิภาพที่ดีกว�า
เม่ือเทียบกับการใช� Mobile Unit โดยทั�วไป เพราะอุณหภูมิของไนโตรเจน
ที่สูงจะช�วยทำให�การระเหยของสารไฮโดรคาร�บอนที่ถูกจับอยู�ในรูพรุน
สามารถระเหยได�ดียิ�งขึ้น เมื่อเทียบกับการเป�าไล�ที่ ใช�ก�าซไนโตรเจน
ที่อุณหภูมิต�ำ

       เพ�อ่เป�นการตอบสนองความต�องการใช�งานของลูกค�าในหลากหลาย
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย�างยิ�งความต�องการในการใช�ไนโตรเจน
ที่อุณหภูมิสูงเพ�่อการเป�าไล�ไอระเหยของไฮโดรคาร�บอนนั�น ทางบีไอจี
มีความพร�อมอย�างยิ�งในด�านการบริการทางวิศวกรรมด�วยเครื่องมือ 
Steam Vaporizer เพ�อ่ให�มีความเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค�ดังกล�าว 
โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือ Steam Vaporizer ดังนี้  

ระบบจ�ายก�าซไนโตรเจน
จากไนโตรเจนเหลวด�วยไอน�ำ

       ในอุตสาหกรรมป� โตรเลียมและป� โตรเคมี ตลอดจนโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแห�ง ล�วนนำก�าซไนโตรเจน (N2) มาใช�เป�นส�วนประกอบ
ของกระบวนการผลิตในหลากหลายวัตถุประสงค� รวมถึงการนำก�าซ
ไนโตรเจนมาใช�ในช�วงการป�ดซ�อมบำรุงระบบการผลิตโดยใช�ระบบส�งก�าซ
เคลื่อนที่ด�วนพ�เศษ (Nitrogen Express Service) อาทิเช�น
       

Photo: www.chartindustries.com

การเป�าไล� (Purging) ไอระเหยของสารไฮโดรคาร�บอนที่ตกค�างอยู�
ภายในอุปกรณ�ให�มีความเข�มข�นอยู�ในระดับท่ีปลอดภัย ท่ีผู�ปฎิบัติงาน
สามารถเข�าไปภายในหอ หรือหน�วยการผลิตต�างๆ ได�โดยไม�รับ
อันตรายจากไอระเหยของไฮโดรคาร�บอน โดยมีการใช�งานอย�าง
แพร�หลายในอุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี

การเป�าไล� (Purging) สิ �งปนเป� �อนที ่ตกค�างอยู �ภายในท�อและ
อุปกรณ�ก�อนทำการใช�งานด�วยก�าซไนโตรเจนซึ่งเป�นก�าซเฉื่อย 
(Inert Gas) เพ� ่อลดป�ญหาการปนเป� �อนของผลิตภัณฑ� ในทุก
อุตสาหกรรม

(Steam Vaporizer Unit)
Photo: www.chartindustries.com
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       ทั �งนี ้ บี ไอจีมั �นใจว�าด�วยประสิทธิภาพของเครื ่องมือ Steam 
Vaporizer รวมถึงการบริการด�านวิศวกรรมด�วยความเป�นเลิศของ
ทีมวิศวกรจะสามารถตอบสนองต�อความต�องการของลูกค�า ทีมงานที่
พร�อมให�คำปรึกษา และแก�ป�ญหาเฉพาะหน�าท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความสามารถ
ในการบริการที่ครบวงจรของระบบการผลิตโดยใช�ระบบส�งก�าซเคลื่อนที่
ด�วนพ�เศษ (Nitrogen Express Service) ที่จะช�วยเสริมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต และลดช�วงระยะเวลาหยุดซ�อมบำรุงได�ดียิ�งขึ้น

       หมายเหตุ ข�อมูลด�านบนอาจมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยู�กับความสามารถ
และป�จจัยในการดำเนินงานในแต�ละงาน นอกเหนือจากความพร�อมของ
อุปกรณ� บีไอจีให�ความสำคัญกับการลดระยะเวลาในการจัดหาอุปกรณ�
และการติดตั�ง รวมทั�งความพร�อมของทีมงานที่เป�นหน�วยงานบริการ
หน�างานที่จะสามารถให�บริการแม�เป�นการบริการที่เร�งด�วนโดยทางบีไอจี
มีความเข�าใจและให�ความสำคัญในเร่ืองระยะเวลาท่ีลูกค�าจะต�องสูญเสียไป
ในช�วงเวลาที่มีการป�ดซ�อมบำรุงประจำป� หรือแม�แต�การป�ดซ�อมบำรุง
ในกรณีฉุกเฉิน 

สอบถามข�อมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับการบริการทางวิศวกรรม
ด�านระบบส�งก �าซเคลื ่อนที ่ด �วนพ�เศษ กร ุณาติดต�อ
คุณพ�ชญา อาจารยางกูร หมายเลขโทรศัพท� +66 2685 6789 
ต�อ 6772 หรืออีเมล PichayaA@bigth.com

Steam Vaporization               10,000  Nm3/hr

Temperature               40 ํC

Max Delivery Pressure            28  barG

Service                Nitrogen

Vaporizer                Saturated Steam 3 BarG. 
               
Portable Tanks              5,000  Gallon

(Not Over 8 BarG)

NITROGEN EXPRESS SERVICE



18

Packaged Gases i-CARE  

การใช�และการซ�อมบำรุงภาชนะบรรจุก�าซทนความดัน
แบบไม�มีตะเข็บฯ อย�างปลอดภัย

       หากกล�าวถึงภาชนะบรรจุก�าซทนความดันแบบไม�มีตะเข็บ หรือ
ส�วนใหญ�ท่ีเราเรียกกันติดปากสั�นๆ ว�าท�อก�าซนั�น  หมายถึงถังเหล็กกล�า 
รูปทรงกระบอกแบบไม�มีตะเข็บเพ� ่อใช�สำหรับบรรจุและขนส�งก�าซ 
ในการเลือกใช�ภาชนะบรรจุก�าซนั�น จำเป�นต�องพ�จารณาคุณสมบัติ
ของก�าซท่ีจะนำมาบรรจุเป�นสำคัญ โดยก�าซอุตสาหกรรมบางชนิดมีฤทธ์ิ
กัดกร�อนสูง (Corrosive Gas) มีความเป�นพ�ษ (Toxic Gas) ซึ่งเป�น
อันตรายต�อสุขภาพร�างกายของคนเรา ดังนั�น ภาชนะบรรจุและอุปกรณ�
ที ่เกี ่ยวข�องกับการใช�งานต�องมีความปลอดภัย ผลิตมาจากวัสดุที ่
สามารถป�องกันการรั�วไหลของก�าซและทนต�อการกัดกร�อนได�ดี

       บีไอจีในฐานะผู�นำนวัตกรรมด�านก�าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการใช�งานท�อก�าซของ
ผู�ปฏิบัติงานจึงได�ยึดถือและปฏิบัติตามข�อกำหนด มอก.358-2551 
อย�างเคร�งครัด ดังรายการต�อไปนี้

     บรรจุก�าซแต�ละชนิดตามอัตราส�วนความดันใช�งาน ความดันทดสอบ
     ให�เป�นไปตามข�อกำหนดของท�อก�าซ (Design Drawing) หรือท่ีระบุ
     บนคอท�อก�าซ (Cylinder Identi�cation)

     ห�ามนำท�อก�าซพ�ษไปบรรจุก�าซชนิดอื่นๆ หรือบรรจุก�าซชนิดอื่นๆ 
     ในท�อที่ใช�บรรจุก�าซพ�ษ

     ภายหลังการบรรจุก�าซแล�ว ต�องตรวจสอบการรั�วซึมทุกครั�ง และห�าม
     จำหน�ายจ�ายแจกท�อก�าซที่รั�วซึม

     เลือกใช�ลิ�นและกลอุปกรณ�นิรภัยแบบระบายตามมาตรฐานที่ยอมรับ
     ว�ามีความปลอดภัยเพ�ยงพอ

     ห�ามใช�ท�อก�าซท่ีไม�ทราบประวัติการใช�งานจนกว�าจะได�รับการตรวจสอบ
 
     ท�อก�าซทุกท�อต�องได�รับการตรวจสอบทุกๆ 5 ป� หากตรวจสอบแล�ว
     พบว�ามีข�อบกพร�องรายการใดรายการหนึ่ง ห�ามนำท�อก�าซนั�นมาใช�
     บรรจุก�าซ
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       เมื่อเราใช�งานท�อก�าซมาถึงระยะเวลาหนึ่ง ท�อก�าซจำเป�นต�องได�รับ
การดูแล ตรวจสอบ และซ�อมบำรุง เฉกเช�นเดียวกับรถยนต�ท่ีต�องเข�ารับ
การตรวจสภาพและซ�อมบำรุงตามกำหนดระยะเวลาหรือระยะทาง ทั�งนี้ 
เพ�่อความปลอดภัยสูงสุดของผู� ใช�งาน เป�นการลดความเสี่ยงซึ่งอาจ
ก�อให�เกิดความสูญเสียที่เป�นอันตรายต�อชีวิตและทรัพย�สินได� ดังนั�น 
การตรวจสอบภาชนะบรรจุก�าซจึงเป�นสิ�งสำคัญที่ต�องคำนึงถึงเช�นกัน

       โดยภาชนะบรรจุก�าซทนความดันสูงแบบไม�มีตะเข็บที่ความจุไม�เกิน 
150 ลูกบาศก�เดซิเมตรทุกท�อ จำเป�นต�องได�รับการตรวจสอบทุกๆ 5 ป� 
ตามข�อกำหนดนั�น หมายความรวมไปถึงท�อก�าซเปล�าที่จะนำมาใช�ใน
การบรรจุก�าซ ท�อก�าซที่อยู�ในระหว�างการใช�งาน และท�อเต็มที่บรรจุก�าซ
มาเป�นระยะเวลานานเกินกว�า 5 ป� ทั�งนี้ เนื่องจากท�อก�าซอาจเกิดการ
เสื่อมสภาพ หรือเกิดการปนเป��อน ทำให�ก�าซไม�บริสุทธิ์จึงไม�เหมาะสม
ท่ีจะนำมาใช�งานอีกต�อไป ดังนั�น เพ�อ่ความปลอดภัยในการใช�งาน รวมถึง
คุณภาพและปริมาณของก�าซที่เต็มเป��ยม จึงต�องนำท�อก�าซดังกล�าว
มารับการตรวจสอบตามขั�นตอน

       ในการตรวจสอบท�อก�าซนั �น เจ�าหน�าที ่ท ี ่ม ีความชำนาญของ
หน�วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก�าซที ่ ได�รับอนุญาตจากกรมโรงงาน 
จะทำการเตรียมท�อก�าซด�วยการทำความสะอาด และปล�อยก�าซออก
จากท�อก�าซให�หมดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป�นหลัก เนื่องจากอาจ
เกิดอันตรายจากก�าซแต�ละชนิดที่บรรจุอยู�ภายในท�อก�าซนั�น โดยบีไอจี
มีหน�วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก�าซตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ท่ีมีความรู�และความเช่ียวชาญเป�นอย�างดี ทำให�มั�นใจได�ว�าท�อก�าซท่ีลูกค�า
ใช�งานอยู�นั �น ได�มาตรฐานและมีความปลอดภัยต�อการใช�งาน เพราะ
ความปลอดภัยถือได�ว�าเป�นหัวใจหลักของการปฏิบัติงาน

       กรณีที่พบว�าท�อก�าซดังกล�าวมีข�อบกพร�อง ไม�ผ�านเกณฑ�การ
ตรวจสอบตามรายละเอียดข�างต�น จะต�องถูกทำลายเพ�่อป�องกันการนำ
กลับมาใช�งานใหม� และสำหรับท�อก�าซที่ผ�านเกณฑ�การตรวจสอบ จะนำ
มาทำเครื่องหมายและฉลากใหม� ด�วยการตอกชื่อ หรือเครื่องหมายของ
หน�วยงานที่ทำการตรวจสอบท�อ พร�อมเดือน ป� ที่ทำการตรวจสอบ
ด�วยความดันไฮดรอลิกที่บริเวณคอท�อก�าซอย�างชัดเจน โดยหน�วยงาน
ตรวจสอบจะทำการเก็บรักษาผลการตรวจสอบท�อเป�นระยะเวลาอย�างน�อย 
5 ป� ซึ่งสามารถสอบกลับได� ทำให�มั�นใจได�ว�าท�อก�าซดังกล�าวสามารถ
นำกลับมาบรรจุก�าซได�อย�างปลอดภัย

รูปภาพเครื่องมือและอุปกรณ�ทดสอบด�วยความดันไฮดรอลิกแบบไม�มีถังน�ำ

มาตรความดัน สเกลวัด หลอดแก�ววัดระดับ

ลิ�น

ลิ�น

ถังก�าซทดสอบ

เครื่องสูบน�ำ

ทางน�ำออก

ทางน�ำเข�า

ถังน�ำช�วย

“ความปลอดภัย”

ถือได�ว�าเป�นหัวใจหลักของการปฏิบัติงาน

1.  การชั�งน�ำหนักท�อก�าซ

2. การตรวจพ�นิจภายนอก เช�น ตรวจรอยสนิม รอยบุบและข�อบกพร�อง 
    ต�างๆ ของท�อก�าซ โดยเน�นที่บริเวณก�นท�อก�าซ และรอยต�อระหว�าง
    ตัวท�อก�าซกับฐานท�อ

3. การตรวจพ�นิจภายในท�อก�าซ เพ�่อตรวจสอบสภาพผิวภายในของ
    ท�อก�าซ

4. การทดสอบด�วยความดันไฮดรอลิก โดยท�อก�าซที่จะทดสอบด�วย
    ความดันไฮดรอลิกนั�น ต�องเป�นท�อที่ผ�านการตรวจพ�นิจภายนอก 
    และภายในมาเรียบร�อยแล�ว โดยจะทดสอบด�วยแรงดันน�ำ (Hydrostatic  
    Test)

ขั�นตอนการตรวจสอบภาชนะบรรจุก�าซฯ
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Attention Please

ผู�บริหารและพนักงานบี ไอจีร�วมบริจาคทุนการศีึกษาให�กับ 
รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ�พัทยา

       เมื ่อวันที ่ 16 ธันวาคม 2559 ที ่ผ�านมา คุณป�ยบุตร จารุเพ็ญ 
กรรมการผู�จัดการ นำคณะผู�บริหารและพนักงานบีไอจี มอบทุนการศึกษา
มูลค�า 100,000 บาท พร�อมข�าวสารจำนวน 1 ตัน ให�กับคุณชิด สุขหนู 
ผู�อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ�พัทยา ในพระราชูปถัมภ�ฯ 
จ.ชลบุรี สำหรับการดำเนินกิจกรรมต�างๆ ของโรงเรียน พร�อมชมการ
แสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียน รวมทั�งทำกิจกรรมสันทนาการ
และเลี้ยงอาหารกลางวันแก�น�องๆ นักเรียนร�วมกัน การเป�นส�วนหนึ่ง
ในกิจกรรมที่มีส�วนรับผิดชอบต�อสังคมของผู�บริหารและพนักงานบีไอจี
ครั�งน้ี มุ�งหวังให�น�องๆ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตการศึกษาท่ีดีและมีความสุข
ในการดำรงชีวิตได�อย�างแท�จริง

บีไอจีจัดงานอบรมการใช�งานท�อก�าซและถัง PLC อย�างปลอดภัย 
ประจำป� 2559 
 
       บีไอจีจัดงานอบรมให�ความรู�กับลูกค�าผู�ใช�งานก�าซจากผลิตภัณฑ�
ก�าซแบ�งบรรจุ (Packaged Gases) ในหัวข�อ “การใช�งานท�อก�าซและถัง 
PLC อย�างปลอดภัย” เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2559 ท่ีผ�านมา ณ NPC S&E 
จ.ระยอง โดยมีการบรรยายให�ความรู�เกี่ยวกับก�าซอุตสาหกรรรมและ
การใช�งานก�าซในรูปแบบภาชนะบรรจุชนิดต�างๆ พร�อมทั�งสาธิตการใช�งาน
และเน�นย�ำข�อควรปฏิบัติต�างๆ เพ�่อให�ผู�ปฏิบัติงานสามารถนำความรู�ที่
ได�รับไปใช�จริงได�อย�างถูกต�องและมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งได�รับความ
สนใจและเสียงตอบรับจากลูกค�าชั�นนำเป�นอย�างดี 

บี ไอจีร�วมสนับสนุนและบรรยายในงานประชุม ASEAN Glass 
Conference ครั�งที่ 40 

       บีไอจีสนับสนุนการจัดงานประชุม ASEAN Glass Conference 
ครั�งท่ี 40 ซ่ึงจัดข้ึนโดย ASEAN Federation of Glass Manufacturers 
(AFGM) ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ� ระหว�างวันที่ 
17-20 ตุลาคม 2559 ที ่ผ�านมา โดยมี Mr. Richard Huang, Asia 
Glass Industry Manager จากแอร�โปรดักส�แอนด�เคมิคัลส�เป�นตัวแทน
การบรรยายในหัวข�อ “Full Oxy-fuel Glass Furnace Conversions 
in Asia” ให�กับผู�เข�าร�วมการประชุมฯ ในฐานะผู�ผลิตและให�บริการก�าซ
อุตสาหกรรม อีกทั�งเป�นผู�นำในเอเชียด�านการประยุกต�ใช�นวัตกรรมก�าซ
ออกซิเจนเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการเผาไหม�แก�วและกระจก
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       เนื่องจากผู�เขียนได�มีโอกาสอ�านหนังสือ “พลังงานเพ�่อความเข�าใจ 
ใช�อย�างรู�คุณค�า พัฒนาสู�ความยั�งยืน” ของสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห�งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จึงอยากนำเรื่องราว
บางช�วงบางตอนท่ีน�าสนใจจากหนังสือเล�มน้ีท่ีพูดถึงเก่ียวกับพลังงานมาให�
ทุกคนอ�านกัน เพราะหนังสือมีจุดประสงค�ที่ต�องการให�ทุกคนเข�าใจเรื่อง
พลังงานได�ง�ายๆ และใช�อย�างรู�คุณค�า เพ�อ่การพัฒนาสู�ความยั�งยืนต�อไป

       พลังงานไม�ใช�แค�น�ำมัน และในเวลาเดียวกัน น�ำมันก็ไม�ใช�พลังงาน
เพ�ยงรูปแบบเดียว พลังงานเป�นคำไทยที่ผสมกันขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ 
“พลัง” และ “งาน” หมายถึง พลังต�างๆ ที่นำมาใช�ให�เกิดเป�นงาน ดังนั�น
พลังงานจึงไม�ใช�มาจากเพ�ยงแค�น�ำมันที่ ใช�เติมให�รถวิ�งได� แต�หมายถึง
พลังงานหลายอย�าง เช�น ไฟฟ�า น�ำมัน ถ�าน ฟ�น และยังรวมไปถึงสิ�งอ่ืนๆ 
ที่ทำให�เกิดงานได�อีก เช�น ลม (เอามาหมุนกังหันวิดน�ำเข�านา หรือเอามา
ป��นไฟ) หรือแสงอาทิตย� (เอามาต�มน�ำให�ร�อน หรือเอามาผลิตพลังไฟฟ�า
โดยตรง) เป�นต�น

       ลองคิดดูสิว�าอะไรจะเกิดข้ึน เราคงอยู�กันอย�างยากลำบาก บ�านเมือง
คงจะอยู�ไม�ได� ถ�าไม�มีพลังงานมาให�ใช� พลังงานจึงเป�นสิ�งจำเป�นสำหรับ
การดำรงชีวิตของทุกคน ไม�ว�ามั�งมีหรือยากจน ไม�ว�าอยู� ในเมืองหรือ
ชนบท ไม�ว�าอยู�บนคอนโดมิเนียมกลางกรุง หรือในกระต�อบปลายนา 
รัฐจึงถือเป�นหน�าที่ที่ต�องจัดหาพลังงานมาให�ประชาชน

       •  พอเพ�ยงที่จะใช� ไม�ใช�วันนี้มี พรุ�งนี้ไม�มี หรือไฟติดๆ ดับๆ
       •  ราคาไม�แพง
       •  คุณภาพดี มีมลพ�ษน�อย
       •  เหมาะสมกับความต�องการ มีทั�งแบบสำเร็จรูป เช�น ไฟฟ�า น�ำมัน
          เติมรถ หรือก�าซหุงต�ม หรือแบบไม�สำเร็จรูป เช�น ฟ�น กากอ�อย
          (ชานอ�อย) น�ำ (ไหลจากเข่ือนหรือน�ำตกมาหมุนกังหันเพ�อ่ป��นไฟ)

พลังงานแบ�งออกเป�น 2 ประเภทใหญ�ๆ คือ
พลังงานใช�แล�วหมด หรือที่นักวิชาการเรียกกันว�าพลังงานสิ�นเปลือง 
หรือพลังงานฟอสซิล ได�แก� น�ำมัน รวมทั�งหินน�ำมัน ทรายน�ำมัน ถ�านหิน 
และก�าซธรรมชาติ ท่ีเรียกว�าใช�แล�วหมดก็เพราะหามาทดแทนไม�ทันการใช� 
พลังงานพวกนี้ปกติแล�วจะอยู�ใต�ดิน ถ�าไม�ขุดขึ้นมาใช�ตอนนี้ ก็เก็บไว�ให�
ลูกหลานใช�ได�ในอนาคต บางทีจึงเรียกว�าพลังงานสำรอง

พลังงานใช� ไม�หมด หรือพลังงานหมุนเวียน ได�แก� ไม� กระดาษ ฟ�น แกลบ 
กากอ�อย (ชานอ�อย) ชีวมวล (เช�น มูลสัตว� และก�าซชีวภาพ) น�ำ (จากเข่ือน
ไหลมาหมุนกังหันป��นไฟ) แสงอาทิตย� (ใช�เซลล�แสงอาทิตย�ผลิตไฟฟ�าได�) 
ลม (หมุนกังหันลมผลิตไฟฟ�า) และคลื่น (กระแทกให�กังหันหมุนป��นไฟ) 
และที่ว�าใช�ไม�หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได� เช�น ปลูกป�าเอาไม�มา
ทำฟ�น หรือปล�อยน�ำจากเขื่อนมาป��นไฟแล�วไหลลงทะเล กลายเป�นไอ 
และเป�นฝนตกลงมาสู�โลกอีก หรือแสงอาทิตย�ที่ ได�รับจากดวงอาทิตย�
อย�างไม�มีวันหมดสิ�น ดังนี้เป�นต�น

       ฉบับหน�ามาติดตามกันต�อว�าแหล�งที่มาของพลังงานที่สำคัญของ
ประเทศไทยมีอะไรบ�าง และถึงเวลาแล�วหรือยังท่ีทุกคนจะหันมารู�รักษ�และ
ตระหนักถึงพลังงานไทยกันอย�างจริงจังเสียที

มีพลังเยอะ แต� ไม� ใช�งาน ก็… ไม�มีงาน 

น�ำมัน… ไม�เอาไปเติมรถ ถ�านหิน… ไม�เอามาผลิตไฟฟ�า ก็… ไม�มีงาน

พลังงานไทยใช�อย�างรู�ค�า เพ�่อการพัฒนาที่ยั�งยืน (ตอนที่ 1)
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Just so you know

       “หากคุณต�องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพ�ยงเล็กน�อย 
จงเปลี่ยนที่พฤติกรรม แต�หากคุณต�องการเปลี่ยนแปลง
ครั�งยิ�งใหญ� จงเปลี่ยนที่กรอบความคิด”
                                                                 Stephen R. Covey

       กรอบความคิดแบบป�ดตาย (Fixed Mindset)

มุมมองเรื่องความสามารถ:
       เชื่อว�าความสามารถเป�นเรื่องของพรสวรรค� เปลี่ยนแปลงไม�ได� 
ฉะนั�น การพยายามเปล่ียนสิ�งท่ีเปล่ียนไม�ได�นั�นจึงเป�นเร่ืองท่ีไร�สาระมาก 
นิยมทำอะไรแบบเดิมตามความเคยชิน ไม�พร�อมเรียนรู�สิ�งใหม�หรืออะไร
ก็ตามท่ียุ�งยากซับซ�อน เพราะตีกรอบตัวเองว�าศักยภาพของคนเรามีจำกัด 
เราทำได�เท�าที่ศักยภาพเรามี งานอะไรที่ยากๆ อย�าเอามาให�แตะเด็ดขาด

มุมมองเรื่องอุปสรรค:
       ท�อแท�และหมดกำลังใจ ทำไมชีว ิตมีแต�อุปสรรคเต็มไปหมด 
พยายามหลีกเล่ียงและอยากจะเดินหนีออกจากป�ญหาให�เร็วท่ีสุด เพราะ
กลัวว�าความล�มเหลวจะทำให�คุณค�าในตัวเองลดลง คนกลุ�มนี้จึงไม�กล�า
เอาตัวเองออกจาก Comfort Zone เพราะกลัวความผิดพลาดท่ีตัวเอง
ไม�สามารถรับมือได� กลัวการถูกวิพากษ�วิจารณ� และจะเอาแต�โทษตัวเอง
ว�าไร�ความสามารถ

คำพูดติดปาก:

       เปลี่ยนกรอบความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
       Carol Dweck พบว�า คนที่มีกรอบความคิดแบบเป�ดกว�างจะมี
  โอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว�า เพราะในขณะท่ีคนท่ีมีกรอบ
  ความคิดแบบป�ดตายพอใจท่ีจะหยุดนิ�งอยู�กับท่ี พวกท่ีมีกรอบความคิด
  แบบเป�ดกว�างก็จะพัฒนาตัวเองอย�างไม�หยุดยั�ง เพราะเช่ือว�าศักยภาพ
  เป�นสิ�งท่ีพัฒนาได�และไร�ขีดจำกัด ไม�มีใครเก�งตั�งแต�เกิด แต�เก�งข้ึนได�
  เพราะเรียนรู�จากการลงมือทำและความผิดพลาด

       การสร�างกรอบความคิดแบบเป�ดกว�าง (Growth Mindset) 
อาจจะไม�ใช�เรื่องง�ายที่ทำได�ชั�วข�ามคืน หากแต�ต�องใช�ความพยายาม
และความกล�าที่จะเดินออกมาจากกรอบความคิดแบบเดิม แล�วมาลอง
ทำสิ�งใหม�ที่ท�าทายขีดจำกัดของตัวเอง บอกลาคำว�า ‘ทำไม�ได�’ ไปซะ 
เพราะแค�วันนี้เท�านั�นที่เรา ‘ยังทำไม�ได�’ แต�เมื่อพยายามมากพอ วันหน�า
ก็ย�อมต�อง ‘ทำได�’ อย�างแน�นอน

‘เป�ดกว�าง’ หรือ ‘ป�ดตาย’
กรอบความคิดไหนที่ใช�คุณ

“ทำได�ช�า ก็ไม�ได�แปลว�าจะทำไม�ได�”
“หากพยายามมากพอ ก็ไม�มีอะไรที่เป�นไปไม�ได�”

“ลองสักตั�งแล�วกัน ถ�าพลาด ก็ถือว�าเป�นประสบการณ�”
“ถ�าคนอื่นทำได� ทำไมฉันจะทำไม�ได�”

       เราเคยเช็คกรอบความคิดของตัวเองกันบ�างไหม? Stephen R. 
Covey นักจิตวิทยาและผู�เขียนหนังสือ The Seven Habits of Highly 
E�ective People กล�าวว�า กรอบความคิดคือการมองโลกผ�านมุมมอง
และประสบการณ�ตนเองเป�นเสมือนแผนที่ ในใจ ซึ่งส�งผลต�อสิ�งต�างๆ 
ในชีวิต หนังสือ Mindset: The New Psychology of Success ของ 
Carol Dweck นักวิจัยและพัฒนาด�านจิตวิทยาแห�งมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร�ดแบ�งกรอบความคิดออกเป�น 2 ประเภท คือ กรอบความคิด
แบบเป�ดกว�าง ( Growth Mindset) และกรอบความคิดแบบป�ดตาย (Fixed 
Mindset) ซึ่งส�งผลต�อมุมมองและการกระทำที่แตกต�างอย�างน�าสนใจ

       กรอบความคิดแบบเป�ดกว�าง (Growth Mindset) 

มุมมองเรื่องความสามารถ:
       เชื่อว�าความสามารถเป�นสิ�งที่เรียนรู�และสร�างได� เชื่อในศักยภาพ
ของคน เชื ่อว�าคนเราเปลี่ยนแปลงได�พัฒนาได� แม�จะช�าเร็วต�างกัน 
พัฒนาช�าก็ ไม�ได�หมายความว�าทำไม�ได� คนกลุ�มนี้พร�อมที่จะเป�ดใจ
เรียนรู�สิ�งใหม�ๆ อยู�ตลอดเวลา เรื่องไหนยิ�งยาก ยิ�งท�าทาย ยิ�งสนุก 
อะไรที่ง�ายๆ ซ�ำๆ เป�นเรื่องน�าเบื่อที่สุด

มุมมองเรื่องอุปสรรค:
       นี่เป�นโอกาสทองที่จะได�เรียนรู�และพัฒนาตัวเองเพราะทุกอย�าง
คือสิ�งที่สามารถเรียนรู�และพัฒนาปรับปรุงได�อยู�แล�ว ความพยายาม
และทุ�มเทคือหนทางแห�งการฝ�กฝนทักษะชั�นยอด

คำพูดติดปาก:

 “ทำได�แค�น้ีแหละ ก็ไม�ถนัดน่ีนา”   “ความสามารถของเราไม�น�าจะถึง”
“ถ�าทำพลาดข้ึนมา ต�องตายแน�ๆ ”   “ถ�าทำไปไม�ดี ต�องโดนด�าแน�นอน”
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       และเน่ืองจากเป�นโครงการท่ีต�องลงทุนมหาศาลการได�รับการสนับสนุน
ด�านเงินทุนก็เป�นป�จจัยสำคัญท่ีจะทำให�โครงการน้ีเป�นผลสำเร็จได� ล�าสุด 
Hyperloop One ประกาศจับมือกับ The Dubai Roads and Transport 
Authority หรือ RTA ซึ่งเป�นหน�วยงานที่ดูแลด�านการคมนาคมขนส�ง
ของดูไบ ร�วมกันพัฒนาและนำระบบการคมนาคมขนส�งแบบไฮเปอร�ลูป 
(Hyperloop) ติดตั�งเพ�่อใช�งานเชิงพาณิชย�เป�นครั�งแรกของโลก โดย
เช่ือมการเดินทางระหว�างเมืองดูไบกับอาบูดาบี ระยะทาง 159.4 กิโลเมตร 
ด�วยเวลาเพ�ยง 12 นาที จากปกติที่ต�องใช�เวลากว�า 2 ชั�วโมง

       นับว�าเทคโนโลยีการขนส�ง “ไฮเปอร�ลูป” กำลังพัฒนาก�าวหน�าไป
อย�างต�อเนื่อง ซึ่งเมื่อประสบความสำเร็จก็จะส�งผลดีในทุกมิติ เนื่องจาก
สามารถขนส�งทั�งสินค�าและมวลชนได�อย�างมีประสิทธิภาพโดยไม�ต�องใช�
เชื้อเพลิงฟอสซิล และกลายเป�นนวัตกรรมในการเดินทางรูปแบบใหม�ที่
ก�าวล�ำกว�ารูปแบบใดๆ ที่เคยมีมา

       ระบบขนส�งความเร็วสูงแบบล�ำยุคท่ีมักเห็นในภาพยนตร�วิทยาศาสตร�
จะไม�เป�นเพ�ยงจินตนาการเพ�อ่ความบันเทิงอีกต�อไป ด�วยแนวคิดการเดินทาง
รูปแบบใหม�ด�วยแคปซูลท่ีวิ�งในท�อสูญญากาศเพ�อ่ลดแรงต�าน และขับเคล่ือน
ด�วยแม�เหล็กไฟฟ�าที่มีชื่อว�า “ไฮเปอร�ลูป” (Hyperloop) แนวคิดระบบ
ขนส�งที่ริเริ �มตั�งแต�ป� 2013 โดย อีลอน มัสก� (Elon Musk) ผู�สร�าง
นวัตกรรมใหม�ๆ ที่ได�รับการยกย�องจากแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยี อาทิ 
PayPal ระบบทำธุรกรรมการเงินทางอินเทอร�เน็ต Tesla ผู�ผลิตรถสปอร�ตท่ี
ขับเคล่ือนด�วยไฟฟ�า และ Space X บริษัทเอกชนท่ีรับว�าจ�างงานขนส�งอวกาศ
จากองค�การบริหารการบินและอวกาศแห�งชาติของสหรัฐฯ (นาซา)  

       “ไฮเปอร�ลูป” เป�นระบบขนส�งผู�โดยสารและสินค�าในรูปแบบแคปซูล 
ผ�านท�อลำเลียงขนาดใหญ�ท่ีมีแรงดันต�ำด�วยความเร็วสูงสุด 1,287 กิโลเมตร
ต�อชั�วโมง หรือ 800 ไมล�ต�อชั�วโมง โดยใช�เทคโนโลยีที่ใช�แรงยกตัวของ
แม�เหล็กไฟฟ�าให�ตัวยานพาหนะลอยขึ ้นเหนือรางวิ �งแทนการใช�ล�อ  
หรือ Magnetically Levitating (Maglev) ซึ่งแคปซูลจะถูกยกขึ้น
จากรางด�วยแรงแม�เหล็ก และเคลื่อนที่โดยไม�ก�อให�เกิดแรงเสียดทาน
ระหว�างตัวรถกับตัวราง จึงเคล่ือนท่ีได�เร็วกว�ารถไฟความเร็วสูงหลายเท�าตัว 
และไม�มีการปล�อยมลพ�ษใดๆ จากระบบทั�งสิ�น

       สำหรับแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็เพ�่อรองรับการขนส�ง
ระหว�างสองเมืองที่ห�างกันตั�งแต� 300-500 ไมล�ขึ้นไป โดยมีเส�นทาง
เป�าหมายในการก�อสร�างขนานไปกับมอเตอร�เวย�เมืองลอสแอนเจลิสและ
ซานฟรานซิสโก ซึ่งมีระยะทางห�างกัน 610 กิโลเมตร ใช�เวลาประมาณ 
30-35 นาที เร็วกว�าการเดินทางด�วยเครื่องบินถึง 2 เท�า และสามารถให�
บริการได�ทุก 30 วินาที จากการทดสอบระบบขนส�ง “ไฮเปอร�ลูป” ครั�งแรก
โดยบริษัท ไฮเปอร�ลูปวัน (Hyperloop One) ประสบความสำเร็จด�วยดี 
                                                     เลื่อนจำลองขนส�งต�นแบบ
                                                     สามารถออกตัวลอยอยู�เหนือ
                                                     รางด�วยสนามแม�เหล็ก และ
                                                     เร�งความเร็วขึ้นได�ถึง 187 
                                                     กิโลเมตรต�อชั�วโมงภายใน
                                                     เวลาเพ�ยง 1.1 วินาที 

New Trend

ไฮเปอร�ลูป (Hyperloop) เทคโนโลยีขนส�งความเร็วสูงแห�งอนาคต

ภาพจำลองการขับเคลื่อนโดยใช�แรงยกจากแม�เหล็กไฟฟ�า
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เที่ยวตามรอยพ�อที่  
    “สถานีเกษตรหลวงอ�างขาง”

       เพ� ่อน�อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัวรัชกาลท่ี 9 ผู�คนจำนวนมากต�างเดินทางท�องเท่ียวตามรอย
พ�อหลวงด�วยการเลือกไปพักผ�อนในพ�น้ท่ีโครงการหลวงซ่ึงมีอยู�ในพ�น้ท่ี
ทั�วทุกภาคของไทย และหนึ่งในโครงการหลวงที่เป�นที่นิยมเป�นอย�างมาก
โดยเฉพาะในช�วงลมหนาวมาเยือนก็คือ โครงการหลวงบนดอยอ�างขาง 
จังหวัดเชียงใหม� สถานีวิจัยแห�งแรกของโครงการหลวง

        เมื่อครั�งที่พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวรัชกาลที่ 9 พร�อมด�วย
สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ได�เสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมราษฎรที่หมู�บ�านผักไผ� ต.แม�งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม� และได�เสด็จ
ผ�านบริเวณดอยอ�างขาง ทรงทอดพระเนตรเห็นว�าชาวเขาส�วนใหญ�
ท่ีอาศัยอยู�บริเวณน้ีทำการปลูกฝ��นแต�ยังยากจน ทั�งยังทำลายทรัพยากร
ป�าไม�แหล�งต�นน�ำลำธารที่สำคัญต�อระบบนิเวศ ประกอบกับพระองค�
ทรงทราบว�าชาวเขาได�เงินจากฝ��นเท�ากับที่ ได�จากการปลูกท�อพ�้นเมือง 
ในป� พ.ศ. 2512 จึงมีพระราชดำริให�จัดตั�ง “โครงการพระบรมราชานุเคราะห�
ชาวเขา” เป�นโครงการส�วนพระองค� ใช�เป�นสถานีวิจัยและทดลองปลูก
พ�ชเมืองหนาวชนิดต�างๆ ทดแทนฝ��น เพ�อ่เป�นตัวอย�างแก�เกษตรกรชาวเขา
ในการนำพ�ชเหล�าน้ีมาเพาะปลูกเป�นอาชีพ ภายหลังโครงการน้ีได�พัฒนา
ต�อมาจนกลายเป�น “โครงการหลวง” ซึ่งเป�นที่รู�จักอย�างกว�างขวางใน
ทุกวันนี้ และทรงได�พระราชทานนามว�า “สถานีเกษตรหลวงอ�างขาง” 
ภายในพ�น้ท่ีประกอบด�วยจุดเพาะเล้ียงพ�ชพรรณไม�เมืองหนาวท่ีหลากหลาย 

       สวนคำดอย เป�นสวนที่รวบรวมพันธุ�ไม�ดอกตระกูลโรโดเดนดรอน 
(Rhododendron) หรือดอกคำดอย (กุหลาบพันป�) สายพันธุ�ที่ปลูก
ส�วนใหญ�เป�นพันธุ�นำเข�าจากต�างประเทศ เช�น นิวซีแลนด� ฮอลแลนด� 
และอังกฤษ ซ่ึงมีปลูกท่ีเดียวในเมืองไทย นอกจากน้ี ยังมีการปลูกไม�ดอก
เมืองหนาวอีกหลายชนิด เช�น อาซาเลีย คาเมเลีย ลาเวนเดอร� เป�นต�น

เกษตรหลวง
อ�างขาง

แยกเมืองงาย

อ.แม�อาย

ศูนย�ห�วยลึก

พ�พ�ธภัณฑ�
โรงงานหลวงที่ 1

บ�านอรุโณทัย

1178

10
7

1249

อ.เมืองเชียงใหม� N
กุหลาบพันป�

แมกโนเลีย

เจอราเนียม

กระดุมเงิน

ดอกป�อปป��
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       สวนหอม สวนพันธุ�ไม�หอมของไทยและพันธุ�ไม�หอมจากต�างประเทศ 
เช�น หอมหม่ืนล้ี เนสเตอเตียม คาร�เนชั�น เจอราเนียม หญ�าหอม ลาเวนเดอร� 
ลาเวนดริน และแมกโนเลีย (ไม�ยืนต�นตระกูลจำป�ป�า) เป�นต�น

       สวนบอนไซ ด�านในจัดแสดงบอนไซหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
บอนไซท่ีมีอายุยืนท่ีสุดในโลก และมีอาคารโดมรูปทรงหกเหล่ียมจัดแสดง
พ�ชภูเขาเขตร�อนและดอกกล�วยไม�จิ�ว

       แปลงไม�ผลเมืองหนาว เป�นพ� ้นที ่ทดลองปลูกไม�ผลเมืองหนาว
ชนิดต�างๆ ได�แก� พ�ช บ�วย พลับ สาลี่ พลัม กีวี่ ราสเบอร�รี่ บลูเบอร�รี่ 
สตรอเบอร�รี่ หยางเหมย หรือยัมเบอร�รี่ ปลูกเรียงรายตลอดแนวถนน 
ซึ่งนักท�องเที่ยวสามารถชื่นชมได�เฉพาะจากด�านนอกเท�านั�น

       สวนแปดสิบ สวนนี้ตั �งชื ่อตามอายุของ หม�อมเจ�าภีศเดช รัชนี 
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ในวาระที่ทรงมีอายุครบ 80 ป� โดยจะจัด
ตกแต�งสวนในสไตล�อังกฤษด�วยพันธุ�ไม�ดอกไม�ประดับเมืองหนาวนานาชนิด 
เช�น กะหล�ำประดับ เดซี ลินาเลีย ชบาอาบูติลอน เป�นต�น

 

       ซากุระญี่ปุ�น (Cherry Blossom) มูลนิธิ
โครงการหลวงได�นำต�นซากุระญี่ปุ�นเข�ามาปลูก
ไว�ในจุดต�างๆ ตั�งแต�ป� พ.ศ. 2540 โดยพ�้นที่
ท่ีสามารถปลูกต�นซากุระได�ดีจะต�องมีความสูง
จากระดับน�ำทะเลตั�งแต� 1,000 เมตรขึ้นไป 
และออกดอกเมื่อมีอายุ 5-10 ป� ป�จจุบัน
ต�นซากุระภายในสถานีกว�า 1,000 ต�น ทยอยกัน
ออกดอกบานสะพรั�งเป�นสีชมพูเต็มพ�้นที่ ในช�วงฤดูหนาว
ของทุกป�

       เรือนดอกไม�  โรงเรือนที่รวบรวมพันธุ�ไม�ดอกไม�ประดับเมืองหนาว
ชนิดต�างๆ มากมาย อาทิเช�น บีโกเนีย รองเท�านารี พ�ชกินแมลง เป�นต�น 
ความพ�เศษคือดอกไม�ในสวนเหล�าน้ีจะหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันออกดอก
ตลอดทั�งป� ภายในบริเวณโรงเรือนยังมีจุดจำหน�ายผลผลิตของสถานี
และผลิตภัณฑ�แปรรูป พร�อมทั�งมีมุมนั�งพักเหนื่อยจิบกาแฟแบบสบายๆ

       สวนสมเด็จ เมื่อครั�งที่พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 9 
พร�อมด�วย สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
มายังดอยอ�างขาง หลังจากเสร็จพระราชภาระกิจการทรงงานแล�วจะทรง
ประทับพักผ�อนพระอิริยาบถในสวนแห�งนี้ ลักษณะโดยรวมเป�นสวนหิน
ที ่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ และเสริมเติมแต�งด�วยพันธุ � ไม�ประเภท
ฝ��นประดับ หรือดอกป�อปป�� และไม�เมืองหนาวชนิดต�างๆ ได�แก� กระดุมเงิน
กระดุมทอง ป�กษาสวรรค� เป�นต�น

       การได�มาท�องเที่ยวที่สถานีเกษตรหลวงอ�างขาง สัมผัสลมเย็นๆ 
สดชื่นกับบรรยากาศพ�ชผัก ผลไม� และไม�ดอกเมืองหนาว ซึ่งเป�นสิ�ง
สวยงามทำให�ผู�มาเยือนได�รับความผ�อนคลายและสุขใจ เหนือสิ�งอื่นใด
ความรู�สึกที่ทุกคนต�างสัมผัสได�ก็คือ สัญลักษณ�ของความเพ�ยรและ
ความอดทนที่พระองค�ท�านได�ทรงพลิกฟ��นพ�้นที่ ทั�งเพ�่อการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและเพ�่อความเป�นอยู�ที่ดีของเราชาวไทยทุกคน

แผนที่สถานีเกษตรหลวงอ�างขาง

สวนบอนไซสวนคำดอย

สวนหอม

เรือนดอกไม�

ด�านสถานี

ร�านขายของที่ระลึก

สวนสมเด็จ

สวนแปดสิบ

หมู�บ�านปางม�า บ�านคุ�ม

บ�านขอบด�ง ไป อ.ฝาง

แปลงไม�ผลเมืองหนาว

โรงงานชา

ร�านค�า

พระธาตุดอยอ�างขาง

วัดดอยอ�างขาง

แปลงผักเมืองหนาว

บ�านนอแล
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ข�าวสังข�หยด : ข�าวพ�น้เมือง จังหวัดพัทลุง มีเย่ือหุ�มเมล็ดสีแดง มีกากใย
                     อาหารสูงกว�าข�าวพันธุ�อื ่นๆ นอกจากนี้ ยังมีโปรตีน  
                     ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัสสูงกว�าข�าวพันธุ�อื่นๆ ซึ่งมี
                     ประโยชน� ในการบำรุงโลหิต บำรุงร�างกายให�แข็งแรง 
                     ป�องกันโรคความจำเส่ือม และยังมีสารแอนต้ีออกซิแดนท� 
                     จำพวก Gamma Oryzanol และมี Gamma Aminobu-
                     tyric Acid (GABA) ช�วยลดอัตราเส่ียงของการเป�นมะเร็ง
                     
ข�าวไรซ�เบอรี่  : เกิดจากการผสมพันธุ�ระหว�างข�าวเจ�าหอมนิลกับข�าวขาว
                     ดอกมะลิ 105 มีเมล็ดเรียวยาว สีม�วงเข�ม มีกลิ�นหอมมะลิ 
                     มีสารต�านอนุมูลอิสระสูง ช�วยควบคุมน�ำตาล ช�วยบำรุง
                     โลหิตสำหรับผู�ท่ีเป�นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
                     ช�วยลดคอเลสเตอรอล ป�องกันโรคหัวใจ และลดการ
                     หลุดร�วงของเส�นผม

       การบริโภค “ข�าวไทย” ธัญพ�ชท่ีมีความหลากหลาย มีคุณประโยชน�
ทางโภชนาการ อุดมด�วยสารอาหาร วิตามิน และแร�ธาตุท่ีจำเป�นต�อร�างกาย 
นอกจากจะเป�นวิถีการบริโภคสมัยใหม�ที่ใส�ใจในสุขภาพแล�ว ยังเป�นการ
อนุรักษ�พันธุ�ข�าวไทยให�คงอยู�คู�กับแผ�นดินไทยสืบไป

       ในช�วงหลายป�ท่ีผ�านมาชาวนาไทยต�องเผชิญกับป�ญหาราคาข�าวตกต�ำ
อย�างต�อเนื่อง ทุกภาคส�วนต�างพยายามช�วยเหลืออย�างเต็มที่ และหนึ่ง
ในนั�นก็คือการช�วยกันอุดหนุนและบริโภคข�าวจากเกษตรกรชาวนา ซึ่ง
นอกจากข�าวหอมมะลิท่ีเป�นท่ีรู�จักกันดีแล�ว ยังมีข�าวไทยอีกหลายสายพันธุ�
ท่ีน�าส�งเสริมให�บริโภคด�วยเช�นกัน มาทำความรู�จัก “ข�าวไทย” พร�อมกับ
เรียนรู�ลักษณะเฉพาะ และคุณค�าทางโภชนาการในแต�ละสายพันธุ�ท่ีหลายคน
อาจจะยังไม�รู� ได�แก�

ข�าวหอมมะล ิ  : เมล็ดข�าวยาวเรียว มีความใส แกร�ง เล่ือมมัน มีกลิ�นหอม
                     คล�ายใบเตย มีวิตามินบี 1 ช�วยป�องกันโรคเหน็บชา และ
                     วิตามินบี 2 ช�วยป�องกันโรคปากนกกระจอก มีสารต�าน
                     อนุมูลอิสระ สังกะสีและโฟเลตสูง ต�านมะเร็ง ช�วยควบคุม 
                     น�ำตาล ช�วยบำรุงโลหิตสำหรับผู�ที่เป�นโรคโลหิตจางจาก
                     การขาดธาตุเหล็ก
                     
ข�าวเสาไห�      : ข�าวพ�้นเมืองอำเภอเสาไห� จังหวัดสระบุรี เป�นข�าวไวแสง 
                     ปลูกได�เพ�ยงป�ละครั�ง เมล็ดมีความเลื่อมมัน หุงขึ้นหม�อ 
                     ข�าวสวยร�วนไม�กระด�าง ไม�แฉะ และท่ีสำคัญคือไม�บูดง�าย 
                     มีคุณสมบัติเม่ือบริโภคแล�วมีการเปล่ียนแปลงโครงสร�าง
                     จากแป�งเป�นน�ำตาลช�า และจะเปลี ่ยนเป�นพลังงาน
                     ทั�งหมด จึงเหมาะกับผู�บริโภคที่ต�องการควบคุมน�ำตาล
                     
ข�าวสีนิล หรือข�าวหอมนิล : เมล็ดเรียวยาวมีสีม�วงดำ ส�วนของเยื่อหุ�ม
                     เมล็ดมีสีม�วงประกอบด�วยสารต�านอนุมูลอิสระช�วยการ
                     หมุนเวียนของระบบเลือด ชะลอการเสื ่อมของเซลล� 
                     ป�องกันโรคหัวใจ ยับยั �งการเจริญเติบโตของเซลล�
                     มะเร็งปอด เซลล�มะเร็งกระเพาะอาหาร และช�วยลดระดับ
                     น�ำตาลในเลือด

Be Strong

คุณประโยชน�ที ่หลากหลาย
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Lucky me
ร�วมตอบคำถามลุ�นรับรางวัล
กับวารสาร From the Air For the Air   No.12

เมื่อตอบคำถามผ�านทาง 
LINE@ O�cial ลุ�นรับ
ของรางวัลพ�เศษไปเลย 

พ�เศษ ! 

5 รางวัล
USB CHARGER
CHANGEOVER PLUG

รับข�าวสารและติดตามกิจกรรม
ต�างๆ ของบีไอจี ผ�านช�องทาง 
LINE@ O�cial ได�แล�ววันนี้ 
เพ�ยงค�นหาไอดี @BIGTH หรือ
สแกนบาร�โค�ดเพ�่อเพ��มบี ไอจี
เป�นเพ�อ่น แล�วมาเจอกันนะครับ

มาเป�นเพ�่อนกับเรากันเถอะ ! 

กิจกรรมตอบคำถามฉบับที่ 11 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559

•  Khun Warunya  Rattanasena - Weatherford KSP Co., Ltd.
•  Khun Pornchai  Pichitwutikorn - HMC Polymers Co., Ltd.
•  Khun Nawaphong  Auejitthavorn - PTT Global Chemical Plc. 
•  Khun Kanrapa  Wannaluck - Thai Nippon Steel & Sumikin Engineering & Construction Corp., Ltd.

รายชื่อผู� โชคดี 

โครงการ “Step Change” ส�งผลให�บีไอจีสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานในด�านใดจนประสบความสำเร็จ ?

A. การใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�าสะท�อนต�นทุนที่แท�จริง
B. การเพ��มจำนวนพนักงานขับรถและเที่ยวรถ
C. การเพ��มกำลังการผลิตก�าซเหลวจากโรงแยกอากาศ
D. การวางแผนบริหารการจัดส�งสินค�าอย�างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะเพ�่อคลายความเครียด 
(Heat Treatment) หลังจากการเชื่อม มีวัตถุประสงค�เพ�่ออะไร ?

A. เพ�่อให�ชิ�นงานเกิดความมันวาวสวยงาม
B. เพ�่อป�องกันการเกิดรอยแตกบนชิ�นงาน
C. เพ�่อทำความสะอาดชิ�นงานก�อนส�งมอบให�ลูกค�า
D. เพ�่อให�ชิ�นงานสามารถดัดงอได�ง�ายขึ้นตามต�องการ

ส�งคำตอบ พร�อมชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน 
และที่อยู �ของท�านมาที่อีเมล 
corporate_communication@bigth.com

Quiz
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