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Editor Talk

วารสาร From the Air For the Air ฉบับที่ 12 มาแลวครับ พรอมกับ
อากาศที่รอนอบอาวในชวงนี้ ทำเอาผูอานหลายทานไมอยากจะขยับตัว
ออกไปที่ ไหนเลยใช ไหม ลองหาเครื่องดื่มเย็นๆ สักแกวมาชวยดับกระหาย
และเพ��มความสดชื่นสักหนอยก็คงจะดีนะครับ
สำหรับฉบับนีร้ วบรวมเนือ้ หาอัดแนนสงตรงถึงผูอ า นเชนเคย เริม� ดวย
Cover Story กับรางวัลแหงความภูมิ ใจของบี ไอจีนั�นคือรางวัล Thailand

ที่เพ��งไดรับมาเมื่อปลายปที่แลว โดยบี ไอจี ไดรับ
รางวั ล ดี เ ด น มาครองในด า นอนุ ร ั ก ษ พ ลั ง งาน ประเภทขนส ง ต อ ด ว ย
Keep in Touch คอลัมนสม
ั ภาษณลกู คาซึง่ นำนวัตกรรมจากกาซอุตสาหกรรม
มาประยุกต ใช ในธุรกิจซอมบำรุง Gas Turbines กับบริษัท อีโธสเอ็นเนอรจี
(ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณฐิติ เดชดำรงวุฒิ ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
และคุณมานพ ยั�งยืน ผูจัดการฝายผลิต ใหเกียรติแบงปนความรูเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมแขนงนี้ ตามมาดวยบทความที่นาสนใจในเลม และเกร็ดความรู
ในแวดวงกาซอุตสาหกรรมครับ
Energy Awards 2016

กอนจากกัน อยาลืมพลิกไปทายเลมเพ�่อรวมเลนเกมชิงรางวัล
กันนะครับ ผูอานทานใดสงคำตอบมาทาง LINE@ Official ของบี ไอจีก็จะ
ไดรับรางวัลพ�เศษอีกดวย รีบๆ สงคำตอบกันมาไดเลยครับ แลวพบกัน
ฉบับหนาครับผม
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การขนสงเปนอีกบทบาทที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ เพราะไมวา
จะเปนอุตสาหกรรมใดก็ตาม ลวนตองใชการขนสงทั�งสินคาและบริการ
ดวยกันทิ�งสิ�น โดยทั�วไปแลว ปจจัยในเรื่องของราคาน�ำมันที่ผันผวน
เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการตนทุนดานขนสงและกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ฉะนั�น การพัฒนารูปแบบการขนสง
ขององคกรจะทำใหสามารถลดคาใชจาย ลดการใชทรัพยากร รวมถึง
ลดตนทุนดานราคาน�ำมัน อันสงผลใหองคกรมีศักยภาพในการแขงขัน
ที่สูงขึ้น หากผูประกอบการรูจักใชพลังงานอยางรูคุณคาก็จะชวยลด
การใชพลังงานของประเทศไดอยางยั�งยืน ดวยเหตุนี้ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานจึงได
สงเสริมองคกรตางๆ ใหลดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัด
การประกวดการใชพลังงานอยางรูคุณคาพรอมมอบรางวัล Thailand
Energy Awards ใหกับองคกรที่ประสบความสำเร็จดานการอนุรักษ
พลังงานและการใชพลังงานทดแทนโดยเห็นเปนรูปธรรม
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำกัด หรือ บี ไอจี ผูผลิตและ
ใหบริการกาซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศ เปนอีกหนึ่งองคกร
ทีม่ กี ารใชระบบบริหารการจัดสงกาซเหลวใหกบั ลูกคาพันธมิตรทางธุรกิจ
ผานรถบรรทุก อีกทั�งเปนหนึ่งในผูชนะประกวดโครงการ Thailand
Energy Awards 2016 ด า นการอนุ ร ั ก ษ พ ลั ง งาน ประเภทขนส ง
ที ่ ก รมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ ร ั ก ษ พ ลั ง งาน (พพ.) จั ด ขึ ้ น
โดยประยุกต ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมผานการบริหารจัดการดานการ
ขนสงอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม แมจะมีแนวโนมการใชน�ำมัน
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เพ��มขึ้น แตบี ไอจีสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการขนสงไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยจัดสรรรถบรรทุกกาซใหเหมาะสมกับปริมาณ
และการขนสงกาซตอเที่ยว
บีไอจีไดพฒ
ั นาและปรับปรุงระบบขนสงสินคาใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ผานโครงการ “Step Change” ภายใตความรวมมือของผูบ ริหารไปจนถึง
พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร โดยใชเครือ่ งมือ Continuous Improvement
เพ�่อวางแผนบริหารการจัดสงสินคา ขอมูลเกี่ยวกับการจัดเที่ยวรถ
เสนทางเดินรถ และปริมาณการขนสงในแตละเที่ยว รวมถึงนำระบบ
BIG MOBY Application มาใช ในการแจงแผนการจัดสงลวงหนาและ
เสนทางที่สั�นที่สุดในการขนสงสินคาใหพนักงานขับรถทราบ นอกจากนี้
ยังกำหนดใหมีการประเมินผลการดำเนินงานทั�งกอนและหลังจัดสง
โดยใชตัวชี้วัดที่จับตองไดเพ�่อสามารถนำมาใชปรับปรุงการดำเนินงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบบริหารพฤติกรรมเพ�่อการขับขี่
อยางปลอดภัยภายใตกฎระเบียบ และมาตรการการตรวจสอบและ
ควบคุมอยางเครงครัด
จากผลการดำเนินงานโครงการ Step Change ในชวงป 2556-2558
บีไอจีสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการขนสงไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถขนสงสินคาไดมากขึน้ รถบรรทุกสินคาเหมาะสมกับขนาดบรรทุก
จำนวนเที่ยวและระยะทางในการขนสงลดลง สงผลใหสามารถลดอัตรา
การใชน�ำมันดีเซลลงไดกวา 3 หมื่นลิตร หรือคิดเปนมูลคามากกวา
700,000 บาท ซึ ่ ง คณะกรรมการตรวจประเมิ น ให บ ี ไ อจี ผ  า นเกณฑ

ผูบริหารและเจาหนาที่จากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน พรอมดวยสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-พลังงาน-อุตสาหกรรม เยี่ยมชม
การบริหารการจัดการระบบขนสงของบี ไอจี ที่โรงงาน 3 (BIG 3) จ.ชลบุรี ในฐานะ
หนวยงานตัวอยางที่ประสบความสำเร็จดานการอนุรักษพลังงาน ประเภทขนสง
จนสามารถลดตนทุนดานพลังงานและเพ��มผลกำไรใหกับหนวยงานไดอยางเปน
รูปธรรม
คุณชัยวัฒน นิยมการ ที่ปรึกษา
อาวุโสของบี ไอจี รับมอบรางวัลดีเดน
Thailand Energy Awards 2016

การประกวด Thailand Energy Awards 2016 และไดรับรางวัลดีเดน
ดานอนุรักษพลังงาน ประเภทขนสง ถือไดวาผลงานของบี ไอจีมีความ
โดดเดนจนสามารถควารางวัลนี้ ไดตั�งแตปแรกที่สงผลงานเขาประกวด
รวมถึงไดรับความสนใจจากคณะกรรมการ อีกทั�งไดนำสื่อมวลชน
เขาเยี่ยมชมฝายปฏิบัติการที่ โรงงาน 3 (BIG 3) นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี เกีย่ วกับการบริหารจัดการดานการขนสงทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และเปนตัวอยางในดานการอนุรักษพลังงานที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) มุงหวังไว
โครงการ Step Change จึงเปนอีกบทพ�สจู นดา นการบริหารจัดการ
ระบบขนสงกาซอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัย ปลอดภัย ตามนโยบาย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอม ซึ่งมีเปาหมายให
พนักงาน ลูกคา ตลอดจนสังคมและชุมชนอยูรวมกันไดดวยความ
ปลอดภัย รวมถึงการคิดคนนวัตกรรมหรือวิธีการใหมๆ เพ�่อใหเกิด
การประหยัดพลังงาน การใชทรัพยากรอยางคุมคา และมีการปรับปรุง
กระบวนการทำงานอยางตอเนื่อง สงผลใหบี ไอจี ไดรับรางวัล Thailand
 ำนวัตกรรมกาซอุตสาหกรรมรายแรก
Energy Awards 2016 ในฐานะผูน
และรายเดียวของประเทศไทยที่ ไดรับรางวัลนี้ เปนบทพ�สูจน ในดาน
ภาพลักษณของบี ไอจี ในเรือ่ งการประหยัดพลังงาน (Energy-Efficient)
ได เ ป น อย า งดี สอดคล อ งกั บ ปณิ ธ านในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของที ่ ว  า
“We make the world more productive, energy-efficient, and

ดานอนุรักษพลังงาน ประเภทขนสง
จากพลอากาศเอก ประจิน จั�นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ณ ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6 ธันาวาคม
2559 ที่ผานมา

พลอากาศเอก ประจิน จั�นตอง รองนายกรัฐมนตรี และพลเอก อนันตพร
กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เขาเยี่ยมชมบอรดแสดงผลงาน
ของบี ไอจี โดยมีคุณกัณณพนต รังษีธรรม ผูจัดการอาวุโสสวนพัฒนาการตลาด
เชิงกลยุทธของบี ไอจี ใหการตอนรับ

sustainable with Infinite Innovation from the Air”
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บี ไอจีสนับสนุนการผาตัดเด็กโรคหัวใจในโครงการ
รั ก ษ ใจไทยด ว ยออกซิ เ จนเหลวทางการแพทย
หากพูดถึงกาซออกซิเจนกับ
การรักษาผูปวยและการบริการทาง
การแพทย ในโรงพยาบาลแลว ถือวา
ออกซิเจนเปนอีกสวนสำคัญอยางมาก
ซึ่งสามารถนำมาตอลมหายใจใหกับ
ผูป ว ยหลายๆ คน รวมทัง� เด็กโรคหัวใจ
พ� ก ารแต ก ำเนิ ด ฯ ที ่ บ ี ไ อจี ร  ว มกั บ
โครงการรักษ ใจไทยภายใตมูลนิธิ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร สนับสนุน
กาซออกซิเจนเหลวสำหรับการผาตัด
เมื่อเร็วๆ นี้

โดยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผานมา คุณปยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำกัด หรือ บี ไอจี
มอบการสนับสนุนออกซิเจนเหลวทางการแพทยแก นพ.นำ ตันธุวนิตย
ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร สำหรับการผาตัด
เด็ ก โรคหั ว ใจพ� ก ารแต ก ำเนิ ด ผู  ด  อ ยโอกาสในโครงการรั ก ษ ใ จไทย
ภายใตมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร โดยคิดเปนมูลคา 150,000 บาท
ซึ่งสามารถรองรับการผาตัดไดรวม 42 ราย
บี ไอจีตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมที่ตองการชวยเหลือ
แบงปนแกเด็กผูที่ขาดแคลนโอกาสในการรักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญ
จึงรวมสนับสนุนกาซออกซิเจนเหลวทางการแพทยสำหรับใชในการผาตัด
ของโครงการรักษ ใจไทยผานมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร เพ�่อเด็ก
โรคหัวใจพ�การแตกำเนิดผูยากไรซึ่งมีอยูทั�วประเทศกวา 8,000 คน
โดยประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กตองไดรับการผาตัดโดยดวน มิฉะนั�น
อาจถึงขั�นเสียชีวิตกอนวัยอันควร ทั�งนี้ ผูปวยเด็กสวนใหญจะอยู ใน
ครอบครัวที่ยากจนในชนบทขาดทุนทรัพย ในการรักษา
โครงการรักษ ใจไทยนี้ ไดเริ�มดำเนินการมาตั�งแตป 2546 และ
จนถึงปจจุบันมีผูปวยเด็กไดรับการรักษาไปแลวมากกวา 700 ราย
ดวยการสนับสนุนออกซิเจนเหลวทางการแพทย บี ไอจีรสู กึ ภูมิ ใจที่ไดเปน
สวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคมตามเจตนารมณที่ตองการสงเสริม
การเติบโตรวมกันทั�งภาคธุรกิจ ชุมชน สังคมและสิ�งแวดลอมอยาง
ยั�งยืน

6

รายงานผลการพั ฒ นาเพ� ่ อ ความยั � ง ยื น พ.ศ. 2559
การพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม สิง� แวดลอม
และคุณภาพ
ในป 2559 ที่ผานมา บี ไอจีริเริ�มโครงการใหมๆ เพ�่อ
เสริมสรางความสัมพันธตอสังคมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะ
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั�งยืนในระยะยาว จนไดรับการ
รับรองและรางวัลจากหนวยงานภายนอกมากมาย อาทิ
รางวั ล สถานประกอบการดี เ ด น ด า นความปลอดภั ย ฯ
ระดับประเทศติดตอกันปที่ 10, รางวัล Zero Accident
Campaign ระดับทองเปนปที่ 2, รางวัล CSR-DIW 2016,
รางวั ล โรงงานอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ (Eco Factory),
รางวัล Thailand Energy Awards 2016 และการรับรอง
มาตรฐานดาน GMP & HACCP เปนตน โดยมีผลของการ
ดำเนินกิจกรรมสวนหนึ่งจากโครงการตางๆ ดังนี้
รายงานผลกิจกรรมดานความปลอดภัยและสิ�งแวดลอม
2553 2554 2555
ผลการดำเนินงาน
อุบตั เิ หตุรถขนสงสินคา (ตอลานกิโลเมตร) 0.98 0.53 1.01
จำนวนขอรองเรียนดานสิง� แวดลอม
0
0
0

2556

2557

2558

2559

0.35

0.44

0.23

0.33

0

0

0

0

รายงานการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ�งแวดลอมขององคกรรวมกับพนักงาน
ผลสัมฤทธิ์
การมีสว นรวม
โครงการ
วัตถุประสงคและเปาหมาย
ฝกอบรมการมีจติ สำนึก
สรางความตระหนักรูด า นการปองกัน ตามเปาหมาย พนักงานและผูร บั เหมา
ตอสิง� แวดลอม
มลพ�ษใหแกพนักงานและผูรับเหมา
ลดการใชพลังงาน
ลดการใชไฟฟากวา 5,000 kWh ตอป สูงกวาเปาหมาย ทีม OPD1 และ POMGA2
ลดใชนำ� ดิบกวา 20 ลบ.ม. ตอวัน
ตามเปาหมาย ทีมซอมบำรุง และ POMGA2
รี ไซเคิลน�ำหลอเย็น
ทีม POMGA2
เพ�ม� พ�น้ ทีส่ เี ขียว 212 ตารางเมตร
ตามเปาหมาย
ภูมทิ ศั นสเี ขียว
คูค า สีเขียว (Green Supplier)
สำรวจและสรางฐานขอมูลคูค า
ตามเปาหมาย
ทีมจัดซือ้
1OPD: Operation Department

(แผนกปฏิบตั กิ าร)

2POMGA: Plant Office Management & General Affair

รายงานผลการสงเสริม สราง และสานสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการ
วัตถุประสงคและเปาหมาย
ซอมภาวะฉุกเฉินใหกบั ชุมชน
เพ�ม� ความมัน� ใจในการรับมือภาวะฉุกเฉิน
ใหกบั ชาวบานชุมชนสำนักกะบาก
ความปลอดภัยในการผลิต
นำตัวแทนชุมชนเกาะกก ศึกษาดูงาน
ผลิตภัณฑอาหารของชุมชน
วิธกี ารถนอมอาหารดวยกาซไนโตรเจน
อบรมความปลอดภัยการใชงาน จัดฝกอบรมใหแกนักศึกษาสถาบัน
กาซอุตสาหกรรมใหกบั สถานศึกษา วิทยสิรเิ มธีและคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(สวนงานบริหารสำนักงานกลางและรัฐกิจสัมพันธ)

ผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมาย
ตามเปาหมาย

การมีสว นรวม
พนักงาน 12 ทาน กับ
กรรมการชุมชน 12 ทาน
ตัวแทนชุมชน 25 ทาน

ตามเปาหมาย ผูเ ขารับการอบรม 80 ทาน

ผลจากการดำเนินงานดานการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบดวยความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจังตลอดป
พ.ศ. 2559 ของบีไอจี สะทอนใหเห็นถึงการมุง มัน� ทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจใหเกิดความยัง� ยืนในอนาคตดวยแนวคิดของบีไอจี
“We make the world more productive, energy-efficient, and sustainable with Infinite Innovation from the Air”
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แนวโนมของการใชเหล็กและคอนกรีตสำหรับธุรกิจกอสรางในอนาคต
จากการประชุมสัมมนา 2016 ASEAN Iron and Steel Sustainability
Forum ระหวางวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 ทีผ
่ า นมา ผูเ ชีย่ วชาญของ

บี ไอจี ไดมีโอกาสเขารวมสัมมนาในครั�งนี้ ซึ่ึงมีเนื้อหาที่ีนาสนใจเกี่ยวกับ
แนวโน ม การใช ว ั ส ดุ เ หล็ ก ในอุ ต สาหกรรมก อ สร า งมาแบ ง ป น ให ก ั บ
ผูอ า นเกีย่ วกับการเลือกใชโครงสรางเหล็กหรือโครงสรางคอนกรีตสำหรับ
การกอสรางอาคารหรือบานเรือน โดยทัว� ไปแลวโครงสรางอาคารทีท่ ำดวย
เหล็กมีการใชงานกันมานานตั�งแตสมัยอดีต ซึ่งสวนใหญจะเปนการใช
ในงานกอสรางอาคารตึกสูงหรืองานสะพาน โดยสวนใหญพบได ใน
ตางประเทศ แตสำหรับในประเทศไทยสวนใหญเราจะคุน เคยกับงานกอสราง
ทีเ่ ปนงานโครงสรางคอนกรีต ซึง่ เหตุผลหลักคือราคาของวัสดุคอนกรีตที่
ถูกกวาราคาวัสดุเหล็กคอนขางมาก แตในชวงระยะหลังทีผ่ า นมาตลาดเหล็ก
ในบานเราไดรับผลกระทบจากการที่เหล็กจากตางประเทศ โดยเฉพาะจีน
และเวียดนามไหลเขามาตีตลาดเหล็กภายในประเทศ ราคาวัสดุเหล็กถูกลง
ทำใหผบู ริโภคอยางเราๆ มีทางเลือกเพ�ม� มากยิง� ขึน้ วาจะเลือกใชโครงสราง
เหล็ก หรือโครงสรางคอนกรีตในการกอสรางดี จากการสัมมนาดังกลาว
คุ ณ ณั ฐ พล สุ ท ธิ ธ รรม Assistant Vice President จากบริ ษ ั ท
สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ไดเลาถึงปญหาของการใช
โครงสรางเหล็ก หลัก ๆ ซึง่ สามารถสรุป ได 4 หัวขอดังนี้ คือ 1. การทีย่ งั
ไมมีมาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานการออกแบบรวมถึงการกอสราง
2. การขาดแคลนทักษะของการออกแบบทางวิศวกรรมและการขึ้นรูป
3. การขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และ 4. การขาดนวัตกรรมเทคโนโลยี ในหวงโซอุตสาหกรรม โดยคุณณัฐพลไดนำเสนอแนวทาง
ในการแกปญหาดังกลาวขางตนพอสังเขป แตอยางไรก็ตามสำหรับ
การใชงานจริงยังคงตองใชเวลาอีกสักระยะในการจัดทำใหเปนรูปเปนราง
มากขึน้ ทัง� นี้ เพ�อ่ เปนแนวทางในการเลือกใชโครงสรางในอนาคต สามารถ
พ�จารณาขอดี-ขอเสียของการใชโครงสรางเหล็กและโครงสรางคอนกรีต
ดังตอไปนี้
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ดานความคงทนแข็งแรง
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสรางเหล็กตางก็มีจุดแข็ง
ในเรื่องความแข็งแรงทนทานไมตางกันนัก ยกเวนในสภาวะอื่นๆ เชน
เกิดเพลิงไหม หรือภัยธรรมชาติตางๆ เชน แผนดินไหว ซึ่งเหล็กเอง
ไมทนไฟและภัยธรรมชาติ เปนตน
1

ดานราคา
ในอดีตที่ผานมา ราคาคอนกรีตจะถูกกวาเหล็กมาก แต ในชวงหลัง
ทีม่ กี ารนำเขาเหล็กจากตางประเทศ และการแขงขันดานราคาอยางรุนแรง
ทำใหตนทุนราคาไมแตกตางกันมากนัก อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับภาวะ
ตลาดเหล็กในประเทศในชวงนั�นๆ
2

ดานการบริหารจัดการกอสราง
ในปจจุบันมีคอนกรีตหลอสำเร็จจากโรงงานที่สามารถนำมาติดตั�ง
หนางานไดทนั ที นอกจากนี้ ดวยทักษะความชำนาญของชางไทยทีค่ นุ เคย
กับงานคอนกรีตมาเปนเวลานาน จึงทำใหสามารถควบคุมคุณภาพงาน
3

คอนกรีตได ไมยงุ ยากเชนในอดีตอีกตอไปแลว สวนงานโครงสรางเหล็กนัน�
ไดเปรียบในเรือ่ งการติดตัง� และรือ้ ถอน เนือ่ งจากโครงสรางเหล็กจะทำการ
ประกอบชิ�นสวนจากโรงงานกอนนำมาติดตั�งหนางานดวยการเชื่อมหรือ
ยึดน็อตภายในเวลาอันรวดเร็ว ทำใหสามารถควบคุมเวลาการกอสราง
ได ง  า ยกว า แต จ ุ ด อ อ นกลั บ เป น เรื ่ อ งของทั ก ษะฝ ม ื อ ของช า งเหล็ ก
ในประเทศเราทีม่ คี วามรูค วามสามารถในดานนีย้ งั มีจำนวนนอยเมือ่ เทียบ
กับชางเหล็กในตางประเทศที่คุยเคยกับงานเหล็กมากอน
การดูแลรักษา
ในสวนของการดูแลรักษานัน� วัสดุโครงสรางทัง� สองประเภทตางก็ตอ ง
มีการดูแลรักษาเพ�อ่ ใหคงอายุใชงาน แมวา คอนกรีตไดเปรียบในเรือ่ งของ
ความคงทนแข็งแรงก็ตาม โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กก็สามารถ
แตกราวได สาเหตุหลักที่ทำใหเกิดการแตกราวสามารถเกิดขึ้นไดหลาย
สาเหตุ เชน การขยายและหดตัวจากอุณหภูมทิ เ่ี ปลีย่ นแปลง การทรุดตัว
ไมเทากันของตัวอาคารและโครงสราง การรับน�ำหนักมากเกินไปของ
ตัวโครงสราง เกิดสนิมเหล็กเสริมภายใน เปนตน สำหรับวิธีการซอม
รอยราวที่ ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ การประสานรอยราวดวยกาว
Epoxy ซึ่งมีแรงยึดเกาะคอนกรีตสูงเปนพ�เศษ โดยสวนใหญหากการ
กอสรางและการใชงานอาคารคอนกรีตเปนไปตามมาตรฐาน การดูแล
รักษาก็มักจะทำไปเพ�่อความสวยงามไม ใชเพ�่อคงไวซึ่งความแข็งแรง
สวนงานเหล็ก อยางที่กลาวไวตอนตนวาจุดออนของโครงสรางเหล็ก
คือเรื่องของความรอนและสนิม ทำใหการดูแลรักษาตองเนนหนักไปที่
เรือ่ งของการปองกันไฟ และปองกันการกัดกรอนจากสนิม โดยจะตองมี
การกำหนดเวลาในการตรวจสอบและซอมแซมอยางสม�ำเสมอ โดยสรุปคือ
โครงสรางคอนกรีตมีวิธีดูแลรักษาไดงายกวาและถูกกวาโครงเหล็ก
ทั�งยังมีวิธีแกไขที่ ไมยุงยาก รวดเร็วกวา
4

ดานการออกแบบ
คอนกรีตจะเปนวัสดุโครงสรางที่มีมานานแลว ยังคงตอบสนอง
การใชงานไดเปนอยางดี เนื่องจากคอนกรีตนั�นมีความยืดหยุนในเรื่อง
ของรูปทรงไดมากกวาเหล็ก อีกทั�งสามารถหลอแบบไดตามตองการ
ไมวาจะเปนรูปทรงลักษณะใด แตสำหรับเหล็กจะใหความรูสึกแปลกใหม
ที่ฉีกแนวไปจากอาคารคอนกรีตที่เห็นกันอยูทั�วไป อีกทั�งยังเปนเทรนด
การออกแบบในแวดวงสถาปตยโลก สถาปตยกรรมจำนวนไมนอยสราง
ความตื่นตาตื่นใจดวยการเรียงตอโครงสรางเหล็กจนไดผลงานการ
ออกแบบอันยอดเยีย่ ม เชน สนามกีฬาแหงชาติกรุงปกกิง� (Bird's Nest
5

ดานสิ�งแวดลอม
เหล็กถือไดวาเปนวัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม เนื่องจาก
ชิน� งานเหล็กสามารถนำกลับมารีไซเคิลได จัดเก็บรวมกองไดงา ย สะดวกสบาย
ในการขนสงลำเลียง ในขณะทีง่ านคอนกรีตมักทิง� รองรอยความสกปรก
ไว ในบริเวณสถานที่กอสรางอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั�งเศษอิฐหินปูนทราย
โคลนดินเหลวจากการขุดเจาะ ละอองฝุน ทีฟ
่ งุ กระจายไปยังบานเรือนและ
บริเวณใกลเคียง สรางมลพ�ษทางเสียงใหกับชุมชนใกลเคียงจากเสียง
การกอสราง
6

จะเห็นวาโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสราง
เหล็ก มีจุดออนและจุดแข็งที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัย
ดังกลาวขางตน และความเหมาะสมในหลายๆ ดาน
ซึ่งในอนาคตแนวโนมของการใช โครงสรางเหล็ก
จะเพ��มใหเห็นขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิวัฒนาการ
ทางดานวิศวกรรม และราคาของเหล็กที่มี
แนวโนมจะไมแตกตางจากคอนกรีต
อีกตอไป

Stadium)

ที่มา

1. Thailand Steel Construction โดย คุณณัฐพล สุทธิธรรม ในงานสัมมนา 2016 ASEAN Iron and Steel Sustainability Forum
2. โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก กับโครงสรางเหล็ก อะไรเหมาะกับบานคุณ โดย akanek_ja_ja http://community.akanek.com/th/story/2010/10
3. รูจ
 กั เหล็กใหลกึ กอนนึกสรางบานโครงสรางเหล็ก โดย akanek_ja_ja http:// http://community.akanek.com/th/content/
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Keep in Touch

นวัตกรรมจากกาซอุตสาหกรรม
เพ�่อธุรกิจบริการซอมบำรุง Gas Turbines
บริษัท อี โธสเอ็นเนอรจี (ประเทศไทย) จำกัด

ปจจัยพ�น้ ฐานทีส่ ำคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมคือ “พลังงาน
ไฟฟา” ซึ่งปจจุบันมีการผลิตจากโรงไฟฟาทั�งของรัฐและเอกชน โดยใช
รูปแบบเครือ่ งกำเนิดไฟฟาทีแ่ ตกตางกันไปตามทรัพยากรและเทคโนโลยี
ที ่ ใ ช ใ นการผลิ ต และหนึ ่ ง ในรู ป แบบที ่ ใ ช ใ นโรงไฟฟ า หลายแห ง คื อ
เครือ่ งยนตกงั หันกาซ (Gas Turbines) คอลัมน Keep in Touch จะพา
ทานผูอานไปรูจักกับ บริษัท อี โธสเอ็นเนอรจี (ประเทศไทย) จำกัด
(EthosEnergy) บริษัทที่มีความเช่ียวชาญในดานการซอมแซมใบพัด
เครื่องยนตหรือ Gas Turbines ที่ ไดรับการยอมรับจากลูกคาทั�งใน
และตางประเทศมาเปนเวลานาน โดยบี ไอจี ไดรับเกียรติจาก คุณฐิติ
เดชดำรงวุฒิ ผูจัดการฝายปฏิบัติการ และ คุณมานพ ยั�งยืน ผูจัดการ
ฝายผลิต รวมพูดคุยและใหความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการแขนงนี้
ตลอดจนการประยุกต ใชนวัตกรรมจากกาซอุตสาหกรรมเพ�่อใหบริการ
แกลูกคา
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ภาพรวมธุรกิจของอี โธสเอ็นเนอรจี (ประเทศไทย)
อีโธสเอ็นเนอรจี เปนบริษัทรวมทุนระหวางวูดกรุปและซีเมนส โดย
วูด กรุป ซึง่ เปนผูน ำในธุรกิจดานพลังงานเปนผูถ อื หุน ใหญ คำวา “Ethos”
มีที่มาจากภาษากรีก หมายถึง จิตวิญญาณของวัฒนธรรม (Spirit of
Culture) ซึ่งผูรวมกอตั�งใหความสำคัญและยึดถือเปนแนวทางสำหรับ
การดำเนินธุรกิจขององคกร อีโธสเอ็นเนอรจกี รุป ในตางประเทศประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตไฟฟาแบบครบวงจร สำหรับอีโธสเอ็นเนอรจี
ประเทศไทย จะใหบริการเฉพาะการซอมชิ�นสวน Gas Turbines โดยมี
ลูกคาสวนใหญรอ ยละ 90 เปนลูกคาตางประเทศ เชน อเมริกา ออสเตรเลีย
โอมาน อิสราเอล เยอรมนี บรูไน จีน และญี่ปุน เปนตน สวนที่เหลือเปน
ลูกคาในประเทศ เชน บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) เปนตน

การทำงานของ Gas Turbines และการใหบริการซอมแซม

Gas Turbines Components

โดยทัว� ไปแลว ระบบการผลิตของโรงไฟฟากังหันกาซ (Gas Turbine
Power Plant) จะใช Gas Turbines ทำหนาที่เปนเครื่องยนตหลักที่ ให

พลังงานโดยการปอนเชื้อเพลิงเขาไปเพ�่อการเผาไหม พรอมกับการอัด
อากาศความดันสูงเขาสูห อ งเผาไหม ทำใหกา ซเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว
เกิดเปนแรงดันอุณหภูมสิ งู ไปขับดันใบพัดทีต่ ดิ กับตัวแกนหมุน (Turbine
Rotor) ใหเคลื่อนที่ และเมื่อแกนหมุนตัดกับสนามแมเหล็กก็จะเกิดการ
เหนี่ยวนำเกิดเปนกระแสไฟฟาในที่สุด อธิบายอยางงาย คือ เมื่อกาซ
ผานเขาสู ใบพัดแรกแลว ความรอนจะถูกสงตอผานตัวควบคุมการไหล
ของกาซ เพ�่อนำเขาสู ใบพัดสวนที่สองหรือสามตอเนื่องไปตามลักษณะ
ของเครื่องยนตที่ออกแบบไว หลังจากนั�น พลังงานความรอนที่เหลือ
จากกาซจะถูกสงไปตมหมอน�ำเพ�่อปอนเขาสูเครื่องผลิตไฟฟาดวยไอน�ำ
(Steam Turbine) ตอไป
เมื่อเดินเครื่องผลิตไฟฟาแตละครั�ง Gas Turbines ตองทำงาน
หนักจึงอาจทำใหเกิดการสึกกรอนได หรือในบางครั�งสิ�งแปลกปลอม
อยางเศษทรายที่ปะปนไปกับอากาศก็อาจเขาไปทำความเสียหายใหกับ
ใบพัดไดเชนกัน ระบบการทำงานของเครื่องยนตจึงตองมีการกำหนด
รอบของการหยุดเดินเครื่องเพ�่อทำการซอมบำรุง (ปกติแลว 24,000
ชั�วโมง) ชิ�นสวนของใบพัดที่ตองทำการตรวจสอบและซอมแซมก็จะเปน
หนาที่ของอี โธสเอ็นเนอรจี ในการใหบริการ สวนใหญแลวชิ�นสวนของ
Gas Turbines นัน
� ถูกผลิตจากโลหะผสมชนิดพ�เศษหรือซุปเปอรอลั ลอย
(Super Alloy) มีคณ
ุ สมบัตทิ นความรอนแบบเดียวกับที่ใชในอุตสาหกรรม
อากาศยาน ฉะนัน� การซอมแซมตองทำโดยผูท ม่ี ปี ระสบการณ จำเปนตอง
อาศัยความรูทักษะความสามารถขั�นสูง เพราะถาหากซอมชิ�นงานไม ได
คุณภาพ ใบพัดเกิดการแตกหักหลังนำกลับไปใชงานอาจสรางความเสียหาย
กับตัวเครื่องกำเนิดไฟฟาซึ่งมีมูลคาที่สูงมาก

แนวทางในการดำเนินธุรกิจของอี โธสเอ็นเนอรจี
นโยบายองคกรเปนสิ�งที่อี โธสเอ็นเนอรจียึดมั�นในการทำงานมา
โดยตลอด ประกอบดวย ความปลอดภัย (Safety) เมื่อพนักงานมี
ปญหาหรือสงสัยใหหยุดปฏิบัติงานทันที และมีสิทธิ์ที่จะสงสัยผูอื่นวา
มีการปฏิบัติที่ ไมถูกตองอาจกอใหเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุได
ซึ่งผูที่ถูกสงสัยก็ตองหยุดการทำงานดวยเชนกัน ที่ผานมานั�น สรุป
รายงานเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั�นหยุดงาน หรือ TRIR (Total
Recordable Incident Rate) ของอี โ ธสเอ็ น เนอร จ ี (ประเทศไทย)
เปนศูนยมาตลอดระยะเวลา 6.4 ลานชัว� โมงของการทำงาน ซึง่ ถือวาดีทส่ี ดุ
ในกลุมอีโธสเอ็นเนอรจีดัวยกัน บริการที่เปนเลิศ (Service Excellent)
การใหบริการจะตองใหมากกวาที่ลูกคาคิดเสมอ ตัวอยางเชน การใหคำ
ปรึกษาในการซอมแซมชิน� งานนัน� นอกเหนือจากการซอมแซมแบบปกติแลว
ลูกคาจะไดรับขอแนะนำเพ��มเติม เพ�่อสามารถเลือกรูปแบบการซอมที่
เหมาะสมตามความตองการได ความคุม คา (Financial Responsibility)
ในการประเมินงานนัน� ตองยึดมัน� ในเรือ่ งความคุม คาสำหรับลูกคากอนเสมอ
ซึ่งในบางครั�งการแนะนำใหลูกคาเปลี่ยนชิ�นงานใหมอาจจะเปนทางเลือก
ทีด่ กี วาการซอมแซมก็เปนได ความซือ่ สัตย โปรงใส (Integrity) เปนสิง�
ทีท่ กุ องคกรตองถือปฏิบตั อิ ยูแ ลว ทัง� กับลูกคาและกับภายในตัวองคกรเอง
บุคลากร (People) สำหรับธุรกิจศูนยซอ มบำรุง (Repair Shop) คนถือวา
เปนสิ�งที่สำคัญที่สุด พนักงานที่ ไดเขามารวมงานกับอี โธสเอ็นเนอรจี
ตองไดรบั การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยผานทางวัฒนธรรมองคกรรวมถึงแบบแผนและการอบรมตางๆ
ความเชื่อมั�นและการใหบริการของอี โธสเอ็นเนอรจี
จากแนวทางการดำเนินงานที่อีโธสเอ็นเนอรจียึดมั�นในนโยบายของ
องคกรทั�ง 5 ขอ ทำใหลูกคาเกิดความไววางใจในบริการ เพราะลูกคา
สามารถปรึกษาและไดรับคำแนะนำพรอมกับชิ�นงานที่มีคุณภาพในเวลา
ที่เร็วกวาที่อื่นๆ และในระหวางการซอมแซมชิ�นงานลูกคายังสามารถ
ติดตามความคืบหนาและวันที่งานเสร็จสมบูรณ ไดอีกดวย ซึ่งจะชวยให
การวางแผนการทำงานของลูกคาคลองตัวมากขึ้น อีโธสเอ็นเนอรจียัง
ใหความสำคัญตอการดูแลชิ�นงานที่สงกลับเปนพ�เศษ ดวยการบรรจุ
หีบหอที่แข็งแรงเพ�่อปองกันความเสียหาย และการเลือกใชบริษัทขนสง
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ทั�งหมดนี้คือสิ�งที่ยึดมั�นในการใหบริการจน
ทำใหเปนที่ยอมรับและไววางใจจากลูกคาดวยดีตลอดมา
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Keep in Touch
การนำกาซอุตสาหกรรมจากบี ไอจี ไปใช ในกระบวนการซอมบำรุง
Gas Turbines

ก า ซจากบี ไ อจี น ั � น นำมาใช อ ยู  ใ นทุ ก ขั � น ตอนของการทำงาน
ยกตัวอยางเชน การเชื่อมชิ�นงานดวยอารกอนที่มีความบริสุทธิ์ การ
เชื่อมกาซกับซุปเปอรอัลลอยจะใชวิธีการเชื่อมในกลองสูญญากาศ
(Vacuum) ซึง่ จะตองดูดอากาศออกกอน หลังจากนัน
� จึงปลอยอารกอน
เข า ไปแทนที ่ เ พ� ่ อ ให ม ั � น ใจว า ภายในพ� ้ น ที ่ น ั � น ไม ม ี อ อกซิ เ จนหรื อ ให ม ี
นอยที่สุดกอนทำการเชื่อมงาน หรือในบางงานที่ ไมจำเปนตองเชื่อมใน
สูญญากาศก็ยังตองใชอารกอนซึ่งเปนกาซที่หนักกวาอากาศเขามาชวย
ปกคลุมชิ�นงานในขณะทำการเชื่อมเชนกัน
ภายหลังการเชื่อมชิ�นงานจะเกิดพ�้นที่รอนเย็นไมเทากัน และเปน
สาเหตุทำใหชิ�นงานนั�นเกิดรอยแตก (Crack) ภายหลังได จึงตองทำการ
ปรับปรุงคุณสมบัตขิ องโลหะเพ�อ่ คลายความเครียด (Heat Treatment)
ดวยการอบที่อุณหภูมิสูง เพ�่อชวยใหสวนที่ถูกเชื่อมและไมไดเชื่อมปรับ
เปนเนื้อเดียวกัน นอกจากนั�น ในการอบชิ�นงานบางประเภทจะตองมีการ
ควบคุมอัตราการเย็นตัวใหเร็วตามที่กำหนด ซึ่งกาซอารกอนก็จะเขามา
ชวยในขั�นตอนนี้อีก เพราะมีคุณสมบัติเปนกาซเฉื่อยไมทำปฏิกิริยาจึง
ไมทำใหเกิดออกไซดบนผิวชิ�นงาน
ในบางชิน� งานทีต่ อ งการความคงทนตออุณหภูมทิ ม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
สูงจะถูกนำมาทำการเคลือบผิว (Coating) เพ�่อชวยใหงานมีคุณภาพ
มากขึ้นดวย 2 วิธีหลักๆ คือ HVOF (High Velocity Oxy Fuel) เปน
การเคลือบชิ�นงานโดยการยิงแปงเคลือบ (Powder) ดวยความเร็วสูง
ซึ่งตองใชความรอนจากกาซชวยใหผงเคลือบละลายติดกับชิ�นงาน และ
APS (Air Plasma Spray) เปนการใชแปงเคลือบแบบทนความรอนสูง
จึงตองใชความรอนในระดับพลาสมาละลายแปงใหเคลือบติดบนผิวงาน
วิธีทั�งหมดนี้จะใชกาซที่แตกตางกันไปทั�ง ไนโตรเจน ออกซิเจน อารกอน
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และไฮโดนเจนตามความเหมาะสมในแตละกรณี แลวจึงทำการอบชิ�นงาน
(Aged Heat Treatment) เป น ขั � น ตอนสุ ด ท า ย เพ� ่ อ ให ว ั ส ดุ ม ี ค วาม
แข็งแรงและพรอมที่จะนำไปใชงานตอไป
ความเชื่อมั�นหรือความประทับใจในดานการบริการ รวมถึงผลิตภัณฑ
กาซฯ ของบี ไอจีี
สำหรับกาซที่ ใชจากบี ไอจีมีหลากหลายรูปแบบ ทั�งการติดตั�งถัง
บรรจุกา ซเหลว (Liquid Bulk) ทอกาซเดีย่ ว (Cylinders) และทอกาซกลุม
(Cylinders Pack) ซึ่งบี ไอจีมีระบบ BIG Telemetry คอยควบคุมและ
แจงเตือนปริมาณกาซ ชวยในการวางแผนการจัดสงไดอยางแมนยำ
ถือไดวาเปนสวนเสริมในการบริหารจัดการใหกับอีโธสเอ็นเนอรจี ไดเปน
อยางดี ไมเคยเกิดปญหาในระหวางการทำงาน ดานการจัดสงกาซมีการ
ปฏิบัติตามขั�นตอนเพ�่อความปลอดภัยอยางถูกตอง ซึ่งเห็นไดจาก
พนักงานที่ทำหนาที่จัดสงที่ผานการอบรมมาเปนอยางดี สวนกรณีเมื่อ
เกิดปญหา บี ไอจีสามารถจัดสงทีมวิศวกรเขามาทำการแก ไขไดอยาง
รวดเร็วไมทำใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการทำงาน

อี โธสเอ็นเนอรจีกับประเทศไทย 4.0
นโยบายประเทศไทย 4.0 เปนการเพ�ม� มูลคาใหกบั สินคาหรือบริการ
ในสวนของอีโธสเอ็นเนอรจีเองไดนำเทคโนโลยีเขามาชวยอำนวยความ
สะดวกแก ล ู ก ค า โดยพั ฒ นาระบบติ ด ตามแผนการผลิ ต ในลั ก ษณะ
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร หรือ ERP (Enterprise
Resource Planning) หากมีการสงงานเขามา ลูกคาสามารถตรวจสอบ
ความคืบหนาของแผนการทำงานวาถึงขั�นตอนไหน โดยทั�วไปแลวลูกคา
แตละรายจะมีระบบ ERP ในการวางแผนการผลิตของตนเองอยูแลว
ซึ่งอี โธสเอ็นเนอรจี ไดพัฒนาใหมีการเชื่อมโยงขอมูลเขากับ ERP ของ
ลูกคา โดยเมื่อมี ใบสั�งซื้อเขามาลูกคาจะไดรับรหัส (Password) คูกับ
เลขที่ ใบสั�งซื้อเพ�่อเขาระบบ Virtual Customer Service Centre เพ�่อ
ตรวจสอบวาชิ�นงานนั�นอยู ในขั�นตอนไหนและจะเสร็จสมบูรณเมื่อไร
อีกทั�งสามารถออกรายงานสรุปการทำงานไดอีกดวย ซึ่งผลตอบรับ
จากลูกคาเปนที่นาพ�งพอใจอยางมาก ปจจุบันอี โธสเอ็นเนอรจีกำลัง
พัฒนาระบบใหสามารถตรวจสอบไปถึงระบบการขนสง (Logistics)
เพ�่อติดตามการสงกลับชิ�นงาน รวมถึงระยะเวลาที่จะถึงปลายทาง

การพยายามเพ��มศักยภาพพนักงานให ใชความสามารถเต็มขีดจำกัด
สำหรับการผลิตอุปกรณหรือเครือ่ งมือบางอยางทีเ่ คยซือ้ จากตางประเทศ
ก็พยายามคนหา (Sourcing) ภายในประเทศที่สามารถนำมาทดแทนได
หรือในบางประเภทก็พัฒนาผลิตขึ้นดวยตัวเอง ทั�งหมดนี้เปนแนวทาง
ทีท่ ำใหอีโธสเอ็นเนอรจสี ามารถดำเนินธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมบริการ
ทางดานวิศวกรรมไดอยางมั�นคงตลอดมา
สำหรับอุตสาหกรรมบริการซอมแซม Gas Turbines ของเครื่อง
กำเนิดไฟฟานั�น ถึงแมจะเปนสวนเล็กๆ ของธุรกิจดานพลังงาน แตก็
นับวาเปนสวนสำคัญที่ชวยปองกันปญหาอื่นที่จะสงผลเสียในวงกวาง
ทำใหลูกคาสามารถควบคุมตนทุนในการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งแนนนอนวาจะสงผลดีตออุตสาหกรรมพลังงานโดยรวมเชนกัน และ
นี่ก็เปนอีกครั�งที่นวัตกรรมกาซของบี ไอจี ไดเขาไปมีบทบาทสำคัญ
ตอกระบวนการทำงานในธุรกิจบริการซอมบำรุง ซึ่งเปรียบเสมือน
ฟนเฟ�องเล็กๆ ที่ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปไดอยางมั�นคง

บุคลากรคือสวนสำคัญที่ทำใหอี โธสเอ็นเนอรจีกาวไปขางหนา
ปจจุบันทุกภาคอุตสาหกรรมมีการแขงขันสูง ตนทุนในการผลิต
ถูกจำกัดใหตอ งลดลงอยางตอเนือ่ ง สำหรับอีโธสเอ็นเนอรจี ไดพยายาม
พัฒนาการใหบริการเพ�อ่ สงมอบสิง� ทีด่ ที ส่ี ดุ ใหกบั ลูกคา แตอยางไรก็ตาม
เรื่องบุคลากรก็เปนเรื่องที่ตองเอาใจใส เนื่องจากทักษะประสบการณ
ความสามารถที่สั�งสมมาอยางยาวนาน ถือเปนปจจัยสำคัญที่สุดสำหรับ
อุตสาหกรรมบริการ นอกจากนั�น วัฒนธรรมองคกรก็เปนอีกเรื่องที่
ตองใหความสำคัญ ทุกคนตองรวมกันสรางเพ�่อขับเคลื่อนธุรกิจให
เปนไปตามแนวทางที่วางไว อี โธสเอ็นเนอรจีพยายามที่จะควบคุมและ
วัดประสิทธิผลของงานจากตัวพนักงานเอง (Utilization) ตัวอยางเชน

คุณฐิติ เดชดำรงวุฒิ

คุณมานพ ยั�งยืน
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Safety First

ความปลอดภัย
ในการใช ไนโตรเจนเหลว
เปนสวนประกอบของอาหาร
สืบเนื่องจากคลิปของการนำไนโตรเจนเหลวมาใช ในการประกอบ
อาหาร ซึ่งทำใหเกิดควันสีขาวพวยพุงออกมาเพ�่อสรางจุดขายใหกับ
อาหารธรรมดาๆ ในตลาด ทำใหถูกแชรและสงตอกันออกไปในโลก
ออนไลน สรางความสงสัยตอผูบริโภคในเรื่องความปลอดภัยวาจริงๆ
แลวไนโตรเจนเหลวนี่กินไดหรือไม หรือมีอันตรายอยางไร
ดร. วิ ไลรัตน เจริญใหมรุงเรือง
ผูจัดการอาวุโสฝายคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง� แวดลอม
ของ บริษทั บางกอกอินดัสเทรียลแกส
จำกัด หรือ บีไอจี ผูผ ลิตและจัดจำหนาย
ก า ซอุ ต สาหกรรมอั น ดั บ หนึ ่ ง ของ
ประเทศไทยไดออกมาใหขอเท็จจริง
ในเรื่องของไนโตรเจนเหลว โดยเผยวา

LIQUID NITROGEN
กาซไนโตรเจน มีคุณสมบัติเปนกาซเฉื่อย จึงไมทำปฎิกริยากับ
สารอื่นๆ ทั�งยังไมมีสี ไมมีรส ไมมีกลิ�น ไมกอใหเกิดการระคายเคือง
เมื่ออยู ในรูปของไนโตรเจนเหลวจะมีคุณสมบัติเปนกาซเหลวเย็นยิ�งยวด
หรือ Cryogenic Gas ซึ่งหมายถึง กาซที่มีจุดเดือดตั�งแต -150 องศา
เซลเซียสเปนตนไป ทั�งนี้ ไนโตรเจนที่ผลิตใหมๆ จะมีความเย็นจัดถึง
-195.8 องศาเซลเซียส (@ 1 atm) และมีอุณภูมิสูงขึ้นเมื่อสัมผัสกับ
ความร อ น ดั ง นั � น เมื ่ อ ทิ � ง ไว ใ นอุ ณ หภู ม ิ ห  อ งจึ ง ระเหยกลั บ เป น ก า ซ
อยางรวดเร็ว โดยสังเกตเห็นเปนกลุม ควันขาว ซึง่ คือไอน�ำทีอ่ ยูในอากาศ
บริ เ วณนั � น เกิ ด การเปลี ่ ย นสถานะเมื ่ อ สั ม ผั ส กั บ ความเย็ น จั ด จาก
ไนโตรเจนเหลว ดวยคุณสมบัติของกาซไนโตรเจนที่มีความเย็นจัดไมทำ
ปฎิกริยากับสารอื่น รวมถึงไมมีสีกลิ�นรส จึงนำไปใชกับอุตสาหกรรม
และวงการวิจัยพัฒนาอยางแพรหลาย อาทิ การนำไนโตรเจนไปใช ใน
กระบวนการผลิตทีเ่ กีย่ วของกับการไลความชืน้ แรงดัน หรือใชความรอน
ความเย็น ไดแก อุตสาหกรรมป โตรเคมี อุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
เครือ่ งดืม่ การแชแข็งอาหาร การขึน้ รูปพลาสติกและยาง การทำความเย็น
การปรับแตงโลหะ ในขณะที่การวิจัยและพัฒนา นิยมนำไปใชเปนสาร
เก็บรักษา หรือใชเก็บตัวอยางทางชีวภาพใหคงสภาพสมบูรณ หรือ
การใชคุณสมบัติความเย็นจัดในการทดลองโลหะชนิดตางๆ เปนตน
แมกาซไนโตรเจนจะมีความปลอดภัยสูง แตคุณสมบัติความเปน
กาซจึงทำใหมีแรงดัน ประกอบกับมีอุณหภูมิเย็นจัด ดังนั�น ผูที่ ใชงานจึง
จำเปนตองมีความรูรวมกับใชเครื่องมือและอุปกรณเหมาะสม กลาวคือ
สามารถรองรับอุณภูมิเย็นจัดและแรงดันสูงได นอกจากนี้ การทำงาน
ที่มี โอกาสสัมผัสไนโตรเจนเหลวโดยตรง ตองสวมใสอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลทีเ่ หมาะสม เชน ถุงมือกันความเย็นจัด รองเทานิรภัย
แวนตานิรภัยและกระบังหนา (Face Shield) เปนตน ที่ผานมาผูผลิต
ในกลุมกาซอุตสาหกรรม ตางก็ฝกอบรมการใชงานกาซอยางปลอดภัย
ใหกับผู ใชงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และโรงพยาบาลตางๆ

Facebook: P’Air’s ZeCe
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แตผูประกอบการรานคา แผงลอย ที่นำกาซไนโตรเจนเหลวมาใชงาน
โดยตรง ตามสถานที่สาธารณะจนเปนภาพขาวแลวนั�น หากผู ใชงาน
ไมทราบขอพ�งระวัง หรือวิธีปฎิบัติงานอยางปลอดภัย เมื่อนำไปใชอยาง
รูเทาไมถึงการณ หรือขาดการควบคุม ก็อาจกอใหเกิดอันตรายตอ
ตนเองหรือผูบริโภคได
นอกจากการปองกันอันตรายจากความเย็นจัดและแรงดันแลว
ขั � น ตอนการปฎิ บ ั ต ิ ง านเกี ่ ย วกั บ ไนโตรเจนที ่ ต  อ งระลึ ก เสมอ ได แ ก
การปองกันภาวะอับอากาศ เนื่องจากไนโตรเจนและกาซเกือบทุกชนิด
สามารถแทนที ่ อ ากาศได หากนำไปใช ง านในห อ งป ด ที ่ ร ะบบระบาย
อากาศไมเพ�ยงพอ อาจทำใหเกิดสภาวะออกซิเจนต�ำกวาปกติ หรือ
ภาวะอับอากาศได กรณีที่ระดับออกซิเจนต�ำกวาปกติ ไมมากนัก อาจ
ทำใหเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน แตหากระดับออกซิเจน
ต�ำมากๆ ก็อาจถึงขั�นลมลงหรือหมดสติ ได ดังนั�น การใชงานหรือ
จั ด เก็ บ ไนโตรเจนจึ ง ต อ งมี ร ะบบระบายอากาศที ่ เ พ� ย งพอเหมาะสม
นอกจากนี้ การขนสงก็ตองกระทำโดยผูที่มีความรูความชำนาญ หาม
ขนสงในยานพาหนะที่ปดทึบ หามวางไวภายในหองโดยสาร และตอง
ยึดรัดภาชนะใหแนนหนา
โอกาสที่ ไนโตรเจนเหลวสัมผัสรางกายโดยตรง ไดแก การกระเด็น
หรือหกรดถูกผิวหนังหรือดวงตา รวมถึงการสัมผัสโดยออมคือ การ
สัมผัสทอขณะที่มีอุณหภูมิเย็นจัด ซึ่งถาหากเกิดอุบัติเหตุดังกลาวขึ้น
ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับไนโตรเจนเหลว จะเกิดอาการไหมเนื่องจาก
ความเย็น (Cold Burn) ทำใหผิวหนังมีอาการไหมคลายกับการสัมผัส
ความรอนการปฐมพยาบาลเบื้องตนจะคลายคลึงกับการสัมผัสสารเคมี

กลาวคือ ตองรีบลดผลกระทบจากอุณหภูมเิ ย็นจัด ดวยการใชนำ� สะอาด
จำนวนมากๆ รดบริ เ วณบาดแผล เป น เวลาอย า งน อ ย 10-15 นาที
จากนั�นใหรีบพบแพทย เพ�่อใหการรักษาเชนเดียวกับอาการไหมเนื่อง
จากความรอนตอไป
กระแสการนำไนโตรเจนเหลวมาเติ ม ในอาหารเพ� ่ อ สร า งความ
แปลกใหม จ ากควั น ของความเย็ น เช น การเติ ม ไนโตรเจนเหลวลง
ในขนมกอนเสิรฟ ใหผูบริ โภครับประทานทันที หรือการเติมเขาไปใน
แกวเครื่องดื่ม อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บจากการสัมผัสความเย็นจัด
จากไนโตรเจนเหลวโดยตรง นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการจัดเก็บ
ไนโตรเจนเหลวไวภายในราน ซึ่งอาจเปนหองติดเครื่องปรับอากาศ
หากมี ก ารรั � ว ไหล หรื อ สะสมตั ว ของไนโตรเจนก็ อ าจทำให เ กิ ด ภาวะ
อับอากาศ ตองมีการระบายอากาศ และเฝาระวังระดับออกซิเจนเปน
ประจำดวย ดังนั�น ผูประกอบการ รานคา ตองมีความรูความเขาใจ
ถึงคุณสมบัติ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงานไนโตรเจนเหลว
เปนอยางดี เพ�่อปองกันไม ใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตนเองและผูบริโภค

WARNING
Liquid
Nitrogen
Wear Gloves.
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What’s App.

ระบบจายกาซไนโตรเจน
จากไนโตรเจนเหลวดวยไอน�ำ
(Steam Vaporizer Unit)
ในอุ ต สาหกรรมป โ ตรเลี ย มและป โ ตรเคมี ตลอดจนโรงงาน
อุตสาหกรรมบางแหง ลวนนำกาซไนโตรเจน (N2) มาใชเปนสวนประกอบ
ของกระบวนการผลิตในหลากหลายวัตถุประสงค รวมถึงการนำกาซ
ไนโตรเจนมาใชในชวงการปดซอมบำรุงระบบการผลิตโดยใชระบบสงกาซ
เคลื่อนที่ดวนพ�เศษ (Nitrogen Express Service) อาทิเชน
การเปาไล (Purging) ไอระเหยของสารไฮโดรคารบอนที่ตกคางอยู
ภายในอุปกรณ ใหมคี วามเขมขนอยูในระดับทีป่ ลอดภัย ทีผ่ ปู ฎิบตั งิ าน
สามารถเขาไปภายในหอ หรือหนวยการผลิตตางๆ ได โดยไมรับ
อันตรายจากไอระเหยของไฮโดรคารบอน โดยมีการใชงานอยาง
แพรหลายในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
การเป า ไล (Purging) สิ � ง ปนเป  อ นที ่ ต กค า งอยู  ภ ายในท อ และ
อุปกรณกอนทำการใชงานดวยกาซไนโตรเจนซึ่งเปนกาซเฉื่อย
(Inert Gas) เพ� ่ อ ลดป ญ หาการปนเป  อ นของผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นทุ ก
อุตสาหกรรม
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ในกระบวนการที่ยกตัวอยางขางตนนั�น การใชกาซไนโตรเจนที่
อุณหภูมิที่สูงกวาสภาวะแวดลอม (Ambient) จะใหขอดี ในเรื่องของ
ประสิทธิภาพการเปาไลสิ�งปนเปอนซึ่งทำไดดีกวาอุปกรณ ในกลุม
Mobile Unit โดยทัว� ไปทีส
่ ามารถจายกาซไนโตรเจนทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ทียบเทา
สภาวะแวดลอมเทานัน� โดยเฉพาะอยางยิง� การนำไนโตรเจนทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู
ไปใช ในหอ หรืออุปกรณที่บรรจุสารดูดความชื้น (Molecular Sieve)
หรือสารดูดสิ�งปนเปอน (Adsorbent) จะยิ�งเห็นประสิทธิภาพที่ดีกวา
เมือ่ เทียบกับการใช Mobile Unit โดยทัว� ไป เพราะอุณหภูมขิ องไนโตรเจน
ที่สูงจะชวยทำใหการระเหยของสารไฮโดรคารบอนที่ถูกจับอยู ในรูพรุน
สามารถระเหยไดดียิ�งขึ้น เมื่อเทียบกับการเปาไลที่ ใชกาซไนโตรเจน
ที่อุณหภูมิต�ำ
เพ�อ่ เปนการตอบสนองความตองการใชงานของลูกคาในหลากหลาย
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ�งความตองการในการใช ไนโตรเจน
ที่อุณหภูมิสูงเพ�่อการเปาไล ไอระเหยของไฮโดรคารบอนนั�น ทางบี ไอจี
มีความพรอมอยางยิ�งในดานการบริการทางวิศวกรรมดวยเครื่องมือ
Steam Vaporizer เพ�อ
่ ใหมคี วามเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงคดงั กลาว
โดยมีรายละเอียดของเครื่องมือ Steam Vaporizer ดังนี้

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)

หมายเหตุ ขอมูลดานบนอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยูก บั ความสามารถ
และปจจัยในการดำเนินงานในแตละงาน นอกเหนือจากความพรอมของ
อุปกรณ บี ไอจี ใหความสำคัญกับการลดระยะเวลาในการจัดหาอุปกรณ
และการติดตั�ง รวมทั�งความพรอมของทีมงานที่เปนหนวยงานบริการ
หนางานที่จะสามารถใหบริการแมเปนการบริการที่เรงดวนโดยทางบี ไอจี
มีความเขาใจและใหความสำคัญในเรือ่ งระยะเวลาทีล่ กู คาจะตองสูญเสียไป
ในชวงเวลาที่มีการปดซอมบำรุงประจำป หรือแมแตการปดซอมบำรุง
ในกรณีฉุกเฉิน
ทั � ง นี ้ บี ไ อจี ม ั � น ใจว า ด ว ยประสิ ท ธิ ภ าพของเครื ่ อ งมื อ Steam
Vaporizer รวมถึงการบริการดานวิศวกรรมดวยความเปนเลิศของ
ทีมวิศวกรจะสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา ทีมงานที่
พรอมใหคำปรึกษา และแกปญ
 หาเฉพาะหนาทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงความสามารถ
ในการบริการที่ครบวงจรของระบบการผลิตโดยใชระบบสงกาซเคลื่อนที่
ดวนพ�เศษ (Nitrogen Express Service) ที่จะชวยเสริมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต และลดชวงระยะเวลาหยุดซอมบำรุงไดดียิ�งขึ้น

NITROGEN EXPRESS SERVICE

สอบถามขอมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับการบริการทางวิศวกรรม
ด า นระบบส ง ก า ซเคลื ่ อ นที ่ ด  ว นพ� เ ศษ กรุ ณ าติ ด ต อ
คุณพ�ชญา อาจารยางกูร หมายเลขโทรศัพท +66 2685 6789
ตอ 6772 หรืออีเมล PichayaA@bigth.com
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Packaged Gases i-CARE

การใชและการซอมบำรุงภาชนะบรรจุกาซทนความดัน
แบบไมมีตะเข็บฯ อยางปลอดภัย
หากกลาวถึงภาชนะบรรจุกาซทนความดันแบบไมมีตะเข็บ หรือ
สวนใหญทเ่ี ราเรียกกันติดปากสัน� ๆ วาทอกาซนัน� หมายถึงถังเหล็กกลา
รู ป ทรงกระบอกแบบไม ม ี ต ะเข็ บ เพ� ่ อ ใช ส ำหรั บ บรรจุ แ ละขนส ง ก า ซ
ในการเลือกใชภาชนะบรรจุกาซนั�น จำเปนตองพ�จารณาคุณสมบัติ
ของกาซทีจ่ ะนำมาบรรจุเปนสำคัญ โดยกาซอุตสาหกรรมบางชนิดมีฤทธิ์
กัดกรอนสูง (Corrosive Gas) มีความเปนพ�ษ (Toxic Gas) ซึ่งเปน
อันตรายตอสุขภาพรางกายของคนเรา ดังนั�น ภาชนะบรรจุและอุปกรณ
ที่เกี่ยวของกับการใชงานตองมีความปลอดภัย ผลิตมาจากวัสดุที่
สามารถปองกันการรั�วไหลของกาซและทนตอการกัดกรอนไดดี
บี ไอจี ในฐานะผูนำนวัตกรรมดานกาซอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการใชงานทอกาซของ
ผูปฏิบัติงานจึงไดยึดถือและปฏิบัติตามขอกำหนด มอก.358-2551
อยางเครงครัด ดังรายการตอไปนี้
บรรจุกาซแตละชนิดตามอัตราสวนความดันใชงาน ความดันทดสอบ
ใหเปนไปตามขอกำหนดของทอกาซ (Design Drawing) หรือทีร่ ะบุ
บนคอทอกาซ (Cylinder Identification)
หามนำทอกาซพ�ษไปบรรจุกาซชนิดอื่นๆ หรือบรรจุกาซชนิดอื่นๆ
ในทอที่ ใชบรรจุกาซพ�ษ
ภายหลังการบรรจุกา ซแลว ตองตรวจสอบการรัว� ซึมทุกครัง� และหาม
จำหนายจายแจกทอกาซที่รั�วซึม
เลือกใชลิ�นและกลอุปกรณนิรภัยแบบระบายตามมาตรฐานที่ยอมรับ
วามีความปลอดภัยเพ�ยงพอ
หามใชทอ กาซที่ไมทราบประวัตกิ ารใชงานจนกวาจะไดรบั การตรวจสอบ
ทอกาซทุกทอตองไดรับการตรวจสอบทุกๆ 5 ป หากตรวจสอบแลว
พบวามีขอบกพรองรายการใดรายการหนึ่ง หามนำทอกาซนั�นมาใช
บรรจุกาซ
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“ความปลอดภัย”
ถือไดวาเปนหัวใจหลักของการปฏิบัติงาน

ขั�นตอนการตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซฯ

เมื่อเราใชงานทอกาซมาถึงระยะเวลาหนึ่ง ทอกาซจำเปนตองไดรับ
การดูแล ตรวจสอบ และซอมบำรุง เฉกเชนเดียวกับรถยนตทต่ี อ งเขารับ
การตรวจสภาพและซอมบำรุงตามกำหนดระยะเวลาหรือระยะทาง ทั�งนี้
เพ�่อความปลอดภัยสูงสุดของผู ใชงาน เปนการลดความเสี่ยงซึ่งอาจ
กอใหเกิดความสูญเสียที่เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได ดังนั�น
การตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซจึงเปนสิ�งสำคัญที่ตองคำนึงถึงเชนกัน

1.

การชั�งน�ำหนักทอกาซ

2.

การตรวจพ�นจิ ภายนอก เชน ตรวจรอยสนิม รอยบุบและขอบกพรอง
ตางๆ ของทอกาซ โดยเนนที่บริเวณกนทอกาซ และรอยตอระหวาง
ตัวทอกาซกับฐานทอ

3.

การตรวจพ�นิจภายในทอกาซ เพ�่อตรวจสอบสภาพผิวภายในของ
ทอกาซ

4.

การทดสอบดวยความดันไฮดรอลิก โดยทอกาซที่จะทดสอบดวย
ความดันไฮดรอลิกนั�น ตองเปนทอที่ผานการตรวจพ�นิจภายนอก
และภายในมาเรียบรอยแลว โดยจะทดสอบดวยแรงดันน�ำ (Hydrostatic
Test)

มาตรความดัน

สเกลวัด หลอดแกววัดระดับ

ถังน�ำชวย

โดยภาชนะบรรจุกาซทนความดันสูงแบบไมมีตะเข็บที่ความจุไมเกิน
150 ลูกบาศกเดซิเมตรทุกทอ จำเปนตองไดรับการตรวจสอบทุกๆ 5 ป
ตามขอกำหนดนั�น หมายความรวมไปถึงทอกาซเปลาที่จะนำมาใช ใน
การบรรจุกาซ ทอกาซที่อยู ในระหวางการใชงาน และทอเต็มที่บรรจุกาซ
มาเปนระยะเวลานานเกินกวา 5 ป ทั�งนี้ เนื่องจากทอกาซอาจเกิดการ
เสื่อมสภาพ หรือเกิดการปนเปอน ทำใหกาซไมบริสุทธิ์จึงไมเหมาะสม
ทีจ่ ะนำมาใชงานอีกตอไป ดังนัน� เพ�อ่ ความปลอดภัยในการใชงาน รวมถึง
คุณภาพและปริมาณของกาซที่เต็มเปยม จึงตองนำทอกาซดังกลาว
มารับการตรวจสอบตามขั�นตอน

รูปภาพเครื่องมือและอุปกรณทดสอบดวยความดันไฮดรอลิกแบบไมมีถังน�ำ

ในการตรวจสอบท อ ก า ซนั � น เจ า หน า ที ่ ท ี ่ ม ี ค วามชำนาญของ
หน ว ยตรวจสอบภาชนะบรรจุ ก  า ซที ่ ไ ด ร ั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
จะทำการเตรียมทอกาซดวยการทำความสะอาด และปลอยกาซออก
จากทอกาซใหหมดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก เนื่องจากอาจ
เกิดอันตรายจากกาซแตละชนิดที่บรรจุอยูภายในทอกาซนั�น โดยบี ไอจี
มีหนวยตรวจสอบภาชนะบรรจุกาซตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ทีม่ คี วามรูแ ละความเชีย่ วชาญเปนอยางดี ทำใหมน�ั ใจไดวา ทอกาซทีล่ กู คา
ใชงานอยูนั�น ไดมาตรฐานและมีความปลอดภัยตอการใชงาน เพราะ
ความปลอดภัยถือไดวาเปนหัวใจหลักของการปฏิบัติงาน

กรณีที่พบวาทอกาซดังกลาวมีขอบกพรอง ไมผานเกณฑการ
ตรวจสอบตามรายละเอียดขางตน จะตองถูกทำลายเพ�่อปองกันการนำ
กลับมาใชงานใหม และสำหรับทอกาซที่ผานเกณฑการตรวจสอบ จะนำ
มาทำเครื่องหมายและฉลากใหม ดวยการตอกชื่อ หรือเครื่องหมายของ
หนวยงานที่ทำการตรวจสอบทอ พรอมเดือน ป ที่ทำการตรวจสอบ
ดวยความดันไฮดรอลิกที่บริเวณคอทอกาซอยางชัดเจน โดยหนวยงาน
ตรวจสอบจะทำการเก็บรักษาผลการตรวจสอบทอเปนระยะเวลาอยางนอย
5 ป ซึ่งสามารถสอบกลับได ทำใหมั�นใจไดวาทอกาซดังกลาวสามารถ
นำกลับมาบรรจุกาซไดอยางปลอดภัย

ลิ�น

ทางน�ำออก

ถังกาซทดสอบ
ลิ�น
เครื่องสูบน�ำ

ทางน�ำเขา
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Attention Please
ผูบริหารและพนักงานบี ไอจีรวมบริจาคทุนการศีึกษาใหกับ
รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยา
เมื ่ อ วั น ที ่ 16 ธั น วาคม 2559 ที ่ ผ  า นมา คุ ณ ป ย บุ ต ร จารุ เ พ็ ญ
กรรมการผูจ ดั การ นำคณะผูบ ริหารและพนักงานบี ไอจี มอบทุนการศึกษา
มูลคา 100,000 บาท พรอมขาวสารจำนวน 1 ตัน ใหกับคุณชิด สุขหนู
ผูอ ำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพทั ยา ในพระราชูปถัมภฯ
จ.ชลบุรี สำหรับการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน พรอมชมการ
แสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียน รวมทัง� ทำกิจกรรมสันทนาการ
และเลี้ยงอาหารกลางวันแกนองๆ นักเรียนรวมกัน การเปนสวนหนึ่ง
ในกิจกรรมที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหารและพนักงานบี ไอจี
ครัง� นี้ มุง หวังใหนอ งๆ นักเรียนมีคณ
ุ ภาพชีวติ การศึกษาทีด่ แี ละมีความสุข
ในการดำรงชีวิตไดอยางแทจริง

บี ไอจีรวมสนับสนุนและบรรยายในงานประชุม ASEAN Glass
Conference ครั�งที่ 40
บี ไอจีสนับสนุนการจัดงานประชุม ASEAN Glass Conference
ครัง� ที่ 40 ซึง่ จัดขึน้ โดย ASEAN Federation of Glass Manufacturers
(AFGM) ณ โรงแรมดุสิตธานี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันที่
17-20 ตุ ล าคม 2559 ที ่ ผ  า นมา โดยมี Mr. Richard Huang, Asia
Glass Industry Manager จากแอร โปรดักสแอนดเคมิคล
ั สเปนตัวแทน
การบรรยายในหัวขอ “Full Oxy-fuel Glass Furnace Conversions
in Asia” ใหกับผูเขารวมการประชุมฯ ในฐานะผูผลิตและใหบริการกาซ
อุตสาหกรรม อีกทั�งเปนผูนำในเอเชียดานการประยุกต ใชนวัตกรรมกาซ
ออกซิเจนเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพในการเผาไหมแกวและกระจก

บี ไอจีจดั งานอบรมการใชงานทอกาซและถัง PLC อยางปลอดภัย
ประจำป 2559
บี ไอจีจัดงานอบรมใหความรูกับลูกคาผู ใชงานกาซจากผลิตภัณฑ
กาซแบงบรรจุ (Packaged Gases) ในหัวขอ “การใชงานทอกาซและถัง
PLC อยางปลอดภัย” เมือ
่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ทีผ่ า นมา ณ NPC S&E
จ.ระยอง โดยมีการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับกาซอุตสาหกรรรมและ
การใชงานกาซในรูปแบบภาชนะบรรจุชนิดตางๆ พรอมทัง� สาธิตการใชงาน
และเนนย�ำขอควรปฏิบัติตางๆ เพ�่อใหผูปฏิบัติงานสามารถนำความรูที่
ไดรับไปใชจริงไดอยางถูกตองและมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งไดรับความ
สนใจและเสียงตอบรับจากลูกคาชั�นนำเปนอยางดี
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Go Green

พลังงานไทยใชอยางรูคา เพ�่อการพัฒนาที่ยั�งยืน (ตอนที่ 1)
เนื่องจากผูเขียนไดมีโอกาสอานหนังสือ “พลังงานเพ�่อความเขาใจ
ใชอยางรูคุณคา พัฒนาสูความยั�งยืน” ของสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จึงอยากนำเรื่องราว
บางชวงบางตอนทีน่ า สนใจจากหนังสือเลมนีท้ พ
่ี ดู ถึงเกีย่ วกับพลังงานมาให
ทุกคนอานกัน เพราะหนังสือมีจุดประสงคที่ตองการใหทุกคนเขาใจเรื่อง
พลังงานไดงา ยๆ และใชอยางรูค ณ
ุ คา เพ�อ่ การพัฒนาสูค วามยัง� ยืนตอไป
พลังงานไม ใชแคน�ำมัน และในเวลาเดียวกัน น�ำมันก็ ไม ใชพลังงาน
เพ�ยงรูปแบบเดียว พลังงานเปนคำไทยที่ผสมกันขึ้นมาจากคำ 2 คำ คือ
“พลัง” และ “งาน” หมายถึง พลังตางๆ ที่นำมาใช ใหเกิดเปนงาน ดังนั�น
พลังงานจึงไม ใชมาจากเพ�ยงแคน�ำมันที่ ใชเติมใหรถวิ�งได แตหมายถึง
พลังงานหลายอยาง เชน ไฟฟา น�ำมัน ถาน ฟ�น และยังรวมไปถึงสิง� อืน่ ๆ
ที่ทำใหเกิดงานไดอีก เชน ลม (เอามาหมุนกังหันวิดน�ำเขานา หรือเอามา
ปนไฟ) หรือแสงอาทิตย (เอามาตมน�ำใหรอน หรือเอามาผลิตพลังไฟฟา
โดยตรง) เปนตน
มีพลังเยอะ แต ไม ใชงาน ก็… ไมมีงาน
น�ำมัน… ไมเอาไปเติมรถ ถานหิน… ไมเอามาผลิตไฟฟา ก็… ไมมีงาน

ลองคิดดูสวิ า อะไรจะเกิดขึน้ เราคงอยูก นั อยางยากลำบาก บานเมือง
คงจะอยู ไม ได ถาไมมีพลังงานมาให ใช พลังงานจึงเปนสิ�งจำเปนสำหรับ
การดำรงชีวิตของทุกคน ไมวามั�งมีหรือยากจน ไมวาอยู ในเมืองหรือ
ชนบท ไมวาอยูบนคอนโดมิเนียมกลางกรุง หรือในกระตอบปลายนา
รัฐจึงถือเปนหนาที่ที่ตองจัดหาพลังงานมาใหประชาชน

•
•
•
•

พอเพ�ยงที่จะใช ไม ใชวันนี้มี พรุงนี้ ไมมี หรือไฟติดๆ ดับๆ
ราคาไมแพง
คุณภาพดี มีมลพ�ษนอย
เหมาะสมกับความตองการ มีทง�ั แบบสำเร็จรูป เชน ไฟฟา น�ำมัน
เติมรถ หรือกาซหุงตม หรือแบบไมสำเร็จรูป เชน ฟ�น กากออย
(ชานออย) น�ำ (ไหลจากเขือ่ นหรือน�ำตกมาหมุนกังหันเพ�อ่ ปน ไฟ)

พลังงานแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
พลังงานใชแลวหมด หรือที่นักวิชาการเรียกกันวาพลังงานสิ�นเปลือง
หรือพลังงานฟอสซิล ไดแก น�ำมัน รวมทัง� หินน�ำมัน ทรายน�ำมัน ถานหิน
และกาซธรรมชาติ ทีเ่ รียกวาใชแลวหมดก็เพราะหามาทดแทนไมทนั การใช
พลังงานพวกนี้ปกติแลวจะอยู ใตดิน ถาไมขุดขึ้นมาใชตอนนี้ ก็เก็บไว ให
ลูกหลานใชได ในอนาคต บางทีจึงเรียกวาพลังงานสำรอง
พลังงานใช ไมหมด หรือพลังงานหมุนเวียน ไดแก ไม กระดาษ ฟ�น แกลบ
กากออย (ชานออย) ชีวมวล (เชน มูลสัตว และกาซชีวภาพ) น�ำ (จากเขือ่ น
ไหลมาหมุนกังหันปน ไฟ) แสงอาทิตย (ใชเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟาได)
ลม (หมุนกังหันลมผลิตไฟฟา) และคลื่น (กระแทกใหกังหันหมุนปนไฟ)
และที่วาใชไมหมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได เชน ปลูกปาเอาไมมา
ทำฟ�น หรือปลอยน�ำจากเขื่อนมาปนไฟแลวไหลลงทะเล กลายเปนไอ
และเปนฝนตกลงมาสูโลกอีก หรือแสงอาทิตยที่ ไดรับจากดวงอาทิตย
อยางไมมีวันหมดสิ�น ดังนี้เปนตน
ฉบับหนามาติดตามกันตอวาแหลงที่มาของพลังงานที่สำคัญของ
ประเทศไทยมีอะไรบาง และถึงเวลาแลวหรือยังทีท่ กุ คนจะหันมารูร กั ษและ
ตระหนักถึงพลังงานไทยกันอยางจริงจังเสียที
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Just so you know

‘เปดกวาง’ หรือ ‘ปดตาย’
กรอบความคิดไหนที่ ใชคุณ

เราเคยเช็คกรอบความคิดของตัวเองกันบางไหม? Stephen R.
Covey นักจิตวิทยาและผูเ ขียนหนังสือ The Seven Habits of Highly
Effective People กลาววา กรอบความคิดคือการมองโลกผานมุมมอง

และประสบการณตนเองเปนเสมือนแผนที่ ในใจ ซึ่งสงผลตอสิ�งตางๆ
ในชีวิต หนังสือ Mindset: The New Psychology of Success ของ
Carol Dweck นั ก วิ จ ั ย และพั ฒ นาด า นจิ ต วิ ท ยาแห ง มหาวิ ท ยาลั ย
สแตนฟอรดแบงกรอบความคิดออกเปน 2 ประเภท คือ กรอบความคิด
แบบเปดกวาง ( Growth Mindset) และกรอบความคิดแบบปดตาย (Fixed
Mindset) ซึ่งสงผลตอมุมมองและการกระทำที่แตกตางอยางนาสนใจ
กรอบความคิดแบบเปดกวาง (Growth Mindset)
มุมมองเรื่องความสามารถ:
เชื่อวาความสามารถเปนสิ�งที่เรียนรูและสรางได เชื่อในศักยภาพ
ของคน เชื่อวาคนเราเปลี่ยนแปลงไดพัฒนาได แมจะชาเร็วตางกัน
พัฒนาชาก็ ไม ไดหมายความวาทำไม ได คนกลุมนี้พรอมที่จะเปดใจ
เรียนรูสิ�งใหมๆ อยูตลอดเวลา เรื่องไหนยิ�งยาก ยิ�งทาทาย ยิ�งสนุก
อะไรที่งายๆ ซ�ำๆ เปนเรื่องนาเบื่อที่สุด
มุมมองเรื่องอุปสรรค:
นี่เปนโอกาสทองที่จะไดเรียนรูและพัฒนาตัวเองเพราะทุกอยาง
คือสิ�งที่สามารถเรียนรูและพัฒนาปรับปรุงไดอยูแลว ความพยายาม
และทุมเทคือหนทางแหงการฝกฝนทักษะชั�นยอด
คำพูดติดปาก:
“ทำไดชา ก็ ไม ไดแปลวาจะทำไม ได”
“หากพยายามมากพอ ก็ ไมมีอะไรที่เปนไปไม ได”
“ลองสักตั�งแลวกัน ถาพลาด ก็ถือวาเปนประสบการณ”
“ถาคนอื่นทำได ทำไมฉันจะทำไม ได”

กรอบความคิดแบบปดตาย (Fixed Mindset)
มุมมองเรื่องความสามารถ:
เชื่อวาความสามารถเปนเรื่องของพรสวรรค เปลี่ยนแปลงไม ได
ฉะนัน� การพยายามเปลีย่ นสิง� ทีเ่ ปลีย่ นไมไดนน�ั จึงเปนเรือ่ งที่ ไรสาระมาก
นิยมทำอะไรแบบเดิมตามความเคยชิน ไมพรอมเรียนรูสิ�งใหมหรืออะไร
ก็ตามทีย่ งุ ยากซับซอน เพราะตีกรอบตัวเองวาศักยภาพของคนเรามีจำกัด
เราทำไดเทาที่ศักยภาพเรามี งานอะไรที่ยากๆ อยาเอามาใหแตะเด็ดขาด
มุมมองเรื่องอุปสรรค:
ท อ แท แ ละหมดกำลั ง ใจ ทำไมชี ว ิ ต มี แ ต อ ุ ป สรรคเต็ ม ไปหมด
พยายามหลีกเลีย่ งและอยากจะเดินหนีออกจากปญหาใหเร็วทีส่ ดุ เพราะ
กลัววาความลมเหลวจะทำใหคุณคาในตัวเองลดลง คนกลุมนี้จึงไมกลา
เอาตัวเองออกจาก Comfort Zone เพราะกลัวความผิดพลาดทีต่ วั เอง
ไมสามารถรับมือได กลัวการถูกวิพากษวจิ ารณ และจะเอาแตโทษตัวเอง
วาไรความสามารถ
คำพูดติดปาก:
“ทำไดแคนแ้ี หละ ก็ไมถนัดนีน่ า” “ความสามารถของเราไมนา จะถึง”
“ถาทำพลาดขึน้ มา ตองตายแนๆ” “ถาทำไปไมดี ตองโดนดาแนนอน”
เปลี่ยนกรอบความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
Carol Dweck พบวา คนที่มีกรอบความคิดแบบเปดกวางจะมี
โอกาสประสบความสำเร็จในชีวติ มากกวา เพราะในขณะทีค่ นทีม่ กี รอบ
ความคิดแบบปดตายพอใจทีจ่ ะหยุดนิง� อยูก บั ที่ พวกทีม่ กี รอบความคิด
แบบเปดกวางก็จะพัฒนาตัวเองอยางไมหยุดยัง� เพราะเชือ่ วาศักยภาพ
เปนสิง� ทีพ
่ ฒ
ั นาไดและไรขดี จำกัด ไมมี ใครเกงตัง� แตเกิด แตเกงขึน้ ได
เพราะเรียนรูจากการลงมือทำและความผิดพลาด
การสรางกรอบความคิดแบบเปดกวาง (Growth Mindset)
อาจจะไม ใชเรื่องงายที่ทำไดชั�วขามคืน หากแตตองใชความพยายาม
และความกลาที่จะเดินออกมาจากกรอบความคิดแบบเดิม แลวมาลอง
ทำสิ�งใหมที่ทาทายขีดจำกัดของตัวเอง บอกลาคำวา ‘ทำไม ได’ ไปซะ
เพราะแควันนี้เทานั�นที่เรา ‘ยังทำไมได’ แตเมื่อพยายามมากพอ วันหนา
ก็ยอมตอง ‘ทำได’ อยางแนนอน
“หากคุณตองการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพ�ยงเล็กนอย
จงเปลี่ยนที่พฤติกรรม แตหากคุณตองการเปลี่ยนแปลง
ครั�งยิ�งใหญ จงเปลี่ยนที่กรอบความคิด”
Stephen R. Covey
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New Trend

ไฮเปอรลูป (Hyperloop) เทคโนโลยีขนสงความเร็วสูงแหงอนาคต
ระบบขนสงความเร็วสูงแบบล�ำยุคทีม่ กั เห็นในภาพยนตรวทิ ยาศาสตร
จะไมเปนเพ�ยงจินตนาการเพ�อ่ ความบันเทิงอีกตอไป ดวยแนวคิดการเดินทาง
รูปแบบใหมดว ยแคปซูลทีว่ ง�ิ ในทอสูญญากาศเพ�อ่ ลดแรงตาน และขับเคลือ่ น
ดวยแมเหล็กไฟฟาที่มีชื่อวา “ไฮเปอรลูป” (Hyperloop) แนวคิดระบบ
ขนสงที่ริเริ�มตั�งแตป 2013 โดย อีลอน มัสก (Elon Musk) ผูสราง
นวัตกรรมใหมๆ ที่ ไดรับการยกยองจากแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยี อาทิ
PayPal ระบบทำธุรกรรมการเงินทางอินเทอรเน็ต Tesla ผูผ
 ลิตรถสปอรตที่
ขับเคลือ่ นดวยไฟฟา และ Space X บริษทั เอกชนทีร่ บั วาจางงานขนสงอวกาศ
จากองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติของสหรัฐฯ (นาซา)
“ไฮเปอรลปู ” เปนระบบขนสงผูโดยสารและสินคาในรูปแบบแคปซูล
ผานทอลำเลียงขนาดใหญทม่ี แี รงดันต�ำดวยความเร็วสูงสุด 1,287 กิโลเมตร
ตอชั�วโมง หรือ 800 ไมลตอชั�วโมง โดยใชเทคโนโลยีที่ ใชแรงยกตัวของ
แม เ หล็ ก ไฟฟ า ให ต ั ว ยานพาหนะลอยขึ ้ น เหนื อ รางวิ � ง แทนการใช ล  อ
หรือ Magnetically Levitating (Maglev) ซึ่งแคปซูลจะถูกยกขึ้น
จากรางดวยแรงแมเหล็ก และเคลื่อนที่ โดยไมกอใหเกิดแรงเสียดทาน
ระหวางตัวรถกับตัวราง จึงเคลือ่ นที่ไดเร็วกวารถไฟความเร็วสูงหลายเทาตัว
และไมมีการปลอยมลพ�ษใดๆ จากระบบทั�งสิ�น
สำหรับแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ก็เพ�่อรองรับการขนสง
ระหวางสองเมืองที่หางกันตั�งแต 300-500 ไมลขึ้นไป โดยมีเสนทาง
เปาหมายในการกอสรางขนานไปกับมอเตอรเวยเมืองลอสแอนเจลิสและ
ซานฟรานซิสโก ซึ่งมีระยะทางหางกัน 610 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ
30-35 นาที เร็วกวาการเดินทางดวยเครื่องบินถึง 2 เทา และสามารถให
บริการไดทกุ 30 วินาที จากการทดสอบระบบขนสง “ไฮเปอรลปู ” ครัง� แรก
โดยบริษัท ไฮเปอรลูปวัน (Hyperloop One) ประสบความสำเร็จดวยดี
เลื่อนจำลองขนสงตนแบบ
สามารถออกตัวลอยอยูเ หนือ
รางดวยสนามแมเหล็ก และ
เรงความเร็วขึ้นไดถึง 187
กิ โลเมตรตอชั�วโมงภายใน
เวลาเพ�ยง 1.1 วินาที

ภาพจำลองการขับเคลื่อนโดยใชแรงยกจากแมเหล็กไฟฟา

และเนือ่ งจากเปนโครงการทีต่ อ งลงทุนมหาศาลการไดรบั การสนับสนุน
ดานเงินทุนก็เปนปจจัยสำคัญทีจ่ ะทำใหโครงการนีเ้ ปนผลสำเร็จได ลาสุด
Hyperloop One ประกาศจับมือกับ The Dubai Roads and Transport
Authority หรือ RTA ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลดานการคมนาคมขนสง
ของดูไบ รวมกันพัฒนาและนำระบบการคมนาคมขนสงแบบไฮเปอรลูป
(Hyperloop) ติดตั�งเพ�่อใชงานเชิงพาณิชยเปนครั�งแรกของโลก โดย
เชือ่ มการเดินทางระหวางเมืองดูไบกับอาบูดาบี ระยะทาง 159.4 กิโลเมตร
ดวยเวลาเพ�ยง 12 นาที จากปกติที่ตองใชเวลากวา 2 ชั�วโมง

นับวาเทคโนโลยีการขนสง “ไฮเปอรลูป” กำลังพัฒนากาวหนาไป
อยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อประสบความสำเร็จก็จะสงผลดี ในทุกมิติ เนื่องจาก
สามารถขนสงทั�งสินคาและมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมตองใช
เชื้อเพลิงฟอสซิล และกลายเปนนวัตกรรมในการเดินทางรูปแบบใหมที่
กาวล�ำกวารูปแบบใดๆ ที่เคยมีมา
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เที่ยวตามรอยพอที่
“สถานีเกษตรหลวงอางขาง”

ดอกปอปป

เพ� ่ อ น อ มรำลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9 ผูค นจำนวนมากตางเดินทางทองเทีย่ วตามรอย
พอหลวงดวยการเลือกไปพักผอนในพ�น้ ที่โครงการหลวงซึง่ มีอยู ในพ�น้ ที่
ทั�วทุกภาคของไทย และหนึ่งในโครงการหลวงที่เปนที่นิยมเปนอยางมาก
โดยเฉพาะในชวงลมหนาวมาเยือนก็คือ โครงการหลวงบนดอยอางขาง
จังหวัดเชียงใหม สถานีวิจัยแหงแรกของโครงการหลวง

สวนคำดอย เปนสวนที่รวบรวมพันธุ ไมดอกตระกูลโรโดเดนดรอน

(Rhododendron) หรือดอกคำดอย (กุหลาบพันป) สายพันธุที่ปลูก
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สวนใหญเปนพันธุนำเขาจากตางประเทศ เชน นิวซีแลนด ฮอลแลนด
และอังกฤษ ซึง่ มีปลูกทีเ่ ดียวในเมืองไทย นอกจากนี้ ยังมีการปลูกไมดอก
เมืองหนาวอีกหลายชนิด เชน อาซาเลีย คาเมเลีย ลาเวนเดอร เปนตน

แมกโนเลีย

เจอราเนียม
อ.แมอาย
เกษตรหลวง
อางขาง
1249

พ�พ�ธภัณฑ
โรงงานหลวงที่ 1
ศูนยหวยลึก
บานอรุโณทัย

10
7

เมื่อครั�งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 พรอมดวย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมราษฎรที่หมูบานผักไผ ต.แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม และไดเสด็จ
ผานบริเวณดอยอางขาง ทรงทอดพระเนตรเห็นวาชาวเขาสวนใหญ
ทีอ่ าศัยอยูบ ริเวณนีท้ ำการปลูกฝน� แตยงั ยากจน ทัง� ยังทำลายทรัพยากร
ปาไมแหลงตนน�ำลำธารที่สำคัญตอระบบนิเวศ ประกอบกับพระองค
ทรงทราบวาชาวเขาไดเงินจากฝ�นเทากับที่ ไดจากการปลูกทอพ�้นเมือง
ในป พ.ศ. 2512 จึงมีพระราชดำริ ใหจดั ตัง� “โครงการพระบรมราชานุเคราะห
ชาวเขา” เปนโครงการสวนพระองค ใชเปนสถานีวิจัยและทดลองปลูก
พ�ชเมืองหนาวชนิดตางๆ ทดแทนฝน� เพ�อ่ เปนตัวอยางแกเกษตรกรชาวเขา
ในการนำพ�ชเหลานีม้ าเพาะปลูกเปนอาชีพ ภายหลังโครงการนี้ไดพฒ
ั นา
ตอมาจนกลายเปน “โครงการหลวง” ซึ่งเปนที่รูจักอยางกวางขวางใน
ทุกวันนี้ และทรงไดพระราชทานนามวา “สถานีเกษตรหลวงอางขาง”
ภายในพ�น้ ทีป่ ระกอบดวยจุดเพาะเลีย้ งพ�ชพรรณไมเมืองหนาวทีห่ ลากหลาย

กระดุมเงิน

1178

แยกเมืองงาย
อ.เมืองเชียงใหม

N

กุหลาบพันป

ซากุระญี่ปุน (Cherry Blossom) มูลนิธิ
โครงการหลวงไดนำตนซากุระญี่ปุนเขามาปลูก
ไว ในจุดตางๆ ตั�งแตป พ.ศ. 2540 โดยพ�้นที่
ทีส่ ามารถปลูกตนซากุระไดดจี ะตองมีความสูง
จากระดับน�ำทะเลตั�งแต 1,000 เมตรขึ้นไป
และออกดอกเมื่อมีอายุ 5-10 ป ปจจุบัน
ตนซากุระภายในสถานีกวา 1,000 ตน ทยอยกัน
ออกดอกบานสะพรั�งเปนสีชมพูเต็มพ�้นที่ ในชวงฤดูหนาว
ของทุกป
เรือนดอกไม โรงเรือนที่รวบรวมพันธุ ไมดอกไมประดับเมืองหนาว
ชนิดตางๆ มากมาย อาทิเชน บีโกเนีย รองเทานารี พ�ชกินแมลง เปนตน
ความพ�เศษคือดอกไมในสวนเหลานีจ้ ะหมุนเวียนผลัดเปลีย่ นกันออกดอก
ตลอดทั�งป ภายในบริเวณโรงเรือนยังมีจุดจำหนายผลผลิตของสถานี
และผลิตภัณฑแปรรูป พรอมทั�งมีมุมนั�งพักเหนื่อยจิบกาแฟแบบสบายๆ

แผนที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง
บานขอบดง
บานนอแล

สวนแปดสิบ

วัดดอยอางขาง
โรงงานชา

สวนคำดอย
สวนสมเด็จ

ไป อ.ฝาง

พระธาตุดอยอางขาง

รานคา

ดานสถานี

แปลงไมผลเมืองหนาว
หมูบานปางมา

สวนบอนไซ
เรือนดอกไม

แปลงผักเมืองหนาว

สวนหอม

รานขายของที่ระลึก
บานคุม

สวนหอม สวนพันธุไมหอมของไทยและพันธุไมหอมจากตางประเทศ
เชน หอมหมืน่ ลี้ เนสเตอเตียม คารเนชัน� เจอราเนียม หญาหอม ลาเวนเดอร
ลาเวนดริน และแมกโนเลีย (ไมยืนตนตระกูลจำปปา) เปนตน

สวนสมเด็จ เมื่อครั�งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดำเนิน
มายังดอยอางขาง หลังจากเสร็จพระราชภาระกิจการทรงงานแลวจะทรง
ประทับพักผอนพระอิริยาบถในสวนแหงนี้ ลักษณะโดยรวมเปนสวนหิน
ที ่ เ กิ ดขึ ้ น เองตามธรรมชาติ และเสริ ม เติ ม แต ง ด ว ยพั น ธุ  ไ ม ป ระเภท
ฝน� ประดับ หรือดอกปอปป และไมเมืองหนาวชนิดตางๆ ไดแก กระดุมเงิน
กระดุมทอง ปกษาสวรรค เปนตน
การไดมาทองเที่ยวที่สถานีเกษตรหลวงอางขาง สัมผัสลมเย็นๆ
สดชื่นกับบรรยากาศพ�ชผัก ผลไม และไมดอกเมืองหนาว ซึ่งเปนสิ�ง
สวยงามทำใหผูมาเยือนไดรับความผอนคลายและสุขใจ เหนือสิ�งอื่นใด
ความรูสึกที่ทุกคนตางสัมผัสไดก็คือ สัญลักษณของความเพ�ยรและ
ความอดทนที่พระองคทานไดทรงพลิกฟ�นพ�้นที่ ทั�งเพ�่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและเพ�่อความเปนอยูที่ดีของเราชาวไทยทุกคน

สวนบอนไซ ดานในจัดแสดงบอนไซหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
บอนไซทีม่ อี ายุยนื ทีส่ ดุ ในโลก และมีอาคารโดมรูปทรงหกเหลีย่ มจัดแสดง
พ�ชภูเขาเขตรอนและดอกกลวยไมจิ�ว
แปลงไมผลเมืองหนาว เป น พ� ้ น ที ่ ท ดลองปลู ก ไม ผ ลเมื อ งหนาว
ชนิดตางๆ ไดแก พ�ช บวย พลับ สาลี่ พลัม กีวี่ ราสเบอรรี่ บลูเบอรรี่
สตรอเบอรรี่ หยางเหมย หรือยัมเบอรรี่ ปลูกเรียงรายตลอดแนวถนน
ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถชื่นชมไดเฉพาะจากดานนอกเทานั�น
สวนแปดสิบ สวนนี้ตั�งชื่อตามอายุของ หมอมเจาภีศเดช รัชนี
ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ในวาระที่ทรงมีอายุครบ 80 ป โดยจะจัด
ตกแตงสวนในสไตลองั กฤษดวยพันธุไมดอกไมประดับเมืองหนาวนานาชนิด
เชน กะหล�ำประดับ เดซี ลินาเลีย ชบาอาบูติลอน เปนตน
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คุ ณประโยชน ที ่ หลากหลาย

ในชวงหลายปทผ่ี า นมาชาวนาไทยตองเผชิญกับปญหาราคาขาวตกต�ำ
อยางตอเนื่อง ทุกภาคสวนตางพยายามชวยเหลืออยางเต็มที่ และหนึ่ง
ในนั�นก็คือการชวยกันอุดหนุนและบริโภคขาวจากเกษตรกรชาวนา ซึ่ง
นอกจากขาวหอมมะลิทเ่ี ปนทีร่ จู กั กันดีแลว ยังมีขา วไทยอีกหลายสายพันธุ
ทีน่ า สงเสริมใหบริโภคดวยเชนกัน มาทำความรูจ กั “ขาวไทย” พรอมกับ
เรียนรูล กั ษณะเฉพาะ และคุณคาทางโภชนาการในแตละสายพันธุท ห่ี ลายคน
อาจจะยังไมรู ไดแก

ขาวสังขหยด : ขาวพ�น้ เมือง จังหวัดพัทลุง มีเยือ่ หุม เมล็ดสีแดง มีกากใย
อาหารสูงกวาขาวพันธุอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมี โปรตีน
ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัสสูงกวาขาวพันธุอื่นๆ ซึ่งมี
ประโยชน ในการบำรุงโลหิต บำรุงรางกายใหแข็งแรง
ปองกันโรคความจำเสือ่ ม และยังมีสารแอนตีอ้ อกซิแดนท
จำพวก Gamma Oryzanol และมี Gamma Aminobutyric Acid (GABA) ชวยลดอัตราเสีย
่ งของการเปนมะเร็ง

ขาวหอมมะลิ : เมล็ดขาวยาวเรียว มีความใส แกรง เลือ่ มมัน มีกลิน� หอม
คลายใบเตย มีวิตามินบี 1 ชวยปองกันโรคเหน็บชา และ
วิตามินบี 2 ชวยปองกันโรคปากนกกระจอก มีสารตาน
อนุมลู อิสระ สังกะสีและโฟเลตสูง ตานมะเร็ง ชวยควบคุม
น�ำตาล ชวยบำรุงโลหิตสำหรับผูที่เปนโรคโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็ก

ขาวไรซเบอรี่ : เกิดจากการผสมพันธุร ะหวางขาวเจาหอมนิลกับขาวขาว
ดอกมะลิ 105 มีเมล็ดเรียวยาว สีมว งเขม มีกลิน� หอมมะลิ
มีสารตานอนุมูลอิสระสูง ชวยควบคุมน�ำตาล ชวยบำรุง
โลหิตสำหรับผูท เ่ี ปนโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ชวยลดคอเลสเตอรอล ปองกันโรคหัวใจ และลดการ
หลุดรวงของเสนผม

ขาวเสาไห

การบริโภค “ขาวไทย” ธัญพ�ชทีม่ คี วามหลากหลาย มีคณ
ุ ประโยชน
ทางโภชนาการ อุดมดวยสารอาหาร วิตามิน และแรธาตุทจ่ี ำเปนตอรางกาย
นอกจากจะเปนวิถีการบริโภคสมัยใหมที่ ใส ใจในสุขภาพแลว ยังเปนการ
อนุรักษพันธุขาวไทยใหคงอยูคูกับแผนดินไทยสืบไป

: ขาวพ�้นเมืองอำเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี เปนขาวไวแสง
ปลูกไดเพ�ยงปละครั�ง เมล็ดมีความเลื่อมมัน หุงขึ้นหมอ
ขาวสวยรวนไมกระดาง ไมแฉะ และทีส่ ำคัญคือไมบดู งาย
มีคณ
ุ สมบัตเิ มือ่ บริโภคแลวมีการเปลีย่ นแปลงโครงสราง
จากแป ง เป น น� ำ ตาลช า และจะเปลี ่ ย นเป น พลั ง งาน
ทั�งหมด จึงเหมาะกับผูบริโภคที่ตองการควบคุมน�ำตาล

ขาวสีนิล หรือขาวหอมนิล : เมล็ดเรียวยาวมีสีมวงดำ สวนของเยื่อหุม
เมล็ดมีสีมวงประกอบดวยสารตานอนุมูลอิสระชวยการ
หมุนเวียนของระบบเลือด ชะลอการเสื่อมของเซลล
ป อ งกั น โรคหั ว ใจ ยั บ ยั � ง การเจริ ญ เติ บ โตของเซลล
มะเร็งปอด เซลลมะเร็งกระเพาะอาหาร และชวยลดระดับ
น�ำตาลในเลือด
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Lucky me

Quiz

รวมตอบคำถามลุนรับรางวัล
กับวารสาร From the Air For the Air

No.12

สงคำตอบ พรอมชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน
และที่อยูของทานมาที่อีเมล

corporate_communication@bigth.com

โครงการ “Step Change” สงผลใหบี ไอจีสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานในดานใดจนประสบความสำเร็จ ?
A. การใชทรัพยากรอยางคุมคาสะทอนตนทุนที่แทจริง
B. การเพ��มจำนวนพนักงานขับรถและเที่ยวรถ
C. การเพ��มกำลังการผลิตกาซเหลวจากโรงแยกอากาศ
D. การวางแผนบริหารการจัดสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะเพ�่อคลายความเครียด
(Heat Treatment) หลังจากการเชื่อม มีวัตถุประสงคเพ�่ออะไร ?
A. เพ�่อใหชิ�นงานเกิดความมันวาวสวยงาม
B. เพ�่อปองกันการเกิดรอยแตกบนชิ�นงาน
C. เพ�่อทำความสะอาดชิ�นงานกอนสงมอบใหลูกคา
D. เพ�่อใหชิ�นงานสามารถดัดงอไดงายขึ้นตามตองการ

พ�เศษ !

เมื่อตอบคำถามผานทาง
LINE@ Official ลุนรับ
ของรางวั ล พ� เ ศษไปเลย

USB CHARGER
CHANGEOVER PLUG

5 รางวัล

มาเปนเพ�่อนกับเรากันเถอะ !
รับขาวสารและติดตามกิจกรรม
ตางๆ ของบี ไอจี ผานชองทาง
LINE@ Official ได แ ล ว วั น น ี้
เพ�ยงคนหาไอดี @BIGTH หรือ
สแกนบาร โคดเพ�่อเพ��มบี ไอจี
เปนเพ�อ่ น แลวมาเจอกันนะครับ

รายชื่อผู โชคดี
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.
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