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สวสัดีครบั ในวารสาร GASMOSPHERE ฉบับนี ้เราได้พาผูอ่้านไปพบ
กับเรื่องราวเกี่ยวกับ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งบีไอจีได้มุ่งมั่นในการ
พัฒนาต่อยอดในด้านนวัตกรรมพลังงานอยู่ตลอดเวลา และ LNG ถือเป็น
อกีหนึง่พลงังานสะอาดทีบ่ไีอจเีลง็เหน็ถงึความต้องการในตลาดอตุสาหกรรม
และมีคุณสมบัติมากมายต่อการน�าไปใช้ ซึ่งในคอลัมน์ The Headline จะเป็น
เรื่องราวเก่ียวกับการน�าความเย็นจากการเปล่ียนสถานะของ LNG มาใช ้
ในกระบวนการแยกอากาศ รวมถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับทั้งต่อภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม และภาคครัวเรือน เป็นต้น และในคอลัมน์ Spotlighted คือ
อีกหนึ่งผลลัพธ์จาก LNG ที่ถูกน�ามาใช้เพ่ือการท่องเท่ียวและเกษรตกรรม  
จะเป็นด้วยกรรมวธิใีด ผู้อ่านสามารถตดิตามได้ในวารสาร GASMOSPHERE 
ฉบับที่อยู่ในมือท่านครับ

เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยเหลอืสิง่แวดล้อม วารสาร GASMOSPHERE  
ทุกฉบับได้จัดท�าในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้อ่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด 
ด้านหน้าของปกและส่งต่อให้เพื่อนได้ทันที หรือสามารถดาวน์โหลดวารสาร
ในรูปแบบดิจิทัลผ่านทาง www.bigth.com ได้ทุกเวลาครับ 

กองบรรณาธิการ
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The Headline

ประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ ทดแทนปริมาณก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีแนวโน้มลดลง โดยผู้น�าเข้าหลัก LNG ของประเทศไทยคือ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จะเก็บ LNG ไว้ในถังของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด (PTTLNG) ก่อนจะมีการเปลี่ยน
สถานะให้เป็นก๊าซธรรมชาติส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าหลักทั่วประเทศ หรือส่งต่อทางรถบรรทุกก๊าซ 
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นเชื้อเพลิง NGV ในรถยนต์บางประเภท 

การใช้ความเย็นจาก LNG
เพื่อนวัตกรรมแยกอากาศ

การน�าพลังงานความเย็นที่ได้จากกระบวนการเปล่ียน
สถานะ LNG มาเป็นก๊าซธรรมชาตมิาใช้ จะช่วยเสริมกระบวนการ
แยกอากาศโดยทั่วไปที่ใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมหาศาลเพื่อเพิ่ม
ความดันอากาศและลดความเย็นอย่างรวดเร็ว ท�าให้ออกซิเจน 
ไนโตรเจน และอาร์กอนถูกกลั่นแยกออกจากกัน (กระบวนการ
คล้ายๆ กับการกลั่นแยกน�้ามันชนิดต่างๆ ในโรงกลั่นน�้ามัน)  
โดยจะส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการ 
เพิ่มความดันและลดความเย็นอย่างรวดเร็วลงได้

ทั้ งนี้ โรงแยกอากาศที่มีนวัตกรรมการใช ้ความเย็น
จากการเปลี่ยนสถานะของ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติอยู่ในขั้นตอน
การก่อสร้างภายใต้บรษิทัร่วมทนุระหว่างบีไอจีและ ปตท. จะตัง้อยู่ 
ใกล้กับโรงงานถังเก็บ LNG ของ PTTLNG ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมด�าเนินการ
เชิงพาณิชย์ประมาณปี พ.ศ. 2564 

ในกระบวนการเปลีย่นสถานะจากก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG)  
มาเป็นก๊าซธรรมชาติ (NG) จะเกิดความเย็นเหลือทิ้งในรูปแบบ
ของน�้าเย็น ด้วยเหตุนี้บีไอจีและ ปตท. จึงมีแนวคิดน�าความเย็น
เหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศ
โดยการน�ามาใช้เป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคเพื่อแยกอากาศให้เป็น
ออกซิเจน (O2) ไนโตรเจน (N2) และอาร์กอน (Ar) ในโรงแยกอากาศ
ที่ก�าลังสร้างขึ้น

โรงแยกอากาศท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงาน
ความเย็นที่ได ้จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะ LNG เป็น
ก๊าซธรรมชาติมาเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภค เป็นไปตามนโยบาย
การท�าธุรกิจของบีไอจีที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน พร้อม
จะส่งมอบมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากอากาศ
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โรงแยกอากาศใหม่ดีต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร

เมื่อเปิดด�าเนินการโรงแยกอากาศที่มีนวัตกรรมการใช้ 
ความเยน็จากการเปลีย่นสถานะของ LNG เป็นก๊าซธรรมชาต ิจะเป็น 
ประโยชน์ต่อภาคอตุสาหกรรมและประเทศชาตใินหลายด้าน อาทิ 

ภาคอุตสาหกรรมในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค 
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) สามารถใช้
ออกซิเจน ไนโตรเจน และอาร์กอน ซึง่ผลติได้จากโรงแยกอากาศนี ้
ในการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ 

การน�านวัตกรรมจากไนโตรเจนไปใช้เพื่อรักษาคุณภาพ 
ความสดใหม่ของผลไม้ก่อนเกบ็ในห้องเยน็ จะช่วยให้การเก็บรกัษา
ผลไม้มีคุณภาพดีขึ้น เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของประเทศ รองรับ
โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor: 
EFC) ซึ่งจะเป็นตลาดกลางผลไม้คุณภาพสูงในพื้นที่อีอีซี 

การน�าความเย็นที่เหลือทิ้งจากการเปลี่ยนสถานะ LNG 
มาใช้ประโยชน์ จะช่วยลดการปล่อยทิง้น�า้เยน็ลงแหล่งน�า้สาธารณะ
จากกระบวนการแปลงสภาพ LNG ลงได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถ
ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 28,000 ตันต่อปี  
จากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการแยกอากาศ

และค่าใช้จ่ายในการน�าความเย็นมาใช้ประโยชน์จะถูก 
จัดเก็บเป็นรายได้ เพื่อช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งจะมีผลท�าให้ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของประเทศลดลง

โรงแยกอากาศนี้จึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิด
การท�าธุรกิจของบีไอจีที่มุ ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
สามารถส่งมอบมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ  
โดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อม และยังมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรของไทย ผ่านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากอากาศ

LNG
NG

NGV

เชื้อเพล�งในโรงงาน
อ�ตสาหกรรม

เชื้อเพล�งผล�ต
กระแสไฟฟ�า

New S-Curve

Medical

Cold Storage

Eastern Fruit Corridor

Air Separation Unit

Regasification Unit
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Spotlighted

LNG 
กับทิวลิปบาน

ที่ระยอง
หลายคนคงแปลกใจกับการได้ชมดอกทิวลิปที่บานสะพรั่ง

ในงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบาน ณ สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อ.เมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าในช่วงเดือนเมษายน
ของทุกปี โดยบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ว่าท�าไมดอกไม้เมืองหนาว
อย่างทิวลิปยังสามารถมาเบ่งบานเติบโตในช่วงเดือนท่ีร้อนท่ีสุด
ของประเทศไทยในจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศได้ 

เรื่อง (ไม่ลับ) ของการท�าให้ดอกไม้เมืองหนาวมาเบ่งบานในประเทศ 
เขตร้อนอย่างบ้านเราคือ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ที่ไม่ได้มีประโยชน ์
แค่การน�าไปใช้ผลิตไฟฟ้า หรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เป็นเชื้อเพลิง
ให้รถยนต์บางประเภท 

เบื้องหลังการเบ่งบานของดอกทิวลิปท่ีเกี่ยวข้องกับ LNG ก็คือ
การน�าพลังงานความเย็นจ�านวนมากท่ีเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการ
เปลี่ยนสถานะของ LNG มาใช้ในโรงเรือนพันธุ์ไม้เมืองหนาว รวมถึงการน�า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติมาเร่งการเจริญเติบโต
ของพันธุ์ไม้อีกด้วย

6 GASMOSPHERE 



LNG 
กับทิวลิปบาน

โดยจากผลการทดสอบการใช ้คาร ์บอนไดออกไซด์
ในโรงเรือน สามารถเพ่ิมผลผลิตและอัตราการเจริญเติบโต
ได ้สูงกว ่าปกติถึงมากกว ่าร ้อยละ 12 รวมถึงยังสามารถ 
น�าหัวพันธุ ์ทิวลิปและลิลลี่ท่ีออกดอกแล้วไปสร้างตาดอกใหม่  
เพื่อขยายพันธุ์และเพาะปลูกในรอบถัดไปได้

การลดปริมาณของเหลือใช้หรือของเสียในกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือการน�ากลับมาใช ้
ให้เกิดประโยชน์อื่นๆ (Zero Waste) ครั้งนี้จึงมีส่วนช่วยสนับสนุน
การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองได้อย่างลงตัว

บีไอจี ผู้น�านวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของ 
ประเทศไทย มีส่วนร่วมกับงานนี้โดยให้บริการส่งมอบ LNG 
ด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยจากอเมริกา 
เพ่ือจัดส่งก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ในรูปแบบของเหลว 
โดยท�าก๊าซให้เย็นลงถึงระดับติดลบ 161 องศาเซลเซียส ส�าหรับ
ใช้ในการดูแลพืชเมืองหนาวที่จัดแสดงภายในงานมหัศจรรย์
ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่ระยอง ครั้งที่ 8 

นอกจากการบริการด ้านการขนส ่ งก ๊ าซที่ บี ไอ จีมี 
ความเชี่ยวชาญแล้ว บีไอจียังเป็นตัวแทนจัดจ�าหน่าย LNG  
ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง 
ในอนาคตภาคอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้ LNG เพิ่มข้ึน 
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ด้วยราคาของ LNG ที่สามารถ
แข่งขันได้เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นพลังงาน
สะอาด ช่วยลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเผาไหม ้
ท่ีสมบูรณ์ และมีความปลอดภัยเหมาะกับการน�ามาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
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มนุษย์รูจ้กัใช้โลหะมาตัง้แต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ด้วยคณุสมบัติท่ีสามารถ
ขึ้นรปูได้ มีความทนทาน ใช้งานได้สะดวก แร่โลหะถกูน�ามาประดิษฐ์เป็นอาวุธ
และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ และท่ีส�าคญัคอื การสร้างเครื่องมอืส�าหรบัการท�า
เกษตรกรรม ซ่ึงเป็นพื้นฐานส�าคญัท�าให้มนษุย์ก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันน้ี 

เม่ือโลกก้าวสูย่คุอตุสาหกรรม โลหะโดยเฉพาะอย่างย่ิงเหลก็กย็ิง่มคีวามส�าคญั 
ในฐานะวัตถุดิบพ้ืนฐานส�าหรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถ
น�ามาท�าเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ เหล็กจึงกลายเป็นหนึ่งในวัสดุที่หลายอุตสาหกรรม
ต่างเลือกใช้ 

กระบวนการผลติเหลก็ให้มคีณุภาพด ีสามารถน�าไปใช้งานได้ตามวตัถุประสงค์
ของอุตสาหกรรมต่างๆ จึงมีความส�าคัญ และก๊าซของบีไอจีได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการผลิตเหล็กรีดร้อนของบริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด  
บริษัทลูกของ POSCO ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ระดับโลกจากประเทศเกาหลีท่ีเข้ามา 
ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย 

เรือ่งราวความเป็นมาในการเข้ามาต้ังโรงงาน POSCO ในประเทศไทย รวมถงึ 
การใช้ก๊าซของบีไอจีในกระบวนการผลิตเหล็กคุณภาพสูง คุณคยองบอม คิม  
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด  
เปิดโอกาสให้ GASMOSPHERE เข้าไปรับฟังเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นกันเอง 
ถึงโรงงานที่จังหวัดระยอง

ก๊าซกับการผลิตเหล็กของ

POSCO

9GASMOSPHERE   



Growing Together

ความเป็นมาของ POSCO

POSCO คือ บริษัทผู ้ผลิตเหล็กชั้นน�าจากเกาหลีใต้ 
ก่อตั้งเมื่อ 50 ปีก่อน ไม่แตกต่างจากบีไอจีซึ่งเป็นบริษัทที่มี
ความเป็นมายาวนานในประเทศไทย POSCO ที่ประเทศเกาหลี
ก็มีความเป็นมาที่ยาวนานเช่นกัน การมาตั้งโรงงาน POSCO 
ในประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือก้าวสู ่ความเป็นบริษัทระดับ
นานาชาติ ถึงแม้ที่ประเทศไทยจะมีผู ้ผลิตเหล็กอยู่แล้ว แต่ก็
ตั้งเป้าหมายว่าจะมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทย 

โดยโรงงานในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี 2015 และ 
เร่ิมการผลิตในปี 2016 ด้วยงบลงทุน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
ภายในโรงงานแบ่งออกเป็น 3 แผนก คือ สายการผลิตท�าการชุบ 
สายการบรรจุ และฝ่ายตรวจสอบ มีก�าลังการผลิตเหล็กรีดร้อน  
450,000 ตันต่อปี

POSCO น�าเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีน รวมถึงใช้วัตถุดิบ
จากภายในประเทศไทยในการผลิต โดยเลือกใช้วัตถุดิบจาก
บริษัทชั้นน�าในประเทศไทย เพื่อใช้ผลิตเหล็กรีดร้อนที่มีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของ POSCO  
น�าไปใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้าง 

ผลติภณัฑ์ของ POSCO ส่งไปยงัลกูค้า เช่น โตโยต้า มติซบูชิิ  
และอีกหลายบริษัทชั้นน�าภายในประเทศ และเป ้าหมาย 
ในปี 2562 ที่ตั้งไว้คือ จะมุ ่งเน้นไปยังตลาดผู ้ผลิตรถยนต์
ภายในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น โดยจะเพ่ิมบริษัทชั้นน�าที่จะส่ง
ผลิตภัณฑ์ไปให้อีก เช่น ฮอนด้า จีเอ็ม ฟอร์ด เป็นต้น นอกจาก
กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ยงัมลีกูค้าทีน่�าผลติภณัฑ์ของ POSCO 
ไปผลิตสินค้าอื่นๆ อีกด้วย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ผลิตภัณฑ์ของ POSCO ส่งไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศ
ประมาณ 80% และอีก 20% เป็นการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซียน ยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกา 
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ปัจจัยที่ท�าให้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ POSCO

POSCO เป็นบริษัทที่จัดหาวัตถุดิบให้กับหลายบริษัท ซึ่ง
คล้ายกนักบับไีอจ ีดงันัน้ความน่าเชือ่ถอื (Trust) จงึเป็นเร่ืองส�าคญั  
และไม ่ว ่าจะเผชิญกับอุปสรรคอะไร ก็ต ้องท�าเพื่อลูกค ้า
ให้ได ้ เปรียบเทียบกับบีไอจี หากไม่มีก ๊าซส่งให้บริษัทอื่น
ก็ไม่สามารถด�าเนินการได้ POSCO ก็เช่นกัน หากไม่สามารถ
จัดส่งวัตถุดิบให้ลูกค้าได้ ลูกค้าก็ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เช่นกัน  
จึงมีการขนส่งเหล็กมาทางเคร่ืองบินและทางเรือเร็วอีกด้วย โดย 
มีนโยบายคล้ายกับบีไอจีคือ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า สร้างความเชื่อใจ เพื่อให้ลูกค้าไว้ใจ  

ส�าหรบัปัจจยัอ่ืนๆ ที ่POSCO ให้ความส�าคญัประกอบด้วย  
3 ด้าน คือ ราคา (Cost) การส่งมอบสินค้า (Delivery) และ 
คุณภาพ (Quality)

ด้านราคา สินค้าเหล็กในไทยยังไม่มีราคากลางหรือ 
ราคาตลาดทีช่ดัเจน และม่ันใจว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กบัลกูค้าได้  
โดยการส่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างความคุ ้มค่าให้กับลูกค้า รวมถึง
ผลติภณัฑ์น�าเข้าในราคาไม่สูง ทีส่ามารถช่วยลดต้นทนุให้ลกูค้าได้

เร่ืองการส่งมอบสินค้า สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้า 
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ได้ โดยมีแผนการท�างานตั้งแต่รับเหล็ก 
มาจากท่าเรือแหลมฉบัง ส�าหรับลูกค้าหลักก็จะมีแผนการผลิต
เพื่อรองรับให้ทันตามความต้องการที่ลูกค้าก�าหนด ส่วนเหล็ก 
ทีน่�าเข้ามาก็มหีลายเกรดตามความต้องการของลกูค้า โดยมเีหลก็
ทีม่าจากเกาหล ียโุรป และสหรฐัอเมรกิา เพือ่ให้ลกูค้าเลอืกได้ตรง
กับความต้องการ 

ในเรื่องคุณภาพ ข ้อแรกคือ ต ้องดู ต้ังแต ่วัตถุ ดิบ 
ที่ เข ้ามาว ่ามีคุณภาพตามที่ต ้องการหรือไม ่ โดยจะเลือก
วัตถุดิบให้เหมาะกับคุณภาพที่ต้องการ องค์ประกอบต่างๆ  
อย่างเช่น ก๊าซไนโตรเจน (N2) จากบีไอจี ก็ใช้แบบ 99.99% 
ซึ่งมีความส�าคัญมาก เพราะก๊าซที่มีคุณภาพดี ก็ส่งผลให้สินค้า 
ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดีมากเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้  POSCO ยังมีวิศวกรท่ีมีความสามารถ 
คอยขับเคลื่อนกระบวนการผลิตของบริษัท การรับวิศวกร 
ในประเทศเข้ามาท�างานร่วมกันกับวิศวกรจากเกาหลี และมี 
การส่งไปเรียนรู้การท�างานที่ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย เพื่อให้ 
เข ้าใจระบบการท�างานของบริษัทมากข้ึน เพราะการเป ็น 
โรงงานที่ดีในไทยไม่ใช่มีแค่ผู ้ จัดการโรงงาน แต่เป็นเพราะ 
วิศวกรชาวไทยและพนักงานชาวไทยที่ร ่วมกันท�าให้บริษัท 
ขับเคลื่อนไปได้อย่างปลอดภัยและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

POSCO ให้ความส�าคัญ
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ  

ราคา (Cost) การส่งมอบสินค้า 
(Delivery) และ คุณภาพ (Quality)
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เหตุที่ POSCO เลือกมาตั้งโรงงานในประเทศไทย

ประเทศไทยมีความส�าคัญมากในอาเซียน จากการศึกษา
ของ POSCO พบว่า ไทยมีภมูศิาสตร์ทีโ่ดดเด่น มโีครงสร้างพืน้ฐาน
ทีด่ ีแม้ POSCO ยงัมโีรงงานทีม่าเลเซยี อนิโดนเีซยี และฟิลปิปินส์ 
แต่ผลก�าไรและการผลิตยังไม่ดีเท่ากับโรงงานในประเทศไทย  
เพราะทีน่ีท่�าผลติภณัฑ์คณุภาพสงู รวมถงึสามารถขายและกระจาย
สินค้าได้มากกว่าประเทศอื่นๆ 

นอกจากนี้ข้อดีของประเทศไทยตามความคิดของผมคือ 
ยังมีคนเก่งๆ อายุน้อยๆ อยู่อีกมาก และคนอายุน้อยเหล่านี้ก็มี 
ข้อดีคือ ต้ังใจท�างานและพัฒนาตัวเอง มีความหลากหลายกว่า 
ที่เกาหลี เพราะที่เกาหลีและญี่ปุ่น คนที่ท�างานจริงจังพออายุ 40 
ขึ้นไป ก็จะเริ่มหมดไฟแล้ว แต่คนไทยมีวัฒนธรรมที่ได้เปรียบกว่า
ท่ีเกาหลี และอีกเหตุผลที่อยากมาท�าธุรกิจที่นี่ก็คือ ประเทศไทย
มีโอกาสในการขยายตัวมากกว่าประเทศอื่น และคนเกาหลี 
หากต้องเลือกก็อยากจะมาที่ประเทศไทย

การใช้ก๊าซจากบีไอจีในการผลิตของ POSCO

ที่ POSCO ใช้ก๊าซจากบีไอจี เพราะต้องใช้ความร้อน 
ในการผลิตเหล็กของ POSCO ซึ่งจะต้องมีการปรับอุณหภูมิตาม 
Mechanical Properties (คุณสมบัติเชิงกล) ดังนั้นก๊าซไนโตรเจน 
(N2) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) ที่ใช้ จะมีส่วนในการปรับอุณหภูม ิ
ตามแต่ละเกรดของเหล็ก

(เนื่องจากผิวเหล็กท่ีได้มาเป็นวัตถุดิบจะมีการสัมผัสกับ
อากาศและเกิดการออกซิเดชัน ก๊าซที่น�าไปใช้จะช่วยกันไม่ให ้
ออกซิเจนในอากาศเข้าไปท�าปฏิกิริยาเพิ่มเติม เพราะปฏิกิริยาน้ี 
จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง อีกส ่วนหน่ึงคือ การใช ้ก ๊าซช ่วย 
ปรับสภาพเตาเผาโดยการไล่ความชื้นและไอน�้าในเตาออกไป 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต)

ที่ผ ่านมาในการ Coating ต้องใช้อากาศมาก ได้มี
การตรวจสอบว่าลูกค้าต้องการแบบนั้นหรือไม่ ซึ่งในอนาคต 
กระบวนการผลิตต้องการ N2 เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ปัจจุบันม ี
การใช้สินค้าจากบีไอจีประมาณ 22 วันต่อเดือน ในอนาคตอาจมี
ความต้องการเพิม่ หากได้รับค�าสัง่ซือ้เหลก็ทีต้่องใช้ N2 ในการผลิต 
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POSCO

POSCO ก่อต้ังขึ้นในประเทศเกาหลีใต ้ เมื่อปี 1968  
โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มศักยภาพของประเทศเกาหลี 
ด้วยการผลิตเหลก็ภายในประเทศ เพื่อรองรบัอุตสาหกรรม
เช่น การผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า การต่อเรือ ก่อสร้าง 
เป็นต้น 

POSCO เป็นบริษัทเกาหลีบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเม่ือปี 1994 และจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนในปีถัดมา 

ปัจจุบัน POSCO มีบริษัทตั้งอยู่ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 

อีกเร่ืองคือ บริการ Telemetry ที่บีไอจีน�ามาติดต้ังให้  
มีประโยชน์มากในการเฝ้าดู (Monitoring) เพราะมีบางอย่าง 
ที่ไม่สามารถดูได้ และยังอยากให้บีไอจีช่วยบางเรื่องที่ไม่สามารถ
ท�าได้เอง 

ขอขอบคุณบีไอจีที่ให้การช่วยเหลือ เคยมีกรณีที่เกิด 
ปัญหาและบีไอจีก็เข้ามาช่วยแก้ไขจัดการให้อย่างรวดเร็ว

“ผมอยากบอกว่า เราไม่ใช้ก๊าซไม่ได้เลย บีไอจีช่วย 
ส่งก๊าซให้เราตลอด และท�าให้รู้สึกปลอดภัย ก๊าซที่ทางบีไอจี 
ส่งมาให้ดีมาก ท�าให้ผลิตสินค้าได้ดีเช่นกัน ผมอยากขอบคุณ 
อีกเรื่องคือ เรื่องการช่วยวางแผนให้ล่วงหน้า ซ่ึงในอนาคตจะมี
การเปลี่ยนแปลงอีกมาก มีแผนขยายฐานลูกค้าไปอีก โดยโรงงาน
ก็จะขยายไปด้วยเช่นกัน แต่ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง” 

POSCO เป็นบริษัทที่เปิดไลน์การผลิตตลอด 24 ชั่วโมง 
จึงจ�าเป็นต้องใช้ก๊าซตลอดเวลา หรือเวลาที่ต้องหยุดการผลิต 
ก๊าซท่ีส่งมาท�าให้รู ้สึกปลอดภัย ทั้งในระหว่างการผลิตหรือ 
จะหยุดไลน์การผลิต

การที่สามารถได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ 
บีไอจี ด้วยความเป็นบริษัทระดับ Global เป็นบริษัทก๊าซที่ดี 
ในประเทศไทย และบีไอจีก�าลังสร้างโรงงานที่บริเวณหน้าบริษัท 
POSCO อกีแห่งหนึง่ ดงันัน้ POSCO และบไีอจน่ีาจะท�างานร่วมกนั 
ไปอีกยาวนาน 

13GASMOSPHERE   



Infinite Innovation

เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีน�าเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
ไม่ว่าจะเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
ที่สามารถน�ามาใช้ในการพยากรณ์การผลิต ระบบการเรียนรู้
ของเครือ่ง (Machine Learning) ท่ีใช้พยากรณ์ซ่อมบ�ารงุเครือ่งจกัร 
อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Thing) ท่ีใช้การสื่อสาร
ข้อมูล การเตือนค่าต่างๆ ในกระบวนการผลิตที่เริ่มมีค่าสูง
หรือต�่ากว่าค่าที่ควบคุม รวมไปถึงการควบคุมกระบวนการผลิต
จากระยะทางไกล (Remote Control) เพื่อเฝ้าติดตามสถานะและ
บริหารจัดการจากระยะไกล

เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงในภาคอุตสาหกรรม 
บไีอจมีกีารน�าเทคโนโลยทีีห่ลากหลายมาใช้ในกระบวนการท�างาน
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการกับลูกค้า 
ของบีไอจี อาทิ

บีไอจีกับอุตสาหกรรม 4.0

ระบบถังบรรจุก๊าซเหลว

ระบบถังบรรจุก๊าซเหลวของบไีอจทีกุใบทีต่ัง้อยู ่ณ โรงงาน 
ของลูกค้ามีการติดต้ังระบบวัดระดับของผลิตภัณฑ์ภายในถัง 
และส่งมายังศูนย์ควบคุมการจัดส่ง ระบบนี้จะช่วยพยากรณ์
เวลาการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทันกับปริมาณที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับลูกค้าและบริหารการจัดส่งผลิตภัณฑ ์
ของบีไอจีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขณะเดยีวกนัรถขนส่งผลติภณัฑ์ทุกคนัของบไีอจจีะมรีะบบ 
ติดตามพิกัดต�าแหน่ง เพื่อให้ความมั่นใจกับลูกค้าในการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลา รวมถึงมีการควบคุมความเร็วของรถ 
และระบบการตรวจจับการหลับใน (Seeing Machine) เพื่อ 
ความปลอดภัยสูงสุดในการขนส่งผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม 4.0 คือเป้าหมายท่ีท่ัวโลกพยายามพัฒนาภาคการผลิตของตนให้ก้าวไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ 
(Smart Factory) เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านประชากร พฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ 
ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ระบบการส่งก๊าซทางท่อ

ระบบการส่งก๊าซทางท่อที่มีการซื้อขายผ่านมิเตอร์ของ 
บีไอจี ในทุกมิเตอร์จะมีการติดตั้งระบบค่าอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ท่ีส่งข้อมูลมายังระบบของบีไอจีตลอดเวลา (Real-time) โดย
ระบบจะค�านวณการใช้สะสมของลูกค้า เพื่อค�านวณค่าใช้จ่าย
ในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและช่วยให้บีไอจีสามารถบริหาร
ระบบโครงข่ายท่อก๊าซอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถรับรู ้ปัญหาและจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
รวมถึงจัดสมดุลการผลิตและการใช้ได้ตามเวลาจริง (Real-time) 

ป ัจจุบันบีไอจีได ้ มีการต ่อยอดเทคโนโลยีดังกล ่าว
เพื่อการใช้งานของคู ่ค้า โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นบน
โทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ BIG Portal เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบ 
ทุกข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจากโทรศัพท์มือถือได้ทันที ทั้งปริมาณ
การใช้งาน ความผิดปกติของปริมาณการใช้ ระดับผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการสั่งเพิ่มเติม รวมถึงค่าทางกระบวนการผลิตที่ต้อง
เฝ้าระวัง เช่น ค่าความดัน เพื่อให้ลูกค้าได้ความพึงพอใจสูงสุด
ท้ังในด้านความปลอดภัยและความมั่นใจในการมีผลิตภัณฑ์
ใช้งานได้อย่างไม่ขาดช่วง

BIG Portal นอกจากจะใช้ในการให้บริการผลิตภัณฑ์
ของบี ไอจีแล ้ว ยังสามารถเข ้าไปช ่วยลูกค ้าบางรายที่ มี
ความต้องการทราบปริมาณการใช้งานผลิตภัณฑ์ภายในโรงงาน
ตามพื้นที่ต ่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถค�านวณต้นทุน
ในการผลิตของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

บีไอจีให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0  
เป ็นอย่างยิ่ง ด ้วยความเชื่อว ่าจะช ่วยเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับทั้งบีไอจีและลูกค้า เพ่ือน�าไปสู่ความยั่งยืน 
ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างบีไอจีและลูกค้า
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Safety First

ก๊าซเรือนกระจกคือต้นเหตุส�าคัญของภาวะโลกร้อนที่อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกและน�้าในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง เราสามารถจ�าแนกก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ตามแหล่งก�าเนิดหลัก 4 แหล่ง ได้แก่ 
การเผาไหม้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การก�าจัดของเสีย และการขนส่ง โดยก๊าซท่ีปล่อยออกสู่ช้ันบรรยากาศของโลก 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิง มีเทน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือก๊าซไข่เน่าจากกระบวนการ
ก�าจัดของเสีย เป็นต้น

นวัตกรรมจากบีไอจ ีร่วมลดโลกร้อน 

ทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญกับการลดความรุนแรงที่อาจจะ 
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยหนึ่งใน 
มาตรการส�าคัญคือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึน 
จากน�า้มอืมนษุย์ออกสู่ชัน้บรรยากาศ หรอืการลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์ 

ด้วยความแตกต่างกนัด้านคณุสมบัตใินการกกัเกบ็ความร้อน 
ของก๊าซแต่ละชนิด จึงต้องค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ท่ีปล่อยออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ  

“คาร์บอนฟุตพร้ินท์” ซึ่งถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ 

บไีอจใีนฐานะผู้น�าด้านการผลติก๊าซอตุสาหกรรมมคีวามมุง่มัน่ 
ในการร่วมลดโลกร้อน จงึได้น�านวตักรรมเพือ่ร่วมสร้างโลกทีน่่าอยู่
อย่างยั่งยืนในอนาคตให้กับลูกหลานในหลากหลายด้าน ทั้งเพื่อ
เพ่ิมประสทิธภิาพกระบวนการผลติในอตุสาหกรรม ช่วยลดมลพษิ 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ 
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นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
ของบีไอจี เช่น นวัตกรรม Oxy-Fuel Burner Technology 
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ในกระบวนการผลิตกระจก 
และหลอมโลหะ ท�าให ้สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ ใช ้
ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดข้ึน
ลดลงตามไปด้วย 

นวัตกรรม CO2 Capture  ที่ เข ้ ามาช ่วยดักจับ
ก๊าซเรือนกระจกก่อนปล่อยสู ่บรรยากาศ โดยใช้เทคโนโลยี
ลดปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนปล่อยออกสูช่ัน้บรรยากาศ  

Halia Advanced Oxidation System คอือกีหนึง่นวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของบีไอจีที่ก�าลังได้รับความสนใจจากลูกค้า โดย
เป็นนวัตกรรมท่ีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบ�าบัด
น�้าเสีย ด้วยการน�าออกซิเจนบริสุทธิ์มาเพิ่มประสิทธิภาพของ
จุลินทรีย์ชนิดใช้อากาศ แทนการใช้อากาศปกติในการบ�าบัด
น�้าเสีย ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เติมอากาศ 
ลดระยะเวลาการบ�าบัด และป้องกันการปลดปล่อยก๊าซมีเทน 
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

ส�าหรบัการจดัการกับแหล่งก�าเนดิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการขนส่ง บีไอจีได้รับการถ่ายทอด
นวัตกรรม Hydrogen Fuel Cell จากบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกา 

ซึง่เป็นการใช้พลงังานไฮโดรเจนทดแทนการใช้น�า้มนัในยานพาหนะ  
ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ที่สะอาด และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกวิธีหนึ่ง

การสร้างสรรค์นวตักรรมจากอากาศไม่มทีีส่ิน้สดุ นอกจาก
เพิ่มผลผลิตคุณภาพให้กับลูกค้าหรือคู ่ธุรกิจแล้ว การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสินค้าขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็น 
นโยบายส�าคัญของบีไอจี อันน�าไปสู่เป้าหมายความเป็นผู้น�า
อันดับหนึ่งในธุรกิจผู ้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรม และนวัตกรรม
ทีช่่วยลดการปล่อยมลพษิให้เป็นศนูย์ กจ็ะมาช่วยการด�าเนนิธรุกิจ
ให้สามารถอยู่กับชุมชนควบคู่กันไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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Toward Sustainability

ราคาผลผลิตการเกษตรตกต�่า คือหน่ึงในปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทย  
ท่ีส่งผลต่อรายได้ครัวเรือนและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร การแปรรูป 
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร คือหนทางหน่ึงที่จะมาช่วยให้เกษตรกรสามารถ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น  

การเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ีต่างๆ โดยเฉพาะ
ชุมชนเกษตรแถบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จึงเป็นอีกภารกิจ
ทีส่มาคมเพือ่นชมุชนให้ความส�าคญั ด้วยการน�านวัตกรรมในด้าน
ต่างๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และท�าให้เกิดการพัฒนา
สินค้า ตัวอย่างหนึ่งคือ ที่วิสาหกิจชุมชน ศพก. บ้านฉาง ซึ่งบีไอจี 
มีโอกาสน�านวัตกรรมเกี่ยวกับก๊าซไนโตรเจนเข้าไปช่วยเกษตรกร
แปรรูปมันส�าปะหลังทอดกรอบ ภายใต้แบรนด์ “Cassy Chips”

จากปัญหาที่กลุ ่มเกษตรกรต้องเผชิญคือ ผลิตภัณฑ์ 
หลงัแปรรูปแล้วไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน เกิดกลิน่เหม็นหนื รวมถงึ
ชิ้นมันส�าปะหลังทอดคลายความกรอบอย่างรวดเร็ว

บีไอจีเข้าไปช่วยคิดหาทางออกให้กับวิสาหกิจชุมชน 
ศพก. บ้านฉาง ด้วยการน�านวัตกรรมเกี่ยวกับก๊าซไนโตรเจน 
ซึ่งบีไอจีมีความเชี่ยวชาญและยังเป็นก๊าซอุตสาหกรรมหลัก
ที่ผ่านกระบวนการแยกอากาศจากโรงแยกอากาศของบีไอจี  

มัน กรอบ ไม่หืน 
ด้วยไนโตรเจน ที่ ศพก. บ้านฉาง
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ณ นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือน�ามาใช้ในกระบวนการบรรจุ
หลังทอดกรอบเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น

โดยบไีอจีสนับสนนุเครือ่งซลีไนโตรเจนซึง่จะช่วยไล่อากาศ 
ออกจากถุงในการบรรจุมันส�าปะหลังทอด รวมถึงก๊าซไนโตรเจน
ที่ได้มาตรฐานการรับรอง GMP & HACCP ซึ่งเป็นไนโตรเจน
ที่เหมาะสมกับการถนอมอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งผลจากการใช้
นวัตกรรมจากก๊าซไนโตรเจนนี้ ช่วยยืดอายุและคงสภาพให ้
มันส�าปะหลังทอดกรอบอยู่ได้นานวันยิ่งขึ้น

พร ้อมกันนั้นโครงการธรรมศาสตร ์โมเดล รุ ่นที่  3  
ได้ลงพื้นท่ีช่วยเหลือชุมชนฯ ในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพและ 
ความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการคิดรสชาติที่หลากหลาย 
เช่น รสพริกเผา รสสมุนไพร และรสออริจินอล รวมถึงการตั้งชื่อ 
แบรนด์ให้ทันสมัย มีความเป็นสากล ภายใต้ชื่อ “Cassy Chips”  
ซึ่งแปลว่า มันส�าปะหลังทอด ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน  
ศพก. บ้านฉาง มีบรรจุภัณฑ์ที่ดี ชื่อเท่ รสชาติอร่อยและ 
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่สารกันบูด 
และผงชูรส แต่ชูรสชาติความอร่อยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน 

โครงการน้ีส�าเร็จได้ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
ด้านก๊าซอุตสาหกรรมของบีไอจี ร่วมมือกับบริษัท ดาว เคมิคอล 
ประเทศไทย จ�ากัด โครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 3 และ 
สมาคมเพ่ือนชุมชน ที่ร ่วมกันจับมือเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุน  
ให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ศพก. บ้านฉาง ให้สามารถ
น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์
แปลกใหม่ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงวางแผนการตลาด
เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เป็นการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกร
อย่างครบวงจร

   สมาคมเพื่อนชุมชน  
เกิดจากความร่วมมือของ 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม 
ชั้นน�าของประเทศไทยใน
นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
เพื่อเป็นตัวกลางในการ
ประสานและสนับสนุน 
ใ ห ้ เ กิ ด ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ

ระหว่างภาครัฐ ผู ้ประกอบการ และชุมชน ร่วมกัน
พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่น และ
พร้อมแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู ้  
แบ่งปันประสบการณ์ โดยความมุ่งหวังให้อุตสาหกรรม
และชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ 
ที่จะท�าให้มาบตาพุดเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่า “บ้านเรา 
น่าอยู่ สังคมยั่งยืน”
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Smart Living

ภายหลงัทมีแพทย์ได้ผ่าศพวาฬตวันัน้และพบหนึง่ในสาเหตุ 
ที่ท�าให้มันต้องตายไปทั้งที่เพิ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นว่า วาฬกนิพลาสติก
เข้าไป โดยผ่าและน�าออกมาได้ 85 ชิ้น น�า้หนักรวม 8 กิโลกรัม 
เป็นขยะพลาสตกิในท้องสตัว์ทะเลหายากมากทีส่ดุเท่าทีเ่คยพบมา 
ในประเทศไทย

นอกจากอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน�้าแล้ว ขยะพลาสติก
ยังสร้างปัญหาอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย เช่น การที่สัตว์ทะเล 
กินขยะพลาสติกเข้าไปและส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารในทะเล
รวมถึงมนุษย์ที่บริโภคสัตว ์ทะเลเหล่านั้น ก็มีโอกาสที่ เรา
จะได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกเหล่านั้นด้วย ขยะพลาสติก
ยังไปอุดตันตามท่อระบายน�้า ท�าให้น�้าไม่สามารถระบายได้ทัน 
ดังที่ เ ห็นอยู ่บ ่อยครั้ ง เวลาฝนตกปริมาณมาก หรือหากมี
การน�าไปเผากส็ร้างมลพษิทางอากาศ และอาจปนเป้ือนสูแ่หล่งน�า้ 
และดิน รวมถึงอาหารที่เรารับประทานด้วย 

จากรายงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เรื่อง “ขยะ  
ระเบิดเวลาสิ่งแวดล้อม” มีข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องอันดับขยะ 
ที่องค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) พบในรอบ  
25 ปี 10 อันดับแรก ประกอบด้วย 

ก�นบุหร�่  52.90 ล�านช�้น  32% 

ห�อ/ซองพลาสติก  14.76 ล�านช�้น  9% 

ฝาขวดพลาสติก  13.58 ล�านช�้น 8% 

ภาชนะบรรจ�อาหาร  10.11 ล�านช�้น  6% 

ขวดพลาสติก  9.54 ล�านช�้น  6% 

ถุงพลาสติก  7.82 ล�านช�้น  5% 

ขวดแก�ว  7.06 ล�านช�้น  4%

กระป�องเคร�่องดื่ม  6.75 ล�านช�้น 4%

หลอด  6.26 ล�านช�้น 4%  

เช�อก  3.25 ล�านช�้น 2%

เม่ือช่วงกลางปีท่ีผ่านมาชาวบ้านคลองนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา พบวาฬน�าร่อง 
ครีบสั้นป่วยลอยเข้ามาในคลอง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ แต่ก็ไม่สามารถ
ยื้อชีวิตของวาฬตัวนั้นไว้ได้ สร้างความเศร้าใจให้กับผู้ที่รักธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง
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จะเหน็ว่าขยะจากพลาสตกินัน้มีอยูถ่งึ 6 ใน 10 อนัดบั และ
หากไปดูตัวเลขประเทศผู้ปล่อยขยะลงมหาสมุทรประมาณ 60% 
มาจาก 5 ประเทศ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
และประเทศไทย ก็ยิ่งท�าให้เราต้องหันมาทบทวนการจัดการ
กับพลาสติกกันอีกครั้งหนึ่ง

การจัดการกับพลาสติกตั้งแต่ต้นทางคือในมือของมนุษย์
จึงเป็นหนทางที่จะช่วยไม่ให้ขยะพลาสติกหลุดเข้าไปในระบบ
นเิวศท้ังบนบกและในน�า้ ซึง่จะสร้างความเสยีหายให้กบัธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอันประเมินค่าไม่ได้ 

รัฐบาลหลายประเทศเริ่มมีมาตรการก�าจัดถุงพลาสติก
ด้วยการออกกฎหมายงดใช้ถุงพลาสติก มาตรการหยุดใช ้
พลาสตกิครัง้เดยีวทิง้ เกบ็ภาษจีากการผลติและน�าเข้าถงุพลาสติก 
บางพ้ืนทีม่นีโยบายให้เปลีย่นไปใช้พลาสตกิทีส่ามารถย่อยสลายได้  
ขณะท่ีในประเทศไทยภาครัฐและเอกชนก็พยายามร่วมกัน เช่น
ยกเลิกพลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าดื่ม ห้ามน�าโฟมหรือถุงพลาสติก
เข้าอุทยานฯ เป็นต้น

ในภาคธุรกิจแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจ
หมุนเวียนที่ เน ้นการใช ้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ม ี
การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ก�าลังเป็นที่สนใจของนักธุรกิจท่ัวโลก 

เพื่อจัดการขยะและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ การเปล่ียน
วัตถุดิบในการผลิตเป็นพลาสติกแบบรีไซเคิลได้หรือน�าไปผลิต
เป็นสินค้าอื่นๆ ได้ หรือไบโอพลาสติกที่สามารถย่อยสลาย
ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความคงทน
มากข้ึน มีส่วนที่น�ามารีไซเคิลได้มากขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้สามารถ
เกิดขึ้นได้ก็ด ้วยแรงผลักดันจากทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ที่ส�าคัญที่สุดคือ ผู้บริโภคต้องแสดงความต้องการอย่างชัดเจน 
เพื่อกดดันและสร้างความเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของผู้บริโภคซึ่งเป็นกลไกส�าคัญของการจัดการ
กบัขยะพลาสตกิบนโลกใบนี ้เราสามารถท�าได้ตัง้แต่ลดการบริโภค
พลาสติก การจัดการขยะด้วยการแยกขยะ ซึ่งความนิยมของ
ผู้บริโภคจะสะท้อนไปถึงผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ผลิตสินค้าต่างๆ 
ให้เปลีย่นแปลงหนัมาใช้วัตถดุบิทีม่โีอกาสท�าร้ายธรรมชาตลิดลงได้

และส�าหรับท่านที่พร ้อมจะช่วยลดการใช ้พลาสติก
ในชีวิตประจ�าวันด้วยตัวเอง เรารวบรวมวิธีการง่ายๆ มาไว้ให้
เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ให้รอดพ้น
จากพิษภัยของขยะพลาสติกที่หลุดรอดเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศ 
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อตัวมนุษย์เองได้

✔	 ทิ้งขยะลงถังที่มีฝาปิดมิดชิด	และแยกจัดการขยะให้ถูกประเภท	

✔	 ใช้ขวดน�้าที่ใช้ซ�้าได้	ลดการใช้ขวดพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

✔	 แก้วกาแฟสวยๆ	 หรือกระบอกสุญญากาศเก็บอุณหภูมิเป็นอีกทางเลือก	 
ไม่เพียงแต่ลดการใช้แก้วแบบครั้งเดียวทิ้ง	 ยังช่วยรักษาอุณหภูมิกาแฟ 
แก้วโปรดให้คงที่ยาวนาน

✔	 ใช้หลอดแบบที่ใช้ซ�้าได้	อย่าลืมล้างหลอดที่ใช้แล้วก่อนใช้ซ�้า

✔	 ถุงท่ีสามารถน�ามาใช้ซ�้าได้	 ส�าหรับใส่สิ่งของที่เราซื้อระหว่างวัน	หรือสิ่งของ
ที่น�ามาจากบ้าน	นอกจากลดการใช้ถุงพลาสติกแล้ว	ซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่ง
ก็ให้คะแนนพิเศษส�าหรับคนจิตใจดีรักสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

✔	 ใช้กล่องบรรจุอาหาร	 ปิ่นโต	 ส�าหรับการซื้ออาหารกลับบ้านหรือซื้อไปกิน 
ที่ท�างาน	ช่วยลดการใช้ถุงร้อนถุงเย็น	 รวมถึงกล่องโฟม	 แนะน�าให้ลองหา 
กล่องแบบที่มีท่ีเก็บช้อนส้อมในตัว	 เพราะจะช่วยลดการใช้ช้อนส้อมพลาสติก
อีกทางหนึ่ง

✔	 กินไอศกรีมโคนแทนใส่ถ้วยพลาสติก	 เพราะโคนที่ใส่ไอศกรีมนั้นเราสามารถ
จัดการเข้าไปอยู่ในท้องเราได้

✔	 ซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกขนาดใหญ่ขึ้น	 เพื่อลดปริมาณการใช้
พลาสติกในตัวบรรจุภัณฑ์

✔	 สนิค้าทีมี่บรรจภัุณฑ์เป็นกล่องกระดาษกเ็ป็นทางเลอืกทีดี่อกีทางในการลดใช้
พลาสติก

✔	 ใช้สิ่งของต่างๆ	โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้คุ้มค่ายาวนานที่สุด	

✔	 ใช้ไม้ขีดไฟแทนไฟแช็กที่ท�าจากพลาสติก	 หรือเปล่ียนไปใช้ไฟแช็กโลหะสวยๆ	
ที่สามารถเติมแก๊สหรือน�า้มันได้แทน

✔	ใช้มีดโกนแบบเปลี่ยนใบมีดได้แทนแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เครือเซ็นทรัล	“งดแจกถุงพลาสติกทุกกลุ่มธุรกิจ”	
ยกเว้นกลุ่มซูปเปอร์มาร์เก็ต

7	Eleven	เปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษ	 
แก้วรักษ์โลก	และเปลี่ยนที่ห่อหลอดเป็นกระดาษ	
น�าร่อง	300	สาขา

Tesco	Lotus	ยกเลิกการใช้กล่องโฟมทุกสาขา

Top	Supermarket	ลดการให้ถุงและเพิ่มช่องจ่ายเงิน
ส�าหรับผู้ไม่รับถุงพลาสติก

ร้านหนังสือหลายแห่ง 
ร่วมลดการห่อปกพลาสติก
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Escape

หลวงพระบางเมืองมรดกโลกทีห้่อมล้อมไปด้วยภเูขาน้อยใหญ่ มีแม่น�า้คานและแม่น�า้โขงไหลมาบรรจบกัน อาคารเก่าแก่ 
สไตล์โคโลเนียลผสมกับวัดวาอารามและบ้านเรือนไม้แบบลาวท่ียังคงเอกลักษณ์ไว้อย่างดี รวมกับวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย
แบบที่ไม่ต้องปรงุแต่งเพิ่มเติม ท�าให้เมืองเล็กๆ เมืองน้ีเป็นหน่ึงในเมืองทีเ่ทีย่วง่าย ไม่ต้องมีเวลามากมายเพียง 3 วนั 2 คนื 
ก็ไปเที่ยวได้สบายๆ ใช้เวลาบินแค่ชั่วโมงยี่สิบนาทีก็ถึงแล้ว 

สะบายดีหลวงพระบาง

เมื่อผ่าน ตม. ออกมาแล้ว เราสามารถซื้อซิมการ์ด 
แลกเงินกีบ หรือถ้าไม่อยากแลกเงินกีบก็สามารถใช้เงินบาทได้ 
แนะน�าว่าให้แลกเป็นแบงค์ยี่สิบ ห้าสิบ แบงค์ร้อยไปจะสะดวก
ในการใช้มาก และตรงประตูทางออกสนามบินจะมีเคาน์เตอร์
รถตู้ที่วิ่งจากสนามบินไปยังที่พักต่างๆ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์
ว่าเราพักท่ีไหน เขาก็จะไปส่งเราถึงหน้าที่พัก ค่าบริการไม่แพง
มากนัก 

โรงแรมและที่พักที่หลวงพระบางมีเยอะมาก มีตั้งแต่
เกสต์เฮาส์ราคาไม่ก่ีร้อยบาทจนถึงโรงแรมหรูราคาหลักหมื่น  
เลือกพักได้ตามอัธยาศัย แนะน�าว่าให้ส�ารองห้องพักไว้ก่อน  
เลือกแถวในเมืองเก่า เวลาไปตักบาตรตอนเช้าจะได้เดินหรือ 
ขี่จักรยานไปก็ไม่ผิดกติกา

วันแรกท่ีไปถึงสามารถเดินเท่ียวหรือปั่นจักรยานชมเมือง 
(ส ่วนใหญ่โรงแรมที่พักจะมีจักรยานไว้บริการแขกที่มาพัก) 
แวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆ เข้าซอยนั้นออกซอยนี้ไม่ต้องกลัวหลงทาง  
บรรยากาศเมืองนี้หน้าตาบ้านเรือนดูวินเทจแบบไม่ได้จงใจ 
เตมิแต่ง แต่ในทางกลบักนักไ็ม่ได้ปล่อยให้บ้านเรอืนดเูก่าจนโทรม 
มีการบูรณะดูแลอย่างดี อาจเป็นเพราะเป็นเมืองมรดกโลกด้วย 
บรรยากาศแบบนี้เดินเล่นและถ่ายรูปไม่เบื่อเลย 

วัดท่ีพลาดไม่ได้ต ้องไปชมคือ วัดเชียงทอง เป็นวัด 
ที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรม จุดที่น่าสนใจของวัดนี้คือ 
วิหารน้อยท่ีผนังทาด้วยสีชมพูอ่อนและประดับด้วยกระจกส ี
ชิ้นเล็กๆ มาจัดวางตกแต่งเป็นนิทานพื้นบ้าน มุมที่นักท่องเที่ยว 
มักจะชอบถ่ายรูปกันคือ มุมที่ต้องย่ืนศีรษะออกมาจากหน้าต่าง
วิหารน้อยสีชมพู เป็นมุมภาพที่น่ารักมาก 
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หลวงพระบางเป ็นเมืองที่มี นักท ่องเ ท่ียวมากมาย 
แต่ไม่วุ่ยวาย ที่นี่ไม่มี 7-11 มีแต่ร้านขายของช�าท้องถิ่น ไม่มี 
Starbucks มีแต่กาแฟลาว ไม่มีผับเธค มีแต่ร้านอาหารนั่งดื่ม 
ฟังเพลงสบายๆ ร้านดื่มกินกลางคืนค่อนข้างเยอะ เปิดตั้งแต่ 
กลางวันถึงดึก แต่ไม่อึกทึกเลยสักนิด ทุกร้านนักท่องเที่ยวแน่น 
แต่ส่วนใหญ่นั่งดื่มกันเงียบๆ คุยกันเบาๆ กับเสียงดนตรีแผ่วเบา 
ขณะท่ีบางคนดื่มด�่ากับแอลกอฮอล์ตรงหน้าแล้วก็อ่านหนังสือ 
ไปด้วยเงียบๆ 

วนัทีส่องในหลวงพระบางต้องตืน่เช้ามาก เพราะทกุๆ เช้า 
ท่ีหลวงพระบางจะมีตักบาตรข้าวเหนียวกัน ระหว่างรอตักบาตร 
ก็จะมแีม่ค้าเข้ามาขายชดุตกับาตร ราคาชดุละหน่ึงร้อยบาท ท�าให้
สะท้อนได้ว่าหลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ
ไปเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมขอเก้าอี้กับผ้าสไบแบบหลวงพระบาง 
กับคนขายมาห่มให้เข้ากับบรรยากาศ พระจะเริ่มออกบิณฑบาต
ตั้งแต่ตีห้าเศษๆ การตักบาตรที่นี่จะใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียว 
ส่วนกับข้าวชาวบ้านจะน�าไปถวายที่วัด 

ณ จดุนีท้ั้งคนท้องถิน่ ทัง้นกัท่องเทีย่ว บางคนมารอใส่บาตร 
บางคนมารอถ่ายรปู ความวุน่วายจงึเกดิขึน้พอสมควร พระจะเดนิ
รบับาตรโดยไม่มกีารหยดุเดนิ หลงัจากการตกับาตรแล้วกไ็ปต่อกนั
ที่ตลาดเช้า เป็นตลาดที่ชาวหลวงพระบางเดินกันจริงๆ ของที่ขาย 
ส่วนใหญ่เป็นของสด ปลาน�า้โขงตวัโตๆ สตัว์แปลกๆ เช่น กระรอก 
กระแต และงู 

เดินตลาดเช ้าเป ็นการสัมผัสชี วิตชาวบ้านที่แท ้จริง
เดินทะลุตลาดเช้าไปที่ถนนริมโขงเพื่อกินอาหารเช้าที่ร้านชื่อ
ประชานยิม จะมโีจ๊ก กาแฟ ปาท่องโก๋จิม้นมข้น ขายในเพงิกระต๊อบ 
นั่งกินไปชมวิวน�้าโขงไปก็รู้สึกดีเหมือนกัน 

เสร็จจากมื้อเช้า วันนี้จะไปน�้าตกกวางสี แนะน�าให้
เหมารถไปจะสะดวกกว่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  
ย่างก้าวเท้าเข้ามายังบริเวณน�้าตกแล้ว แต่จะยังไม่เจอน�้าตก  
จะได้เจอกับศูนย์อนุรักษ์หมีก่อน โดยหมีเหล่านี้จะเป็นหมี 
ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการค้าสัตว์ป่าในลาว โดยค่าเข้าชม 
ตาดกวางสีส่วนหนึ่งจะถูกน�ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายของการอนุรักษ ์
หมีด้วย เมื่อผ่านโซนอนุรักษ์หมีไปแล้ว ก็จะเจอกับน�้าตกแล้ว  
บอกเลยว่าสวยมาก สีของน�า้ตกเป็นสีฟ้าเขียวสวยมาก

จากน�้าตกกลับเข้าเมืองเย็นๆ เดินข้ึนไปดูพระอาทิตย์ตก 
บนพระธาตุพูสี พอเดินข้ึนไปถึงยอดจะพบผู้คนมากมายเป็น
บรรยากาศที่คึกคักมากในการชมท้องฟ้าที่ค ่อยๆ เปลี่ยนส ี
จากการอ�าลาของดวงอาทิตย์ ลงจากพระธาตุพูสีแล้ว ก็จะไปเดิน
ตลาดมืดกัน 

ตลาดมืดเป็นสีสันของเมืองยามค�่าคืน คนที่เดินส่วนใหญ่ 
เป็นนักท่องเที่ยว สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกผ้าทอและผ้าปัก 
ของพื้นเมือง ราคาสมเหตุสมผล แต่มีความคล้ายถนนคนเดิน 
เชียงใหม่มาก

วันสุดท้ายในหลวงพระบางอาจจะต่ืนสายหน่อย หา 
ร้านกาแฟเพื่อนั่งจิบกาแฟและดูผู้คนผ่านไปมา หรือหาร้านสปา
ร้านนวดเพื่อผ่อนคลายรอเวลากลับบ้าน

ทีน่ีร้่านสปาร้านนวดเยอะมาก ราคาพอๆ กบัเมอืงไทย แต่
ถ้าใครชอบนวดแบบนวดแผนไทยไม่แนะน�าให้นวดที่นี่ เพราะที่นี่
จะนวดแบบเบาๆ ช้าๆ เนิบๆ ตามสไตล์หลวงพระบาง 

บ่ายแก่ๆ ได้เวลาบินกลับไทย 
ชีวิตคนเรามีหลายมิติ การหมกมุ่นแต่กับเรื่องท�ามาหากิน 

อยู ่อย่างเดียวนั่นเท่ากับเราก�าลังปล้นช่วงเวลาดีๆ ในชีวิต
ของตัวเองไป ถ ้าอยากหลีกหนีความวุ ่นวายมาพักผ ่อน
ใช ้ชีวิตเรียบง ่ายและสูดอากาศดีๆ ไม ่จ�าเป ็นต ้องมีเวลา 
และงบประมาณมากมาย ก็ออกไปสัมผัสเมืองที่มีมนต์เสน่ห ์
อย่างหลวงพระบางได้ งดงามเพียงใดต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง 
แล้วคุณจะหลงรักหลวงพระบาง

เมืองที่กาลเวลาเดินไปอย่างช้าๆ

Nui’s Journey
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Happening

บีไอจีเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น  
(The Prime Minister’s Industry Award) 
จากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี 
ท�าเนียบรัฐบาล

คณะผู ้บริหาร บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 
จ�ากัด น�าโดย นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ 
เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพ 
โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานมอบรางวัลและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน 

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด (โรงงาน 2 
จังหวัดระยอง) ได ้รับรางวัลอุตสาหกรรมดี เด ่นประเภท
การบริหารงานคุณภาพ จากการคัดเลือกและตรวจสอบโดย

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและ
มาตรฐาน สะท้อนความส�าเรจ็ของอตุสาหกรรมไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมหีลายๆ บรษัิทให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวด
ในครั้งนี้ และบีไอจีเป็น 1 ใน 7 บริษัทที่ได้รับรางวัลในประเภทการบริหารงานคุณภาพ

ปตท. - บีไอจี ร่วมมือกันใช้พลังงาน 
ความเย็นเหลือทิ้งจากแอลเอน็จีในการผลติ
ก๊าซอุตสาหกรรม

ปตท. - บไีอจ ีร่วมทนุโรงแยกอากาศผลติก๊าซอตุสาหกรรม
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (EEC) ใช้เทคโนโลยี
น�าความเย็นเหลือใช้จากแอลเอ็นจี พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐ 
ในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor :  
EFC) 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และนายปิยบตุร จารเุพญ็ กรรมการผู้จดัการ บรษิทั บางกอกอนิดสัเทรยีลแก๊ส 
จ�ากดั หรอืบไีอจี ได้ลงนามสญัญาร่วมทนุโครงการ Air Separation Unit หรือหน่วยแยกอากาศ โดยใช้พลงังานความเย็นเหลอืทิง้จากก๊าซ
ธรรมชาติเหลว หรือแอลเอ็นจี (LNG) ในการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน เพื่อรองรับความต้องการ
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่จะยังคงขยายตัวสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยโครงการตั้งอยู่ในนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จ.ระยอง ใช้เงนิลงทนุกว่า 1,500 ล้านบาท ก�าลงัผลติประมาณ 450,000 ตันต่อปี คาดว่าจะสามารถด�าเนนิการ 
ผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2564 พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor : EFC)

20 
ธ.ค. 61

20 
ธ.ค. 61
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วายไอจีสร้างโรงแยกอากาศแห่งแรก  
ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา

บริษทั ยางกอน อินดสัเทรยีลแก๊ส (ตลิาวา) จ�ากดั หรอื
วายไอจ ี(YIG) น�าโดย นายอรนิทร์  จริา ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารและกรรมการบรษิทัให้การต้อนรับ นางสพัุตรา  
ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ในพิธีเปิด 
หน้าดินเพื่อก่อสร้างโรงแยกอากาศ เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา 
(Thilawa Special Economic Zone) โซนบี กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมา โดยมี นายคาซอูาก ิซโิรโซโน่ Director Officer 
& General Manager Customer Department, Myanmar Japan 
Thilawa Development ร่วมในพิธี

โดยโรงงานนีน้บัเป็นโรงแยกอากาศแห่งแรกของวายไอจี (YIG)  
เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมของพม่า ตลอดจน 
ส่งเสริมยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่างๆ ในภูมิภาค 

บริษัท ยางกอน อินดัสเทรียลแก๊ส (ติลาวา) จ�ากัด เป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด และ Yangon Industrial Gas Trading Co., Ltd. เพื่อร่วมด�าเนินธุรกิจ
ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมป้อนเข้าสู่ภาคการผลิตให้กับอุตสาหกรรมของพม่า

บีไอจีสนับสนุนท่อออกซิเจนพร้อมออกซิเจน
บริสุทธิ์ให้กับหน่วยซีล กองทัพเรือ

นายยอดชัย ไชยทัพ ผู ้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด หรือบีไอจี ผู้น�า 
นวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย สนับสนุน
ท่อออกซิเจนพร้อมออกซิเจนบริสุทธิ์จ�านวน 20 ท่อ ให้กับ 
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ หรือหน่วยซีล ส�าหรับ 
ฝึกซ้อมด�าน�้า รวมถึงใช้งานในสถานการณ์จริง โดยมี นาวาเอก
ศุภชัย ธนสารสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2562 ที่ผ่านมา

 ส�าหรับการสนับสนุนครั้งนี้เป็นการสานต่อจากเหตุการณ์
ทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีเข้าไปติดอยู่ในถ�้าหลวงฯ เมื่อปี
ที่ผ่านมา ซ่ึงบีไอจีได้มีส่วนร่วมในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยซีลและทีมค้นหา พร้อมสนับสนุน
ออกซิเจนอัดแรงดันสูงและอากาศส�าหรับหายใจในรูปแบบ 
ท่ออัดแรงดนัสงูในภารกจิค้นหา จนสามารถช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
ได้เป็นผลส�าเร็จ

25 
ม.ค. 62

27 
ก.พ. 62
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Lucky Me

@BIGTH

or

กิจกรรมตอบค�าถาม
ลุ้นรางวัล

จากวารสาร 
GASMOSPHERE 

ฉบับที่ 2

ลุ้นรับรางวัล 
sumikko gurashi 

power bank 10000 mAh  
จ�านวน 10 รางวัล

ส่งค�าตอบพร้อมชื่อ นามสกุล  
ที่อยู่ สถานที่ท�างาน อีเมล เบอร์โทรศัพท์  
ผ่านช่องทางไลน์ไอดี @BIGTH หรือสแกน 
QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าตอบค�าถาม

ส่งค�าตอบ

สแกนเพื่อตอบค�าถามออนไลน์

1. วรวุฒิ ไกรมนตรี
2. นุชจรีย์ สุพรรณอาสน์
3. พรชัย พิชิตวุฒิกร
4. Rungtip Buayom

5. Wanida Worapithayaroek
6. เอกชัย ไพบูลย์วรชาติ
7. Winai Phamorn 
8. สุรีย์พร ล้ออัศจรรย์ 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ฉบับที่ 1

แอปพลิเคชัน BIG Portal เป็นการต่อยอดเทคโนโลยีจาก
ระบบการส่งก๊าซทางท่อที่มีการซื้อผ่านมิเตอร์ของบีไอจี 
สามารถบอกข้อมูลอะไรได้บ้าง

ก. ปริมาณการใช้งาน
ข. ระดับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสั่งเพิ่มเติม
ค. ค่าทางกระบวนการผลิตที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น ค่าความดัน
ง. ถูกทุกข้อ

ค�าถามประจ�าฉบับ
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 www.bigth.com

บร�ษัท บางกอกอินดัสเทร�ยลแก�ส จำกัด
3 อาคารรัจนาการ ชั้น 11 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท�: 0 2685 6789  อีเมล: corporate_communication@bigth.com  เว็บไซต�: www.bigth.com

การใชความเย็นจาก LNG 
เพ�่อนวัตกรรม

แยกอากาศ

กาซ
กับการผลิตเหล็ก

ของ POSCO

Scan Here

มัน กรอบ ไมหืน 
ดวยไนโตรเจน 

ที่ ศพก. บานฉาง


