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ในเดือนเมษายน ถือ

เป็นวารดิถีขึ้นปใีหม่แบบไทย 

หรือ วันสงกรานต์ (ปีวอก) 

เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง 

ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตร 

สิ่งศักดิสิทธิทั้งหลายที่ท่าน

เคารพนับถือ โปรดอ านวยพรให้

ท่านทั้งหลายตลอดจน 

ครอบครัวของท่าน มีความสุข

กาย-ใจ คิดสิ่งใดที่จิตตรง

บริสุทธิ์ ขอให้สมความปรารถนา    

ท่านที่ต้องเดินทางกลับ

ทางต่างจังหวัด เพื่อกลับไปเยี่ยมญาติ

พี่น้อง โปรดดูแลตนเอง เมาไม่ขับ 

ง่วงก็ให้หยุดพักผ่อน ตลอดจนดูรักษา

สภาพยานพาหนะให้อยู่ในสภาพให้

เรียบร้อย  เพื่อลดอุบัติเหตุของตัว

ท่านเพื่อนร่วมทาง และการกระท าผิด

กฎหมายที่มีโทษหนักขึ้นจากแต่ก่อน

เมื่อพักผ่อนหยุดยาวแล้ว

เก็บแรงกาย-ใจ มาสู้งาน คิดใหม่ ท า

ใหม่ มีสติครองตนครองงาน  สุขสันต์

วันสงกรานต์.....

คุณโชคชาย ภัทรพงศ์ไพศาล

CEO



10 สาเหตุแรงๆ 

ท าไม ‘แบรนด์’ คุณ

ยัง ‘ย่ าอยู่กับท่ี’

http://www.brandbuffet.in.th/2014/08/10-reasons-brands-pause/


ยุคทองของ Startup 

ยุคทองของ FinTech
FinTech คือ Financial 

Technology คือการน าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงิน และท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การ

จ่ายเงินออนไลน์, การซื้อหุ้นออนไลน์ หรือการ

ระดมทุนออนไลน์ แปลความหมายให้ง่ายที่สุด 

คือ เดิมเคยจ่ายด้วยเงินสด เคยถอนเงิน โอน

เงินด้วยตู้ ATM ต่อไปคนจะจ่ายเงิน โอนเงินให้

กันด้วย Wallet ที่เป็น Application บนสมาร์ท

โฟน เช่น TrueMoney Wallet, mPay เป็นต้น

‘Startup’ คือการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อ

การเติบโตแบบก้าวกระโดด มีวิธีสร้างรายได้ที่

สามารถหาเงินแบบท าซ้ าและขยายได้ง่าย

นั่นเอง ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อ

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือเห็นโอกาสที่ยัง

ไม่มีใครเคยเห็น เช่น แอพพลิเคชั่นเคลมประกัน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง แอพพลิเคชั่นรวมที่

จอดรถ เป็นต้น

เมื่อเราเอา 2 ค านี้มารวมกัน ก็จะได้ FinTech

Startup ซึ่งหมายถึง Startup ที่ค้นหาโมเดล

การท าธุรกิจด้านการเงินโดยเน้นการใช้ IT เป็น

ตัวหลักในการขับเคลื่อนเมื่อเข้าใจความหมายกัน

แล้ว ค าถามคือท าไมตอนนี้จึงเป็นยุคทองของ 

FinTech Startup ส าหรับคนไทย ซึ่งผมขอตอบ

ด้วยเหตุผล 3 ด้านนี้ครับ

1) Demand for Innovations: พัฒนาการของ 

FinTech ในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเมื่อเทียบ

กับต่างประเทศ ในขณะที่คนไทยมีความก้าวหน้าเรื่อง

การใช้ Smart Phone และ Social Network เป็น

อันดับต้นๆ ของโลก ท าให้เรามีความต้องการใช้

บริการเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินในระดับที่ทัดเทียมกับ

ต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจท า Startup 

ศึกษา Success Story จากต่างประเทศและน ามา

ปรับใช้ในประเทศไทยได้

2) Supply of Capital: การที่มี Venture 

Capital เกิดขึ้นมากมายช่วยให้ Startup มีโอกาสใน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่กว้างขึ้น ซึ่ง Venture 

Capital เหล่าน้ีจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ลงทุนใน Startup โดยตรง และยังสามารถให้

ค าปรึกษากับ Founder ได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งส าหรับ Venture Capital ที่เป็นธนาคารจะช่วย

สนับสนุน FinTech Startup ได้เป็นอย่างดี

3) Regulations and 

Infrastructures: หน่วยงานภาครัฐของหลาย

ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้ออกมาตรการ

ส่งเสริม Startup อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่นการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปีแรกให้กับ Startup 

นอกจากน้ี ตลาดหลักทรัพย์ กลต. ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ต่างก็ต่ืนตัวเกี่ยวกับ FinTech

เช่นเดียวกัน ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ัน การมี 

4G ที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงจะช่วยท าให้เกิดบริการ

ใหม่ๆ ขึ้นอีกมาก

ที่มา

http://www.moneychannel.co.th/columnist_blog_detail/114



ยางรถยนต์มีองค์ประกอบหลักเป็น

ไฮโดรคาร์บอนที่ใช้เป็นแหล่งผลติเชื้อเพลิง

ได้ถึง 51%  ส าหรับส่วนประกอบทางเคมี

อื่น ๆ ได้แก่  คาร์บอนแบล็ค  น้ ามัน  

ออกไซด์ของสังกระส ี และ ก ามะถัน  เป็น

ต้น

ทั้ง 3  กระบวนการนี้  

กระบวนการไพโรไลซิส  จะเป็นกระบวนการ

ที่ใช้มากที่สุด  เพราะมีความซับซ้อนน้อย

กว่ากระบวนการอื่น ๆ ก่อนที่จะน าขยะยาง

รถยนต์เข้าสู่กระบวนการไพโรไลซิส  ต้องมี

การเตรียมวัตถุดิบก่อน  ตามข้ันตอน

ดังต่อไปนี้  

- การตัดลดขนาดยางรถยนต์  เพื่อให้

ความร้อนสามารถเข้าท าปฏิกิริยาได้

ทั่วถึง

- แยกเหล็กออกจากยางรถยนต์เพื่อไม่ให้

ถังปฏิกรณ์ไพโรไลซิสเสียหาย

- ก าจัดสิ่งปนเปื้อนและฝุ่นออก  และ

การก าจัดความช้ืนออกจากเศษยาง

รถยนต์ 

วิธีการผลิตน้ัน  จะต้องผ่าน 3 กระบวนการ

ย่อย  ที่เรียกรวมกันว่า  กระบวนการพีจีแอล  

ได้แก่  

1.กระบวนการไพโรไลซิส  (Pyrolysys)  เป็น

การย่อยสลายโมเลกุลด้วยความร้อนใน

บรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน  หรือมี

ออกซิเจนน้อยเพื่อผลิตก๊าซและน้ ามัน

2.กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น  (Gasification)  

เป็นกระบวนการย่อยสลายโมเลกุลด้วยความ

ร้อนเพื่อผลิตก๊าซสังเคราะห์ (ไฮโดรเจนกับ

คาร์บอนมอนอกไซด์)

3.กระบวนการ Liguefaction เป็นการย่อย

สลายโมเลกุลด้วยความร้อน โดยมีการเติมตัว

ท าละลายเข้าไปร่วมด้วย  เพื่อให้ได้น้ ามันเป็น

ผลิตภัณฑ์หลัก  



เชียงใหมจ่ดัซ้อมแผนกูภ้ัย

เตรียมพรอ้มดูแลความปลอดภัย-

สร้างความมัน่ใจนกัทอ่งเทีย่วชว่ง

สงกรานต์
วันที่ 1 เม.ย.59 ที่บริเวณลานประตูท่าแพ ในตัวเมือง

เชียงใหม่ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รอง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการฝึกซ้อม

แผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ติด 

แก๊สและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า รวมทั้งจัดแสดง

อุปกรณ์ด้านการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

เจ้าหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและ

นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณี สงกรานต์หรือปีใหม่

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2559 ที่จะจัดข้ึนระหว่าง

วันที่ 11-15 เม.ย. 59 ที่คาดว่าจะมีผู้จ านวนมากเข้า

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ การฝึกซ้อมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เข้าร่วมจ านวนมาก 

ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 33, กองบิน 41, เทศบาลนคร

เชียงใหม่, ส านักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัด

เชียงใหม,่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ท่า

อากาศยานเชียงใหม่, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง

, โรงพยาบาล และอีกหลายหน่วยงาน โดยการสมมติ

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจนเกิดเหตุเพลิงไหม้

เนื่องจากมีแก๊ส รั่วไหล และมีผู้บาดเจ็บจ านวนมาก 

รวมทั้งการสมมติสถานการณ์คนจมน้ าในคูเมืองเชียงใหม่ 

การฝึกซ้อมในการจัดการสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า 

การฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อม

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึน

ในช่วงเทศกาลประเพณี สงกรานต์หรือปีใหม่

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2559 ที่จะจัด

ข้ึนระหว่างวันที่ 11-15 เม.ย. 59 ซ่ึงเบื้องต้น

ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยในช่วงการจัดงาน

ดังกล่าวนั้น ทางเทศบาลนครเชยีงใหมไ่ด้มกีาร

เตรียมความพรอ้มและแผนตา่งๆ ไว้เปน็อยา่ง

ดีในการดแูลความปลอดภยัใหก้บัประชาชนและ

นักท่องเทีย่ว ทั้งการจดัเจา้หนา้ทีป่ฏิบตัหินา้ที่

เวรยามประจ าสถานดีบัเพลงิทั้ง 7 หน่วย 

ตลอด 24 ชั่วโมง หรือการจดัวางทุน่ลอยน้ า

โดยรอบคเูมอืงและตดิตัง้ปา้ยเตอืนเขตน้ าลกึ 

รวมทั้งจดัตั้งศนูยช์ว่ยเหลอืผูป้ระสบอบุตัภิัย

ประเพณสีงกรานต ์3 จุด พร้อมอปุกรณก์ูภ้ยั

ทางน้ า เจ้าหนา้ทีกู่ภ้ัย แพทย์ และพยาบาล

ประจ าศนูย ์ขณะเดยีวกนัจะมกีารจดัเจา้หนา้ที่

ลาดตระเวนในชว่งการจดังานดว้ย ซึ่งเชื่อมัน่ว่า

จะสามารถดแูลประชาชนและนกัทอ่งเทีย่วได้

เป็นอยา่งดี



เคราะห์ร้าย หนุ่ม หน.

งานคนใหม่ โดนหัวก๊าซ

หลุดกระแทกหน้าดับ

หนุ่มวัย 21 ปี เพิ่งได้งานเป็นหัวหน้างานที่
โรงงานอัดก๊าซออกซิเจน เคราะห์ร้ายเดิน
ตรวจความเรียบร้อย เอามือไปหมุนเกลียว
ข้อต่อขณะอัดก๊าซ เกิดแรงดันหัวเหล็กหลุด
ฟาดเข้าท่ีใบหน้าและศีรษะ บาดเจ็บสาหัส
ไปตายที่ รพ. 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 4 เม.ย. ร.ต.ท.ธวัช 
หนอสิงหา รองสว.(สอบสวน) สภ.เมือง
ระยอง ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลระยองว่า 
มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหัวแก๊สฟาดท่ี
ใบหน้า อาการสาหัส มารักษาตัวและ
เสียชีวิต ขอให้ไปสอบสวนและร่วมชันสูตร
ศพด้วย

พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย ชื่อนายวันชัย ถิ่น
จันทร์ อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 14 ม.6 ต.
เชิงเนิน อ.เมืองระยอง มีบาดแผลท่ี
หน้าผากถึงศีรษะด้านขวาเป็นแผลลึก
ฉกรรจ์ มันสมองไหล จากการสอบสวน 
ทราบว่าผู้ตายท างานเป็นหัวหน้าคนงานอยู่
ท่ีบริษัทก๊าซแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ ต.เนินพระ อ.
เมือง ระยอง เป็นบริษัท อัดก๊าซออกซิเจน 
ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม มีคนงาน
จ านวน 60 คน ผู้ตายเป็นหัวหน้าคนงาน 
เพ่ิงเข้าท างานเมื่อวันท่ี 21 มีนาคมท่ีผ่านมา
ท้ังนี้ หลังเข้างานช่วงเวลาประมาณ 09.00 
น. ผู้ตายเดินตรวจงาน และเอามือไปหมุน
เกลียวข้อต่อถังขณะอัดก๊าซอยู่ ท าให้ข้อ
ต่อถังที่เป็นหัวเหล็ก เกิดแรงดันหลุด
ออกมาฟาดเข้าที่ใบหน้าและศีรษะท าให้
ล้มทั้งยืน คนงานเห็นจึงช่วยกันน าส่ง
โรงพยาบาลระยอง ก่อนที่จะเสียชีวิตใน
เวลาต่อมา
Safety Talk : ไม่ควรกระท ำกำรใดๆ

ขณะที่เครื่องมือ หรือ เครื่องจักรก ำลัง

ท ำงำน อำจเกิดอันตรำยได้ 

ที่มา : นสพ.ข่าวสด



เมื่อวันที่ 11 มี.ค.59 บ.โซนิส สตาร์ช ฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร

ซ้อมแผนฉุกเฉิน LPG รั่วไหลประจ าปี 2559



ท้ายเล่ม



คณะผู้จัดท ำวำรสำรใบมัน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 99 เมษำยน 2559

•

•

•

•

•

•

•

•


