ป�ที่ 21 ฉบับที่ 79
เมษายน - มิถุนายน 2553
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C-Day Yas ! we can

â©ÁãËÁ‹ !

Website ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒµÅÒ´·‹Í¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂ¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ (DSC)

www.pttplc.com

เปดเลม
ส วัส ดีคะ
โลกของเทคโนโลยี ในยุคปจจุบัน อินเตอรเน็ทเขามามี
บทบาทสำคัญ เรียกไดวาแทบจะกลายเปนปจจัยพื้นฐานสำหรับ
บางทานเลยทีเดียว ยิ่งในวัยทำงานดวยนั้นอินเตอรเน็ทคอนขาง
มีบทบาทที่สำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทตางๆ นั้นก็
จะมีเว็ปไซตเพื่อแจงขอมูลขาวสารและเปนชองทางในการติดตอ
กับลูกคา ซึ่งสวนบริการลูกคากาซฯ ปตท. ไดตระหนักถึงความ
สำคัญในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี โดยลาสุดไดมีการปรับปรุง
เว็ปไซตของ ศูนยบริการลูกคากาซธรรมชาติ ฝายตลาดทอจัด
จำหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Service Center หรือ
DSC) ซึ่งเปนหนึ่งในชองทางสำคัญในการติดตอประสาน และ
แจงขอมูลขาวสารตางๆ ระหวางลูกคากาซฯกลุมอุตสาหกรรม
และผลิตไฟฟาใชเอง และ ปตท. โดยไดปรับโฉมใหมใหมีความ
เป น ป จ จุ บั น และมี ความสะดวกต อ การใช ง านมากขึ้ น ตามคำ
แนะนำที่ไดจากผลสำรวจจากลูกคาเมื่อปลายปที่แลว โดยทาน
จะสามารถทราบขาวคราวความเคลื่อนไหวตางๆ ของ กาซ
ธรรมชาติ ปตท. อาทิ เ ช น โครงการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพก า ซ
ธรรมชาติฝงตะวันออก (C-Day) ซึ่งจะมีการปรับปรุงคุณภาพ
กาซฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 และสาระนารูเกี่ยวกับกาซ
ธรรมชาติ เปนตน สำหรับรายละเอียดและวิธีการในการเขา
เว็ปไซตนั้น ไดชี้แจงไวในคอลัมนเรื่องจากปก
กาซไลนใครขอประชาสัมพันธเชิญชวนใหทุกทานเขาไป
เยี่ยมชมเว็ปไซตศูนยบริการลูกคากาซธรรมชาติ (DSC) ซึ่งทาน
จะไดพบกับสาระดีๆ และเกร็ดความรูเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ
โดยทานสามารถแนะนำ ติชม เว็ปไซตมาไดที่ สวนบริการลูกคา
กาซฯ ฝายตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ อาคาร 2 ชั้น 4
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
และนอกจากนี้ยังมีอีก 1 เว็ปไซตที่ทานไมควรพลาดการเขาชม
นั่นก็คือ เว็ปไซตของ City Gas ซึ่งเปนการนำกาซธรรมชาติ
มาประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ตประจำวันของคนในเมือง ติดตามอ า น
รายละเอียดไดในเลมคะ
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ส ารบัญ

เปดเลม
เร�่องจากปก
แนะนำลูกคาใหม
ความรูจากลูกคา
ตลาดกาซฯ
ตลาดคาสงกาซฯ
Gas Technology
สาระนารู
มวลชนสัมพันธ
Knowledge Sharing
มุมสุขภาพ
ธรรมะพักใจ
กินเที่ยวตามแนวทอฯ
บร�การลูกคา
ถามมา – ตอบไป

วัตถุประสงคจุลสาร กาซไลน เปนสิ�งที่จัดทำข�้นโดย ฝายตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ บร�ษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
โดยมีวัตถุประสงคเพ��อ
1. เปนสื่อกลางระหวางลูกคาและหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติในทุกๆดาน
2. เผยแพรขา วสารเทคโนโลยีใหมๆ เกีย่ วกับกาซธรรมชาติและสาระทีเ่ ปนประโยชนรวมถึงขาวสารในแวดวงกาซธรรมชาติและลูกคากาซฯ
3. เปนศูนยกลางใหกบั ลูกคากาซฯ และบุคคลทัว� ไปในการแลกเปลีย่ นปญหา ความคิดเห็นหร�อใหคำแนะนำแกหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ
ที่ปรึกษา จุลสารกาซไลน นายนพดล ปนสุภา ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ และผูจัดการฝายตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ,
นายสมชาย คำรณยุ ท ธ ผู จั ด การฝ า ยตลาดค า ส ง ก า ซธรรมชาติ , นายนริ ศ เปลี่ ย นทรงดี ผู จั ด การส ว นตลาดและขายก า ซอุ ต สาหกรรม, นางสุ ณี อารี กุ ล
ผูจัดการสวนบริการลูกคากาซฯ ,นายธนรักษ วาสนะสุขะ ผูจัดการสวนตลาดและขายกาซพาณิชย , นายชัชวาล ลิ้มประเสริฐ ผูจัดการสวนเทคนิคและบริการลูกคา
กาซธรรมชาติ บรรณาธิการ นางสาวอานัดดา เนาวประโคน กองบรรณาธิการ นางวิไลลักษณ ชีพบริสุทธ , นางสาวภณินทรัตน วิรานันท สวนบริการลูกคากาซฯ
ฝายตลาดทอจำหนายกาซธรรมชาติ กองบรรณาธิการจุลสาร กาซไลน ขอเชิญทานรวมแสดงความคิดเห็น ติชม เสนอแนะ โดยสงมาที่ สวนบริการลูกคากาซฯ
ฝายตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร 2 ชั้น 4 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
โทรศัพท 0 2537 3235 - 9 โทรสาร 0 2537 3257 - 8 หรือ Website : www.pttplc.com
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เรื่องจากปก

แนะนำเว็บไซตศูนยบร�การลูกคากาซฯ

ตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Service Center)

ลูกคากาซฯหลายทานที่เขาไปเยี่ยมชมเว็ปไซตของศูนยบริการลูกคากาซฯ อาจจะรูสึกแปลกตากับโฉมใหมของเว็ปไซต ซึ่ง สวน
บริ ก ารลู ก ค า ก า ซฯ ได ป รั บ ปรุ ง รู ป แบบเว็ บ ไซต ใ หม โดยใช ชื่ อ ศู น ย บ ริ ก ารลู ก ค า ก า ซฯ ตลาดท อ จั ด จำหน า ยก า ซธรรมชาติ
(Distribution Service Center หรือ DSC) เพื่อเปนชองทางในการติดตอระหวางลูกคากาซฯกลุมอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟาใชเอง
และ ปตท. ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยปรับรูปแบบการใชงานใหงายตอการคนหาและทันตอสถานการณตางๆ
¡ÒÃà¢ŒÒãªŒ§Ò¹àÇçºä«µÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ¡Ò«Ï µŒÍ§à¢ŒÒ¼‹Ò¹
àÇçºä«µ¢Í§ »µ·. ¤×Í www.pttplc.com àÅ×Í¡ ¸ØÃ¡Ô¨¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
ä»·Õè à Á¹Ù ÈÙ ¹ Â º ÃÔ ¡ ÒÃÅÙ ¡ ¤Œ Ò ¡ Ò «¸ÃÃÁªÒµÔ àÅ× Í ¡ ¡ÅØ‹ Á ÅÙ ¡ ¤Œ Ò
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¼ÅÔµä¿¿‡ÒãªŒàÍ§

รายละเอียดของเว็บไซต
l Profile : á¹Ð¹ÓÊ‹Ç¹ºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ¡Ò«Ï ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§ æ
áÅÐª‹Í§·Ò§¡ÒÃµÔ´µ‹Í
l Information : ¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§ æ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
l Customer : ¢ŒÍÁÙÅà©¾ÒÐÅÙ¡¤ŒÒ¡Ò«Ï ·ÕèµŒÍ§ÁÕ Username
áÅÐ Password ÊÓËÃÑºà¢ŒÒãªŒ§Ò¹ µÑÇÍÂ‹Ò§¢ŒÍÁÙÅ·ÕèáÊ´§
àª‹¹ ¢ŒÍÁÙÅ¼ÙŒµÔ´µ‹Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ ¢ŒÍÁÙÅ¡Ã³Õ©Ø¡à©Ô¹ ¤Ù‹Á×Í
¡ÒÃãªŒ¡Ò «¸ÃÃÁªÒµÔµÒ‹ §æ ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³ÃÒ¤Ò
¡Ò«Ï ¢ŒÍÁÙÅ Vendor List áÅÐ¨´ËÁÒÂá¨Œ§µ‹Ò§æ à»š¹µŒ¹
l Online Gas Quality : ¢Œ Í ÁÙ Å Current Gas Quality,
Current Gas Composition ¢Í§¡Ò«Ï ½˜›§Í‹ÒÇä·ÂáÅÐ
½˜›§µÐÇÑ¹µ¡
l C-Day Gas Quality à»š¹àÁ¹Ù·Õèà¾ÔèÁà¢ŒÒÁÒãËÁ‹à»š¹ªÑèÇ¤ÃÒÇ
à¾×Íè ÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ½§˜› µÐÇÑ¹ÍÍ¡
·Õ¨è ÐÁÕ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§¤Ø³ÀÒ¾¡Ò«Ï ã¹ÇÑ¹·Õè 24 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553
l Topics : ¢‹ Ò ÇÊÒÃáÅÐÊÒÃÐ¹‹ Ò ÃÙŒ µ‹ Ò § æ ÍÒ·Ô à ª‹ ¹ Gas
Technology QSHE ¨ØÅÊÒÃ¡Ò«äÅ¹©ºÑº¡‹Í¹æ ÊÒÃÐ¹‹ÒÃÙŒ
¶ÒÁÁÒ-µÍºä» à»š¹µŒ¹
l AMR : ¢ŒÍÁÙÅà©¾ÒÐÅÙ¡¤ŒÒ¡Ò«Ï ·ÕèµŒÍ§ÁÕ Username áÅÐ
Password ÊÓËÃÑºà¢ŒÒãªŒ§Ò¹ áÅÐµŒÍ§ÁÕ¡ÒÃµÔ´µÑé§ÍØ»¡Ã³
AMR (Automatic Meter Reading) àÃÕÂºÃŒÍÂáÅŒÇ ¢ŒÍÁÙÅ·Õè
áÊ´§¤×Í ¢ŒÍÁÙÅ Online »ÃÔÁÒ³¡ÒÃãªŒ¡Ò«Ï ¨Ò¡ÍØ»¡Ã³
Volume Corrector
l Links : àÇç ºä«µ µ‹ Ò § æ ·Õè à ¡Õè Â Ç¢Œ Í §´Œ Ò ¹¾ÅÑ § §Ò¹áÅÐ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

´ŒÇÂ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹¢Í§½†ÒÂµÅÒ´·‹Í¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂ¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§æ ãËŒà»š¹·Õè¾Ö§¾Íã¨¡Ñº
ÅÙ¡¤ŒÒ¡Ò«ÏÁÒ¡·ÕèÊØ´ áÅÐËÇÑ§à»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§Ç‹Ò àÇçºä«µ¹Õé¨Ðà»š¹
»ÃÐâÂª¹µÍ‹ ÅÙ¡¤ŒÒ¡Ò«Ï ã¹¡ÒÃµÔ´µ‹Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº »µ·. ÃÇÁ·Ñ§é
¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§æ ÊÓËÃÑºã¹Ê‹Ç¹¢Í§ àÁ¹Ù Customer ·ÕèµŒÍ§ãªŒ
Username áÅÐ Password ã¹¡ÒÃ Log in à¢ŒÒÃÐºº¹Ñ¹é Ê‹Ç¹ºÃÔ¡ÒÃ
ÅÙ¡¤ŒÒ¡Ò«Ïä´Œ¨Ñ´Ê‹§ Username áÅÐ Password ãËŒ¡Ñº¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ
âÃ§§Ò¹¢Í§·‹Ò¹ ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ã´ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤¢Í Username áÅÐ
Password ¡ÃØ³ÒÊ‹§¨´ËÁÒÂá¨Œ§¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤¨Ò¡¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃâÃ§§Ò¹
ÁÒ·Õè
Ê‹Ç¹ºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ¡Ò«Ï ½†ÒÂµÅÒ´·‹Í¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂ¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ
ÍÒ¤ÒÃ 2 ªÑé¹ 4
ºÃÔÉÑ· »µ·. ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
àÅ¢·Õè 555 ¶¹¹ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔµ à¢µ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900
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แนะนำลูกคาใหม

สวนตลาดและขายกาซอุตสาหกรรม

แนะนำลูกคากาซฯ (อุตสาหกรรม)

กาซไลนขอแนะนำลูกคากาซฯโรงงานอุตสาหกรรม 3 ราย ซึ่งเปนลูกคาใหมที่เริ่มใชกาซธรรมชาติในป 2552
ที่ผานมาดังนี้

บริษัท ไทยอกริเพาเวอร จำกัด
บริ ษั ท ไทยอกริ เ พาเวอร จำกั ด เป น บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ไทยอกริ ฟู ด ส จำกั ด (มหาชน) ใช ก า ซธรรมชาติ
ในระบบ Cogeneration
Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§âÃ§§Ò¹ : àÅ¢·Õè 155/1 ËÁÙ‹ 1 ¶¹¹à·¾ÒÃÑ¡É µÓºÅºÒ§àÊÒ¸§ ¡Ôè§ÍÓàÀÍºÒ§àÊÒ¸§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ 10540
â·ÃÈÑ¾·
: 0-2315-4171 â·ÃÊÒÃ : 0-2315-4169
àÇç»ä«´
: www.thaiagri.com

บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ : 61 ËÁÙ‹·Õè 15 ¶¹¹Ã‹Áà¡ÅŒÒ
á¢Ç§áÊ¹áÊº à¢µÁÕ¹ºØÃÕ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10510
â·ÃÈÑ¾·
: 0-2919-4383-92
â·ÃÊÒÃ
: 0-2543-8179-80
¼ÅÔµÀÑ³±
: ¼ÅÔµà¤Ã×èÍ§ÊÓÍÒ§
áÅÐà¤Ã×èÍ§ÍØ»âÀ¤ºÃÔâÀ¤
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ขอมูลจาก บริษัท อีเลคโทรลักซประเทศไทย จำกัด

ความรูจากลูกคา

สาระนารูเกี่ยวกับเตาไมโครเวฟ

ในสภาพเศรษฐกิจที่หลายคนตองชวยกันรัดเข็มขัด ขาวก็ตองเก็บไวทานหลายๆ มื้อ การหุงหา
อาหารก็ตองลดการใชพลังงานเทาที่จำเปน เพราะคาวัตถุดิบในการปรุงตาง ๆ เชน เนื้อสัตว ผักตางๆ ก็
แพงขึ้น คาแกส คาน้ำมันพืช คาอาหารตางๆ ก็มีราคาพุงสูงขึ้นเปนระยะ ๆ ทำใหเตาอบไมโครเวฟซึ่งเปนอุปกรณปรุงอาหารจำเปนสำหรับ
ชีวิตในเมืองที่ตองเรงรีบ เพราะไมตองเสียเวลานั่งปรุงอาหารใหยุงยาก เพียงเสียบปลั๊ก รอไมกี่นาทีอาหารก็ไดรับการอุนรอน หอมกรุน
พรอมรับประทานไดทันที แถมยังประหยัดน้ำไมเปลืองทรัพยากร แตจะรูกันหรือไมวา การใชไมโครเวฟถูกวิธีเปนอยางไร การดูแลรักษาและ
ทำความสะอาดไมโครเวฟตองทำอยางไร เรามีขอมูลที่เปนประโยชนมาแนะนำ ดังนี้

ภาชนะและเคร�่องครัวที่ใชกับเตาไมโครเวฟ
เพื่อความปลอดภัย และรักษาเตาไมใหเสียหาย ควรเลือกใชภาชนะ
ที่ทำดวยวัสดุที่เหมาะสมกับการปรุงอาหารดวยคลื่นไมโครเวฟ ตารางตอไปน�้
เปนการแนะนำการเลือกใชโดยทั�วไป
วัสดุ
เซรามิค & แกว

ภาชนะ, เครื่องครัว
ใชปรุงอาหารดวยคลื่นไมโครเวฟ
คอรนนิ�งแวร
✓
แกวทนความรอนสูง
✓
แกวมีโลหะตกแตง
✗
แกวคริสตัล
✗
เครื่องปนดินเผา (จีน)
ไมมีโลหะตกแตง
✓
ถวยชามปนจากดิน (Pottery)
✓
พลาสติก
ชนิดที่ใชกับเตาไมโครเวฟได
✓
พลาสติกแวรป (Wrap)
✓
โลหะ
กระทะโลหะ
✗
อลูมิเน�ยมฟอยล
✓(ใหดา นมันของฟอยลสมั ผัสอาหาร)
กระดาษ
ถวย, จาน, กระดาษเช็ดปาก
✓
กระดาษไข
✓
ไม
✗
อุปกรณของเตาไมโครเวฟ
ชั้นวางเพื่อยาง
✗
จานหมุน
✓
ที่รองจานหมุน
✓

อาหารที่สามารถปรุงดวยเตาไมโครเวฟ
l
หามอุนอาหารบรรจุกระปอง ควรใสอาหารลงภาชนะที่เหมาะสมกอน
l
หากตองการทำขาวโพดคั่วดวยเตาไมโครเวฟ ควรใชภาชนะที่ออกแบบ
ใชเฉพาะการทำขาวโพดคั่ว และควรตรวจดูการทำงานของเครื่องตลอด
เวลา
l
อาหารที่มีเปลือกหุม หรือผิวไมมีรูที่จะใหไอน้ำระเหย เชน แอปเปล
มันฝรั่ง ตับไก และไขแดง กอนนำเขาอบควรเจาะผิวใหมีรู เพื่อให
สามารถระบายไอน้ำได สำหรับไขไกถาตองการตมทั้งใบสามารถทำได
โดยนำไขไปหออลูมิเนียมฟอยล กอนนำเขาตม (ใหดานมันของฟอยล
สัมผัสอาหาร และตองไมใหดานมันของฟอยลโผลมา)
l
ในการปรุงอาหารจำพวกของเหลว เชน ซุป, ซอส หรือเครื่องดื่ม
ของเหลวเหลานี้อาจจะเดือดที่อุณหภูมิต่ำกวาจุดเดือด จึงไมสามารถ
สังเกตเห็นฟองปุดได ทำใหอาหารเดือดและลนได การปองกันควร
ปฎิบัติดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการใชภาชนะที่มีคอแคบ
2. อยาตั้งโปรแกรมใหความรอนมากจนเกินไป

3. ควรคนอาหารจำพวกของเหลวก อ นนำเข า เตาและคนอี ก ครั้ ง
ระหวางการใหความรอน
4. หลังจากการตม อุน ควรปลอยอาหารทิ้งไวภายในเตาสักพัก แลว
คนอาหารอีกครั้ง กอนนำภาชนะออกจากเตาดวยความระมัดระวัง
การทำความสะอาดภายในเตาไมโครเวฟ
l
กอนทำความสะอาดทุกครั้ง ควรตรวจดูวาไดปดสวิทช และดึงปลั๊กไฟ
ออกแลว
l
เช็ดทำความสะอาดเศษอาหารที่กระเด็น และตกคางทันที เนื่องจาก
สิ่งสกปรกที่ปลอยใหตกคางอยูที่ผนังหองเตาอบ ขอบประตู หนาประตู
หรือ บนเพดาน นอกจากจะดูดซึมพลังงานไมโครเวฟแลว ยังจะทำให
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องลดลง และอาจทำใหเครื่องชำรุด
เสียหายไดกอนเวลาอันควร
l
ใชสบูเหลวที่ออน น้ำอุน และผานุมๆ เช็ดสิ่งสกปรก หามใช ของมีคม
ฝอยขัดหมอ ขัดถูไมวาสวนหนึ่งสวนใดของเตาอบเปนอันขาด
l
กรณีที่สิ่งสกปรกติดแนน ยากที่จะขจัดออกได ใหตมน้ำ 1 แกว ดวย
เตาไมโครเวฟนาน 2-3 นาที หามใช มีด หรือของมีคมใดๆ งัดหรือ
แซะ เปนอันขาด
l
จานหมุน สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได และสามารถใชกับ
เครื่องลานจานไดดวย
l
การขจั ด กลิ่ น ภายในห อ งเตาอบ ให ต ม น้ ำ 1 แก ว ใส น้ ำ มะนาว
2 ชอนโตะ ตมประมาณ 5 นาที
การทำความสะอาดภายนอกเตาไมโครเวฟ
ในการทำความสะอาดบริเวณแผงควบคุมการทำงานใหเปดประตู
เตาอบไว เพื่อปองกันไม ใหเตาอบเดินเครื่องโดยอุบัติเหตุ ควรทำความ
สะอาดภายนอกเตาอบดวยสบูเหลวออนๆ ผสมน้ำ และลางออกดวยน้ำ
สะอาด เช็ดใหแหงดวยผานุม สามารถที่จะใชน้ำยาเช็ดกระจก หรือน้ำยา
ทำความสะอาดเอนกประสงคสำหรับเครื่องครัวฉีดทำความสะอาด ไมควรใช
วัสดุที่มีคม แผนขัดที่แข็งหรือผิวหยาบ หรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอนในการ
ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง อยาใหน้ำรั่วซึมเขาไปในตัวเครื่องทาง
ชองระบายอากาศได เพราะจะทำใหเครื่องชำรุดเสียหาย

ขอแกไขที่มาของบทความคอลัมนความรูจากลูกคาในกาซไลนฉบันที่ 78 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2553 (ฉบับที่แลว)
เรื่อง เกร็ดความรู...เรื่องแบตเตอรี่ เนื่องจากกาซไลนไดลงที่มาของบทความผิดเปนบริษัท บี เอ เอฟ เอส(ไทย) จำกัด
จึงขอแกไขที่มาของบทความเปน บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด ซึ่งกาซไลนตองขออภัยมา ณ ที่นี่ดวย
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ตลาดกาซฯ

กานตธิดา มนตราลักษณ
สวนตลาดและขายกาซพาณิชย

City Gas

ชวยเพิ่มความสะดวก
สบายใหชีวิต “คนเมือง” และสราง
สภาพแวดลอมที่ดีใหกับเมืองไทย

ไดอยางไร ?

สมาชิกกาซไลนหลายทานคงคุนเคยกับ City Gas (การใชประโยชนจากกาซธรรมชาติเพื่อการประยุกตใชกับชีวิตประจำวัน
ในเมือง) ซึ่งกาซไลนไดนำเสนออยางตอเนื่องในฉบับที่ผานๆ มา โดยในฉบับนี้จะขอแนะนำ Website ของ City Gas เพื่อให
ทุกๆ ทาน ไดรูจักกับ City Gas มากยิ่งขึ้น โดยทานสามารถเขาไปเยี่ยมชมและสัมผัสรูปแบบการใชชีวิตในเมืองดวยพลังงานจาก
กาซธรรมชาติไดที่

Website PTT CityGas : http://pttweb2.pttplc.com/citygas/th/home.aspx หรือ เขาไปที่ Website ปตท. : www.pttplc.com
เลือก ผลิตภัณฑและบริการ แลวเลือก PTT City Gas ซึ่งใน Website PTT City Gas ทานจะไดพบกับ ......
- City Gas ในประเทศไทยและตางประเทศ
- City Gas Simulation เมืองจำลอง interactive
- VDO Simulation จำลองรูปแบบการใชกาซธรรมชาติในชีวิตประจำวัน
- อุปกรณที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง จำแนกเปนหมวดหมู เชน Cogeneration, Air - Conditioning, Cooking &
Kitchen, Steam & Hot Water Utilization, etc.
- แผนที่แนวทอสงกาซธรรมชาติในเมือง
- ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา
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พริมรตา พงษศิริแสง
สวนเทคนิคและบริการลูกคากาซธรรมชาติ

ตลาดคาสงกาซฯ

ลูกคาฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติประชุมเตรียมความพรอมรองรับวันเปลี่ยนคุณภาพกาซธรรมชาติ (C-Day)
ฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ได
จัดการประชุมลูกคากาซฯ กลุมโรงไฟฟาเพื่อเตรียมความพรอมรองรับวันเปลี่ยนคุณภาพกาซ
ธรรมชาติหรือ Changeover Day (C-Day) ที่กำหนดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 โดยมี
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหาและตลาดกาซธรรมชาติ ใหเกียรติเปนประธานในการ
ประชุม และผูจัดการฝายควบคุมและบริหารทอสงกาซธรรมชาติรวมเปนวิทยากรบรรยาย
แผนการดำเนินการของ ปตท. กอน ระหวาง และ
หลัง C-Day เพื่อใหลูกคากาซฯ ไดรับทราบขอมูล
และเตรียมความพรอมในสวนของโรงไฟฟาในการ
รองรับวัน C-Day ตอไป

ผูบริหาร ปตท. เยี่ยมพบลูกคา :
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะเปนบริษัทคูคาที่ดี โดยมุงเนนการติดตอประสานงานในทุกๆ ระดับ ผูบริหาร
ปตท. จึงมีโครงการ เยี่ยมพบลูกคา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ รวมถึงการสอบถามติดตามการใหบริการหลังการขาย เพื่อนำขอมูลมา
วิเคราะห และดำเนินการตอบสนองใหตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด
วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ผูบริหาร ปตท. เยี่ยมพบลูกคา บริษัท กัลฟ โคเจนเนอเรชั่น
จำกัด บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจนเนอเรชั่น จำกัด
และ บริษัท โรจนะ เพาเวอร จำกัด โดยมีคุณรักศักดิ์ วิวัฒนสินอุดม ผูจัดการโรงไฟฟากัลฟ
โคเจนเนอเรชั่น คุณณรงค สมตัว ผูจัดการโรงไฟฟาหนองแค โคเจนเนอเรชั่น คุณสมโชค
เณรศรี ผูจัดการโรงไฟฟากัลฟ เพาเวอรเจนเนอเรชั่น จำกัด คุณบุญเกียรติ หันตพงษ
โรงไฟฟาโรจนะ เพาเวอร จำกัด เปนหัวหนาคณะในการใหการตอนรับ และคุณสมชาย
คำรณยุทธ ผูจัดการฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ เปนหัวหนาคณะผูบริหาร ปตท.
วันที่ 4 มิถุนายน 2553 ผูบริหาร ปตท. เยี่ยมพบลูกคา โรงไฟฟาบางปะกง โดยมี
คุณครรชิต รัตนโกเศส ผูชวยผูวาการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ใหการตอนรับ
และ คุณภาณุ สุ ท ธิ รั ต น ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การใหญ จั ด หาและตลาดก า ซธรรมชาติ
คุณชาครีย บูรณกานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ระบบทอสงกาซธรรมชาติ เปน
หัวหนาคณะผูบริหาร ปตท.
สานสัมพันธผูบริหาร ปตท. และลูกคากลุมผูผลิตไฟฟาเอกชน :
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ที่ผานมา ปตท. จัดงานสังสรรคสรางสัมพันธ กับลูกคากลุมบริษัท ผูผลิตไฟฟาเอกชน
ณ สนามกอล ฟ เลควู ด ถนนบางนา-ตราด
จ.สมุทรปราการ โดยมีคุณเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท
รองกรรมการผูจ ดั การใหญหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ
ปตท. เปนประธานในงาน และใหการตอนรับลูกคา
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Gas Technology

กิตติพล นอยอนุสนธิกูล
สวนบริการลูกคากาซฯ

วาลวกันกลับ (Non-Return Valve หรือ Check Valve)

กาซไลนฉบับนี้ขอแนะนำอุปกรณสำคัญในดานความปลอดภัย วาลวกันกลับ (Non-Return Valve หรือ Check Valve)
เปนวาลวทำหนาที่บังคับใหการไหลเปนไปในทิศทางเดียวไมเกิดการยอนกลับเพื่อปองกันปญหาตางๆ ของระบบที่อาจเกิดขึ้น เชน
หากโรงงานเกิด Emergency Shutdown อาจทำใหเกิดแรงดันยอนกลับมาที่สถานีกาซฯได การติด Check Valve จะชวยปองกัน
ไมใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณภายในสถานีกาซฯ
ขอพิจารณาในการเลือกวาลวกันกลับ
วัสดุ (material)
เนื่องจากวาลวกันกลับสามารถนำไปใชงานไดหลากหลาย เชน การใชงาน
ทั่วๆ ไปอยางงานน้ำ งานที่ตองทนตอแรงดันสูงอยางงานกาซธรรมชาติ งานที่
ทนต อ การกั ด กร อ นสู ง อยางงานสารเคมี และงานที่ตองทนตอความรอนและ
ความดันสูงอยางงานไอน้ำ เปนตน ดังนั้น วัสดุที่ ใชทำวาลวจึงตองเลือกให
เหมาะสมกับสาร (medium) ภายในทอ
มาตรฐานของปตท. กำหนดใหวัสดุที่ใชทำCheck Valve ที่ใชในงาน
กาซธรรมชาติ ควรเปน Cast Steel อางอิงตามมาตรฐาน ASTM A 216
Grade WCB หรือ Forged Steel ตามมาตรฐาน ASTM A 105 Grade 2
นอกจากนี้วัสดุแตละประเภทจะทนตอแรงดันและอุณหภูมิ (pressure/
temperature rating) ไดตางกัน ซึ่งเปนที่ทราบกันวาวัสดุแตละชนิดจะทนตอ
Stress ตางกันดวย โดยวัสดุหนึ่งๆ เมื่อเพิ่มความดันขึ้น จะทำใหการทนตอ
อุณหภูมิลดลง หรือสามารถทนตออุณหภูมิไดสูงขึ้นเมื่อความดันลดลง จึงตองนำ
คาความดันและอุณหภูมิที่ใชงานจริงมาเปรียบเทียบกับ pressure/temperature
rating ของวั ส ดุ วาล ว แต ล ะประเภทเพื่ อ ให วั ส ดุ ส ามารถทนต อ ความดั น และ
อุณหภูมิบนเงื่อนไขการใชงานได
สวนประกอบที่สำคัญของวาลวกันกลับและมีผลตออายุการใชงานของวาลว
อีกสวน คือ สปริง สปริงที่ดีควรทน Stress ไดดีไมเกิดการแตกหัก มี Life cycle
ที่สูง ทนตอการกัดกรอน และตองการแรงดันในการเปดหรือมี Pressure drop ต่ำ
โดยมี Range ความแข็งของสปริงใหเลือกหลากหลายเหมาะสมกับการประยุกตใช
งาน ดังนั้นวัสดุที่ทำสปริงโดยทั่วไปจึงเปน Stainless steel แตหากตองใชงานที่
ทนความรอนสูงกวา 300 ํC ควรเลือกสปริงที่ทำจาก Inconel
สำหรับการเลือกวัสดุของ Seal ที่เปนตัวกำหนดอัตราการรั่วซึม (Leakage
rate) ของวาลวกันกลับนั้น จะแบงหลักๆ ไดเปน 2 ประเภทคือ Metal to metal
seal และ Soft seal โดย Soft seal จะมี Leakage rate ที่ดีกวา Metal to metal
seal หรือเปน Zero leakage และวัสดุที่ใชทำ Soft seal ก็ตองผานการเลือกให
เหมาะสมกับสาร ความดันและอุณหภูมภิ ายในทอ โดยวัสดุที่ใชทำ Seal ใน Check
Valve ที่ใชกันอยางแพรหลายในงานกาซธรรมชาติ ไดแก BUNA-N หรือ Nitrile
Rubber ซึ่ ง เป น ยางสั ง เคราะหที่เกิดจากการผสม acrylonitrile (ACN) กับ
Butadiene สำหรับการทดสอบอัตราการรั่วซึม (Leakage rate) ของวาลวกันกลับ
ที่โรงงานผูผลิตตองทำระหวางผลิตภัณฑวาลวนั้น มีมาตรฐานอางอิงการทดสอบ
หลายมาตรฐานขึ้นอยูกับแตละโรงงานผูผลิตจะเลือกใช โดยมาตรฐานที่นิยมจะ
เปนมาตรฐานยุโรป (EN) มาตรฐานของเยอรมัน (DIN) และมาตรฐานของ
อเมริกา (API)
ความดันตกครอม (Pressure drop)
ในการออกแบบระบบทอที่ดี ความดันที่ตกครอมทั้งหมดของทอไมควรมีคา
เกิน 0.3 บารตอความยาวทอ 100 เมตร โดย Pressure drop นี้เกิดจากความ
เสียดทานของพื้นผิวตัวทอเอง วาลวและอุปกรณที่ติดตั้งที่ทอทั้งหมด ดังนั้นการ
เลือกวาลวกันกลับที่ดีก็ไมควรใหความดันตกครอมหรือ Pressure drop เกิน 0.1
บารตอวาลวหนึ่งตัว
มาตรฐานของปตท.
กำหนดใหมีคา Pressure drop นอยกวา 2 psi (ประมาณ 0.1379 bar)
8
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วาลวกันกลับจำแนกหลักๆ ไดเปน 3 แบบดังนี้
1. วาลวกันกลับแบบ DISCO ความดัน
ตกครอมของวาลวกันกลับแบบ DISCO นี้จะมี
คามากที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 ประเภท เพราะ
DISCO มี ลั ก ษณะกี ด ขวางการไหลมากกว า
ประเภทอื่น ดังนั้นจึงมักไมผลิตวาลวชนิดนี้เกิน
ขนาด 8 นิ้ว เพราะ Pressure drop จะเริ่มมีคาสูง
เกินไป โดย Pressure drop ของวาลวจะมีคาแตก
ตางกันตามความแข็งของสปริง ดวย
2. วาลวกันกลับแบบ Swing ความ
ดันตกครอมของวาลวกันกลับแบบ Swing
จะมี ค า ต่ ำ กว า DISCO เพราะวาล ว เป ด
กวางและกีดขวางการไหลนอยกวา คือมีมุม
การเป ด อยู ป ระมาณ 60 ํ - 70 ํ แต ยั ง มี
Pressure drop มากกวาแบบ Dual plate
3. วาลวกันกลับแบบ Dual Plate
ความดันตกครอมของวาลวกันกลับแบบ
Dual plate จะมีคาต่ำที่สุด เพราะวาลว
เปดและกีดขวางการไหลนอยมาก คือมี
มุมเปดแตละขางประมาณ 80 ํ
คุณภาพวาลวกันกลับที่ดี
- มี Pressure drop คงที่และเหมาะสมกับระบบ
- ปดสนิท (Tightness of the valve) หรือมี Leakage rate ที่ต่ำ
- มีอายุการใชงานของสปริง (Spring life time) ยาวนาน ไมเกิดรอยแตก
- ต อ งการค า อั ต ราการไหลขั้ น ต่ ำ (Min flow) น อ ยเพื่ อ เลี่ ย งป ญ หา
Clattering
ระยะการติดตั้ง Check Valve
ในกรณีการติด Check valve เพื่อปองกันกรณีแรงดันยอนกลับไปยัง
สถานีกาซฯ ตองติดตั้งหางจาก Turbine meter เปนระยะ 5D (5เทาของเสน
ผานศูนยกลางทอ) ตามมาตรฐาน AGA7
Clattering คือ ปรากฏการณทวี่ าลวกันกลับมีอตั ราการไหลหรือความดัน
ไมพอที่จะเปดวาลวใหอยูในตำแหนงเปดสุดหรือตำแหนงเสถียร มักจะเกิดใน
ชวงเวลาสั้นๆ ขณะเริ่มตนระบบหรือหยุดระบบ วาลวจะเปด-ปดถี่และเกิด
การสึกหรอ แตหากวาลวมีการเลือกขนาดหรือประเภทที่ผิด Clattering จะ
เกิดตลอดเวลาการใชงานปกติ ทำใหวาลวเกิดการสึกหรอสูงและมีอายุสั้น
กวาที่ควรจะเปน
ขนาดของวาลวกันกลับ (Size) ความสำคัญของขนาดในการเลือกวาลวกัน
กลับมักถูกมองขามจากผูใชงานเสมอ เพราะการเลือกสวนใหญจะเลือกตามขนาด
ทอเพียงอยางเดียว เนื่องจากการติดตั้งที่สะดวกแตทั้งนี้หากเราคำนึงถึง pressure
drop ครอมวาลวที่ไมควรเกิน 0.1 บารและเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดปญหาวาลวเปด
ไมเสถียร หรือที่เรียกกันวา Clattering ที่ทำใหวาลวมีอายุการใชงานสั้นแลว การ
เลื อ กวาล ว ตามขนาดท อ เพี ย งอย า งเดี ย วจึ ง ไม เ พี ย งพอควรตรวจสอบเรื่ อ ง
Pressure drop และ Clattering ดวย

จักรดาว ประทุมชาติ
วิศวกร สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 1

สาระนารู

เทคนิคการบำรุงรักษา Ball Valve

จากฉบับที่แลวผมไดแนะนำใหทานผูอานรูจักกับ Ball Valve หนาที่และสวนประกอบหลัก ๆ ของมันแลว Ball
Valve ที่ใชในระบบทอสงกาซฯจะตองมีอายุยืนนานเทากับทอสงกาซฯเลยทีเดียว ดังนั้นเราจึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองทำการ
บำรุงรักษาใหถูกวิธี เพื่อรักษาสภาพการใชงานของ Valve ใหคงทนยาวนานตอไป
Sealant ที่ เ คยถู ก อั ด เข า ไปซึ่ ง อาจแห ง แข็ ง อยู ภายใน การอั ด Valve
Cleaner นี้มักจะอัดแลวทิ้งไวเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง แลวทำเชน
เดียวกันซ้ำ ๆ 2-3 ครั้งเพื่อละลายสิ่งที่ตกคางภายในออกมาใหไดมากที่สุด
แลวจึงทำการอัด Sealant ชนิดอื่นตอไป

จุดออนโดยทั่วไปของ Ball Valve นั้นจะอยูที่ตัว Ball นั่นเอง หาก
Ball ไดรับความเสียหายก็จะสงผลให Ball Valve ไมสามารถปดกั้นของ
ไหลที่ตองการไดสนิท อาจมีการรั่วไหลภายในจากดานหนึ่งสูอีกดานหนึ่งเรา
มักเรียกการรั่วไหลภายในนี้วา Valve Passing สวนใหญเกิดมาจากตัว Ball
ไดรับความเสียหาย เกิดรอยขีดขวน หรือการสึกหรอของ Ball รวมทั้งอาจมี
สิ่งสกปรกเขาไปติดคางอยูระหวาง Ball กับValve Seat ทำให Ball ไมแนบ
สนิทกับ Valve Seat (รายละเอียดของแตละอุปกรณสามารถอานไดจาก
ฉบับที่แลว) และเกิดชองวาง (Clearance) ทำใหของไหลรั่วซึมผานชองวาง
ระหวาง Valve Body และ Ball ไปยังอีกดานหนึ่งของ Ball
การแกไขปญหา Valve Passing นี้มีวิธีการหลากหลายขึ้นอยูกับ
สภาพของปญหา ลักษณะของตัว Valve และความรุนแรงของปญหา หาก
การ Passing เกิดขึ้นเพียงเล็กนอย การขยับเปด-ปดวาลวอีกครั้งอาจชวย
ใหสิ่งสกปรกที่ตกคางอยูหลุดออกไป หรือทำให Clearance ที่เกิดขึ้นลดลง
นอกจากนั้น หาก Valve ชนิดที่มี Valve Injection Port ก็สามารถทำการ
อัดสารหลอลื่นที่มีความขนหนืด เขาไปอุด Clearance ที่เกิดขึ้นได

Sealant ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ไดแก Stop Leak Grade ซึ่งจะมี
ความหนืดสูง และมีสวนผสมที่แตกตางกันไป ดวยคุณลักษณะที่มีเนื้อ
คอนขางหยาบ มีความหนืดสูง และมีสวนผสมของเทฟลอน (Teflon) ที่เปน
ของแข็ง Sealant ชนิดนี้ใชอัดเขาไปอุดชองวางที่ทำใหเกิด Valve Passing
ได แตการใชงานควรเลือกใชชนิดที่มีทีความหนืดต่ำกวากอน หากยังไม
สามารถหยุดการ Passing ไดก็จึงเลือกใชชนิดที่มีความหนืดสูงกวาตอไป
แตตองพึงระลึกไววา เมื่อเลือกใช Sealant ชนิด Stop Leak Grade ที่มี
ความหนืดสูงสุดแลว แสดงวาวาลวเกิดความเสียหายภายในคอนขางมาก
จึงควรวางแผนที่จะทำการเปลี่ยนหรือซอมแซมตอไป
นอกจากการเลื อ กใช Sealant ชนิ ด ต า งๆเพื่ อ บำรุ ง รั ก ษาและ
ซอมแซม Valve จากภายในแลว ภายนอกของตัว Valve ยังจำเปนตอง
บำรุงรักษาใหปลอดจากสนิม ความชื้น หรือสิ่งสกปรกที่อาจกอใหเกิดการ
กัดกรอนได วาลวที่ไมไดใชบอยนักควรทำการบำรุงรักษาดวยการเปด-ปด
หรือรวมทั้งการอัด Sealant ชนิด Lubricant Grade อยางนอยปละ 2 ครั้ง
เพื่อเปนการบำรุงรักษาสภาพภายในของ Valve
สุดทาย เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา Ball Valve นั้น จะ
ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเมื่อผูรับผิดชอบมีประสบการณในการบำรุง
รักษา การใชงานอยางถูกวิธี และมีความตั้งใจจริงในการบำรุงรักษา Valve
ทุ ก ตัว ให พ รอ มใช ง านตลอดเวลา เพราะเราอาจรูคุ ณ ค า ที่ สำคัญยิ่งของ
Valve ก็ตอเมื่อเกิดเหตุไมคาดฝนขึ้น

สารขนหนืดที่เขาไปอุดชองวางและแกปญหาการ Passing นั้น โดย
ทั่วไปเรียกวา Sealant ซึ่งจะมีผูผลิตสารชนิดนี้หลายบริษัท วิธีการใชงาน
และปริมาณการใช ก็จะถูกแนะนำโดยผูผลิตวาลวและผูผลิต Sealant และ
แตละบริษัทจะมีระดับความขนหนืด (Grade) ที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับการ
ใชงาน ยกตัวอยางเชน Valve Lubricant Grade เปน Sealant ที่มีระดับ
ความหนื ด น อ ยที่ สุ ด ใช ส ำหรับฉีดเขาไปเพื่อหลอลื่น Ball ให ส ามารถ
เคลื่อนที่ ได โดยสะดวก เชนเดียวกับน้ำมันหลอลื่นในเครื่องยนต Valve
Lubricant นี้จำเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะ Valve ใหมที่เพิ่งผลิตออกจาก
โรงงาน นอกจากจะชวยในการลดแรงเสียดทานแลว Sealant ชนิดนี้ยังชวย
รักษาและปองกันสนิมที่อาจเกิดขึ้นกับ Valve ไดดวย
Sealant อีกชนิดหนึ่งไดแก Valve Cleaner Grade ซึ่งมีหนาที่
เขาไปละลายสิ่งสกปรกที่ตกคางอยูภายในโพรงของ Valve สารชนิดนี้มักใช
อัดเขาไปในวาลวเกาที่ไมไดมีการบำรุงรักษาเปนเวลานาน เพื่อเขาไปละลาย
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มวลชนสัมพันธ

วิไลทิพย วัฒนวิชัยกุล
สวนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ

ประชาชนจะเขามีสวนรวมในการดำเนินโครงการไดอยางไร

การมี ส ว นร ว มของประชาชน หรื อ Public Participation ถื อ เป น กระบวนการสำคั ญ ในประเทศที่ ป กครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากจะทำใหการดำเนินงานโครงการที่อาจสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในประเทศ โดยในปจจุบัน กฎหมายหลายฉบับไดเปดชองใหประชาชนสามารถเขามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ไดอยางทั่ว
ถึง ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นจะตองใชกลไกหลายประการที่จะเอื้อใหประชาชนสามารถเขามีสวนรวมในการดำเนินโครงการอยางครบถวน
รวมถึงตองอาศัยความรวมมือกันทั้งในดานของเจาของโครงการและประชาชนที่จะตองตระหนักถึงสิทธิที่ตนเองมีอยู

โดยหลักการสำคัญของการมีสวนรวมของประชาชนที่จำเปนจะ

2. การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจทำไดโดยวิธีดังตอไปนี้
- การประชาพิจารณ
ตองคำนึงถึงอยูเสมอ คือ การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่ตองการใหมี
- การอภิปรายสาธารณะ
ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง ผูที่ไดรับผลกระทบหรือผูมีสวน
- การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ไดเสียทุกฝาย (Stakeholders) ไมวาโดยตรงหรือโดยออมถือวาเปนผูมีสวน
ไดเสียควรมีโอกาสเขาสูกระบวนการมีสวนรวมตั้งแตระยะเริ่มตนโครงการ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยมีการใหขอมูลประกอบการตัดสินใจของประชาชนอยางตอเนื่อง อันจะ
- การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมี
นำไปสูขอตกลงรวมกันและการตัดสินใจที่รอบคอบ ซึ่งการมีสวนรวมที่
สวนไดเสีย
เหมาะสมจะต อ งมี การผสมผสานเทคนิ ค การมี ส ว นร ว มที่ ส อดคล อ งกั บ
ทั้งนี้ ไมวาจะเลือกเทคนิคหรือรูปแบบใดมาใชในกระบวนการมีสวน
สถานการณ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
รวมของประชาชนก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะตองนำมาปฏิบัติอยางจริงจัง คือ การ
โดยในฉบั บ ก อ นๆ ได ก ล า วถึ ง ระดั บ ของเทคนิ ค การสร า งการมี มี ส ว นร ว มของประชาชนที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น จะต อ งเป น ไปอย า งมี ความหมาย
สวนรวมของประชาชนไปแลววามีอยูดวยกัน 5 ระดับ คือ การใหขอมูลขาว (Meaningful Public Participation) นั่นก็คือ ขอคิดเห็นหรือความหวงกังวล
สาร การรับฟงความคิดเห็น การเกี่ยวของ ความรวมมือ และการเสริม ของประชาชนตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบในการตัดสินใจดำเนิน
อำนาจแกประชาชน โดยในแตละระดับจะมีการใชเครื่องมือที่แตกตางกัน โครงการ
ผานเทคนิครูปแบบตางๆ ซึ่งจะสงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดำเนินโครงการในแตละขัน้ ตอนอยางเหมาะสม รวมทัง้ จะตองมีการวางแผน
งานการมีสว นรวมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1. การเตรียมการ โดยศึกษาและวิเคราะหสถานการณของพื้นที่
และชุ ม ชนที่ อาจได รั บ ผลกระทบจากการดำเนิ น โครงการ ซึ่ ง จะช ว ยให
สามารถกำหนดรู ป แบบการมี ส ว นร ว มและระดั บ ความสนใจของชุ ม ชน
เนื่องจากแตละชุมชนจะมีลักษณะและเอกลักษณที่แตกตางกัน
2. การจัดทำแผนการมีสวนรวม เริ่มตนจากการระบุ วิเคราะห
และจัดลำดับความสำคัญของผูมีสวนไดเสีย ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือกลุม
บุ ค คลที่ ไ ด รั บ ผลกระทบทั้ ง ทางบวกและทางลบจากการตั ด สิ น ใจดำเนิ น
โครงการ เพื่อกำหนดเทคนิคและกิจกรรมการมีสวนรวมโดยคำนึงถึงเปา
หมายที่ตองการไดรับเปนสำคัญ ทั้งนี้ แตละกลุมอาจจำเปนตองใชเทคนิค
การมีสวนรวมที่แตกตางกัน เนื่องจากมีความสนใจหรือความวิตกกังวลที่
แตกตางกัน
3. การนำแผนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติ
การรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซตสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
การของแตละกิจกรรมการมีสวนรวม รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแผนการ
www.publicconsultation.opm.go.th
มีสวนรวมใหสอดคลองกับสถานการณอยูเสมอ
โดยกระบวนการรับฟงความคิดเห็นซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสราง
การมี ส ว นร ว มของประชาชนจะเปนวิธีการหนึ่งที่ทำใหผูมีสว นได เ สี ย ได
สะทอนความคิดเห็นของตนที่มีตอโครงการหลังจากไดรับขอมูลอยางครบ
ถวน ซึ่งการรับฟงความคิดเห็นรูปแบบตางๆ จะมีประโยชนและขอจำกัดที่
แตกตางกันขึ้นอยูกับลักษณะของกลุมผูมีสวนไดเสียและสถานการณที่เกิด
ขึ้น โดยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.2548 ไดแบงรูปแบบของการรับฟงความคิดเห็นออกเปน 2
กลุม ไดแก
1. การสำรวจความคิดเห็น ซึ่งอาจทำโดยวิธีดังตอไปนี้
- การสัมภาษณรายบุคคล
- การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพท
หรือโทรสาร ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอืน่ ใด
- การเป ดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความ
คิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
การรับฟงความคิดเห็นโดยวิธีการสัมภาษณรายบุคคลและสนทนากลุมยอย
- การสนทนากลุมยอย
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Knowledge Sharing
PTT Gas Knowledge Sharing 2010 Part 2
ตอเนื่องจากกาซไลนฉบับที่แลวที่ไดมีการนำเสนอรายละเอียด
ของหัวขอและเนื้อหาการบรรยาย ในงาน PTT Gas Knowledge
Sharing 2010 ซึ่ ง จั ด โดย หน ว ยธุ ร กิ จ ก า ซธรรมชาติ บริ ษั ท
ปตท.จำกัด(มหาชน) ณ หองประชุมใหญชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ
ปตท. ในหัวขอ Going Global เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่ผานมา
ในฉบับนี้ขอกลาวถึง 2 หัวขอการบรรยายที่เหลือดังนี้
1. Technologies for Natural Gas Business in Low
Carbon Future
บรรยายโดยนางสาวเบญญานุช ศตวุฒิ วิศวกร ฝายพัฒนาธุรกิจ
ปจจุบัน Climate Change เปนปญหาขั้นรุนแรงที่ทั่วโลกกำลังประสบ
และสาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือการเพิ่มขึ้นของปริมาณ CO2 emission ซึ่งเกิด
จากการเผาไหมของเชื้อเพลิง
แนวทางที่อุตสาหกรรมกาซฯ สามารถเขามามีสวนชวยในการลด
ปญหาของ Climate Change แบงเปน 4 แนวทาง คือ เปลี่ยนชนิดของ
เชื้อเพลิงที่ใช หรือใช Renewable Energy , การลดการ Flare Gas ทิ้ง ,
การเพิ่ม Efficiency ของระบบ และการใชเทคโนโลยี CCS ซึ่งในที่นี้จะนำ
เสนอเทคโนโลยีการ Inject Bio-methane เขา NG grid และ CCS
Bio-methane Injection
in Natural Gas : การใช
Bio-methane ถือวาเปนการ
ใช Renewable ที่ ส ามารถ
เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น กั บ ธุ ร กิ จ
กาซฯได เนื่องจากสามารถใช
Infrastructure คือ NG grid
รวมกันได ปจจุบันปลายประเทศ โดยเฉพาะใน EU มีการพัฒนา Biomethane Injection Plant เปนอยางมาก เชนในประเทศเยอรมนีมีเปาหมาย
จะผลิต Bio-methane เพิ่มขึ้นเปน 10% ของการจัดหากาซฯทั้งประเทศ
และมีแผนงานสราง Bio-methane Injection Plant เพิ่มจาก 14 Plants
เปน 1,500 Plants ในอนาคตโดยกระบวนการในการผลิต Bio-methane ที่
ใชกันมากในปจจุบันคือ ผลิตโดยใชปฏิกิริยา Gasification ซึ่งจะมี Overall
Efficiency คอนขางดีประมาณ 65%
Carbon Capture and Storage (CCS) : เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่คาดวา
จะมีบทบาทสำคัญในการลด CO2 emission ในระยะยาว (ลดลง 20% ในป
2050) หลักการของ CCS มี 3 ขั้นตอนหลักคือ การจับ CO2 จากแหลงที่
ปลอย จากนั้นลำเลียงโดยผานทางทอหรือเรือ เพื่อนำมา Inject เขาสูแหลง
กักเก็บ ซึ่งแหลงปโตรเลียมที่ Deplete แลวถูกประเมินวามีความเหมาะสม
เปนแลงเก็บมากที่สุด CCS สามารถนำมาใชกับ Power Plant ไดเนื่องจาก
มีการปลอย CO2 ออกมามาก นอกจากนี้มี Industries อื่นๆ ซึ่งมี Potential
ในการพัฒนา CCS เชน Ammonia plant, H2 Plant ซึ่งมีการจับ CO2
ความเขมขนสูงอยูแลวใน Process การผลิต
ปจจุบันบริษัท Shell และ Mitsubishi รวมกับรัฐบาลออสเตรลีย มี Zero
Gen Project เพื่อพัฒนา Low Emission Power Plant ขนาด 530 MW ใน
ออสเตรเลีย Total รวมกับ Air Liquid รวมกันพัฒนา Lacq Basin Project
ซึ่งจะใชเทคโนโลยี CCS ในโรงไฟฟาในประเทศฝรั่งเศส เปนตน
การจะพัฒนาเทคโนโลยีทั้งสองใหสามารถใช ในเชิงพาณิชย ไดนั้น มี
ประเด็นทีต่ อ งคำนึงหลายอยาง เชน ความคุม คาในการลงทุน และ Reliability
ของเทคโนโลยี เปนตน

2. Catching up with the Recent Gas Technologies
from WGC Exhibition
บรรยายโดยนายกฤติน ทองอุทัยศรี พนักงานวิเคราะหและวางแผน
ฝายพัฒนาธุรกิจ
งาน World Gas
Conference & Exhibition
(WGC) เป น งานประชุ ม วิ ช า
การและนิ ท รรศการด า นก า ซ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดในโลกจัด
โดย International Gas Union
(IGU) ซึง่ เปนองคกรอุตสาหกรรม
ก า ซฯของโลกซึ่ ง มี ส มาชิ ก 70 ประเทศทั่ ว โลก งาน WGC ครั้ ง ล า สุ ด
จัดขึ้นระหวางวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2552 ณ เมือง Buenos Aires ประเทศ
Argentina ซึ่งมีผูเขารวมงานรวมกวา 3,500 คนจาก 83 ประเทศ
Gas Technologies ที่บริษัทชั้นนำระดับโลกดานอุตสาหกรรมนำมา
แสดงนิทรรศการในครั้งนี้ มี Technologies ที่เปนประโยชนในการพัฒนา
ธุรกิจกาซฯ ใหมๆ ของ ปตท. ที่นาสนใจมีดังนี้
1. LNG Transfer : Flexible Cryogenic Arm
เป น เทคโนโลยี การขนถ า ย LNG จาก Production Unit ไปยั ง
Storage Facilities ซึ่งเปนการปฏิบัติงานในทะเลซึ่งมีคลื่น-ลม ไมแนนอน
โดยการใชสายสงที่มีความยืดหยุนสูง จึงทำใหสามารถขนถาย LNG ได
ในบริเวณ Production Site ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนไดอยางปลอดภัย
มากขึ้น
2. Advanced Gas Transport :Virtual Pipeline
เปนเทคโนโลยีการขนสงเพื่อจัดจำหนายกาซฯรูปแบบใหม ที่ใชรถ
Trailer, ถังเก็บและอุปกรณตาง ๆ ที่ออกแบบเปนพิเศษ ซึ่งมีขนาดเล็กและ
เหมาะสมสำหรับตลาดแตละพื้นที่ เพื่อใหงายตอการทำงานและใชเวลานอย
กวาการขนสงโดยรถบรรทุกแบบปกติ ซึ่งจะชวยสงเสริมการขยายตลาด
อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ไมมี่ทอกาซฯผาน
3. Plug-and-Play CNG Solution : Nanobox
เป น เทคโนโลยี ข องตู จ า ย NGV รู ป แบบใหม ที่ บ รรจุ อุ ป กรณ
Compressor, ถังเก็บ และหัวจาย NGV อยูใน Module เดียวกัน เพื่อให
สามารถติดตั้งตูจำหนาย NGV ไดในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดไมเพียงพอตอการ
สรางระบบ Compressor ขนาดใหญ
4. Coal Bed Methane (CBM)
เปนการพัฒนาแหลงกาซฯรูปแบบใหม โดยการผลิตกาซฯที่แทรกอยู
ใน Molecule ของถานหิน ซึ่งคาดการณวาจะมีปริมาณสำรองกาซฯ สูงถึง
7,800 TCF โดยปจจุบันมีการพัฒนาโครงการ CBM ในเชิงพาณิชยแลว
ในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะใน Asia Pacific อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย,
ออสเตรเลีย เปนตน
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มุมสุขภาพ

ที่มา : ขอมูลจาก สำนักโรคติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โรคที่เกิดจากความรอน (Heat-related illness)

เนื่องจากขณะนี้ภาวะโลกรอนเปนปญหาที่ทุกคนใหความสำคัญ นับวันอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ
สภาพอากาศในประเทศไทยก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นเชนเดียวกัน โรคจากความรอน เปนโรคที่อาจเกิดขึ้นได
แตโดยทั่วไปไมคอยพบบอยในประเทศไทย อาจทำใหแพทยไมไดคำนึงถึงในการวินิจฉัย โรคลมแดด
(heat stroke)ซึ่งเปนภาวะฉุกเฉินทางการแพทยที่มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิต จึงขอแนะนำให
ทราบถึงอาการสำคัญและวิธีการปองกันโรคที่เกิดจากความรอน ดังนี้
1. โรคลมแดด (Heat Stroke) เปนโรคที่เกิดจากความรอนที่มี
อาการรุนแรงที่สุดอาจเสียชีวิตไดสาเหตุเนื่องจากระบบการควบคุมอุณหภูมิ
ของรางกายไมทำงานในสภาวะอากาศที่รอนจัด
อาการ : อุณหภูมิรางกายสูงมากกวา 40 องศาเซลเซียส
หรือ 103 องศาฟาเรนไฮต (โดยการวัดทางปาก) ผิวหนังแดง รอนและ
แหง ไมมีเหงื่อ ชีพจรเตนแรงและเร็ว ปวดหัวตุบ ๆ วิงเวียน คลื่นไส
สับสน ไมรูสึกตัว
คำแนะนำเมื่อมีอาการ
- นำผูปวยเขาในที่รมทันที
- ทำใหอุณหภูมิรางกายเย็นลงทันที
โดยการใช ผ า ชุ บ น้ ำ เย็ น เช็ ด ตั ว แช น้ ำ เย็ น
หรือใชผาชุบน้ำเย็นหอตัวในรายที่อาการหนัก
- ไม ใหน้ำดื่มแกผูปวยในรายที่ ไมรูสึกตัว ถา
ผูปวยมีอาการคลายชักหามใชวัสดุ เชน นิ้ว
หรือชอนสอม ใสเขาไปปากผูปวย ในรายที่อาเจียนใหจับ
ผูปวยตะแคงเพื่อปองกันการสำลัก
- สงพบแพทยทันที
2. โรคเพลียแดด (Heat Exhaustion) เปนโรคที่เกิดในขณะที่
รางกายอยูในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิหรือจากการออกกำลังกายอยาง
หนักจนทำใหอุณหภูมิในรางกายสูงกวา 37 องศาเซลเซียส แตไมเกิน 40
องศาเซลเซียส
อาการ : เหงื่อออกมาก หนาซีด กลามเนื้อเกร็ง รูสึกเหนื่อย
ออนแรง วิงเวียน ปวดหัว คลื่นไสหรืออาเจียน เปนลม ผูปวยจะมีชีพจรเบา
และเร็ว อาจมีอาการหายใจเร็วและตื้น ในรายที่ไมไดรับการรักษาทันทวงที
อาจนำไปสูโรคลมแดดได ในรายที่อาการหนัก หรือมีโรคประจำตัว เชน โรค
หัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ใหรีบพบแพทยทันที
คำแนะนำเมื่อมีอาการ
- ดื่มน้ำเย็น(ปราศจากแอลกอฮอล)
- พัก
- อาบหรือเช็ดตัวดวยน้ำเย็น
- ถาเปนไปไดใหอยูในสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อลด
อุณหภูมิรางกาย
- สวมเสื้อผาที่เบาสบาย
3. โรคตะคริวแดด (Heat Cramps) มักเกิดขึ้นในคนที่เสียเหงื่อ
มากในระหวางการออกกำลังกายหรือใชแรงมากทำใหรางกายเสียน้ำและ
แกลือแร ระดับเกลือที่ต่ำลงในกลามเนื้อสงผลใหเปนตะคริว (อาจเปนอาการ
หนึ่งของโรคเพลียแดดก็ได)
อาการ : ปวดกลามเนือ้ เกร็ง ทีบ่ ริเวณ หนาทอง แขน หรือขา
คำแนะนำเมื่อมีอาการ
- หยุดการออกกำลังกายหรือใชแรงทันที และเมื่ออาการดีขึ้น
แลวไมควรออกกำลังกายซ้ำภายใน 2-3 ชั่วโมง
- รี บ เข า ที่ ร ม ถ า เป น ไปได ใ ห อ ยู ใ นสถานที่ ที่ มี เ ครื่ อ ง
ปรับอากาศ
12

กา ซไลน Gaslin e

- ดื่มน้ำผลไม หรือเครื่องดื่มที่มีเกลือแร
- ถาอาการไมดีขึ้นภายใน 1 ชั่วโมงใหไปพบแพทย
4. ผิวหนังไหมแดด (Sunburn) ผิวหนังเปนรอยแดง ปวดแสบ
รอนเล็กนอยหลังจากถูกแดด โดยทั่วไปมีอาการเล็กนอยสามารถหายเองได
ภายใน 1 สัปดาห ในรายเปนเด็กอายุต่ำกวา 1 ปหรือรายที่มีไข ตุมพองน้ำ
ใส ปวดรุนแรงใหปรึกษาแพทย
คำแนะนำเมื่อมีอาการ
- หลีกเลี่ยงการออกแดดซ้ำ
- ประคบเย็น
- ทาโลชั่นที่ใหความชุมชื้นบริเวณที่เปน
- หามเจาะตุมที่พอง
ผูที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคจากความรอน(Heart - related
illness)
1. เด็กทารกและเด็กเล็ก
2. ผูที่อายุมากกวา 65 ป
3. ผูที่ทวม หรือน้ำหนักเกิน
4. ผูที่ออกกำลังกายหรือใชแรงอยางหนัก
5. ผูที่เปนโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือกำลังรับประทานยา
บางชนิด เชน ยารักษาภาวะซึมเศรา นอนไมหลับ
แนวทางการปฏิบัติตนในสภาพอากาศที่รอนจัดเพื่อปองกันการ
เกิดโรคจากความรอน (Heat-related illness)
1. ดื่มน้ำ (ที่ไมเย็น) มาก ๆ ในระหวางวัน ไมดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด ในรายที่มีโรคประจำตัวและ
แพทยจำกัดปริมาณน้ำดื่ม หรือใหยาขับปสสาวะใหปรึกษาแพทยถึง
ปริมาณน้ำที่ควรไดรับในสภาพที่อากาศรอนจัด
2. ในกรณีที่ออกกำลังกายใหดื่มน้ำเย็น 2-4 แกวทุกชั่วโมง ถา
สูญเสียเหงื่อมากใหดื่มที่มีเกลือแร ในรายที่มีโรคประจำตัวที่แพทยให
รับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำใหปรึกษาแพทย
3. การแตงกาย สวมเสื้อผาหลวมๆ ที่เบาสบาย สีออนๆ ใน
กรณีที่ออกนอกบานควรสวมหมวกปกกวาง แวนกันแดด และทาครีม
กันแดดที่คา SPF 15 ขึ้นไป ( “broad spectrum” หรือ “UVA/UVB
protection” ) 30 นาทีกอนออกแดดและทาซ้ำตามคำแนะนำของ
ผลิตภัณฑ
4. หลี ก เลี่ ย งการทำกิ จ กรรมกลางแจ ง ควรจั ด สรรตาราง
กิจกรรมนอกบานใหอยูในชวงเชาหรือชวงเย็น
5. ควรอยูในอาคาร และถา
เปนไปได ในสถานที่ที่มีพัดลมหรือ
เครื่องปรับอากาศ อยางไรก็ตามใน
กรณี ที่ อ ากาศร อ นจั ด พั ด ลมจะไม
สามารถชวยลดอุณหภูมิรางกายได
ใหอาบน้ำ ใชผาชุบน้ำเช็ดตัวหรือ
อยูในสถานที่มีเครื่องปรับอากาศ

ธรรมะพักใจ

ชญานิน อารมณรัตน
สวนตลาดและขายกาซพาณิชย

การเปลี่ยนแนวคิด

เพื่อความสุขอยางแทจร�ง

ธรรมะพักใจฉบับนี้ ขอเสนอการเปลี่ยนแนวคิดเพื่อความสุขอยาง
แทจริง ซึ่งปจจุบันการพัฒนาในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลให
เรามีการพัฒนากันไปในภายนอกเปนอยางมาก แตดวยแนวคิดแบบเดิมๆ
สงผลใหเกิดปญหาขึ้นตามมาหลายๆ อยาง ไมวาจะเปนในรูปแบบการ
เบียดเบียนเพื่อนมนุษยดวยกัน หรือการทำลายธรรมชาติ และปญหาที่
เกิดขึ้นก็ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
หลักสิทธิมนุษยชน เปนคำที่เราใชกันเมื่อถูกรุกรานจากผูอื่น มี
การทำลายกัน เบียดเบียนกัน มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเรา เราก็พยายามที่
จะหาหลักประกัน เพื่อมาชวยปองกันตัวใหพนจากการถูกเบียดเบียน ซึ่งการ
ใช ห ลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มาแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ ไ ด เ พี ย งแค ก าร
ประนีประนอม เพื่อใหลดการเบียดเบียนกันบาง มีผูตองยอมเสียสละบาง
เพื่อใหตนไดบาง หรือเพื่อจะไดดวยกันทั้งสองฝาย แตการประนีประนอมนี้
ก็ยังไมไดเปนสิ่งที่ทั้งสองฝายตองการ เพราะมีความจำใจอยูในตัว ไมเพียง
พอที่จะใหเราอยูรวมกันอยางประสานกลมกลืน มีความสุขอยางแทจริง
หากแต ก ารแก ป ญ หาที่ แ ท จ ริ ง นั้ น ต อ งแก ป ญ หาให ลึ ก ลงไปถึ ง
พื้นฐานจิตใจ โดยตองสรางจริยธรรมขึ้นในจิตใจของเราใหลด มัจฉริยะ
คือความหวงแหนแบงแยกกีดกัน ๕ ประการ คือ
l อาวาสมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเรื่องที่อยูอาศัย
ประเทศ ทองถิ่น ดินแดน
l กุลมัจฉริยะ การหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับพรรคพวก พงศเผา
เหลากอ หรือชาติพันธุ
l ลาภมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกัน เกี่ยวกับเรื่องลาภ ทรัพย
สมบัติ และผลประโยชนตางๆ
l วรรณมั จ ฉริ ย ะ ความหวงแหนกี ด กั น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ชั้ น
วรรณะ ผิวพรรณ จำพวก
l ธัมมัจฉริยะ ความหวงแหนกีดกัน ในเรือ
่ งของวิทยาการ ความรู
คุณพิเศษ วุฒิ ความดีงาม ความกาวหนาในทางภูมิธรรมภูมิปญญา
และความสำเร็จตางๆ
มัจฉริยะ ๕ ประการนี้ ก็คือ ความใจแคบของเรานั่นเอง ซึ่งกอ
ใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย ทำใหเกิดความกีดกันทำลายกันระหวางหมู
ระหว า งพวก ซึ่ ง โลกในป จ จุ บั น เจริ ญ ไปแล ว ในภายนอก ทั้ ง ทางด า น
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ทำใหโลกทั้งใบดูเหมือนแคบเขาหากัน และตอ
ทั่วถึงกันจนดูเหมือนกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งโลก หากแตมนุษยก็
ยังคงมีความใจแคบ กอใหเกิดการเบียดเบียนกัน สงผลใหเราตองนำหลัก
สิทธิมนุษยชนมาใชเพื่อปองกันไมใหตนเองถูกเบียดเบียน
นอกจากเราจะเบียดเบียนกันเองแลว เรายังไดเบียดเบียนธรรมชาติ
โดยเราไดพยายามจัดการธรรมชาติใหบำรุงความสุขของตนเองไดเต็มที่ตาม
ที่ตองการ เชน ปรุงแตงธรรมชาติใหเปนสถานที่เพื่อเสพบำรุงความสุขของ
ตนเองให ไดมากที่สุด หรือการผลิตวัตถุที่จะสามารถบำรุงความสุขของ
ตนเองโดยไมไดคำนึงถึงการทำลายธรรมชาติซึ่งเราก็เห็นประจักษกันแลววา
ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติกำลังลดนอยลงไปจนไมเพียงพอกับมนุษยที่มี
จำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งหากเรายังมีแนวคิดที่มีการประนีประนอม คือ เพื่อให

ธรรมชาติคงอยู ตนเองก็ตองยอมที่จะมีความสุขไมเต็มที่ เพราะถาตนมี
ความสุขเต็มที่ ก็ตองจัดการกับธรรมชาติอยางเต็มที่ แตถาจะทำอยางนั้น
ธรรมชาติก็จะเสียแลวสงผลมาถึงตนเองในที่สุด ดังนั้นเราจึงตองยอมเสีย
สละ เพื่อใหธรรมชาติคงอยูตอไป และธรรมชาติก็จะยังคงเหลืออยูเทาที่เรา
จะปลอยไปเพื่อใหธรรมชาติยังพออยูได แตเราก็จะยังอยูอยางไมมีความสุข
เต็มที่ ตองจำใจยอมเสียความสุขบางอยางไป กลายเปนความขัดแยงในตัว
หากเราตองการที่จะมีความสุขอยางแทจริง ควรที่จะเปลี่ยนแนวคิด
เพื่อที่จะสามารถมีความสุขดวยตัวเองมากขึ้น จนกระทั่งเราสามารถอยูไดดี
ดวยตนเอง และมีความสุขที่เปนอิสระ หรือจัดการกับความสุขไดโดยไมตอง
ขึ้นตอสิ่งอื่นภายนอก
ในการดำรงอยูของมนุษยที่จะมีความสุขไดอยางแทจริง จะตองมี
อิสรภาพ ๓ ขั้น คือ
l อิ ส รภาพในความสั ม พั น ธ ที่ ถู ก ต อ งกั บ ธรรมชาติ
แวดลอม คือเราสามารถที่จะอยูรวมกับธรรมชาติแวดลอม อยางปลอด
พนจากความบีบคั้น เชน มีปจจัย ๔ ที่จำเปนอยางเพียงพอตอการดำรง
ชีวิต ซึ่งหากมีภัยธรรมชาติคุกคามเบียดเบียน ก็สามารถแกไขไดตาม
สมควร รวมทั้งอยูรวมกับธรรมชาติอยางประสานกลมกลืน มีสภาพ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
l อิสรภาพในความสัมพันธที่ถูกตองกับเพื่อนมนุษย คือ
การอยูรวมกันดวยดีในหมูมนุษยดวยกัน ปลอดพนจากการเบียดเบียนซึ่ง
กันและกัน ไมขมเหงครอบงำกัน แตมีความเปนมิตร และชวยเหลือ
เกื้อกูลรวมมือกัน
l อิสรภาพภายในชีวิตตนเอง คือ การที่มนุษยไมตองมีความ
สุขดวยการไปเปนใหญครอบงำธรรมชาติ หรือครอบงำเพื่อนมนุษย ซึ่ง
ในทางตรงกันขาม หากมนุษยไมมีความสุขภายใน เขาก็ตองไปหาความ
สุขโดยการจัดการครอบงำเสพสิ่งภายนอก และครอบงำเพื่อนมนุษยมาก
ขึ้น ทำใหเกิดการแยงชิงจัดการกันเรื่อยไป ดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน
ขั้นตนเราตองอาศัยธรรมชาติแวดลอมและสังคม เพื่อเปนปจจัยเอื้อ
ให เ รามี โ อกาสพั ฒ นาอิ ส รภาพภายในขึ้ น ได แต เ ราก็ จ ำเป น ต อ งสร า ง
อิสรภาพภายในขึ้นดวยเพื่อเปนหลักประกัน ไมเชนนั้นอิสรภาพภายนอกก็
ตั้งอยูนานไมได
หากเราสามารถพัฒนาตนเองจนถึงขั้นมีอิสรภาพภายในขึ้นแลว
การเบียดเบียนผูอื่น หรือการเบียดเบียนธรรมชาติ ก็จะลดนอยลง ปญหา
ตางๆ ที่กำลังเกิดขึ้นก็จะลดนอยลง และมีความสุขโดยเขาสูสัจธรรมแหง
ความประสานกลมกลืน ซึ่งเปนที่ตั้งของความสุขโดยแทจริง
อางอิงจาก: พุทธวิธีแกปญหาเพื่อศตวรรษที่ 21- พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโต)
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กินเที่ยวตามแนวทอฯ

เรียบเรียงโดย :
กิตติพล นอยอนุสนธิกูล

สังขละบุรี

ดินแดนนี้มีมนตขลัง

เริ่ ม ฉบั บ ที่ ส องของคอลั ม น กิ น เที่ ย วตามแนว
ท อ ฯกั น ด ว ย ดิ น แดนแห ง ความสามั ค คี เมื อ ง
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยูในพื้นที่ของเขต
ปฏิบัติการระบบทอเขต 8

หลังจากผานเรื่องราววุนวายในบานเมืองกันมาพอ

สมควร ซึ่งเปนเวลาเดียวกับการปนตนฉบับเลมนี้ ทำใหผมหวน
นึกถึง ดินแดนแหงนี้ขึ้นมา สังขละบุรีเปนอำเภอที่เล็กๆ ไมใหญ
มากนักอยูติดชายแดนไทย-พมา รายลอมดวยธรรมชาติและ มี
แมน้ำซองกาเลียไหลผาน หลอเลี้ยงผูคนสองฝากฝงแมน้ำและ
เชื่อมสัมพันธระหวาง สองชนชาติ
สถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญของเมืองสังขละบุรี
ดานเจดียสามองค เปนสุดเขตแดนทางทิศตะวันตก
ของประเทศ เดิมเรียกหินสามกอง ซึ่งเกิดจากการที่ชาวบาน
ตองเดินทาง จากไทยไปยังพมา โดยมีการวางกอนหิน ทั้งสาม
กอง กองแรกตั้งอยูในเขตประเทศไทย กองสองตั้งอยูบริเวณ
เขตแดน และกองสามตั้งอยูในเขตประเทศพมา เวลาผานไป
กองแตละกองเริ่มใหญขึ้น จนเจาเมืองสังขละบุรีในสมัยนั้นได
กอสรางขึน้ เปนเจดียส ามองค นอกจากนีย้ งั มีประวัตยิ าวนานตัง้ แต
สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งใชเปนเสนทางเดินทัพของพมา
สะพานมอญ เปนจุดที่พลาดไมไดเลยสำหรับการเดิน
ทางมายังดินแดนแหงนี้ ความสำคัญของสะพานแหงนี้คือเปน
สะพานไมที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวประมาณ 1
กิโลเมตร โดยสรางขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวไทยและชาวมอญ
ที่มีตอหลวงพออุตตมะโดยจุดที่ ไมควรพลาดคือการตื่นแตเชา
เพื่อมาชมแสงสีทองที่สาดสองสะพาน ซึ่งสวยงามไมแพที่ใดเลย
ทีเดียว
เมืองบาดาล เริ่มมีคนมาเยี่ยมเยือนมากขึ้นหลังจากที่
ททท.ไดนำเสนอเปนแหลงทองเที่ยว Unseen in Thailand ซึ่งใน
อดีต สวนที่จมอยูนี้คือวัดวังกวิเวการาม ที่หลวงพออุตตมะ และ
ชาวบานไดรวมกันสรางขึ้น ตอมามีการสรางเขื่อนเขาแหลม
ทำใหน้ำทวมตัวอำเภอสังขละบุรีเกา รวมถึงวัดแหงนี้ดวย โดย
ชวงเวลาที่เหมาะสมในการชมเมืองโบราณแหงนี้ คือชวงกลาง
เดือนมีนาคม - เมษายน ซึ่งน้ำจะลดระดับจนกระทั่งตัวโบสถโผล
พนน้ำ ซึ่งสามารถนั่งเรือลอดประตูเขาไปในโบสถได
เจดี ย พุ ท ธคยา เป น เจดี ย ที่ จ ำลองมาจากประเทศ
อินเดีย บนยอดเจดียประดับดวยฉัตรทองคำหนัก 400 บาท
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกนิ้วหัวแมมือขวาของ

พระพุทธเจา) ที่หลวงพออุตตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลงั กา หากตองการชมวิถชี วี ติ
และวัฒนธรรมของชาวมอญ ไมควรพลาด งานคลายวันเกิดหลวงพออุตตมะซึ่งจะจัดในชวง
เดือนกุมภาพันธ ของทุกป
วัดวังกวิเวการาม สรางใหมอยูหางจากเจดียพุทธคยา 1 กิโลเมตรภายในมี
วิหารริมน้ำ พระพุทธรูปหินออนและงาชางแมมมอธ นอกจากนี้ยังเปนที่จำพรรษาของ
หลวงพออุตตมะ พระเกจิอาจารยชื่อดัง ซึ่งเปนที่เลื่อมใสของทั้งชาวไทย ชาวมอญ รวม
ไปถึงชาวกระเหรี่ยงและพมา ซึ่งปจจุบันทานมรณภาพไปแลว

ªÇ¹ªÔÁ ÃÔÁ·Ò§

มาสังขละบุรไี มควรพลาดกับการทานอาหารบนแพ ชมวิวริมเขือ่ น
รานอาหารแนะนำ “แพมิตรสัมพันธ”
เมนูเด็ด ไดแก ตมยำปลากด ปลาสรอยแดดเดียว ยำสาวมอญ ยำผักกูด ฯลฯ

ประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัลบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลคา 300 บาท
จากการรวมสนุกตอบคำถามในกาซไลนฉบับที่แลว
1. นายไตรรงค พัฒนทอง
2. นายสุรศักดิ์ อรุณศิริวัฒนา 3. นายอาทร วิชชุลดา
4. นางสาววรรณี มลคลนามสกุล 5. คุณสุขจิตร จึงเจริญธนสาร 6. นายศักดา อยูคง
7. นายตระกูล วรมานะกุล
8. นายเติมศักดิ์ สีมันติชัยบวร 9. นายสกล ผิวออนดี
10. นายอภิวันท นิเวศพงศวาณิชย 11. นายจักรี สุขปน
12. คุณเสาวภาคย มิ่งลวน
13. นายณัฐพร ชอเรืองศักดิ์
14. นายอัฏฐพล สุทธิพงษ
15. คุณจันทรนิภา ตะพาบน้ำ
ผูไดรับรางวัลทั้ง 15 ทาน กาซไลนจะจัดสงของรางวัลใหกับทานตามที่อยูที่ไดแจงไว

คำถามรวมสนุกกับกาซไลน
คำถาม : การปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติของ ปตท. หรือ Changeover day ตรงกับวันใด
คำตอบ : .....................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................บริษัท.......................................................................................................
ที่อยูที่จัดสง...................................................................................โทรศัพท.........................................อีเมล.................................................
กรุณาสงคำตอบตามชิ้นสวนนี้มาที่โทรสารหมายเลข 0 2537 3257 หรือ 0 2537 3289 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โดยกาซไลนจะทำการ
จับรางวัล Gift Voucher ไอศกรีม SWENSEN’S มูลคา 200 บาท จำนวน 15 รางวัล ใหกับผูโชคดีและจัดสงใหตามที่อยูที่จัดสง
14
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บริิการลูกคา

ภาณุมาศ หาดทรายทอง
สวนบริการลูกคากาซฯ

การปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติ ตอน 9
การรับกาซฯคุณภาพใหมในวัน C-Day

จากที่ไดกำหนดวันเริ่มเปลี่ยนคุณภาพกาซธรรมชาติฝงตะวันออก หรือวัน C-Day (Changeover
Day) ในวันเสารที่ 24 กรกฎาคม 2553 โดยการบริหารจัดการคุณภาพกาซฯจากแหลงผลิตตางๆ รวมถึง
จัดการกระบวนการผลิตของโรงแยกกาซธรรมชาติ โดยยังไมไดเดินโรงแยกกาซฯหนวยที่ 6 ซึ่งสายงานระบบทอจัดจำหนายกาซ
ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ไดสื่อความเรื่องนี้แกลูกคากลุมอุตสาหกรรม และผลิตไฟฟาใชเอง ผานงาน
สั ม มนาที่ จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 4-5 มิ ถุ น ายน และ 11-12 มิ ถุ น ายน 2553 ณ โรงแรมเดอะ กรี น เนอรี่ รี ส อร ท เขาใหญ
จ.นครราชสีมา ซึ่งมีผูแทนโรงงานที่ใชกาซธรรมชาติตอบรับเขารวมงานจำนวนมาก

นอกจากนั้น ชวงตนเดือนกรกฎาคม ปตท. ยังไดเดินสายไปตาม กาซฯ และการเดินทางของกาซฯ ปตท. ไดพัฒนา web site เพื่อให
พื้นที่ระบบทอเขตตางๆ เพื่อแจงรายละเอียดของการสงกาซฯคุณภาพ สามารถติดตามขอมูลจริงที่เกิดขึ้นในวันนั้น
ซึ่งไดปรับปรุงใหมและเพิ่ม Link การเขาไปดูขอมูลคุณภาพ
ใหม และแผนรองรับในวัน C-Day ซึ่งโรงงานจะไดทราบเวลาเริ่มตน
ของการเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง วิธีการ กาซฯ ในวัน C-Day
ติดตามขอมูลวากาซฯคุณภาพใหมเดินทางมาถึงบริเวณที่ตั้งโรงงาน
เมื่อใด การติดตามคุณภาพกาซฯ จาก Online Gas Quality ชอง
ทางการติดตอประสานงานกับ ปตท. ในกรณีตางๆ เปนตน
สิ่งหนึ่งที่ ปตท. ไดเนนย้ำ คือ โรงงานตองจัดทำแผนปฏิบัติการ
การใชกาซฯในวัน C-DAY เพราะตองใหผูเกี่ยวของตาง ๆ ภายใน
โรงงาน ทราบแนวทางการปฏิบัติงานในวันที่ ปตท. เปลี่ยนคุณภาพ
ก า ซฯ ซึ่ ง ในวั น นั้ น โรงงานจะต อ งมี ก ารติ ด ตามผลการใช ก า ซฯที่
เครื่องจักรตาง ๆ ภายในโรงงานอยางใกลชิด และจะตองสามารถแกไข
เหตุฉุกเฉินหรือเหตุผิดปกติที่อาจจะเกิดจากการใชกาซฯไดทันที
หากโรงงานไหนที่ไมมีแผนรองรับตรงนี้ไว ก็จะมีความเสี่ยงที่
อาจมีปญหาเกิดขึ้นไดในชวงเวลาที่กาซฯเปลี่ยนคุณภาพ
รูปที่ 2 เวบไซตศูนยบริการลูกคาตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ

รูปที่ 1 กราฟแสดง เวลาเริ่มเปลี่ยนคุณภาพกาซ (Start Time) และชวง
การเปลี่ยนแปลง (Duration Time)

ในเวลา 8.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2553 คุณภาพกาซฯ
จาก Common Header ที่โรงแยกกาซระยองจะเริ่มเปลี่ยน โดยคา WI
จะคอยๆ เพิ่มขึ้นจากคาปจจุบันที่ 1,130 BTU/SCF ไปเปนคา 1,180
BTU/SCF ใชระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมง
เวลาที่กาซฯคุณภาพใหมเริ่มเดินทางมาถึงโรงงาน จนกระทั้ง
โรงงานไดรับกาซคุณภาพใหมทั้งหมด ขึ้นอยูกับตำแหนงที่ตั้งของ
โรงงานบนโครงขายระบบทอสงกาซฯ และปริมาณการใชกาซฯ ของ
โรงงาน โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติ ในวันนั้นเปนสำคัญ กลาวคือถามี
การใชกาซฯ มากเวลาที่มาถึงก็จะเร็ว ถาใชนอยเวลาก็จะชา
เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูใชกาซฯ ในการติดตามคุณภาพ

รูปที่ 3 หนา web ซึ่งแสดงเวลาการเดินทางของกาซคุณภาพใหม
ไปถึงตามจุดตางๆ
จากการดำเนินการรวมกันมากวา 2 ป เพื่อเตรียมตัวรับกาซฯ
คุณภาพใหม จะเห็นไดวา เราไดรบั ความรวมมือจากโรงงาน และผูแ ทน
ที่รับผิดชอบทางดานนี้เปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากที่ทางโรงงานไดเขา
รวมในกิจกรรมที่ ปตท. จัดขึ้นตลอดชวงที่ผานมา และไดปฏิบัติตาม
ขอแนะนำของ ปตท. ที่ ได ให ไว ซึ่งผมก็คาดหวังวาทุกโรงงานจะ
สามารถกาวขามผานชวงการเปลี่ยนคุณภาพภาพกาซฯ ไปไดอยาง
ราบรื่นทุกที่ สมกับคำขวัญ C-Day Yes ! we can
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ถามมา-ตอบไป

หนวยวัดและควบคุมคุณภาพกาซฯ

Question & Answer

ถามมา-ตอบไปฉบับนี้ขอชี้แจงเพื่อไขขอของใจของลูกคากลุมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องคุณภาพกาซฯ ที่ปตท. นำมาใช
ในการคิดคำนวณราคากาซฯนั้น มีความถูกตอง นาเชื่อถือ มากนอยเพียงใด ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้

Q : ลู ก ค า โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช ก า ซธรรมชาติ จ ะมั่ น ใจได อ ย า งไรว า คุ ณ ภาพก า ซฯ ที่ น ำมาใช ใ นการคำนวณ
ปริมาณการใชกาซฯในแตละเดือนนั้น มีความถูกตองเที่ยงตรงตามคุณภาพกาซฯที่โรงงานไดใชจริง
A : ในการวั ด การซื้ อ -ขายก า ซธรรมชาติ ร ะหว า ง ปตท.และลู ก ค า ก า ซฯ จะซื้ อ ขายเป น ราคาก า ซฯต อ พลั ง งานความร อ น (X บาท / MMBtu)
ซึ่งคาพลังงานความรอนที่มีหนวยเปน MMBtu ไดมาจาก

MMBtu

=

Btu

* MMScf

Scf

ปริมาตรกาซฯไดจาก Flow Meter
คาความรอนไดจากการวัดโดยเครื่อง Online Gas Chromatograph (OGC)

ซึ่ ง ในที่ นี้ จ ะขออธิ บ ายถึ ง วิ ธี วั ด ค า ความร อ นของก า ซฯ ด ว ยเครื่ อ ง Online Gas
Chromatograph (OGC) ดังนี้
ในการวิเคราะหหาคาความรอนของกาซฯ ปจจุบัน ปตท. ใชเครื่อง OGC เพื่อวิเคราะห
หาองคประกอบกาซฯตามมาตรฐาน ASTM D 1945 แลวจึงนำไปคำนวณเปนคาความรอนตาม
มาตรฐาน AGA3-1992 ที่สภาวะตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขายกาซฯ คือ เปนคาความรอนแบบ
อิ่มตัวดวยไอน้ำที่สภาวะ 14.73 Psia และ 60 DegF
หลักการอางอิงจุด OGC เพื่อคำนวณหาคาความรอน

เนื่องจาก ปตท. ไมสามารถติดตั้ง เครื่อง OGC ใหกับลูกคาทั้งหมดกวา 300 รายได
จึงใชหลักการวาลูกคารายยอยจะใชขอมูลอางอิงรวมกับลูกคารายใหญ คือ การไฟฟาฝายผลิต
(EGAT) เปนหลัก ยกเวนลูกคาที่อยูบริเวณ ทาหลวง แกงคอย จะอางอิงกับ OGC ที่ติดตั้งอยู
ใน Block Valve # 20 ที่มีลูกคาหลัก 3 รายคือ โรงไฟฟาหนองแค โรงไฟฟาแกงคอย และ
บริษัท การเดียนอินดัสทรีส คอรป จำกัด สลับกันมาเปนผูตรวจสอบความถูกตอง
การตรวจสอบความถูกตองของ OGC
มีการตรวจสอบความถูกตองของ OGC ดวย Standard Gas ที่สามารถสอบยอนกลับ
ไดในระดับชาติ (NIST Standard) ซึ่งจะมีการทำเปนประจำทุกเดือนตามแผนงาน โดยมีลูกคา
รายใหญดังที่กลาวมาแลวเขารวมเปนพยานในการทดสอบดวยทุกครั้ง ซึ่งในการตรวจสอบจะมี
ขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบสภาพความพร อ มใช ง านของเครื่ อ ง OGC เช น ไฟ alarm , ปริ ม าณ
Accessories Gas เปนตน
2. ตรวจสอบความถูกตองของผลการวิเคราะหกาซฯกอนการ Calibration ดวย Standard
Gas (เรียกวา As Found) เพื่อแสดงวา ใน 1เดือนที่ผานมาเครื่องยังคงวิเคราะหไดถูกตอง
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3. Calibrate เพื่อเปลี่ยน Factor ของเครื่องที่ใชใน
การคำนวณหาคาองคประกอบกาซฯ เพื่อความถูกตอง
4. ตรวจสอบความถูกตองของผลการวิเคราะหหลัง
Calibrate ดวย Standard Gas (เรียกวา As Left) เพื่อ
ยืนวาหลังการเปลี่ยน Factor แลว เครื่องยังคงวิเคราะห
ไดถูกตอง
นอกจากการตรวจสอบดังกลาวแลว หองปฏิบัติ
การสวนควบคุมคุณภาพและปริมาณกาซฯ (QC LAB )
ที่ ซึ่ ง ได รั บ การรั บ รองความสามารถห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบระบบ ISO/IEC 17025 จากสำนั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดมีการเก็บตัวอยาง
มาวิ เ คราะห เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บกั น เป น ประจำอี ก ด ว ย
และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในผลวิเคราะหใหกับลูกคาอีก
ระดับหนึ่ง ปตท. จึงไดขอขยายขอบขายความสามารถ
ของหองปฏิบัติการใหครอบคลุมถึงการรับรอง OGC
ดวย ซึ่งขณะนี้ผูประเมินไดมาประเมินผานไปแลว คาด
วาจะไดรับการรับรองในเร็วๆนี้
การรายงานผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพกาซฯ
หลังจากที่มีการตรวจสอบความถูกตองและไดรับ
การยอมรับจากลูกคารายใหญแลว ปตท. จะจัดทำ
รายงานสรุปคา Gas Composition คาความรอน และ
สิ่งเจือปน รายเดือน หากมีเหตุการณใดๆที่มีผลกระทบ
ตอคาความรอน จะชี้แจงใหทราบในหมายเหตุดานลาง
ของรายงานดวย โดยรายงานนี้จะถูกตรวจสอบและ
รับรองความถูกตองอีกครั้งโดยลูกคารายใหญ จากนั้น
ปตท. จึงจะนำรายงานผลวิเคราะหรายเดือนดังกลาวไป
ใชกับลูกคารายยอยตอไป
หากลูกคาทานใดมีขอสงสัย หรือ ตองการเขา
รวมเปนพยานตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ หรือ
ตองการสอบถามขอมูลผลการวิเคราะห กรุณาติดตอที่
หองปฏิบัติการทดสอบ สวนควบคุมคุณภาพและปริมาณ
กาซ โทรศัพท 02-5372000 ตอ 5106-7

