เปดเลม
ส วัส ดีคะ
กาซไลนฉบับแรกของป 2010 ฉบับนี้ ผูอานคงแปลกตา
กับการปรับรูปแบบและคอลัมนบางคอลัมนของกาซไลน อาทิ
เช น คอลั ม น Knowledge Sharing โดยคอลั ม น นี้ เ กิ ด จาก
ความคิ ด ที่ ต อ งการแบ งปนความรู ในเรื่องตางๆ ใหกับ ผู อ า น
ซึ่ง ปตท. มีขอมูลและสารประโยชนตางๆ ที่สื่อสารกันภายใน
องคกร และเห็นวานาจะนำความรูดังกลาวมาเผยแพรใหกับผู
อานไดรับทราบ สำหรับคอลัมนกินเที่ยวตามแนวทอฯ เปนผล
มาจากคำเรี ย กร อ งของผู อ า นที่ อ ยากได ค อลั ม น เ บาสมอง
เกี่ยวกับแนะนำสถานที่กิน เที่ยว หรือมีเกมสชิงรางวัลบางเพื่อ
ผอนคลายจากการอานคอลัมนที่เปนวิชาการมาหลายหนา การ
ปรับปรุงตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นลวนแลวแตเปนผลมาจากการสำรวจ
ความพึ ง พอใจของผู อ า นที่ มี ต อ จุ ล สารก า ซไลน ใ นป 2009
ที่ผานมา ซึ่งทุกความคิดเห็นและคำแนะนำติชมเปนสิ่งที่เปน
ประโยชนกับกองบรรณาธิการจุลสารกาซไลนเปนอยางยิ่ง และ
หวังวาคงจะไดรับความรวมมือจากทานผูอานในการสำรวจความ
พึงพอใจที่มีตอจุลสารกาซไลนอีกในโอกาสขางหนานี้ เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงจุลสารกาซไลนตอไป
นอกจากการปรับรูปแบบและคอลัมนใหมแลว สำหรับลูก
คากาซฯของ ปตท. กาซไลนไดเพิ่มชองทางการจัดสงจุลสาร
กาซไลนทางอีเมลอีกชองทางหนึ่งโดยขนาดไฟลที่จะจัดสงใหมี
ขนาดประมาณ 3 MB ซึ่งลูกคากาซฯ ที่ไดรับจุลสารกาซไลน
ทางไปรษณี ย ส ามารถเลื อ กรั บ ก า ซไลน ท างอี เ มล หรื อ จะ
เลือกรับทางอีเมลและทางไปรษณียควบคูกันดวยก็ ได ลูกคา
ก า ซฯ ท า นใดสนใจรั บ ก า ซไลน ท างอี เ มล ส ามารถแจ ง ความ
จำนงค โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง ชื่อบริษัท ที่อยูบริษัท
เบอรโทรศัพทติดตอ และอีเมลที่จะใหทำการจัดสง มาที่อีเมล
cscng@pttplc.com ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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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 รักษาการผูชวยกรรมกรรมการผูจัดการใหญสายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ และผูจัดการฝายตลาดทอจัดจำหนาย
กาซธรรมชาติ, นายสมชาย คำรณยุทธ ผูจัดการฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ, นายนริศ เปลี่ยนทรงดี ผูจัดการสวนตลาดและขายกาซอุตสาหกรรม, นางสุณี อารีกุล
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 M 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

PTT Gas Knowledge Sharing 2010
เมื่ อ วั น ที่ 31 มี น าคม 2553 ที่ ผ า นมา หน ว ยธุ ร กิ จ ก า ซธรรมชาติ บริ ษั ท
ปตท.จำกัด(มหาชน) ไดจัดงาน PTT Gas Knowledge Sharing 2010 ณ หองประชุมใหญชั้น
2 อาคารสำนักงานใหญ ปตท. ในหัวขอ Going Global โดยนายเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท
รองกรรมการผู จั ด การใหญ ห น ว ยธุ ร กิ จ ก า ซธรรมชาติ เ ป น ประธานกล า วเป ด งาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในดานตางๆ สำหรับปนี้ให
ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับทิศทางและความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจกาซธรรมชาติระดับสากล
จากงาน World Gas Conference 2009 รวมถึงความทาทายของการรุกเขาลงทุนยังตางประเทศของบริษัท PTT
International อีกดวย ซึ่งมีรายละเอียดของหัวขอและเนื้อหาการบรรยายพอสังเขปดังนี้

1. Cross Culture Skills for Global Success บรรยายโดย ทานทูตฯ พิทยา พุกกะมาน
ไมวาจะเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการดำเนินธุรกิจในตางประเทศ การเขาใจวัฒนธรรมของประเทศคูคาเปนสิ่งจำเปนซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความ
สำเร็จหรือความลมเหลว ในทางการทูต วัฒนธรรมเปนสิ่งสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศ และเปนปจจัยเสริมในการเพิ่มพูนความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการคาระหวางกัน การใช วัฒนธรรมนำการทูต จะสามารถสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ อำนวยระหวางประชาชนทัง้ สองประเทศ ซึง่ จะเปนการปูทาง
ที่จะใหมีการยกระดับความสัมพันธทางดานอื่นๆ ไดอีกดวย หนวยงานราชการและวิสาหกิจเอกชนจะประสบความสำเร็จไมได หากพนักงานตลอดจนผูบริหาร
ไมมีวัฒนธรรมการทำงานหรือ work ethics ที่ดี การ รูเขารูเรา จะชวยใหดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำเอาวัฒนธรรมที่ดี และ
สรางสรรคของตางชาติมาปรับใชเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของวิสาหกิจไทยอีกดวย
2. The Role of Natural Gas in the Global Energy System
บรรยายโดย นายธราธร ศิริวิวัฒน พนักงานวิเคราะหและวางแผน ฝายแผนธุรกิจ

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกาซฯของโลก สามารถประเมินไดจาก CEO Outlook ของผูนำระดับโลกดานอุตสาหกรรมกาซฯ
ปริมาณสำรองของกาซฯ และ Global Gas Demand and Supply ซึ่ง CEO Outlook ของผูนำระดับโลกดานอุตสาหกรรมกาซฯ
อาทิ Chevron , BP , Gazprom ,Qatar Gas , Petronas และ Total มีมุมมองอุตสาหกรรมกาซฯมีโอกาสที่จะเติบโตตอไป เพราะ
สถานการณพลังงานของโลกในปจจุบัน กาซฯเปนพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในอีก 20 ปขางหนา โดย Prove Reserved ของกาซฯทั่วโลก ณ สิ้นป
2008 มีประมาณ 185 Tcm(trillion cubic meters) ซึ่งจะสามารถใชไดอีกประมาณ 60 ป โดยภูมิภาคที่มีปริมาณสำรองกาซฯมากที่สุด คือ Middle East มี
ประมาณ 76 Tcm(41%) รองลงมาคือ Eurasia มีประมาณ 63 Tcm(34%) ในขณะที่ประเทศไทยมีปริมาณสำรองกาซฯเหลือเพียง 0.3 Tcm ซึ่งจะสามารถ
ใชไดอีกประมาณ 10.5 ปเทานั้น ในอนาคต LNG(Liquefied Natural Gas) จึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาซฯของโลก
3. Gas Price Formation and Energy System Integration
บรรยายโดย นายทศพล เชาวนปรีชา พนักงานวิเคราะหและวางแผน สวนแผนกลยุทธทอจัดจำหนายกาซฯ

ปจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตลาดกาซฯ คือโครงสรางสูตรราคากาซฯ ซึ่งจะเปนตัวบงชี้ถึงผลประกอบการของกิจการทอจัดจำหนายกาซฯ และการ
พัฒนาระบบการใชกาซฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม โครงสรางสูตรราคากาซฯ (Gas Price Formation) ที่ใชกันในปจจุบันมี 6 แบบ ดังนี้
l Gas on Gas Competition เปนการตั้งราคาโดยอางอิงจากราคากาซฯในตลาด เชน Henry Hub
l Oil Price Indexation เปนการตั้งราคาโดยอางอิงจากราคาน้ำมัน เนื่องจากการนำกาซฯไปใชแทนน้ำมัน
l Regulation เปนการตั้งราคาตามนโยบายของประเทศเจาของทรัพยากร ซึ่งแตละประเทศจะแตกตางกัน
l Bilateral Monopoly เปนการตั้งราคาตามขอตกลงกันเองระหวางผูซื้อและผูขายแตละแหลง
l Netback from Final Product เปนการตั้งราคาโดยยึดราคา Final Product ของกาซฯเปนหลักยึด
l No Pricing ไมกำหนดราคาชัดเจน ขึ้นอยูกับการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) จาก Flare Gas
โดยสูตรราคากาซฯที่นิยมใชกันมากคือ Gas on Gas Competition , Oil Price Indexation และ Regulation ทั้งนี้ Oil Price Indexation จะเปนสูตรราคา
กาซฯที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอนาคต เพราะจะมีการซื้อขาย LNG ระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น สำหรับ Energy System Integration เปนการพัฒนา
ระบบการใชพลังงานแบบบูรณาการ โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการ- การใชพลังงานใหไดคุณคาสูงสุด(Smart Energy Network) เพื่อเพิ่ม Efficiency ,
Flexibility , Security , Reliability และ Quality ซึ่งเปนการใชเชื้อเพลิงแบบผสมผสานกันอาทิ Gas , Bio-Gas, Wind , Solar และเพิ่มคุณคาการใชเชื้อ
เพลิงในหลายรูปแบบ เชนผลิตทั้งไฟฟา น้ำรอนและน้ำเย็น เปนตน
4. Global Economic Crisis : How will this impact short , mid , and long term Global Gas and LNG markets
markets?
บรรยายโดย นางสาวอรวริณ พันธุรัตน พนักงานวิเคราะหและวางแผน ฝายจัดหากาซธรรมชาติเหลว

ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกซึ่งมีจุดกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2008 ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอทุกอุตสาหกรรมรวม
ทั้งอุตสาหกรรมกาซฯดวย โดยเฉพาะตลาดกาซธรรมชาติเหลว (LNG) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งผลกระทบดังกลาวมีดังนี้
1. ระยะสั้น - กลาง (ป 2010 - 2014) ผลกระทบตอ Demand\Supply จะอยูในสภาพ Oversupplied เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ
โลกไดสงผลใหความตองการใช LNG ลดลงคอนขางมาก ซึ่งในป 2009 บริษัท Wood Mackenzie ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำไดปรับ
ลดตัวเลขคาดการณความตองการ LNG ลงจากเดิม 20% ในขณะที่ปริมาณการผลิต LNG ทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 79.6 ลานตัน โดย
สวนใหญจะมาจากประเทศกาตาร และรัสเซียจึงสงผลทำใหเกิด Oversupplied ผลกระทบตอปริมาณการซื้อขายในรูปแบบ Spot/Short term จะมีการเพิ่มขึ้น
จาก 20% ของปริมาณการซื้อชาย LNG ในป 2008 เปน 25% ในป 2014 ซึ่งเปนผลมาจากผูซื้อชะลอการตัดสินใจในการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว ผล
กระทบตอราคาซื้อขาย LNG ทั่วโลกมีแนวโนมออนตัวจากสภาพ Oversupplied ในตลาด โดยราคาซื้อขายในสหรัฐอเมริกา (Henry Hub) จะเปนตัวชี้นำ
ราคาซื้อขาย LNG ในตลาดยุโรปและเอเชีย
2. ระยะยาว (ป 2015 เปนตนไป)
n คาดวาความตองการใช LNG จะเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นไมมากนัก โครงสรางตลาด LNG เปลี่ยนเปน Undersupplied
n ราคาซือ
้ ขายและคุณภาพของ LNG จะเปนกำหนดการซือ้ ขายในรูปแบบของ Long-Tern Contract ทัง้ นีผ้ ขู ายจะขาย LNG ไปยังตลาดทีใ่ หราคาดีทสี่ ดุ กอน
n ราคาซื้อขายมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากสภาพ Supply ที่มีแนวโนมจะตึงตัวมากขึ้นในระยะยาว
ยังมีอีกหลายหัวขอที่นาสนใจจากงาน Gas Knowledge Sharing 2010 ทานผูอานสามารถติดตามรายละเอียดไดในกาซไลนฉบับตอไปคะ
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แนะนำลูกคาใหม

สวนตลาดและขายกาซอุตสาหกรรม

แนะนำลูกคากาซฯ (อุตสาหกรรม)
แนะนำลูกคาใหม ฉบับนี้ขอแนะนำใหทานรูจักกับลูกคากาซฯ 4 บริษัทของฝายตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ ซึ่งนำ
กาซธรรมชาติไปใชในกระบวนการผลิตดังนี้

บริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จำกัด
BANGKOK CaO CO.,LTD
ที่ตั้งโรงงาน
ผลิตภัณฑ
เริ่มใชกาซฯ

: 24/2 หมูที่ 11 ตำบลหวยปาหวาย
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
: ปูนขาว CaO
: 1 พฤศจิกายน 2552

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน PDH (Propane Dehydrogenation)
: นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ตะวันออก (มาบตาพุด) 19
ซอยจี-12 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท : 038 949 777 โทรสาร : 038 949 789
ผลิตภัณฑ : สารโพรพิลีน และ โพลีโพรพิลีน

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด หรือ PTTPE
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) ถือหุน 100% ตั้งขึ้นเพื่อผลิตโอเลฟนส และผลิตภัณฑขั้นตอเนื่อง เพื่อ
รองรับความตองการในประเทศที่มีการขยายตัวตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ที่ตั้งโรงงาน : 8 นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท
: 0-3897-6511 โทรสาร : 0-3897-6512
ผลิตภัณฑ : ผลิตและจำหนาย เอทิลีน(Ethylene), เม็ดพลาสติกโพลีนเอทิลีนชนิดความแนนต่ำ (LDPE) และเม็ดพลาสติก
โพลีเอทิลีนเชิงเสนความหนาแนนต่ำ (LLDPE)

บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน
ที่ตั้งโรงงาน
โทรศัพท
Website
ผลิตภัณฑ
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:
:
:
:
:

1031 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
155/10 หมู1 0 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ถนนเพชรเกษม ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
02 738 0481-4 โทรสาร : 02 -360-7628
www.ngamdeecotton.com
สำลีและผาโปรงซึมซับทางการแพทย
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ความรูจากลูกคา

ที่มา : บริษัท บี เอ เอฟ เอส (ไทย) จำกัด

เกร็ดความรู. ..เรื่องแบตเตอรี่

หลายทานคงเคยประสบปญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่หมดกระทันหัน ซึ่งอาจกระทบตอ
ภาระกิจประจำวัน ซึ่งบางครั้งไมแนใจวาสาเหตุเกิดจากอะไร ขอมูลตอไปนี้ เปนแนวทางใหทานใช
สังเกตและคาดการณ รวมถึงการใชงานแบตเตอรี่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เราควรเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเมื่อใด (อยารอใหเกิดปญหา)

1)
2)
3)
4)

ใชงานมานานกวา 1.5 - 2 ป
ไฟหนาไมสวางเหมือนเชนเคย
กระจกไฟฟาทำงานไมเหมือนเดิม (ชาลง)
ในตอนเชา เครื่องยนตสตารท ติดยาก (รอบของเครื่องยนต
ไมพอเพียง)
5) ตองเติมน้ำกลั่นบอยครั้ง (ตรวจ Checked Alternative for Voltage)

เปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่มีกำลังมากขึ้น (สำหรับทำหนาที่หลายอยาง)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

เมื่อมีการเพิ่มปริมาณไฟฟาสองสวางและติดเครื่องเสียงเพิ่มขึ้น
ใชรถเฉพาะกลางคืนและเปดไฟสองสวางเปนเวลานานๆ
เปดแอรเปนเวลานานๆ
ใชรถทั้งกลางวัน-กลางคืน
ใชเครื่องมือสื่อสาร
ใชรถนอย (จอดรถไวเปนเวลาหลายวัน) หรือใชรถเฉพาะวันหยุด

อาการของแบตเตอรี่และแนวทางการปองกัน
แบตเตอรี่ที่มีอาการ
สาเหตุ
ไฟออนหรือไฟหมด
เปดไฟทิ้งไวนาน
(วัดความถวงจำเพาะน้ำกรดทุกชองต่ำกวา 1.250)
(วัดไฟ ไมถึง 12 โวลท)
หามเปลี่ยนถายน้ำกรด
ไมไดใชแบตเตอรี่นาน
ไฟรั�วลงดิน
ไดนาโม ไดชารทรถยนตชำรุด
หรือไมทำงาน
ขั้วตอแบตเตอรี่ไมแนน หรือชำรุด
กำลังไฟแบตเตอรี่ ไมพอเพียง

อัดไฟไมเขาหรือไมเก็บไฟ
(วัดความถวงจำเพาะออนกวา 1.250 บางชอง)
(วัดความถวงจำเพาะแกกวา 1.250 บางชอง)
(วัดไฟไมถึง 12 โวลท)

การแกไข
อัดไฟ ดวยกระแส 5-10 แอมป จนเกิดฟองกาซ อยางเพียงพอ
(วัดความถวงจำเพาะน้ำกรดได 1.250 ทุกชอง)
วัดไฟ เต็ม 12 โวลท)

การปองกัน
ตรวจดูและปดสวิทซไฟ
ดับเครื่อง
ติดเครื่องยนตอยางนอย อาทิตยละ 2-3 ครั้ง

ตรวจระบบไฟฟาภายในรถยนตทุก 6 เดือน
ตรวจระบบไฟฟา และสายไฟ
ซอมไดนาโม ไดชารทรถยนต
พรอมกับอัดไฟ แบตเตอรี่
ถอด ทำความสะอาด ดวยน้ำรอน ทาวาสลีน หรือเปลี่ยนขั้วใหม ดูแลแบตเตอรี่ ใหสะอาดเสมอ
อัดไฟ ดวยกระแส 5-10 แอมป จนเกิดฟองอากาศ อยางเพียงพอ ลดอุปกรณที่ใชไฟฟาในรถยนตลงหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
ที่มีกำลังไฟมากขึ้นตามกำลังเครื่องยนตและอุปกรณ
ไฟฟาที่ติดตั้ง
อัดไฟใหม
ตรวจดูฟองกาซในระหวาง 1.250 , วัดไฟ 12 โวลท
อัดไฟไมเต็ม
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
แบตเตอรี่เสื่อม
ตรวจระบบไฟฟาภายในรถยนตทุก 6 เดือน
ไดนาโม ไดชารท รถยนต ชำรุด หรือไมทำงาน ซอมไดนาโม ไดชารทรถยนต พรอมกับอัดไฟแบตเตอรี่
ควรเก็บรักษา ใหอยูในสภาพเรียบรอย (ไมถูกแสงแดดและฝน)
เครื่องอัดไฟชำรุด หรือไมทำงาน ซอมเครื่องอัดไฟ
สังเกตเครื่องหมาย (+) และ (-) ที่ขั้ว แบตเตอรี่ทุกครั้ง
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
ตอขั้วกลับ

น้ำกลั�นแหง
แบตเตอรี่เสีย หรือชำรุด
น้ำกลั�นแหงบอยหรือเร็ว
ไดนาโม ไดชารท จายไฟ มากเกินไป
(วัดความถวงจำเพาะกรดแกกวา 1.250 บางชอง) ใชในสถาน ที่มีอุณหภูมิสูง
(วัดไฟไมถึง 12 โวลท)
แบตเตอรี่ที่มีรอยราว แตก รูรั�ว
แบตเตอรี่ใกล เสื่อมสภาพ

เติมน้ำกลั�น และอัดไฟแบตเตอรี่
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
ปรับไดนาโม ไดชารท ใหจายไฟตามมาตรฐาน
เติมน้ำกลั�น และอัดไฟแบตเตอรี่
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

ตรวจดูปริมาณน้ำกลั�นในแตละชอง กอนการใชงานหรืออัดไฟ
ตรวจระบบไฟฟาภายในรถยนตทุก 6 เดือน
หลีกเลี่ยงสถานที่ ที่อุณหภูมิสูง

การเลือกใชงานตามประเภทแบตเตอรี่

นอกจากนี้ การเลือกใชประเภทของแบตเตอรี่ที่ถูกตองกับ Life Style ก็จะเปนสวนสำคัญตออายุการใชงานของแบตเตอรี่ เอฟบี แบตเตอรี่ มีแบตเตอรี่
4 รุน ที่ตอบสนองการใชงานที่แตกตางกันไป ตาม Life Style ไดแก
1. รุนมาตรฐาน (Conventional) เปนแบตเตอรี่ชนิดโลหะตะกั่วผสมพลวงต่ำทั้งในโครงแผนธาตุบวกและลบทำใหมีคุณสมบัติ เหมาะ
กับการใชงานทั่วไป
2. รุน Hybrid มีจุดเดนที่ไมกินน้ำกลั่น ใหกำลังไฟสูง เหมาะกับงานสมบุกสมบัน เชน รถ Off Road รถแตงเครื่องเสียง และรถ
บรรทุกที่ตองใชงาน ตลอดเวลา เปนแบตเตอรี่ที่มีสวนผสมระหวางตะกั่วกับแคลเซียมในโครงแผนธาตุลบและสวนผสมระหวางตะกั่วกับ
พลวงต่ำในโครงแผนธาตุบวก
3. รุน Gold SMF คุมคาเกินราคาดวยเทคโนโลยีทันสมัย ระบบฝา 2 ชั้น และโครงกริดออกแบบดวยระบบคอมพิวเตอร (CAE)
ตะกั่วกับแคลเซียม ชวยลดอัตราการกินน้ำกลั่น เนื้อแผนธาตุไดรับการออกแบบพิเศษ ทำใหแบตเตอรี่มีการคายไฟดวยประจุกำลังไฟได
นาน 2-3 เดือน ในสภาพที่กำลังไฟสมบูรณ พรอมใชสตารทเครื่องยนตถึง 100%
4. รุน SUPER GOLD เปนนวัตกรรมแหงแบตเตอรี่ ที่มีสวนผสมระหวางตะกั่วกับอัลลอยด C-21 จึงตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคดานอายุการใชงานที่ยาวนาน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รับประกันนาน 24 เดือน หรือ 40,000 กิโลเมตรแลวแตระยะใด
จะถึงกอน
ดวยความปรารถนาดีจาก เอฟ บี แบตเตอรี่
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ตลาดกาซฯ

ชมพิชาน คูหิรัญ
สวนตลาดและขายกาซพาณิชย

City Gas ระบบจัดการพลังงานของมหานครทั่วโลก
คุณรูไหมวาในมหานครใหญที่มีประชากรนับรอยลานคนไดแสงสวางมาจากไหน ไดความรอนเพื่อการหุงตม เพื่อการ
บริโภค เพื่อการอุตสาหกรรมมาจากที่ใด ใชพลังจากไหนมาขับเคลื่อนมหานครใหญเหลานั้นใหมีชีวิตขึ้นมา
คำถามขางบน คือปญหาใหญของมวลมนุษยชาติ นับตั้งแตกอตั้งมหานครขึ้นมาและถึงวันนี้ คำตอบที่เหมาะสมและไดรับ
การยอมรับในมหานครทั่วโลกที่สุดคือ City Gas หรือ Town Gas
รูจักกับจุดกำเนิด City Gas
City Gas คือการนำกาซธรรมชาติไปใชประโยชนในแหลงธุรกิจไปจนถึงบานเรือนในชุมชนอยางปลอดภัย รวดเร็ว และทั่วถึง โดยผานโครงขายทอ
กาซฯในเขตเมือง นับตั้งแตมนุษยรูจักกับกาซธรรมชาติก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อดึงเอาศักยภาพของกาซธรรมชาติมาใชใหมากเทาที่จะมากได รวมไปถึง
ดานการขนสงกาซฯเพื่อนำมาใชในเขตเมืองใหญ ในป ค.ศ.1785 อังกฤษเปนประเทศแรกที่เริ่มใชกาซธรรมชาติจากถานหินในการสองสวางบนถนน และใน
บานเรือน นับตั้งแตนั้นก็เริ่มมีการคิดคนพัฒนาระบบทอสงกาซฯในเชิงพาณิชยอยางจริงจัง ทั้งในสหรัฐอเมริกาและเมืองใหญอื่นๆ จนเขาสูป ค.ศ.1920 เริ่ม
มีการพัฒนาระบบการขึ้นรูป การเชื่อม และการปรับปรุงวัสดุทอจนไดระบบทอสงกาซฯที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
เมื่อเขาสูยุควิกฤตน้ำมันในชวงป ค.ศ.1960-1970 ยิ่งกระตุนใหประเทศมหาอำนาจนอยใหญ เริ่มหันมาสนใจการใชกาซธรรมชาติในเชิงพาณิชย
อุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนอยางแพรหลาย City Gas จึงเปนกลยุทธที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใชพลังงานกาซธรรมชาติหลอเลี้ยงเมืองและผูคนในมหานคร
ใหญแทบทุกมุมโลกเพราะ City Gas คือหลักประกันที่จะรองรับการจัดหาพลังงานใหเพียงพอตอทุกความตองการและยังเปนระบบที่ชวยจัดการการขนสง
พลังงานผานทอ ทำใหไมกอปญหาดานการขนสง และมีความปลอดภัยในการขนสงพลังงานสูงกวาการใชรถขนสงทางบก ไมตองเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ
สำรอง และดูแลความปลอดภัย
มหานคร City Gas ในปจจุบัน
นี่คือตัวอยางมหานครที่ใช City Gas เปนปจจัยหลักในการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภคในเมือง
โตเกียว :
จำนวนประชากร 12,790,000 คน

นิวยอรค :
จำนวนประชากร 8,363,710 คน

มอสโค :
จำนวนประชากร 10,524,000 คน

ลอนดอน :
จำนวนประชากร 7,556,900 คน
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ญี่ปุน
มีการพัฒนาเทคโนโลยี City Gas เรื่อยมา ตั้งแตป ค.ศ.1970 จน
ทำใหผูบริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของระบบโครงขายจน
ทำใหมีความตองการใช City gas เพิ่มมากขึ้น ในสวนการใชในที่พักอาศัยมี
การนำ City Gas มาใชแทนระบบไฟฟาในเรื่องเครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ทำความรอน ระบบทำน้ำอุนรวมถึงการหุงตม
สหรัฐอเมริกา
ในประเทศนี้ City Gas มีการ
แข ง ขั น เชิ ง ธุ ร กิ จ สู ง ทำให มี ก าร
คิ ด ค น พั ฒ นาทั้ ง ด า นระบบบริ ห าร
จัดการพลังงาน และการบริการอยู
ตลอดเวลา จนถือเปนประเทศอันดับ
ตนๆ ของการนำ City Gas มาใช
จากผลวิ จั ย ของ The National
Association of Home Builders พบ
วา 90% ของชาวอเมริกันมีความตองการซื้อที่อยูอาศัยที่อยูในโครงขาย
ระบบท อ ส ง ก า ซฯ เนื่ อ งจากความสะดวกปลอดภั ย ในการใช ก า ซฯเพื่ อ
ประโยชนตางๆ อาทิ เครื่องทำความรอน เตาอบ เครื่องอบผา เปนตน
และดวยขอดีของระบบการใช City Gas มหานครอยางกรุงเทพฯ จึง
เหมาะที่จะนำระบบโครงขายทอและการบริหารจัดการมาใชอยางเต็มรูป
แบบ เพราะด ว ยจำนวนประชากรที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ความต อ งการบริ โ ภค
พลังงานยิ่งมากขึ้น การขยายตัวของเขตเมืองที่เกิดขึ้น การบริหารการ
จัดการดานพลังงานเพื่อใหเพียงพอ และสามารถเปนพลังงานทางเลือก
ทดแทนพลังงานไฟฟา และน้ำมันในภาคคมนาคมขนสงที่มีตนทุนสูงเชน
ทุกวันนี้ จึงเปนสิ่งที่ตองเรงพัฒนาสรางสรรคใหเกิดขึ้น
ภารกิจนี้ ปตท. ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบดานพลังงานของ
ประเทศไดกำลังศึกษา พัฒนาการใช City Gas ขึ้นเพื่อนำกาซธรรมชาติไป
ใช ทั้งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย และคมนาคมขนสง
เชน NGV เพื่อใหประชาชนในเขตเมืองไดใชประโยชนจากกาซธรรมชาติได
อยางทั่วถึง ปลอดภัยและเกิดประโยชนสูงสุด

พริมรดา พงษศิริแสง
สวนเทคนิคและบริการลูกคากาซธรรมชาติ

ตลาดคาสงกาซฯ

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูล

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดจำหนายกาซธรรมชาติ เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาใหกับ
บริษัท ผลิตไฟฟาเอกชน (SPP) ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา ปตท. มุงมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุง การบริการตาง ๆ ใหกับ
ลูกคาอยางตอเนื่อง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปนสำคัญ ระบบรายงานขอมูลปริมาณการซื้อขายกาซ
ธรรมชาติระหวาง ปตท. และลูกคา (SPP) เปนอีกหนึ่งในการใหบริการกับลูกคา ซึ่งลูกคาสามารถที่จะนำขอมูลที่ไดจาก
website ของ ปตท. ไปปรับแตงอุปกรณที่ใชกาซธรรมชาติ ใหมีประสิทธิภาพในการเดินเครื่องจักรมากที่สุด พรอมยังได
นำขอมูลที่ไดนี้ไปคิดคำนวณตนทุนในการผลิตไดทันที ซึ่งระบบที่ ปตท. นำมาใช คือ ระบบ Report Storage Professional
(RSP) ชึ่งเปนระบบที่ ปตท. พัฒนาปรับปรุงระบบที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่ง ๆ ขึ้น โดยโครงการนี้อยูในขั้นตอน
การดำเนินงาน คาดวาจะเริ่มใชงานไดประมาณ ไตรมาสที่ 3/2553 โดย ปตท. ไดดำเนินการจัดอบรมใหความรูในเรื่องนี้
ใหกับลูกคา กอนการใชงาน จำนวน 2 รุน คือ

รุนที่ 1 : วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553
ณ หองประชุม ศูนยปฏิบัติการชลบุรี
จ. ชลบุรี

รุนที่ 2 : วันที่ 2 มีนาคม 2553
ณ หองประชุม ศูนยวิจัยวังนอย
จ. อยุธยา

ระบบ RSP หรือระบบ Report Storage Professional คืออะไร
ระบบ RSP หรือระบบ Report Storage Professional System คือ ระบบการจัดเก็บขอมูล Billing Report ที่ถูกพิมพออกจาก
อุปกรณ Flow Computer ที่ติดตั้งอยูที่ Gas Metering Station ในรูปแบบ Text File แลวทำการบันทึกขอมูลดังกลาวไวในตัวอุปกรณ
Report Storage Interface Unit และขอมูลดังกลาวสามารถถูกเรียกใชงานไดจากระบบ NG Billing System ผานระบบ RSP Server ที่
ถูกติดตั้งอยูที่ ปตท.สำนักงานใหญ เพื่อใชในการทำ Online Billing ไดทันที ซึ่งระบบ RSP หรือระบบ Report Storage Professional
System จะประกอบไปดวย 2 สวน คือ
(1) Report Storage Professional Interface Unit หรือ RSP IU System
(2) RSP Server System ( FTP Server, Oracle Database and WEB application)
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จักรดาว ประทุมชาติ
วิศวกร สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 1

มารูจัก Ball Valve กันเถอะ

หลายฉบับที่ผมไดเคยกลาวถึงทอสงกาซธรรมชาติ ใหทุกทานไดรูจักคุนเคย และรูถึงเทคนิคการบำรุงรักษา
มาแลว คราวนี้ผมอยากกลาวถึงอุปกรณที่สำคัญอยางหนึ่งของระบบการสงกาซฯที่ไมยิ่งหยอนไปกวาทอสง
กาซฯเลย นั่นก็คือ “วาลว (Valve)” โดยที่ผมจะไดแนะนำใหทุกทานไดรูจักคราวนี้ก็คือ Ball Valve
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1. Ball ลูกบอลที่อยูภายในวาลว ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุหลากหลาย แตโดยสวนใหญจะผลิตจากเหล็กกลา ลูกบอลดังกลาวนี้จะเจาะรู
ขนาดเทากับเสนผานศูนยกลางภายในทอ วาลวชนิดนี้เรียกวา Full Bore Ball Valve เหมาะอยางยิ่งสำหรับการใชงานในระบบทอที่
ตองการทำความสะอาดภายในทอดวย Pig แตหากเจาะรูขนาดเล็กกวาเสนผานศูนยกลางภายในของทอ เราจะเรียกวาลวชนิดนี้วา
Reduce Bore Ball Valve
2. Valve Body โครงสรางภายนอกของวาลว ซึ่งผลิตมาจากเหล็กหลอ เปนโครงสรางหลักที่เชื่อมตอกับทอสงกาซฯดวยหนา
แปลน (Flange End) หรือแบบเชื่อมติดกับทอสงกาซฯ (Weld End) ในการผลิตวาลว จะผลิต Valve Body เปนสองชิ้น เมื่อทำการ
ประกอบเขาดวยกัน Valve Body ทั้งสองจะถูกเชื่อมตอดวยการเชื่อม ซึ่งมักจะใชกับวาลวที่รับความดันสูงมาก ๆ หรือประกอบเขาดวย
กันดวยการใชนอตสำหรับวาลวที่ใชงานโดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการประกอบ Valve Body ที่แตกตางกันอีก ไดแก หาก
ประกอบโดยใช Valve Body สองชิ้นเขาดวยกันในแนวเดียวกับทิศการไหลของกาซฯ การประกอบ
แบบนี้จะเรียกวา Side Entry แตหากทำการหลอ Valve Body มาทั้งชิ้น แลวนำ Ball มาใสดานบน
แลวปดดวย Valve Body อีกชิ้น จะเรียกการประกอบแบบนี้วา Top Entry
3. Valve Seat เนื่องจาก Ball และ Valve Body ผลิตขึ้นมากจากเหล็ก และการประกอบเขา
ดวยกันยอมมีชองวาง (Clearance) ทำใหกาซฯสามารถไหลผานชองวางเหลานี้ไปยังอีกดานหนึ่งได
ดังนั้น วาลวจึงจำเปนตองมี Valve Seat ลักษณะเปนวงแหวนที่อาจผลิตขึ้นมาจากยาง, PTFE หรือ
วัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 วง ติดตั้งอยูทั้งทางดานเขาและออกของ Ball มีหนาที่ปดกั้นกาซฯไมใหไหล
ผานชองวางชองวางเล็ก ๆ ระหวาง Ball และ Valve Body
4. Valve Stem เปนแกนหมุนของบอลวาลว และเปนสวนที่เชื่อมตอกับสวนตนกำลังการหมุน
ซึ่งอาจจะเปนกานวาลว หรือกลองเกียรทดกำลัง (Gear Box)
นอกจากสวนประกอบตาง ๆ ทีไดกลาวมาแลวนั้น ยังมีสวนประกอบอื่น ๆ ซึ่งขึ้นกับการ
ออกแบบของผูผลิตตาง ๆ เชน Sealant Injection Port ใชสำหรับฉีดสารหลอลื่น หรือสารยับยั้งการ
รั่วซึมของกาซฯผานวาลว, Vent Body เปนวาลวเล็ก ๆ ที่ใชระบายความดันที่ตกคางภายในโพรง
วาลวออกในกรณีที่ตองการบำรุงรักษาหรือถอดประกอบ เปนตน
จะเห็นไดวา Ball Valve ถึงแมจะคุนเคยและพบเห็นไดทั่วไป แตก็ยังมีรายละเอียดและสวน
ปะกอบที่สำคัญอยูหลากหลาย นอกจากนั้นยังมีเทคนิควิธีการบำรุงรักษาที่ผมจะไดหยิบมาแนะนำให
ผูอานไดทราบในโอกาสถัดไป
8
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สาระนารู

สวนบริการลูกคากาซฯ

งานบร�การ Inplant Service

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีลูกคากาซฯ กลุมอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟาใชเองที่นำกาซธรรมชาติมาใชใน
กระบวนการผลิตซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของฝายตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติกวา 300 ราย และ
ดวยภารกิจของสวนบริการลูกคากาซฯ ฝายตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ ที่มุงเนนในการใหบริการเพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคากาซฯ โดยทีม Inplant Service ซึ่งประกอบดวยทีมงานวิศวกรที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญในดานเทคนิค วิศวกรรมกาซธรรมชาติ ที่หนาที่ดูและใหบริการแกลูกคาทั้งกอนและหลังการใชกาซ
ธรรมชาติ ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
เตรียมความพรอมกอนการรับกาซธรรมชาติ ตรวจสอบความปลอดภัย และประเมินความพรอมของระบบทอสงกาซฯ ภายใน
โรงงานกอนการจายกาซฯเขาระบบ M/R Station
l ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมของเครื่องจักรที่ใชกาซธรรมชาติ และใหคำแนะนำในการปรับจูนเครื่องจักร เพื่อใหมีการเผา
ไหมที่สมบูรณและไดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโดยสวนมากโรงงานที่มีการสิ้นเปลืองของพลังงานมากเกินกวาที่ควรจะเปนนั้นมีสาเหตุมาก
จากมีการเผาไหมที่ไมดี
l ใหคำแนะนำและตรวจสอบระบบทออุปกรณภายในโรงงาน เพื่อใหสามารถทำงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย
l ใหความชวยเหลือและแนะนำลูกคาที่ตองการขยายระบบการใชกาซฯ เชน การเพิ่มปริมาณการผลิตหรือติดตั้งเครื่องจักรใหม
l จัดอบรม (In-House Training) เกี่ยวกับกาซธรรมชาติเพื่อใหความรูแกพนักงานในโรงงาน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอน
การใชกาซฯ ใหกับลูกคาใหมและทบทวนความรูเกี่ยวกับกาซธรรมชาติใหกับลูกคาเกา
นอกจากทีม Inplant Service แลว สวนบริการลูกคากาซฯ ยังมีทีมงานที่คอยใหความชวยเหลือลูกคาในดานตาง ๆ อาทิเชน ทีม
Billing ดูแลในเรื่องการคิดเงินคากาซฯในแตละเดือน(ใบแจงหนี้คากาซฯ) ซึ่งกอนการใชกาซฯ ทางทีม Billing จะมีการออกไปใหความรู
กับลูกคาในเรื่องการชำระเงินคากาซฯหรือที่เรียกกันวา Billing Talk และอีกหนึ่งทีมคือทีมสงเสริมการขายโดยมีหนาที่คอยประสานงานให
ลูกคาในเรื่องตาง ๆ
l

ลูกคากลุมอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟาใชเองบริษัทใด สนใจขอรับบริการดังที่กลาวมาในขั้นตนนั้น
สามารถแจงความจำนงไดที่
สวนบริการลูกคากาซฯ ฝายตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ
โทรศัพท 0-2537-3235-9 โทรสาร 0-2537-3257,0-2537-3289
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (Energy Regulatory Commission)
หลายทานอาจจะเขาใจวา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อตั้งเปนบริษัทมหาชนแลวจะสามารถบริหารงานไดอยางอิสระ ซึ่ง
ในความในความเปนจริงแลวการดำเนินงานของ ปตท.นั้น ถึงแมวาจะเปนบริษัทมหาชนแตก็ยังคงอยูภายใตการกำกับดูแลของรัฐ
โดยกระทรวงการคลังเนื่องจากเปนผูถือหุนใหญ (51.494%) และนอกจากนี้ยังมีหนึ่งหนวยงานของภาครัฐที่จะเขามาทำหนาที่
กำกับดูแลผูประกอบการกาซธรรมชาติ นั่นก็คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC) ซึ่งลูกคากาซฯอาจจะเคย
ไดยินชื่อของหนวยงานนี้บางแลวเพราะเมื่อไมนานมานี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ไดจัดเวทีเปดรับฟงความคิดเห็น
จากกลุมผู ใชบริการกาซธรรมชาติ และผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการกาซธรรมชาติ เกี่ยวกับการรางขอกำหนดมาตรฐาน
คุณภาพบริการกาซธรรมชาติ เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานและคุณภาพในการใหบริการของผูประกอบกิจการกาซธรรมชาติ โดยแยก
ตามประเภทของใบอนุญาต รวมทั้งกำหนดมาตรการในการคุมครองผูใชพลังงานจากการประกอบกิจการพลังงานใหมีความเหมาะ
สมและเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งขอกำหนดมาตรฐานคุณภาพบริการกาซธรรมชาติจะครอบคลุมมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ มาตรฐานการใหบริการ และมาตรฐานเชิงประสิทธิภาพ

ประเภทของใบอนุญาตของผูประกอบกิจการกาซธรรมชาติมี 4 ประเภท ไดแก
1. ใบอนุญาตขนสงกาซธรรมชาติทางทอผานระบบสงกาซธรรมชาติ
2. ใบอนุญาตจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ
3. ใบอนุญาตคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบจำหนายกาซธรรมชาติ
4. ใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซฯ
สำหรับทานผูอานหลายทานที่ยังไมทราบความเปนมาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC) กาซไลนฉบับนี้ขอแนะนำ
ความเปนมาและอำนาจหนาที่ของหนวยงานนี้พอสังเขปดังนี้
ประวัติความเปนมาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
แผนแม บ ทการปฏิ รู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ ห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ 1
กันยายน 2541 นั้น ในสาขาพลังงาน นอกจากจะไดกำหนดแนวทางการปรับโครงสราง
กิจการไฟฟา และกาซธรรมชาติแลว ยังไดกำหนดวามีความจำเปนที่ จะตองวางกรอบการ
กำกับดูแลกิจการพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเปนอิสระในการดำเนินงาน เพื่อ
สรางความเสมอภาคในการแขงขัน โดยใหมีการจัดตั้งองคกรกำกับดูแลอิสระ สาขาพลังงาน
ขึ้น เปนหนวยงานอิสระเพื่อรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลกิจการพลังงานในอนาคต
ตอมาคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2542 ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดตั้ง
องคกรกำกับดูแลอิสระ ตามมติคณะกรรมการกำกับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) โดยใน
สาขาพลังงานเห็นชอบให สพช. และกระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการยกรางกฎหมายจัดตั้งองคกรกำกับดูแลใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว และเพื่อดำเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต โพธิวิหค) ไดมีคำสั่งแตงตั้ง
คณะทำงานยกรางกฎหมาย จัดตั้งองคกรกำกับดูแลอิสระสาขาพลังงานเพื่อดำเนินการยกรางกฎหมายใหแลวเสร็จตามกำหนด
คณะทำงานยกรางกฎหมายจัดตั้งองคกรกำกับดูแลอิสระสาขาพลังงาน ไดดำเนินการยกรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน โดย
ใชกรอบแนวทางในการจัดตั้งองคกรกำกับดูแลฯ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กนร. และคณะรัฐมนตรี แนวทางการปรับโครงสราง
กิจการกาซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว ที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ
2542 และขอเสนอการปรับโครงสรางกิจการไฟฟา และการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟา
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๑. กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติประกอบ
กิจการพลังงานภายใตกรอบนโยบายของรัฐ
๒. ออกประกาศกำหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน และเสนอการตราพระราช
กฤษฎีกาเพื่อกำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ไดรับการยกเวน ไมตองขอใบอนุญาต
๓. กำหนดมาตรการเพื่อใหเกิดความมั่นคงและเชื่อถือไดของระบบไฟฟา
๔. กำหนดระเบียบและหลักเกณฑในการจัดหาไฟฟา และการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟา
รวมทั้งกำกับดูแลขั้นตอนการคัดเลือกใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย
๕. เสนอความเห็นตอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา แผนการลงทุนในกิจการไฟฟา แผนการจัดหากาซ
ธรรมชาติ และแผนการขยายระบบโครงขายพลังงานเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ (๓)
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มาตราฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS)

ในชวงนี้หลาย ๆ ทานคงไดยินคำวา IFRS กันบอยๆ จนสงสัยวา IFRS คืออะไร ทำไมหนอสาวๆ บัญชี
หรือตามหนังสือพิมพ บทความตางๆ ถึงไดพูดถึง IFRS กัน กาซไลนจึงขอแนะนำใหรูจักกับ IFRS

IFRS คืออะไร
IFRS
ย อ มาจาก
International Financial Reporting
Standards เปนมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ โดย
องค ก รที่ อ อกมาตรฐานนี้ คื อ
International Accounting
Standard Board (IASB) เปน
มาตรฐานที่ยอมรับกันในมากกวา
120 ประเทศทั่วโลก เพื่อใหเปน
หลักการสากลที่สรางแนวทางของการทำ
บั ญ ชี แ ละการรายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ต า ง ๆ ให เ ป น
มาตรฐานแบบเดียวกันทั่วโลก
IFRS เป น มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ ก ำหนดเป น หลั ก การ
(PRINCIPLE-BASED STANDARDS) ทำใหตองใชการวิเคราะห
ตีความ และตัดสินใจมากขึ้น แต IFRS ก็มีสวนชวยใหทั่วโลกมี
ภาษาบัญชีเดียวกัน ประเทศที่ใช IFRS สวนใหญคือประเทศยุโรป
เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอรแลนด สเปน และ
ประเทศเพื่อนบาน เชน ฮองกง ออสเตรเลีย
กำเนิด IFRS
เนื่ อ งจากประเทศไทยยั ง ไม มี
มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ เ ป น รู ป แบบ
เดียวกันอันเปนมาตรฐานสากลของโลก
ดั ง จะเห็ น ได จากการที่ ส หรั ฐ อเมริ กา
ใชระบบมาตรฐานการบัญชีที่ตนเอง
พั ฒ นาขึ้ น มา ที่ เ รี ย กว า GSSP
(Generally Accepted Accounting
Principles) ในขณะที่ทางยุ โ รปใช
มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ เ รี ย กว า
IAS
(International Accounting Standard) สำหรับประเทศไทยเริ่มตน
การจั ด ทำบั ญ ชี จ ากระบบมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ ส อดคล อ งกั บ
GAAP และได มี การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งมาโดยตลอดเพื่ อ ให
สอดคลองกับ IAS
และเพื่อใหมาตรฐานทุกอยางรวมกันเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วโลก ดังนั้น IASB (International Accounting Standard
Board) หรือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีสากลจึงไดมีความ
พยายามที่จะกำหนดมาตรฐานการบัญชีใหเปนรูปแบบเดียวกัน
เพื่อใชเปนหลักสากลทั่วโลก (International Financial Reporting
Standards : IFRS) โดยพัฒนาและออกกฎระเบียบการลงบันทึก
บัญชีใหมเพื่อใหโลกมีภาษาบัญชีแบบเดียวกัน

ประโยชนของ IFRS หรือการมีมาตรฐาน
การบัญชีแบบเดียวกันทั่วโลก
l จะทำใหขอ
 มูลงบการเงินมีความชัดเจน โปรงใสมากขึน้ ทำให
การวิเคราะห ประเมิน และเปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัท
เปนไปอยางถูกตองสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำใหบริษัท มีโอกาส
และสามารถระดมทุนขามประเทศ (Cross - border listing and
fund raising) ไดงายขึ้น
l มีตนทุนที่ต่ำลง (Lower Cost)
l ผู ถื อ หุ น และผู ก ำกั บ ดู แ ลได รั บ ข อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ถู ก ต อ ง
ซึ่งการที่ทั่วโลกมี GlobalAccounting/Accountability Framework
จะทำใหการไหลเขาออกของเงินทุนระหวางประเทศมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น
ทำไมคนไทยตองสนใจ IFRS ?
เนื่ อ งจากการลงทุ น
ระหว า งประเทศมี บ ทบาท
สำคัญในการพัฒนาตลาดทุน
ของประเทศไทย หนวยงาน
กำกั บ ดู แ ลจึ ง ผลั ก ดั น ให ใ ช
IFRS ในการจัดทำรายงานทาง
เงิ น ให เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น
เพื่ อ ช ว ยให นั ก ลงทุ น สามารถเปรี ย บเที ย บข อ มู ล ของบริ ษั ท ใน
ประเทศตาง ๆ ได สรางความเชื่อมั่นและสงเสริมใหมีการลงทุน
ระหวางประเทศมากขึ้น อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยตอไป
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ไดเริม่ ปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีไทยใหสอดคลองกับ IFRS โดยทยอยประกาศบังคับใช
แลวถึง 39 ฉบับ และยังมีการตีความมาตรฐานอีกกวา 28 ฉบับ
และในวันที่ 1 มกราคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) มีแผนใหบริษัทที่อยูใน SET
50 เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงตาม IFRS อีกดวย
SET 50 คืออะไร
คือ หุนสามัญ 50 ตัวที่มีมูลคาตามราคาตลาดสูง การ
ซื้อขายมีสภาพคลองสูงอยางสม่ำเสมอ และมีสัดสวนผูถือหุน
รายยอยผานเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด
โดยหุนที่ถูกคัดเลือกใหเขามาอยูในกลุม SET 50 นั้นจะถือได
วาเปนตัวแทนของมูลคาหุนสามัญสวนใหญในตลาด และยัง
เปนตัวแทนของปริมาณการซือ้ ขายทัง้ หมดในตลาดหลักทรัพย
ไดอีกดวย
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มุมสุขภาพ

ที่มา : ขอมูลจาก สำนักโรคติดตอทั่วไป
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โรคพิษสุนัขบา (Rabies)
คนไทยมี ค วามผู ก พั น และเลี้ ย งสุ นั ข กั น มาก เรื่ อ งสุ นั ข กั ด คน จึ ง เป น ป ญ หาสาธารณสุ ข
มานาน ถึงเวลาแลวที่ทุกคนตองหันมาเอาใจใส เพราะนอกจากการบาดเจ็บ พิการ ยังมีความ
สูญเสียในชีวิตเพิ่มขึ้น ทั้งจากบาดแผลที่ถูกกัดโดยตรงหรือจากโรคพิษสุนัขบา

โรคพิษสุนัขบา

หรือที่รูจักกันตามอาการที่เกิดวา โรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อ อาร เอ็นเอ ไวรัสชื่อเรบี่สไวรัส (Rabies Virus) มีรูปรางคลายกระสุนปน เมื่อ
เชื้อนี้เขาสูรางกายคนหรือสัตว แลวจะเดินทางไปตามเสนประสาทเขาสู
สมอง ที่สำคัญเมื่อเกิดอาการขึ้นแลว ยังไมสามารถรักษาใหหายได ตอง
เสียชีวิตทุกรายจึงจัดเปนโรครายแรงชนิดหนึ่ง
ไมไดเกิดกับสุนัขเทานั้น

ชื่อของโรคทำใหเขาใจกันผิดคิดวาโรคนี้เกิด
กับสุนัขเทานั้น แทที่จริงแลวโรคนี้เกิดกับสัตวเลือด
อุนดวย โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงลูกดวยนำทุกชนิด เชน แมว ชะนี ลิง กระรอก
กระแต หนู แมแตสัตวเศรษฐกิจอยาง วัว ควาย แพะ ก็จะพบในตัวที่มี
ประวัติเคยถูกสุนัขบากัดมากอน และสัตวปาอีกหลายชนิดก็เปนได ในเมือง
ไทยพบวา สุนัขเปนตัวแพรเชื้อที่สำคัญมากที่สุดรองลงมา คือ แมว
การติดตอ

สุ นั ข และแมวที่ ป ว ยด ว ยโรคพิ ษ สุ นั ข บ า สามารถแพร เ ชื้ อ ได ท าง
น้ำลาย เพราะเชื้อจะออกมาในน้ำลายเปนระยะตั้งแต 1-7 วัน กอนแสดง
อาการจนกระทั่งตาย คนเราจะติดเชื้อนี้ก็ตอเมื่อ
l ถูกสัตวที่เปนโรคนี้กัดหรือขวน
l ถู ก สั ต ว ที่ เ ป น โรคนี้ เ ลี ย หรื อ น้ ำ ลายสั ต ว ก ระเด็ น เข า แผลรอยขี ด
ขวน หรือเยื่อเมือกบุตา จมูก ปาก ถาน้ำลายถูกผิวหนังปกติ ไมมีรอยขวน
หรือบาดแผล ไมมีโอกาสติดโรค
l การติดตอโดยการหายใจ มีโอกาสนอยมาก ยกเวนมีจำนวนไวรัส
ในอากาศเปนจำนวนมาก เชน ในถ้ำคางคาว
l การติดตอโดยการกินเกิดขึน
้ ไดยาก ไมเคยมีรายงานตามธรรมชาติ
เชนเดียวกับการติดตอจากคนไปสูคน ในธรรมชาติก็ไมเคยมีรายงานเชนกัน
อาการที่พบในสัตว

l ระยะเริ่มแรก : มีอาการประมาณ 2 - 3 วัน โดย
สุนัขจะมีอารมณและอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เริ่มมีไข
เล็กนอย มานตาขยายกวางกวาปกติ การตอบสนองตอ
แสงของตาลดลง กินขาวกินน้ำนอยลง ลักษณะการเคี้ยวหรือกลืนผิดปกติ
l ระยะตื่นเตน : เริ่มมีอาการทางประสาท สุนัขจะกระวนกระวาย
ตื่นเตน หงุดหงิด ไมอยูนิ่ง กัดแทะสิ่งของ สิ่งแปลกปลอม กัดทุกสิ่งไม
เลือกหนา ถากักขังหรือลามไว จะกัดกรงหรือโซจนเลือดกบ
ปากโดยไมเจ็บปวด เสียงเหาหอนจะเปลี่ยนไป ตัวแข็ง บาง
ตัวลมลงชักกระตุก
l ระยะอัมพาต : สุนัขจะมีคางหอยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำหอยออก
นอกปาก น้ำลายไหล และไมสามารถใชลิ้นไดเลย สุนัขอาจแสดงอาการ
ขยอกหรือขยอนคลายมีอะไรอยูในลำคอ ขาออนเปลี้ยทรงตัวไมได ลมลง
แลวลุกไมได อัมพาตขึ้นทั้งตัวอยางรวดเร็วและตายในที่สุด (ไมเกิน 10 วัน
หรือภายใน 10 วันหลังแสดงอาการ)
แมว : อาการคลายสุนัขแตไมชัดเจน และพบอาการแบบดุรายมาก
กวาแบบซึม
โค กระบือ : อาการตื่นเตน กระสับกระสาย เดินโซเซ มักมีอาการ
คลายมีอะไรติดคอ น้ำลายไหลยืด ทองอืดปอง อัมพาต และตาย

12

กา ซไลน Gaslin e

ระยะฟกตัวของโรค

ระยะเวลาตัง้ แตเชือ้ เขารางกายจนกระทัง่ เกิดอาการ บางรายอาจนาน
เกิน 1 ป บางรายอาจเร็วเพียง 4 วัน แตโดยเฉลี่ย 3 สัปดาหถึง 4 เดือน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
1. จำนวนเชื้อที่เขาไป (บาดแผลใหญ ลึกหรือมีหลายแผล มีโอกาส
ที่เชื้อจะเขาไปไดมาก
2. ตำแหนงที่เชื้อเขาไป (ถาอยูใกลสมองมาก เชื้อก็จะเดินทางไปถึง
สมองไดเร็วหรืออยูในที่มีปลายประสาทมาก เชน มือหรือเทา เชื้อก็จะเขาสู
ระบบประสาทไดงาย)
3. อายุคนที่ถูกกัด (เด็กและคนชราจะมีความตานทานของโรคต่ำ
กวาคนหนุมสาว)
4. สายพันธุของเชื้อ ถาเปนสายพันธุจากสัตวปา จะมีอาการรุนแรง
กวาสายพันธุจากสุนัข
อาการที่พบในคน

อาการเริ่มแรกของผูปวยจะมีไขต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร ออนเพลีย
ตอมามีอาการคัน มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด แสบ ๆ รอน ๆ แลวลาม
ไปสวนอื่น ตอมากระสับกระสาย กลัวแสง กลัวลม ไมชอบเสียงดัง เพอเจอ
หลุกหลิก กระวนกระวาย หนาวสั่น ตามักเบิกโพลงบอย ๆ มีอาการกลืน
ลำบากโดยเฉพาะอยางยิ่งของเหลว จะเกิดอาการปวดเกร็งทำใหไมอยาก
ดื่มน้ำ มีอาการกลัวน้ำ ไมอยากกลืนแมกระทั่งน้ำลาย จึงทำใหน้ำลายไหล
บางคนปวดทองนอยและขา คนไขเพศชายบางรายมีน้ำอสุจิไหลออกมาโดย
ไมรูตัว กลามเนื้อกระตุก แนนหนาอก หายใจไมออกหรืออาจชักเกร็ง
อัมพาต หมดสติและตายในที่สุด
เมื่อถูกสุนัขกัดทำอยางไร

ถาถูกสุนัขบา หรือสงสัยวาบากัด ขวน หรือ
เลียตามบาดแผล ใหรีบปฏิบัติ ดังนี้
1. รีบลางแผลใหเร็วทีส่ ดุ ดวยสบูแ ละน้ำสะอาด
หลาย ๆ ครัง้ แลวเช็ดแผลใหแหง ใสยาฆาเชื้อ เชน
โพวิโดนไอโอดีน ถาไมมีอาจใชแอลกอฮอล 70%
หรือทิงเจอรไอโอดีน หรือยาฆาเชื้ออื่น ๆ แทน
2. ไปพบแพทยเพื่อรับการปองกันรักษาที่ถูก
ตอง ถามีความเสี่ยงตอโรคพิษสุนัขบา แพทยจะฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาให โดยฉีดวัคซีนเพียง 5 เข็ม (ไมตองฉีดรอบ
สะดือเหมือนแตกอน) ฉีดไดทั้งในเด็กและสตรีมีครรภ
3. ตองจดจำลักษณะและสังเกตอาการสัตวที่กัด รวมทั้งติดตามหา
เจาของเพื่อถามประวัติการฉีดวัคซีน
สถานที่ปรึกษาปญหาโรคพิษสุนัขบา
l
l
l

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ โทร. 0 2252 0161-4

l
l
l
l

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และปศุสัตวจังหวัด
โรงพยาบาลทุกแหง
ศูนยสาธารณสุขชุมชนหรือสถานีอนามัย
คณะสัตวแพทย คณะแพทยศาสตรทุกมหาวิทยาลัย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โทร. 0 2590 3000
กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพฯ
โทร. 0 2653 4444 ตอ 4114-6

ชญานิน อารมณรัตน
สวนพัฒนาตลาดและขายกาซอุตสาหกรรม

ธรรมะพักใจ

อายตนะ : ที่ตั้งของว�ปสสนาเพื่อใหเกิดปญญา

ธรรมะพักใจ ใน ๒ ฉบับที่ผานมาไดเลาถึงการไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แหง อันเปนสถานที่ที่ทำใหเราไดรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อีกทั้งเรายังไดพิจารณาถึง การประสูติ การตรัสรู การ
แสดงพระธรรมเทศนา และการเสด็จดับขันธ ปรินิพพาน ของพระองค ซึ่งควรนำมาพิจารณาใหเกิดปญญาของตนวา
ควรประพฤติปฏิบัติตนอยางไรใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง และตอผูอื่น ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ธรรมะพั ก ใจในฉบั บ นี้ จึ ง ขอนำ
เสนอการพิ จ ารณาอายตนะ ซึ่ ง เป น
การตั้งสติพิจารณาปจจุบันธรรม โดย
ก อ นอื่ น ขออธิ บ ายคำว า อายตนะ
กอน คำวา อายตนะ มีความหมาย
วา ที่เชื่อมตอใหเกิดความรู แบง
เป น อายตนะภายใน ๖ และ
อายตนะภายนอก ๖ คู กั น
อายตนะภายใน ๖ ไดแก ตา หู
จมู ก ลิ้ น กาย และใจ ส ว น
อายตนะภายนอก ๖ ไดแก รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่มาถูกตองกาย)
และธรรมารมณ (อารมณที่เกิดกับใจ) อายตนะภายใน และอายตนะ
ภายนอกนี้ เปนของคูกัน คือ ตาคูกับรูป หูคูกับเสียง จมูกคูกับกลิ่น
ลิ้นคูกับรส กายคูกับโผฏฐัพพะ และใจคูกับธรรมารมณ
อายตนะภายใน เราเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทวาร (ตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ) ทวารนี้ แปลวา ประตู เปนชองทางของจิตที่ออกรับ
อารมณ คือ เรื่องราวตางๆ เชน ตาประจวบกับรูป ก็คือการมองเห็น
สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน มองเห็นบานเรือนตางๆ เราก็รูวาเปนบาน
เรือน บานเรือนที่เปนระเบียบเรียบรอย ตกแตงสวยงาม เมื่อมองเห็น
แลว จิตก็คิดไปวาบานนี้มีความนาอยูอาศัย อยากมีบานที่สวยงาม
อยางนี้บาง หรือถาเราไปเห็นบานเรือนที่สกปรก ไมเปนระเบียบ จิต
ของเราก็คิดอีกวาไมนาอยูอาศัย กลัววาจะมีสัตวที่เปนอันตรายอยูใน
บานนั้น คิดไปตางๆ นาๆ เกิดเปนอารมณขึ้นกอใหเกิดความฟุงซาน
รำคาญใจ เปนตน วิธีที่เราจะสกัดกั้นความคิดฟุงซาน ก็คือ ใหใชสติ
กำหนดรูเพียงเทานั้นวา เราเห็นบาน ไมตองมีความคิดเพิ่มเติมเปน
อารมณตางๆ ที่เปนเครื่องปรุงแตงจิต วาอยากมี อยากได หรือไม
อยากมี ไมอยากได สำหรับอายตนะภายในและอายตนะภายนอกที่
ประจวบกันอยางอื่น เชน หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับ
โผฏฐัพพะ และใจกับธรรมารมณ เราก็สามารถพิจารณาไดอยางเดียวกัน

การเรียกอารมณ ทีเ่ กิดโดยอายตนะภายในและอายตนะภายนอก
ประจวบกัน เราสามารถเรียกไดวา
l
l
l
l
l
l

รูปที่เขาทางทวารตา ก็เรียกวา รูปารมณ
เสียงที่เขาทางทวารหู ก็เรียกวา สัททารมณ
กลิ่นที่เขาทางทวารจมูก ก็เรียกวา คันธารมณ
รสที่เขาทางชิวหาทวาร(ทวารลิ้น) ก็เรียกวา รสารมณ
โผฏฐัพพะที่เขาทางกายทวาร ก็เรียกวา โผฏฐัพพารมณ
ธรรมารมณที่เขาทางมโนทวาร ก็เรียกวา ธัมมารมณ

นอกจากนีอ้ ายตนะภายใน
ทั้ง ๖ หรือ ทวาร ๖ นี้ เรายัง
เรียกวาเปนอินทรียอีกดวย คำ
วาอินทรีย แปลวาเปนใหญ คือ
ตาเป น ใหญ ใ นทางเห็ น รู ป หู
เปนใหญในทางไดยินเสียง จมูก
เปนใหญในทางไดกลิ่น ลิ้นเปน
ใหญในทางรับรส กายเปนใหญในทางรับโผฎฐัพพะ และใจเปนใหญใน
ทางรับธรรมารมณ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสั่งสอนใหมี
อินทรียสังวร คือสำรวมในอินทรียตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยที่
เมื่อเห็นอะไร ไดยินอะไร เปนตน ก็ไมยึดถือสิ่งเหลานั้นทั้งหมดหรือ
บางสวน ไมมีความยินดียินราย เพราะเมื่อยึดถือ หรือเกิดความยินดี
ความยินราย บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมไหลเขาสูจิต สิ่งที่เราควร
ทำก็คือไมยึดถือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ไดยิน เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็ยอมตกอยู
แคตา แคหู ในภายนอกเทานั้น ไมไหลเขาสูจิตใจ
ความสำรวมนี้ก็คือตัวสติ เพราะฉะนั้น สติจึงเปนเหมือนอยาง
นายประตู ที่จะรับ หรือไมรับบุคคลที่เขาประตู ถาเปนผูรายก็ไมรับให
เขา ถาเปนผูดี เปนญาติ มิตรสหาย ผูที่นำความดีเขามาก็รับ
เพราะฉะนั้น เมื่อดูขางนอกเขามา จึงยอมปรากฏวา อายตนะ
ภายในทั้ง ๖ หรือทวารทั้ง ๖ นี้มีเรื่องอยูเปนอันมาก ตาก็ตองการจะดู
ตางๆ ในสิ่งที่อยากจะดู หูก็อยากจะฟงตางๆ ในสิ่งที่อยากจะฟง จมูกก็
อยากที่จะไดทราบกลิ่นตางๆ ที่อยากจะได ลิ้นก็อยากจะไดทราบรส
ตางๆ ที่อยากจะทราบ กายก็อยากที่จะถูกตองสิ่งตางๆ ที่อยากจะถูก
ตอง มโนคือใจก็อยากที่จะคิดเรื่องตางๆ ที่อยากจะคิด ก็คืออาศัยกิเลส
เหลานี้ กองราคะ โทสะ โมหะ หรือวากองตัณหาความดิ้นรนทะยาน
อยากก็เกิดขึ้น เพราะวาทำใหใจเกิดดิ้นรนทะยานไปทั้งนั้น ซึ่งเปน
ลักษณะของตัณหา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัสสอน ใหมคี วามสำรวม
อินทรีย ใหมีสติ พรอมทั้งมีปญญากำหนดรู วาอาการที่เปนเชนนั้น ก็
เหมือนอยางบุคคลที่ตกลงไปสูกระแสน้ำ และก็พอใจเสียดวยในกระแส
น้ำนั้น พอใจที่จะลอยคอที่จะวายน้ำเลนอยูในกระแสน้ำนั้น และก็ตรัส
เปรียบเทียบเอาไววา กระแสน้ำที่คนตกลงไปนั้น หรือที่คนกระโดดลง
ไปนั้น ก็คือกระแสตัณหา คือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยาก และคนก็
มีอาการที่ชอบใจพอใจสนุกสนาน เพลิดเพลินที่จะลอยคอ ที่จะวายเลน
อยูในกระแสนั้นดวย พระองคจึงไดตรัสเตือนใหบุคคลไดมีสติรูวาตน
กำลังวายน้ำอยูในกระแสน้ำนั้น แลวก็เกิดปญญาในการที่จะนำตนเอง
ออกจากกระแสน้ำนั้น เพื่อประโยชนทั้งตอตนเอง และตอผูอื่นได
อางอิง : เทปธรรมอบรมจิตของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร
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กินเที่ยวตามแนวทอฯ

เรียบเรียงโดย :
กิตติพล นอยอนุสนธิกูล

เสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว พาเจาตัวเล็กไปเปน “เด็กเลี้ยงแกะ”

สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน เริ่มประเดิมฉบับแรกของป 2553 ดวยการเปดคอลัมนใหม กินเที่ยวตามแนวทอฯ ซึ่งเปนผลมา
จากการสำรวจความพึงพอใจในปที่ผานมา โดยในฉบับนี้ ขอเริ่มกันที่ พื้นที่เขตปฏิบัติการระบบทอ เขต 5 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
จ.ราชบุรี จ.นครปฐม ดวยกิจกรรม สนุกๆ อยาง การเลี้ยงแกะ ที่ อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

หากยอนเวลากลับไปสิบป นอยคนนักที่จะรูจัก สวนผึ้ง แต
สิ่งที่ทำใหสวนผึ้งเปนอยางทุกวันนี้ มีจุดเริ่มตนมาจากคนราชบุรี
คนหนึ่งซึ่งอยากจะสรางบานพักเพื่อพักผอนในวันหยุดจากการทำ
ธุรกิจสวนตัว จึงไดตัดสินใจสรางบานพักหลังแรกขึ้น เมื่อแปดป
กอนในสไตลเมดิเตอรเรเนียนมีลักษณะเปนบานปูนที่มีผนังหอง
หนา 2 ชั้น และชองวางระหวางกลางมีการเติมดินเพื่อชวยลด
ความรอนจากภายนอกและยังชวยประหยัดพลังงานไดอีกดวย
จากนั้ น กลุ ม เพื่ อ นๆ จึ ง ได เ ข า มาพั ก อย า งต อ เนื่ อ งจนเป น แรง
บันดาลใจในการทำรีสอรทเล็กๆแหงหนึ่งขึ้นมาทามกลางหุบเขา
ในนาม Scenery Resort&Farm ปจจุบันมีบานพักทั้งหมด 10
หลัง
จากความชอบสวนตัวที่ตองการเลี้ยงสัตว มาเดินเลนบนทุง
หญาโลงๆ และอยากเลี้ยงสัตวชนิดที่แตกตางจากที่คนอื่นเลี้ยงกัน
จึงทดลองเลี้ยงแกะขึ้น โดยติดตอขอซื้อจากกรมปศุสัตวซึ่งไดมี
การทดลองและปรั บ ปรุ งพั น ธุแ กะให เ หมาะสมกั บประเทศไทย
ประมาณ 10 ตั ว ก อ นจะมี ก ารซื้ อ เพิ่ ม เติ ม จนป จ จุ บั น มี แ กะ
ประมาณ 60 ตัว ซึ่งทั้งหมดเปนแกะพันธุคอรลิเดล คือพันธุเนื้อ
ผสมกับพันธุขน โดยพอพันธุมาจากนิวซีแลนด อาหารแกะมีทั้ง
อาหารเม็ด อาหารเสริมและหญา สำหรับหญาที่แกะกินนั้นมีอยู

หลายชนิด ปจจุบันที่ใชเลี้ยงแกะมีอยู 4 ชนิด คือ หญารูซี่ หญา
เนเปย หญากินนี และใบปอกะสา ชวงเวลาในการใหอาหารและ
เยี่ยมชมแกะแบงเปน 2 ชวง คือ ชวงของวันธรรมดาคือ จันทร ศุกร เปดบริการตั้งแตเวลา 10.00 - 18.00 น. สวนวันเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เปดตั้งแตเวลา 9.00 - 18.00 น.
กิจกรรมการใหอาหารแกะ จะเปดใหบุคคลภายนอกเขามา
สัมผัส โดยเสียคาใชจายคนละ 40 บาทพรอมหญา 1 กำ หากซื้อ
เพิ่มก็เพียงกำละ 20 บาทเทานั้น ปจจุบันกิจกรรมนี้เริ่มไดรับ
ความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหากมาเปนครอบครัว
เด็กๆจะสนุกกับการใหอาหาร และการถายภาพรวมกับแกะ ทำให
เห็นถึงรอยยิ้มของเด็กๆ (รวมถึงของผูใหญบางคน) เนื่องจาก
บริเวณดังกลาวเปนเขตปลอดเชื้อ จึงตองทำการเช็ดมือดวยผาที่
ฆาเชื้อกอน เพื่อปองกันการติดเชื้อระหวางคนกับแกะ
ขอขอบคุณ :
The Scenery Resort & Farm ที่เอื้อเฟอสถานที่
Tel. 08-1000-7070 www.sceneryresort.com

ªÇ¹ªÔÁ ÃÔÁ·Ò§

พื้นที่ อ.สวนผึ้ง อาจจะหารานอาหารยากสักหนอย
แตที่อยากแนะนำ คือ ครัวตะนาวศรี คอนขางจะไกลสักหนอย
เพราะอยูสุดเขตชายแดนไทย-พมา
เมนูเด็ด : ไดแก เมี่ยงเสวย ปลาชอนทอดยำ ไกคั่วเกลือ ฯลฯ

คำถามรวมสนุกกับกาซไลน
คำถาม : กาซไลนฉบับที่ 78 ป 2553 ฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับที่แลวอยางไร
คำตอบ : ...................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล ......................................................บริษัท..............................................................................
ที่อยูที่จัดสง.................................................................................โทรศัพท..................................................
กรุณาสงคำตอบตามชิ้นสวนนี้มาที่โทรสารหมายเลข 0 2537 3257 หรือ 0 2537 3289 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 โดยกาซไลนจะทำการ
จับรางวัลบัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลคา 300 บาท จำนวน 15 รางวัล ใหกับผูโชคดีและจัดสงใหตามที่อยูที่จัดสง
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ภาณุมาศ หาดทรายทอง
สวนบริการลูกคากาซฯ

บริิการลูกคา

การปรับปรุงคุณภาพกาซ ตอนที่ 8 : คำถามจากลูกคา

จากโครงการปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติฝงตะวันออก ในป 2553 หรือ C-Day ครั้งที่ 2 ที่ ปตท. ไดสื่อความให
ทราบอยางตอเนื่อง มาในกาซไลนฉบับนี้ยังคงเปนการรวบรวมคำถามจากลูกคาที่ไดสอบถามเขามา หรือเปนคำถามที่มัก
จะพบบอยๆ ระหวางที่ทีมงาน ปตท. เขาไปชี้แจงที่โรงงานของทาน

คำถาม : ไดทราบขาวการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ จากกาซไลนฉบับกอนหนา และหนังสือแจงจาก ปตท. จึงอยากทราบ
วา ปตท. จะเลื่อนวันเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ ไปเปนเมื่อใด
คำตอบ : การกำหนดวันเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ จะเปนวันใดนั้น ตองดูความคืบหนาของโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 จังหวัดระยอง
วาจะสามารถเดินหนาโครงการตอไดเมื่อใด และตองรอใหผูใชกาซฯทุกกลุมพิจารณารวมกันอีกครั้ง โดยถาจะใหวันเปลี่ยนคุณภาพ
กาซฯ ตรงกับชวงวันหยุดยาว ซึ่งมองวาโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงมีการหยุดการผลิต และความตองการใชไฟฟาของประเทศ
ลดลง ทำใหความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่ำกวาชวงที่โรงงานเดินการผลิตเต็มที่ วันเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ ก็อาจจะกำหนดใหชวง
วันอาสาฬหบูชา/เขาพรรษา (26-27 ก.ค. 53) หรือชวงปใหม (31ธ.ค.-1 ม.ค. 54) เปนตน
คำถาม : ปตท. เขามาชี้แจงเรื่องโครงการปรับปรุงคุณภาพกาซฯ ที่โรงงานเมื่อปที่แลว และขอขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใชกาซฯ ไป แต
โรงงานยังไมไดรับการยืนยันจาก ปตท. วา เครื่องจักรหรือหัว Burner นั้นสามารถใชกาซฯคุณภาพใหมไดหรือไม หรือจะตองเปลี่ยน
อุปกรณอะไรบาง
คำตอบ : ยังคงมีหลายบริษทั ฯ ทีเ่ ขาใจวา ปตท. จะชวยตรวจสอบ และยืนยันใหกบั โรงงานวาเครือ่ งจักรทีใ่ ชงานอยูน นั้ สามารถใชกบั คุณภาพกาซฯ
ใหมไดหรือไม ผมจึงขอทำความเขาใจใหทานทราบอีกครั้งวา การตรวจสอบเครื่องจักรหรือหัว Burner ที่เหมาะสมและจะไดขอมูลที่
ถูกตอง ควรสอบถามไปยังผูผลิต หรือผูแทนจำหนายอุปกรณที่ทานใชอยู ที่แนะนำเชนนี้เพราะผูผลิตหรือผูแทนจำหนายอุปกรณ
เหลานั้น จะมีขอมูลที่ใชในการออกแบบ เชน
l รายละเอียดของระบบจายเชื้อเพลิง เชน แรงดันกาซ และ
อากาศกอนเขาหัว Burner ซึ่งจะเปนตัวกำหนดปริมาณพลังงานที่
เขาไปที่หัว Burner วิธีการควบคุมเปนแบบไหน (Manual หรือ
Automatic Control)
l หองเผาไหม เชน ขนาดของหองเผาไหม ถาเปน Open
Flame จะมีระยะหางของเปลวไฟกับ Product เทาไหร
l ขีดจำกัดตางๆ ของอุปกรณ หรือกระบวนการผลิต เชน
การใชงานบางอยางตองการการเผาไหมลักษณะ Oxidation หรือไมก็
Reduction

ตัวอยางความสัมพันธระหวางแรงดันกับอัตราการไหลของกาซ
l รายละเอียดของระบบความปลอดภัย เชน การตั้งคาการ
ทำงานของ High/Low Pressure Switch , Flame Failure Device
หรือขนาด Orifice ที่ใชควบคุม Flow

รายละเอียดของ Burner เชน ชนิดของ Burner รูป
ลักษณะของเปลวไฟที่ได(ขนาดความยาวของเปลว) เชื้อเพลิง และ
คุณภาพเชื้อเพลิงที่ใชได อุณหภูมิความรอนที่ได รวมถึงคา Emission
ตางๆ เชน Excess Oxygen , CO, NOx
l

สวน ปตท. ในฐานะผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับโรงงาน คงจะ
ไม ท ราบรายละเอี ย ดทั้ ง หมดที่ ใ ช ใ นการออกแบบเครื่ อ งจั ก รดี เ ท า
ผูผลิตฯ และโรงงานในฐานะผูใชงานที่เขาใจกลไกการทำงานและวิธี
การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานของตน สิ่งที่ ปตท. จะ
ใหความชวยเหลือคือขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพกาซฯที่โรงงานใช และ
หลักการทางทฤษฎี เกี่ยวกับการเผาไหม และการใชงานเชื้อเพลิง
กาซฯ (Natural Gas Combustion และ Utilization) ซึ่งจะบอกวาผล
ที่จะเกิดขึ้นจากกาซฯคุณภาพใหมจะเปนอยางไร มีความเสี่ยงอะไร
บางที่โรงงานตองระวัง
ซึ่งขอมูลที่โรงงานใหไวกับ ปตท. และมีสวนชวยในการประเมิน
วิเคราะหความเสี่ยง เชน กรณีที่ไมสามารถติดตอผูผลิตได (ไมทราบ
วาเครื่องจักรใชงานไดหรือไม) ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาขึ้นได จึง
ตองมีแผนรองรับเชนใหมีการเฝาระวังในชวงเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ มี
ทีม Standby เพื่อคอยชวยแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น (ขอแนะนำสำหรับ
หลักในการประเมินความเสี่ยง และการจัดทำแผนรองรับไดเคยนำลง
ในกาซไลนฉบับที่ 77)
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ถามมา-ตอบไป

สวนบริการลูกคากาซฯ

Question & Answer

ถามมา-ตอบไป ฉบับเริ่มตนป 2010 นี้ ขอตอบคำถามของลูกคาทีไ่ ดรับมาจาก
ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกคากาซฯ ในป 2009 ซึ่งหนึ่งในคำถามที่มีลูกคากาซฯ
สอบถามเข า มาได แ ก เรื่ อ งของช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ปตท.ในเรื่ อ งต า ง ๆ
(Communication Channel System) ทั้งนี้ไดมีการแบงความรับผิดชอบงานในสวนตางๆ
กาซไลนฉบับนี้จึงขอชี้แจงและทบทวนชองทางการติดตอกับ ปตท. ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

Q : ลูกคาโรงไฟฟาและลูกคากาซฯอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟาใชเอง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถติดตอตลอด 24 ชั่วโมง ไดที่
หนวยงานใด
A : ศูนยควบคุมระบบทอสงกาซ (Gas Control) จังหวัดชลบุรี โทรศัพท 1540 หรือ 0-3827-4397, 0-3827-4399, 08-1295-8895
Q : สำหรับลูกคากาซฯอุตสาหกรรม หากเกิดปญหาตางๆ จากการใชกาซธรรมชาติในโรงงาน หรือตองการติดตอสอบถามใน
เรื่องใบแจงหนี้ (Billing) สามารถติดตอที่ชองทางใด
A : ลูกคากาซฯโรงงานอุตสาหกรรมสามารถติดตอไดที่สวนบริการลูกคากาซฯ ฝายตลาดทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติโทรศัพท

0-2537-3235-9 โทรสาร 0-2537-3257 หรือทีม Inplant service ที่ดูแลโรงงานของทาน โดยทานสามารถดูรายละเอียดการ
ติดตอการใหบริการตาง ๆ ของสวนบริการลูกคากาซฯ ไดที่ www.pttplc.com

Q : สำหรับลูกคากาซฯโรงไฟฟา หากเกิดปญหาตางๆ ที่เกิดจากการใชกาซธรรมชาติ สามารถติดตอที่ชองทางใด
A : ลู ก ค า ก า ซฯโรงไฟฟ า สามารถติ ด ต อ ได ที่ ศู น ย บ ริ ก ารลู ก ค า ตลาดค า ส ง ก า ซธรรมชาติ โทรศั พ ท 0-2537-3297 โทรสาร

0-2537-3220

Q : หากลูกคากาซฯอุตสาหกรรม มีความประสงคติดตอกับเจาหนาที่เขตปฏิบัติการของ ปตท. ในการแจงความประสงคตางๆ
อาทิเชน ตองการแผน PM (Preventive Maintenance) รายป แจงการตัดยอดปริมาณการใชกาซฯ ติดตามเรื่องการแจง
เปลี่ยน Meter หรือตองการรายงานผลการ Calibrate เปนตน สามารถติดตอไดทางชองทางในใด
A : สำหรับการติดตอเจาหนาที่เขตปฏิบัติการนั้น ทานสามารถดูรายละเอียดการติดตอ ชื่อเจาหนาที่ ปตท. ที่รับผิดชอบ และ

เบอรโทรศัพทไดจากคูมือการติดตอประสานงานระหวางบริษัทและเขตปฏิบัติการของ ปตท. ซึ่ง ปตท. ไดจัดสงใหกับบริษัทของ
ทานเปนประจำทุกป และนอกจากนี้สถานีกาซธรรมชาติยังมีการติดชื่อผูรับผิดชอบของสถานีกาซฯนั้นๆ ไวที่สถานีกาซฯทุกแหง
อีกดวย

คาการตลาด ทำใหบร�ษัท ผูคาน้ำมันกำไรมากจร�งหร�อ ?

กราฟเปรี ย บเที ย บราคาขายปลี ก และค า การตลาดเฉลี่ ย
ป 2545 กับ 2553 (ม.ค. - มี.ค. 53)

คาการตลาด คิดเปนสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับราคา
ขายปลีกน้ำมันและอยูที่ 1 บาทกวามานานแลว ทั้งที่ราคาขาย
ปลีกน้ำมันสูงขึ้นกวา 2 เทาตัวและคาใชจายในการดำเนินธุรกิจก็
สูงขึ้นมาตลอด
ถาราคาตลาดสูงจริง ก็นาจะมีผูคาน้ำมันเปดปมเพิ่มขึ้น แต
ที่ผานมาผูคาน้ำมันหลายรายกลับตองถอนตัวออกจากธุรกิจไป
เชน Conoco BP Q8 สวนที่เหลืออยูก็ตองอาศัยรายไดจากธุรกิจ
เสริมในสถานีบริการเปนหลัก
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ราคาน้ำมันปจจุบันเฉลี่ยอยูที่ 29.37 บาท ตอลิตร
คาการตลาดเฉลี่ยอยู 1.35 บาท ตอลิตร
ขณะทีเ่ มือ่ ป 2545 ราคาน้ำมันเฉลีย่ อยูท ี่ 13.62 บาท ตอลิตร
คาการตลาดอยูที่ 1.25 บาท ตอลิตร

