ปที่ 20 ฉบับที่ 77 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552

e
Safety Shutoff Valv

Pipeline Coating

Clean Energy for Clean World

ย
ผลการศึกษาการวางโครงขา
ทอกาซธรรมชาติ

การปรับปรุงคุณภาพกาซฯ

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107544000108

จุ ล สารประจำไตรมาส

กา ซไลน Gaslin e

เ ป ด เล ม

ส วัส ดีคะ

หลายๆทานที่อยูในแวดวงธุรกิจพลังงาน อาจจะคุนเคยกับ
ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum) ซึ่งถือไดวาเปน
เวที ที่ เ พิ่ ม พู น ความรู แ ละสร า งโอกาสให ผู ป ระกอบการใน
อุ ต สาหกรรมพลั ง งานและสร า งเครื อ ข า ยในอุ ต สาหกรรม
ปโตรเลียมทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนใหเขมแข็งขึ้น เพราะเปนการ
รวมตัวกันของผูบริหารและตัวแทนทั้งจากประเทศสมาชิกและผู
เกี่ยวของจากทั่วโลก รวมถึงไดพบปะกับผูซื้อรายใหญในธุรกิจ
น้ำมัน กาซธรรมชาติ และพลังงานอีกดวย โดยหนึ่งในสมาชิก
ของ ASCOPE ก็มีประเทศไทยรวมเปนสมาชิกอยูดวยและเมื่อ
กลางเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2552 ที่ ผ า นมา กลุ ม บริ ษั ท ปตท.
จำกัด(มหาชน) ไดรับเกียรติเปนเจาภาพในการจัดงานประชุมวิชา
การและนิทรรศการเทคโนโลยีดานปโตรเลียมแหงภูมิภาคอาเซียน
ครั้งที่ 9 หรือ The 9th ASCOPE Conference and Exhibition
(ASCOPE 2009) ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี Hall 9 ซึ่งไดรับการตอบรับจากประเทศสมาชิก
และผูเขารวมเยี่ยมชมงานเปนอยางดี นับไดวาเปนอีกหนึ่งงาน
ใหญของกลุม ปตท. สงทายป 2552 เลยทีเดียว
ในรอบปที่ผานมามีหลายสิ่งหลายอยางที่สรางความทาทาย
ใหกับธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งกลุม ปตท.พรอมที่จะทุมเทความ
สามารถเพื่อความมั่งคงทางดานพลังงานของชาติควบคูไปกับการ
ดูแลสิ่งแวดลอม สุขภาพ สังคม และชุมชนตลอดไป
ก า ซไลน ฉ บั บ ส ง ท า ยป เ ก า ต อ นรั บ ป ใ หม ฉ บั บ นี้ ใคร ข อ
ขอบคุณผูสงแบบสอบถามจุลสารกาซไลนทุกทาน ซึ่งกาซไลนขอ
นอมรับในคำติชมตางๆเพื่อนำมาปรับปรุงจุลสารกาซไลนใหตรง
กับความตองการของผูอานมากที่สุด และในวาระขึ้นปใหม 2553
นี้ ก า ซไลน ข ออำนวยอวยพรให ท า นผู อ า นทุ ก ท า นจงประสบ
ความสุข และความสำเร็จในทุกประการ เจริญดวยอายุ วรรณะ
สุขะ พละ... สวัสดีปใหมคะ
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ถามมา – ตอบไป

วัตถุประสงค จุลสาร “กาซไลน” เปนสิง� พ�มพทจ่ี ดั ทำข�น้ โดย ฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ บร�ษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
โดยมีวตั ถุประสงคเพ�อ�
1. เปนสือ่ กลางระหวางลูกคาและหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติในทุกๆ ดาน
2. เผยแพรขา วสารเทคโนโลยีใหมๆ เกีย่ วกับกาซธรรมชาติและสาระทีเ่ ปนประโยชนรวมถึงขาวสารในแวดวงกาซธรรมชาติและลูกคากาซฯ
3. เปนศูนยกลางใหกบั ลูกคากาซฯ และบุคคลทัว� ไปในการแลกเปลีย่ นปญหา ความคิดเห็นหร�อใหคำแนะนำแกหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ
จุลสาร กาซไลน ทีป่ รึกษา นายนพดล ปน สุภา ผูจ ดั การฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ, นายสมชาย คำรณยุทธ รักษาการผูจ ดั การฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ, นายนริศ เปลีย่ นทรงดี ผูจ ดั การสวนพัฒนาและขายกาซอุตสาหกรรม,
นางสุณี อารีกลุ ผูจ ดั การสวนบริการลูกคากาซฯ, นายบุญเลิศ พิกลุ นอย ผูจ ดั การสวนวิศวกรรมโครงการ, นายธนรักษ วาสนะสุขะ ผูจ ดั การสวนพัฒนาตลาดและขายกาซพาณิชย, นายพิษณุ สันติกลุ ผูจ ดั การสวนเทคนิคและบริการลูกคากาซธรรมชาติ
บรรณาธิการ นางสาวอานัดดา เนาวประโคน สวนบริการลูกคากาซฯ ฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ กองบรรณาธิการจุลสาร “กาซไลน” ขอเชิญทานรวมแสดงความคิดเห็น ติชม เสนอแนะ โดยสงมาที่ สวนบริการลูกคากาซฯ
ฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ชัน้ ที่ 17 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรือ โทรศัพท 0 2537 3235-9 โทรสาร 0-2537 3257-8 หรือ Website: www.pttplc.com

เ รื่องจากปก
ASCOPE 2009 อีกกาวในการเพิ่มศักยภาพดานพลังงานใหกับประเทศ

ประเทศไทย โดยกลุม ปตท. ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยีดานปโตรเลียมแหงภูมิภาคอาเซียน
ครั้งที่ 9 หรือ The 9th ASCOPE Conference and Exhibition (ASCOPE 2009) ภายใตหัวขอ Fueling the Future of ASEAN towards
Sustainable Development ที่ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2552 ที่ผานมา ซึ่งการประชุมวิชาการและนิทรรศการนี้
จะมีการจัดขึ้นทุก ๆ 4 ป โดยกำหนดใหประเทศสมาชิกเวียนกันเปนเจาภาพและครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 ที่ ปตท.ไดรับเกียรติเปนเจาภาพในการจัดงาน
นายแพทย ว รรณรั ต น ชาญนุ กู ล รวมมือในอนาคตที่จะเกิดขึ้นดวย ซึ่งนั่นก็ถือไดวาเปนการสรางความ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปดเผยวา มัน่ คงทางพลังงานใหประเทศไทยเราอยางยั่งยืน
งาน ASCOPE 2009 นับเปนงานประชุมวิชา
การ และนิทรรศการเกี่ยวกับน้ำมัน กาซ
ธรรมชาติ และพลังงานที่ใหญที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต นับเปนโอกาสอันดียิ่งที่
ประเทศไทยเราไดมีโอกาสตอนรับบรรดา
ผูนำทางดานพลังงานจากประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคอาเซียนที่เขามารวมประชุม เพื่อแสวงหาความรวมมือดาน
พลังงานและรวมกำหนดนโยบายพลังงานของภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำ
ไปสูการรวมมือกันในการพัฒนาโครงการทางดานพลังงานที่จะเอื้อให ความเปนมาของ ASCOPE
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน
ASCOPE (ASEAN Council on Petroleum) หรือชื่อเปนทางการ
วาคณะมนตรีดานปโตรเลียมของอาเซียน ประกอบดวยผูบริหารระดับ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธาน สูงในอุตสาหกรรมพลังงาน และปโตรเลียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เฉียงใตที่ไดรวมตัวกันเพื่อหารือและแสวงหาความรวมมือระหวางกัน
บริษทั ปตท. จำกัด(มหาชน) ในฐานะเจาภาพ สำหรับอุตสาหกรรมปโตรเลียมในภูมิภาคนี้ ประกอบดวย
จัดงานกลาววา การประชุม ASCOPE 2009 t Brunei National Petroleum Company Sendirian Berhad
ไดเปดโลกทัศนดานพลังงานใหกาวไกล โดย (ประเทศบรูไนดารุสซาลาม)
ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานนานาประเทศไดมา t Cambodian National Petroleum Authority หรือ CNPA
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และมุม (ราชอาณาจักรกัมพูชา)
มองต า งๆ ที่ ท า ทายตลาดพลั ง งานทั้ ง ใน t PT PERTAMINA (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
อาเซียนและทั่วโลก ทั้งยังสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในการปรับปรุง t Ministry of Energy and Mines (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
กระบวนการผลิต การพัฒนาเชื้อเพลิงเพื่อการขนสง ควบคูไปกับการ t Petroliam Nasional Berhad หรือ PETRONAS (ประเทศมาเลเซีย)
สรางและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน นับเปนการสรางเครือขายดาน t Myanmar Oil and Gas Enterprise หรือ MOGE (สหภาพพมา)
พลังงานระดับภูมิภาคที่จะกอใหเกิดการรวมมือกันอยางเขมแข็งตอไปใน t Philippines National Oil Company หรือ PNOC (สาธารณรัฐฟลปิ ปนส)
อนาคต ในงานนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการด า นพลั ง งานบนเนื้ อ ที่ กว า t Keppel Corporation หรือ Keppel (สาธารณรัฐสิงคโปร)
9,500 ตารางเมตร โดยบริษัทชั้นนำดานพลังงานจากทั่วโลกกวา 200 t Vietnam Oil and Gas Group หรือ PETROVIETNAM
บริษัท จากกวา 30 ประเทศทั่วโลก และไดจัดกิจกรรมการแขงขันตอบ (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
ปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอม Thailand Energy Star Award t บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย)
2009 เปนครั้งแรกของ ASCOPE เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไทยมีความ เปาหมายและวัตถุประสงคของ ASCOPE
เขาใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอม และยังเปนการสรางสรรคบุคลากรที่ n สงเสริมความรวมมือและการใหความชวยเหลือซึง่ กันและกันอยาง
มีความเชี่ยวชาญดานพลังงานในแงมุมทีห่ ลากหลายตอไปในอนาคต ซึง่
ตอเนื่อง ในดานการพัฒนาแหลงปโตรเลียมในภูมิภาค ผาน
นอกจากการจัดการประชุมแลว ASCOPE ยังไดมีการจัดการแขงขันกีฬา
ความพยายามรวมกันในการสงเสริมความเสมอภาคและความ
อาทิเชน กอลฟ เทนนิส แบดมินตัน ปงปอง และปาเปา สำหรับ
รวมมือฉันมิตรประเทศ
ประเทศสมาชิกซึ่งจะจัดเปนประจำทุกปและหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเปน n ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานการฝกอบรมบุคลากร
เจาภาพเชนกัน
รวมถึงการใชสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเพื่อการวิจัย ใน
ASCOPE 2009 ไมเพียง
ทุกระยะของการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเลียม
เป น การแลกเปลี่ ย นทางด า น
n อำนวยความสะดวกดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยีพลังงานเทานั้น โดย
n จัดประชุมและสัมมนา
กลุม ปตท. มุง หวังทีจ่ ะกอใหเกิด
n สานต อ ความร ว มมื อ อย า งใกล ชิ ด กั บ องค กร ทั้ ง ระดั บ ภู มิ ภาค
ความร ว มมื อ ทางด า นพลั ง งาน
และนานาชาติ ที่มีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน
ระหว า งประเทศ และความ
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แนะนำลูกคาใหม

กา ซไลน Gaslin e
แนะนำลูกคาใหม
สวนพัฒนาตลาดและขายกาซอุตสาหกรรม

แนะนำลูกคากาซฯ (อุตสาหกรรม)
กาซไลนฉบับนี้ขอแนะนำลูกคาใหมของฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ ซึ่งนำกาซธรรมชาติไปใช ใน
กระบวนการผลิต 3 รายดังนี้

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 9/9 ซอย G5 ถ.ปกรณราษฎรสงเคราะห
นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ต.มาบตาพุด
อ. เมือง จ. ระยอง 21150
โทรศัพท : 0 3869 8501-48 โทรสาร : 0 3869 8549
เว็บไซต
: www.syssteel.com
ผลิตภัณฑ : เหล็กรูปพรรณ รีดรอน

H Beam
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Angle

Channel
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ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 210 สุขุมวิท 64 พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท
: 0 2335 4999 โทรสาร : 0 2335 4009
เว็ปไซต
: www.bangchak.co.th
ผลิตภัณฑ : ใชกาซธรรมชาติในกระบวนการกลั�นเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑปโตรเลียม
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บร�ษัท เอ็น.ซี.อาร. รับเบอรอินดัสตร�้ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
โทรศัพท
ที่ตั้งโรงงาน
โทรศัพท
เว็ปไซด
ผลิตภัณฑ

:
:
:
:
:
:

69, 71-73 ถ.บำรุงรัฐ แขวง/เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
0 2225 7656-7, 0 2662 6992-6 โทรสาร : 0 2224 0707, 0 2224 0791
999 หมู 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
0 3860 6000-7 โทรสาร : 0 3860 6060
www.ncr-rubber.com
ผลิตภัณฑจากยาง ซึ�งรวมถึงสายยาง และทอยางใชในอุตสาหกรรม
และรถยนต ทอยาง ขอตอ ยางกันชนเรือ ยางรองคอสะพาน ยางฟองน้ำ ยางโปรไฟล สินคาซิลโิ คน อะไหลยางปม และอะไหล
ยางกันน้ำมัน เชน ยางโอริง ซีลยางกันน้ำมัน เปนตน

บร�ษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตร�้ส จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ : 75/92 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 35 ซ.สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหน�อ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ตั้งโรงงาน
: เลขที่ 6 ถนนไอ-สอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท
: 0 386 83870 โทรสาร : 0 386 83884
ผลิตภัณฑ
: Polyester

ความรูจ ากลูกคา
สนับสนุนการใหขอมูลโดย : Bangkok Crystal Co.,Ltd.
www.bangkokcrystal.com Tel. 0 2678 1574-5

..ผนังบล็อกแกว..

ในปจจุบันการตกแตงอาคารดวยวัสดุกอสรางผนังชนิดตางๆ ไดพัฒนาสู
ความหลากหลายและดีไซนอันโดดเดนยิ่งขึ้น ทั้งยังคำนึงถึงการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม ซึ่งวัสดุชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใชอยางแพรหลาย และตอบสนอง
ความคิดเบื้องตนเปนอยางดี ไดแก บล็อกแกว (Glass Block) นั่นเอง
เปนฉนวนปองกันเสียง (Sound Resisting)

จากกระบวนการผลิต ซึ่งจะมีการเชื่อมบล็อกแกวเขาดวยกันขณะ
บล็อกแกวเปนชิ้นแกวหนาทรงสี่เหลี่ยมที่ใสและโปรงแสง สามารถนำ ที่ยังรอน เมื่อเย็นตัวลงภายในบล็อกแกว จะมีคุณสมบัติเปนกึ่งสุญญากาศ
มาใชติดตั้งเปนผนังหรือพื้นไดหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอก สามารถลดความดังของเสียงจากภายนอกไดถึง 45 เดซิเบล
อาคาร เชน ใชเปนชองแสงบริเวณตางๆ เปนผนังกั้นระหวางหอง หรือ
ตกแตงรอบรั้วอาคาร เปนตน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ไดแก
การปองกันเสียง ไฟ ความรอน ทนทาน ทำความสะอาดงาย และยังให
ความสวยงามโดดเดนอีกดวย
ที่สำคัญแสงสวางที่ผานบล็อกแกวเขามาภายในอาคาร ทำใหเรา
ผนัง
สามารถลดและประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากขึ้น เพราะไมจำเปนตองเปดไฟ
เปนฉนวนปองกันความรอน
ในเวลากลางวันจึงประหยัดไฟในระยะยาวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้การผลิต
ความรอนจากแสงอาทิตยเปนปญหาสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
บล็อกแกว ยังคำนึงสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และ
การนำวัสดุกับพลังงานกลับมาใชใหม จึงกลาวไดวา ผนังบล็อกแกว เปน ผนังบล็อกแกวกับหนาตางที่จะติดกระจกธรรมดา พบวาผนังบล็อกแกวจะให
แนวทางใหมในการประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางแทจริง แสงที่นุมนวลโดยจำกัดความรอนจากแสงอาทิตย โดยความรอนจะสามารถ 5
ผานเขาไดเพียง 60% และจะไมเกิดการสะสมความรอนที่ตัวบล็อกแกว
เหมือนผนังอิฐมอญ อีกทัง้ ยังปองกันไฟไหมไดดว ย จากการทดลองคุณสมบัติ
คุณสมบัติพิเศษของบล็อกแกว
การทนไฟตามมาตรฐาน DIN 4102 , part 5 บล็อกแกวมีคุณสมบัติปองกัน
การยอมใหแสงผาน (Light Transmission)
แสงสวางสามารถผานบล็อกแกวได โดยระดับการยอมใหแสงสวาง ไฟในระดับ G 60 หรืออาจจะสูงถึง G 120 ในบางประเภท
ผานขึ้นอยูกับคุณภาพของเนื้อแกว ลวดลาย สีสัน และประเภทของบล็อก
แกว เชน บล็อกแกวชนิด Transparent ยอมใหแสงสวางผานได 75% ชนิด ขนาดของบล็อกแกวกับความเหมาะสมของงาน
Non-Transparent ยอมใหแสงสวางผานได 50-70 % และ ชนิด Color
บล็อกแกวขนาดความหนา 3 นิ้ว หรือขนาด 190x190x80
ยอมใหแสงสวางผานได 40%
มิลลิเมตร
เหมาะสำหรับงานกอสรางบานหรืออาคารทั่วไป สามารถใชตกแตงได
การรับกำลังอัด (Compressive Strength)
บล็อกแกวเกิดจากชิ้นแกวที่มีความหนา จึงทำใหมีคุณภาพในการรับ ทุกบริเวณและรูปแบบการตกแตงที่ตองการ โดยเฉพาะในบริเวณที่ตองการ
แรงอัด (Compression) ไดมากกวา 7 Mpa.(7.14 ksc.) ซึ่งมากกวาอิฐ แสงสวางจากธรรมชาติ และสามารถใชตกแตงประยุกตรวมกับวัสดุกอสราง
ผนังชนิดอื่นได
มอญถึง 2.5 เทา

บล็อกแกวขนาดความหนา 4 นิ้ว หรือ ขนาด 190x190x100
บล็อกแกวไดรบั การทดสอบใหแชอยูใ นน้ำรอนเปนเวลา 12 นาที แลว มิลลิเมตร
การทนตอการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมอิ ยางรวดเร็ว (Thermal Insulation)

เหมาะสำหรับงานกอสรางขนาดใหญ หรือโครงสรางภายนอกอาคารที่
นำไปแชในน้ำเย็นในอุณหภูมิตางกัน 25 องศาเซลเซียสทันที นาน 1 นาที
ตองการความแข็งแกรงสูง ใหความสวยงาม แข็งแรง และมีความหนาเสมอ
พบวาบล็อกแกวไมเกิดการแตกราว และไมเกิดการสูญเสียกำลังใดๆ
กับผนังปูน
น้ำหนักเบา (Light Weight)
น้ำหนักโดยเฉลี่ยบล็อกแกวอยูระหวาง 60-80 กิโลกรัม/ตารางเมตร
ซึ่งเบากวาวัสดุกอสรางชนิดอื่นที่มีความทนทานใกลเคียงกัน เชน ผนังกออิฐ

ทำความสะอาดงาย (Easy Cleaning)

การทำความสะอาดบล็อกแกวสามารถทำไดงาย เพียงเช็ดทำความ
สะอาดดวยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำเปลาเทานั้น จึงทำใหมีคาใชจายในการ
บำรุงรักษาต่ำไมตองทาสีซ้ำเหมือนผนังชนิดอื่น

กา ซไลน Gaslin e

ตลาดกา ซฯ

ชญานิน อารมณรัตน
สวนพัฒนาตลาดและขายกาซพาณิชย

ผลการศึกษาการวางโครงขายทอกาซธรรมชาติในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล โดยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ในปจจุบัน ปตท. ไดวางโครงขายทอกาซธรรมชาติเขามาในเขต
ชุ ม ชนเมื อ ง เช น ท อ ย อ ยรั ง สิ ต -นครนายก ปทุ ม ธาน� - พญาไท
สุวรรณภูมิ-พญาไท สุขสวัสดิ์ และบางจาก เปนตน ซึ�งจะกอใหเกิด
การนำกาซธรรมชาติไปใชประโยชนตางๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต การขนสง อาคารสาธารณะ การพาณิชย และบานที่อยูอาศัย
ปตท. จึงไดรวมมือกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดทำการศึกษาผลที่ไดรับจากการวางโครงขายทอกาซธรรมชาติในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลขึ้น เพื่อศึกษาถึงผลที่ไดรับในดานพลังงาน
เศรษฐศาสตร สิ�งแวดลอมและความปลอดภัยโดยรวบรวมขอมูลตางๆ
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน
การไฟฟ า นครหลวง การไฟฟ า
ภูมิภาค กรมการขนสง สำนักงาน
สถิติแหงชาติฯลฯ เพื่อสนับสนุนให
ผูบริโภคสามารถใชกาซธรรมชาติ
ไดอยางตอเน��องสะดวกและปลอดภัย
เพิ�มประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
ภาพรวมลดภาระการนำเขาพลังงาน
ของชาติ โดยสามารถสรุ ป ผลของ
การศึกษาไดดังน�้
ผลที่ไดรับในดานพลังงาน
จากการศึกษาพบวา สามารถนำกาซธรรมชาติไปทดแทนเชือ้ เพลิง
ในแงของการใหความรอนและใชในยานยนตได แตการนำกาซธรรมชาติ
ไปทดแทนดวยระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวมตองพิจารณาเปนกรณ�
ไป เชื้อเพลิงที่มีศักยภาพในการนำกาซธรรมชาติไปทดแทนสูงสุดคือ
น้ำมันเตา รองลงมาเปน LPG น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน โดยคิด
เปนปริมาณเทียบเทากาซธรรมชาติจำนวน 54,617 ลานลูกบาศกฟุต/ป
(เฉพาะในกลุมการขนสง คำนวณโดยใชอัตราเฉลี่ยของการนำกาซ
ธรรมชาติเขาไปทดแทนเชื้อเพลิงเดิมเทากับ 8.5%)
ผลที่ไดรับในดานเศรษฐศาสตร
การศึกษาผลที่ไดรับในดานเศรษฐศาสตรจะเนนที่ผลประหยัดที่ได
ซึง� ถูกคำนวณทัง้ บนฐานราคาเชือ้ เพลิงป 2550 และฐานราคาป 2552 โดยทำ
การประเมินในกรณ�ราคาของ LPG และ กาซธรรมชาติ (NG) ลอยตัวดวย ซึง�
พบวาหากมีการนำกาซธรรมชาติมาใชทดแทนเชือ้ เพลิงในกลุม เปาหมาย
ทั้งหมดตามสมมติฐานที่ตั้งไว จะทำใหเกิดผลประหยัดมากกวา 10,000
ลานบาท/ป ทีฐ่ านราคาป 2552 นอกจากน�ย้ งั ทำใหประหยัดน้ำมันดีเซลที่
ใชในการเดินรถขนสงไดประมาณ 1.1 ลานลิตรตอป โดยคิดเทียบเปนมูลคา
ทีป่ ระหยัดไดประมาณ 24 ลานบาทที่ฐานราคาน้ำมันป 2552

ผลที่ไดรับในดานสิ�งแวดลอมและความปลอดภัย
การนำกาซธรรมชาติมาใชทดแทนเชื้อเพลิงของกลุมเปาหมาย
ตามสมมุติฐานที่วางไวจะชวยลดมลภาวะตอสิ�งแวดลอมได โดยสามารถ
คำนวณออกมาในรูปของปริมาณการปลอยกาซคารบอนได-ออกไซด
(CO2) ที่ลดลงไดราว
หนึ � ง ล า นตั น ต อ ป
นอกจากน�ย้ งั สามารถ
คำนวณปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดท่ี
ลดลงจากการลดการ
ขนสงเชื้อเพลิงที่ถูก
ทดแทนดวยกาซ
ธรรมชาติ (ลดการใช
น้ำมันดีเซล 1.1 ลานลิตร) ประมาณ 2,913 ตันตอป สำหรับดานความ
ปลอดภัยเมื่อมีการเปลี่ยนมาใชกาซธรรมชาติจากโครงขายระบบทอสง
กาซฯจะทำใหอบุ ตั เิ หตุของการขนสงเชือ้ เพลิงทีเ่ กิดบนทองถนนลดลงดวย
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาจะเห็นไดวากาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่ประหยัด
กวาเชื้อเพลิงปโตรเลียมอื่น เมื่อประเมินโดยใชกลไกราคาของเชื้อเพลิง
ในตลาดโลกปจจุบันและเปนเชื้อเพลิงที่สะอาดทำใหลดมลภาวะตอ
สิ�งแวดลอมจึงเหมาะที่จะเปนเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่มีการอยูอยางหนาแนน
เชน พื้นที่ในเขตเมือง นอกจากน�้ผูบริโภคไมจำเปนตองเก็บเปนสต็อก
(Stock)และสามารถใชงานอยางตอเน��อง ในแงของผูใหบริการสามารถ
ลดตนทุนและเวลาในการขนถายกาซฯเขา-ออกจากรถบรรทุก รวมทั้ง
สามารถลดการขนสงทางทองถนนซึง� เปนการชวยลดโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุ
บนทองถนนได
ขอเสนอแนะ
การดำเนินการกอสรางหรือปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณแนวทอกาซฯ ควร
ใหความรูความเขาใจแกชุมชนเรื่องความปลอดภัยของกาซธรรมชาติ
และกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสิ�งแวดลอมบริเวณ
แนวทอกาซฯ
เมือ่ มีระบบโครงขายทอกาซธรมชาติในเมืองแลว ควรจะมีหนวยงาน
ทีส่ ามารถอำนวยความสะดวก และใหขอ มูลเกีย่ วกับการขอใชกา ซธรรมชาติ
สำหรับผูท ส่ี นใจ รวมไปถึงการดูแลและรับขอรองเรียนปญหาของทอสงกาซฯ
ในกรณ�ฉุกเฉิน รวมทั้งในสวนของภาครัฐควรจะมีหนวยงานกำกับดูแล
ควบคุมกฎระเบียบและออกใบอนุญาตสำหรับผูใ หบริการกาซฯ ซึง� รวมถึง
การออกกฎหมายกำกับดูแลเกีย่ วกับการดำเนินงานระบบทอกาซธรรมชาติ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะดานความปลอดภัยตอชุมชน และผูบ ริโภค

ตลาดคาส งกาซฯ
พริมรตา พงษศิริแสง
สวนเทคนิคและบริการลูกคากาซธรรมชาติ

สาสนจาก ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหาและตลาดกาซธรรมชาติ ถึงลูกคา
กระผม นายภาณุ สุ ท ธิ ร ั ต น ผู  ช  ว ยกรรมการผู  จ ั ด การใหญ จั ด หาและตลาดก า ซธรรมชาติ
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอเรียนใหทราบวา ในชวงปที่ผานมาแมวาประเทศไทยมีสภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกบางก็ตาม แตปจจุบันแนวโนมเศรษฐกิจของประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น
ทำใหความตองการการใชกาซธรรมชาติโดยรวมทั้งในภาคการผลิตกระแสไฟฟา ภาคอุตสาหกรรม
รวมถึงภาคการขนสง มีปริมาณที่เพิ�มขึ้นอยางตอเน��อง ปตท. จึงตองดำเนินการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับ โดยการจัดหากาซธรรมชาติเพิ�มเติมและการขยายโครงขายระบบทอสงกาซฯเพื่อใหสามารถจัดสง
กาซธรรมชาติใหกับลูกคาไดอยางตอเน��องและเพียงพอกับความตองการ
กระผมขอขอบพระคุณทุกทาน ที่ใหการสนับสนุน ปตท. ดวยดีเสมอมา และขอเรียนใหทราบวา
ปตท. มีความมุงมั�นที่จะพัฒนา ปรับปรุง การใหบริการที่ดีมีประสิทธิภาพทั้งปจจุบันและอนาคต
เพื่อใหทานไดรับความพึงพอใจสูงสุด ภายใตการเปนบริษัทธรรมาภิบาล และเน��องในโอกาสเทศกาลปใหม 2553 ผม “ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช สิ�งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนบารมีขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
พระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ไดโปรดอภิบาลใหทานและครอบครัว ประสบความสุข ความสำเร็จ ความเจริญรุงเรือง ตลอดจนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง ปราศจากภยันอันตรายทั้งปวง ตลอดไป”

(นายภาณุ สุทธิรัตน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ จัดหาและตลาดกาซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Inhouse Training
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย ฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ จัดอบรม Inhouse
Training ในหัวขอเรื่อง “ความรูเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ” ใหกับ โรงไฟฟาน้ำพอง ในวันที่ 15
กันยายน 2552 ณ หองประชุมโรงไฟฟา จ.ขอนแกน โดยไดรับเกียรติจาก คุณวิทยา วิทยาคม
ผูอำนวยการโรงไฟฟาน้ำพอง เปนประธานในการกลาวเปดงานการจัดอบรมในลักษณะดังกลาว
หากลูกคารายใดสนใจให ปตท. ดำเนินการใหโดยไมเสียคาใชจายใดๆ กรุณาติดตอสอบถาม
ไดที่ คุณชัชวาล ลิ้มประเสริฐ e-mail : chatchaval.l@pttplc.com

คุณอรวรรณ ศิริรัตนชัยกูล
วิศวกร หนวยวัด
และควบคุมปริมาณกาซ

คุณรุจ ศรีจักรโคตร
ผจ.แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
ปท.4-1 น้ำพอง

คุณปรเมษฐ หอยสังวาลย
ฝายจัดหากาซธรรมชาติเหลว

คุณวิทยา วิทยาคม
ผูอำนวยการโรงไฟฟาน้ำพอง

คุณพิษณุ ยิ้มประเสริฐ
สวนเทคนิคและบริการลูกคากาซ
ฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ
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Gas Technology

วรัทย พัฒนอางกุล
สวนบริการลูกคากาซฯ

Safety Shutoff Valve

อุปกรณ Safety Shutoff Valve มีโครงสรางเปนวาลวแบบ
ตางๆ เชน Solenoid Valve, Plug Valve, Gate Valve และ Ball
กาซไลน ฉบับที่ 76 ไดกลาวถึง อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ Valve เปนตน ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของผูผลิตเพื่อใหเหมาะ
(Flame Detectors) ไปแลว ฉบับนี้จึงขอกลาวถึง อุปกรณสำคัญ สมกับระบบควบคุมการเผาไหมที่จะนำไปใชงาน
ในดานความปลอดภัยอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญในการใชงาน
เครื่องจักรไมนอยไปกวา อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ นั่นก็คืออุปกรณ
Safety Shutoff Valve หรือ Slam Shut Valve ซึ่งทำหนาที่ตัด
การจายเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติเขามายังหองเผาไหม โดยเฉพาะใน
กรณีที่เกิดเหตุการณเปลวไฟในหองเผาไหมดับ แลวอุปกรณตรวจ
จับเปลวไฟสงสัญญาณมาที่อุปกรณ Safety Shutoff Valve ใหตัด
การจายกาซฯ แตถาอุปกรณ Safety Shutoff Valve ไมทำงาน
หรือปดตัวไมสนิท ทำใหกา ซฯ ยังคงเขามาในหองเผาไหมอยู ก็จะ
เปนสาเหตุใหเกิดการสะสมของกาซฯ และอาจเกิดการระเบิดของ
เครื่องจักรขึ้นได

ภาพแสดงตัวอยางโครงสรางของอุปกรณ Safety Shutoff Valve แบบตางๆ
8

อุปกรณ Safety Shutoff Valve เปนวาลวที่ทำหนาที่ปดตัว
ไมใหเชื้อเพลิงกาซฯ ไหลผานหัวเผา (Burner) เขาไปยังหองเผาไหม
เมือ่ ไดรบั สัญญาณแสดงความผิดปกติของระบบควบคุมการเผาไหม
ซึ่งสามารถไดรับ สัญญาณแสดงความผิดปกติจากอุปกรณตางๆ
เชน อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ, อุปกรณ High Pressure Switch
หรืออุปกรณ Low Pressure Switchเปนตน
อุปกรณ Safety Shutoff Valve มีหลักการทำงาน โดยจะ
ทำการปดตัวอยางรวดเร็ว (Fast Closing) ซึ่งวาลวที่มีขนาดเล็ก
ควรใชเวลาปดตัวนอยกวา 1 วินาที สวนวาลวที่มีขนาดใหญ ควร
ใชเวลาปดตัวนอยกวา 3 วินาที (อางอิงจากมาตรฐาน BS : British
Standards Institution 1988) และในกรณี
อุ ป กรณ Safety Shutoff Valve ได รั บ
สัญญาณใหเปดตัว ก็จะทำการเป ด ตั ว
อยางชาๆ (Slow Opening) เพื่อที่จะ
ควบคุมอัตราการไหลของกาซฯ ให
ไหลเขาไปยังชุดอุปกรณในระบบการ
เผาไหมอยางชาๆ โดยไมทำความเสีย
หายกับชุดอุปกรณในระบบการเผาไหม

การติดตั้งอุปกรณ Safety Shutoff Valve สำหรับเครื่องจักร
ที่หัวเผาใชพลังงานมากกวา 1 MW ควรติดตั้งอุปกรณ Safety
Shutoff Valve จำนวน 2 ชุด (Double Block) ตออนุกรมกัน
(อางอิงจากมาตรฐาน BS : British Standards Institution 1988)
เนื่องจากหัวเผาที่ใชพลังงานมากกวา 1 MW จะมีอัตราการไหล
ของกาซฯ เขาไปยังหัวเผาสูง การที่จะใชอุปกรณ Safety Shutoff
Valve จำนวน 1 ชุด ปดตัว อาจจะปดตัวไดไมสนิท ทำใหเกิดการรัว่
ของกาซฯ เขาไปสะสมยังหองเผาไหมได

ภาพแสดงตัวอยางอุปกรณ Safety Shutoff Valve แบบ Double Block

ตอหนา 14

สาระน า รู
จักรดาว ประทุมชาติ
วิศวกร สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 1

Pipeline Coating หัวใจของการปองกันการผุกรอนของทอสงกาซฯ (2)
จากฉบับที่แลว ไดกลาวถึงวัสดุหุมทอสงกาซฯที่ ปตท. ไดเลือกใชเพื่อปกปองทอสงกาซธรรมชาติ จากความเสียหาย
ทางกลและการกัดกรอนไวสองชนิด ไดแก Coal tar enamels และ Polyethylene wrapping tape แลวนั้น ในฉบับนี้จะขอกลาว
ถึงวัสดุหุมทอสงกาซฯชนิดอื่น ๆ ซึ่งถือไดวา วัสดุหุมทอสงกาซฯที่จะกลาวถึงนี้ เปนวัสดุที่นิยมใชในปจจุบัน และไดรับการพัฒนา
มาอยางตอเนื่อง
Fusion bonded epoxy วัสดุหุมทอชนิดนี้ ไดถูกเลือกใชเพื่อ
ปกปองทอสงกาซฯเสนประธาน 2 ขนาด คือขนาดเสนผานศูนยกลาง
28 นิ้ว บนบก และทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 36 นิ้ว ในทะเล เปน
เสนแรก เนื่องดวยคุณสมบัติการยึดติดผิวที่ดี และการเคลือบผิวตองทำ
ในโรงงานเทานัน้ ทำใหสะดวกในการใชงาน และการกอสรางทอสงกาซฯ
รวมทัง้ ยังสามารถลดปญหาความเสียหายจากการเคลือบผิวไดเปนอยางดี
การเคลือบผิวทอดวย Epoxy เริม่ จากการทำความสะอาดผิวทอ เพือ่ ขจัด
สิ่งสกปรกที่ตกคางอยูใหหลุดออกไป หลังจากนั้นจะใหความรอนทอและ
พน Epoxy ลงบนผิวทอจนไดความหนาที่ตองการ ความรอนที่ผิวทอจะ
ชวยให Epoxy ยึดติดกับผิวทอไดดียิ่งขึ้น หลังจากนั้นจะปลอยใหทอที่
เคลือบผิวแลวเย็นตัวลง และนำไปตรวจสอบหาจุดบกพรอง ความหนา
ของ Epoxy ที่เคลือบอยูบนผิวทอจะมีความหนาระหวาง 304.8 - 635
ไมครอนกระบวนการที่กลาวมานี้จะถูกนำมาใชในโรงงานและไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพอยางดีแลวจึงขนสงทอเหลานี้ไปยังพื้นที่ที่ทำการ
กอสรางทอสงกาซฯ โดยหลังจากการเชื่อมตอทอสงกาซฯเขาดวยกัน
บริเวณแนวเชื่อมจะถูกหอหุมดวย Heat Shrink Sleeve หรือจะถูกทา
ทับดวย Liquid Epoxy
หลังจากทอประธานเสนที่ 2 ไดเลือกใชวัสดุ Fusion bonded
epoxy แลว วัสดุชนิดนี้ยังถูกใชในการกอสรางทออื่น ๆ เชน ทอขนาด
เสนผานศูนยกลาง 42 นิ้ว จากชายแดนไทย-พมา จนถึงโรงไฟฟา
ราชบุรี และทออื่น ๆ อยาไรก็ตาม การที่วัสดุ Epoxy เคลือบบนผิวไว
เพียงชั้นบาง ๆ ทออาจถูกกระแทกจากของแข็งหรือการวางทอไวบน
หินแข็งทำใหระหวางการกอสรางอาจเกิดความเสียหายกับวัสดุหุมทอได
งาย ดังนัน้ กอนการวางทอลงในรองจะตองทำการตรวจสอบความเสียหาย
และซอมแซมอยางละเอียด

Fusion bonded epoxy

3 Layers polyethylene
นอกจากใช Fusion bonded epoxy 3 Layers polyethylene
(3LPE) ซึง่ เปนเทคโนโลยีการหุม ทอลาสุด ที่ ปตท. ไดนำมาใชมาปกปอง
ทอสงกาซฯ ที่เกิดจากการเลือกเอาขอดีของการยึดติดแนนของ Fusion
bonded epoxy และคุ ณ สมบั ติ ก ารรั บ แรงกลภายนอกของ
Polyethylene มาผสมผสานกัน การหุมผิวภายนอกของทอจะทำดวย
วิธีเดียวกันกับการหุมดวย Fusion bonded epoxy หลังจากนั้นจะ
เคลือบผิวภายนอกกดอีกชั้นดวย Polyethylene ซึ่งกระบวนการทั้งหมด
จะกระทำในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพเชนกัน ทอที่ถูกหุมดวย
3LPE นี้ จะทนทานตอแรงที่กระทำภายนอกมากกวาทอที่ถูกหุมดวย
Epoxy เพียงอยางเดียว โดย ปตท. ไดเลือกใชทอที่หุมผิวดวยวัสดุชนิด
นี้สำหรับการกอสรางทอสงกาซฯในยุคปจจุบัน ซึ่งไดแก ทอประธาน
เสนที่ 3 ทั้งบนบกและในทะเล (สำหรับทอในทะเลจะถูกหอหุมดวย
คอนกรีตอีกชั้นหนึ่ง) ทอสงกาซฯวังนอย – แกงคอย ทอสงกาซฯเสน
ไทรนอย – โรงไฟฟาพระนครใต ทอสงกาซฯ อ.จะนะ จ.สงขลา ทอสง
กาซฯอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินการกอสราง และทอสงกาซฯที่มีแผนการ
กอสรางตอไปในอนาคต
นอกจากการหอหุมผิวทอดวยวัสดุดังที่ไดกลาวมาแลว ทอใน
ทะเลจะถูกหอหุมอีกชั้นดวยคอนกรีต เพื่อชวยลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากกระแสน้ำหรือแรงกระทำใตทะเล เชน สมอเรือ รวมทั้งยัง
ชวยถวงน้ำหนักใหทอจมอยูใตพื้นผิวทะเลอีกประการหนึ่ง
* อ า งอิ ง : A.W. Peabody, PEABODY’s CONTROL OF
PIPELINE CORROSION, 2nd edition, 2001,NACE International
.ภาพประกอบจาก คุณอัครเดช พงษศักดิ์
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ม วลชนสัมพันธ

วิไลทิพย วัฒนวิชัยกุล
สวนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ

บทบาทของงานมวลชนสัมพันธตอ กระบวนการมีสว นรวมของประชาชน
แมวารัฐธรรมนูญอันเปนกติกาสูงสุดของประเทศจะไดกลาวรับรองสิทธิเสรีภาพในการมีสวนรวมของประชาชนไวอยาง
ชัดเจน แตในสภาพความเปนจริงแลว ยังตองอาศัยปจจัยหลายประการที่จะทำใหประชาชนมีสิทธิดังกลาวได ทั้งในสวนของปจจัย
ในดานสังคม วัฒนธรรมและกฎหมาย เพื่อทำใหบุคคลทุกคนในสังคมยอมรับรวมกันวา การมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไก
สำคัญประการหนึ่งในการแกไขปญหาความขัดแยงและเปนแนวทางที่จะนำไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง
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“การมีสวนรวมของประชาชน หรือ Public Participation” มีความหมายที่กวางขวางและอาจแตกตางกันไปตามบริบทของสังคม อยางไร
ก็ตาม สามารถเปนที่เขาใจตรงกันไดวา การมีสวนรวมของประชาชน คือ การสรางโอกาสใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยน
ขอมูลและความคิดเห็น ซึง� นำไปสูก ารแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการพัฒนา การแบงสรรผลประโยชน และการตัดสินใจ
เพื่อกำหนดเปาหมาย กำหนดนโยบาย การวางแผนและดำเนินโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของกับตน
สวนปฏิบตั กิ ารมวลชนสัมพันธมหี นาทีร่ บั ผิดชอบหลักในการจัดใหประชาชนและผูม สี ว นไดเสียเขามีสว นรวมในการดำเนินโครงการอยางถูกตอง
อันจะเปนประโยชนตอ ทุกฝายมากทีส่ ดุ โดยมีหลักการสำคัญคือ ประชาชนและผูม สี ว นไดเสียจะไมสามารถแสดงความคิดเห็นเพือ่ สือ่ สารถึงความตองการ
ของตนไดอยางแทจริงหากไมไดรับขอมูลที่ครบถวนและตรงตามความเปนจริงมากที่สุด
โดยการเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีสว นรวมของประชาชนจำเปนตองพิจารณาประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลาย และลักษณะ
ที่แตกตางกันของพื้นที่และกลุมผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนความแตกตางดานวัฒนธรรม สังคม คานิยม ระดับความสนใจของชุมชน เพื่อนำมากำหนด
ระดับของการสรางการมีสวนรวมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลที่คาดวาจะไดรับ ซึ�งระดับของเทคนิคการสรางการมีสวนรวมของประชาชน
สามารถแบงออกไดเปน 5 ระดับ ดังน�้
1) การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับแรกสุด
แตเปนระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการที่จะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู
กระบวนการมีสว นรวมในเรือ่ งตางๆ โดยวิธกี ารใหขอ มูลสามารถทำไดหลายชองทาง เชน
เอกสารสิง� พิมพ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว กิจกรรมศึกษาดูงาน
การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน
2) การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ใหขอ มูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของหนวยงานดวยวิธตี า งๆ
เชน การประเมินทัศนคติ การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความ
คิดเห็นผานเว็บไซต เปนตน
กิจกรรม
3) การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ศึกษาดูงาน
หรือรวมเสนอแนะทางที่นำไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความมั�นใจใหประชาชนวา
ขอมูล ความคิดเห็น และความตองการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเปนทางเลือก
ในการดำเนินงาน เชน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ
การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เปนตน
4) ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม
การสำรวจทัศนคติ
โดยเปนหุนสวนกับหนวยงานในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรม
สอบถาม
รวมกันอยางตอเน��อง เชน คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน
ความคิดเห็น
และคนหา
5) การเสริมอำนาจแกประชาชน เปนขั้นที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด
แนวทางเลือก โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นตางๆ การเลือกวิธีการ
กอสรางในชุมชนของตน เปนตน
ทั้งน�้ การตัดสินใจเลือกเทคนิคเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชนจะตอง
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงและใหความสำคัญกับการกำหนดกลุมผูมีสวน
การประชุม
ไดเสีย เน��องจากประชาชนแตละกลุมยอมไดรับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ
ปรึกษาหารือ
ไมเทากัน โดยตองมั�นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมเพื่อแสดง
และรับฟง
ความคิดเห็นตามสิทธิที่ตนมีอยู อันจะทำใหการดำเนินโครงการไดรับการยอมรับจาก
ความคิดเห็น
ประชาชน ชุมชนและสังคมอยางแทจริง

ผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติ
ที่มา : Website http://plastic.oie.go.th

คุณประโยชนของกาซธรรมชาติซึ�งเปนแหลงตั้งตนในธุรกิจปโตรเคมีนั้น มีประโยชนหลากหลายประการ ซึ�งเราพบเจอ
กับผลิตภัณฑปโตรเคมีอยูบอยครั้งในชีวิตประจำวัน และเมื่อไมนานมาน�้ ประเทศสหรัฐอเมริกาไดนำเทคโนโลยีฟลมเคลือบผิว
มาใชกบั รถตำรวจรุนใหม ซึ�งมีคุณสมบัติที่ทนทาน และที่สำคัญยังเปนผลิตภัณฑที่รักษาสิ�งแวดลอมอีกดวย

รถตำรวจรุนใหมของสหรัฐอเมร�กานำเทคโนโลยีฟลมเคลือบผิวมาใช
E7 เปนชื่อของรถตำรวจ
รุน ใหมของสหรัฐอเมริกา ซึง� จะ
ผลิตและเริม� ใชในป 2012 โดย
Carbon Motors Corporation
ในสวนของฟลม ทีใ่ ชเคลือบผิว
ตัวถังสำหรับ E7 จะถูกผลิต
โดย บริษัท BASF ซึ�งฟลม
ดังกลาวมีคณ
ุ สมบัตทิ นทาน
สามารถปองกันรอยขีดขวน
ไดดี
รถตำรวจรุนใหมน�้
ได ต ิ ด ตั ้ ง กล อ งมองข า ง
หลังรถ เซ็นเซอรสำหรับตรวจจับอาวุธนิวเคลีย อาวุธ
ชีวภาพ และอาวุธเคมีรวมไปถึงเบาะนั�งรูปทรงพิเศษ ที่ทำให
เจาหนาทีส่ ามารถขับขี่ไดอยางสบายแมจะสวมใสเครื่องแบบตำรวจ
ที่มีเข็มขัดใสอาวุธปนอยูหรือขณะใสเสื้อเกราะก็ตามและ E7 ยังได
รับการติดตั้งกลองอินฟาเรดสำหรับการชวยมองในเวลากลางคืน
เครื่องมือตรวจสอบและจดจำปายทะเบียนอัตโนมัติ รวมไปถึง
แผงกันกระสุนโดยรอบในบริเวณดานหนาของตัวถังรถอีกดวย

Steward และ Sandra Mathia นักออกแบบสีของ BASF ที่
Southfield ใกลเมือง Detroit โดยผูออกแบบยังคงสีภายนอกรถ
เปนโทนสีดำ-ขาวเหมือนเชนเดิม โดยตัวถังนั้นจะใชสีดำในสวน
ของสีขาวนั้นไดรับการพัฒนา ซึ�งมีการเคลือบดวยแผนฟลมถึง
สามชั้น ซึ�งในสวนของสีขาวนั้นถูกนำไปใชกับสวนของประตูรถ และ
หลังคารถ
Alan J. Bratt รองประธานบริหารของบริษัท Carbon
Motors Corporation ไดกลาววา ทางบริษัทมีความยินดีที่ได
รวมกับบริษัท BASF ซึ�งเปนผูผลิตฟลมชั้นนำในวงการฟลม
สำหรับยานยนต มาเปนเวลานาน โดยเขาไดอธิบายวาการใช
UV-curable film ของ BASF นั้นจะชวยลดตนทุนในการผลิต
E7 และชวยรักษาสิ�งแวดลอมอีกดวย ซึ�ง E7 เปนรถตำรวจรุน
พิเศษที่ผลิตขึ้นตามความตองการของภาครัฐซึ�งไดรับการติดตั้ง
อุปกรณมาอยางครบครัน โดยในระยะยาว รถตำรวจชนิดใหมนจ้� ะชวย
ประหยั ด ค า ใช จ  า ยในการบำรุ ง รั ก ษามากกว า เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บ
กับรถตำรวจรุนเกาที่ใชอยูในปจจุบัน

บริษัท Carbon Motors Corporation ไดเลือก บริษัท
BASF ใหเปนผูพัฒนาและผลิตฟลมสำหรับเคลือบชิ้นสวนภายนอก
ของ E7 โดยทาง BASF ไดรวมมือกับบริษัท Soliant หนึ�งในผูผลิต
ฟลม สำหรับยานยนตชน้ั นำระดับโลก โดย BASF จะผลิตฟลม สำหรับ
เคลือบชิ้นสวนแลวนำมาติดตั้งกับชิ้นสวนตางๆของ E7
ประโยชนของการรวมมือกันในครั้งน�้จะทำให บริษัท Carbon
Motors Corporation สามารถผลิต E7 ไดโดยไมตองทำการตั้ง
โรงงานเพื่อทำสีรถขึ้นมาใหม ทำใหชวยประหยัดงบประมาณของ
ประเทศไดหลายรอยลานดอลลารสหรัฐ นอกจากน�ก้ ารใชฟล ม เคลือบ
ชนิดพิเศษน�้ยังสามารถชวยรักษาสิ�งแวดลอมเน��องจากการปลอย
สารประกอบอินทรีย ระเหย (VOCs) มีปริมาณนอยกวาสาร
เคลือบชนิดอื่น
สีของฟลมที่ใชเคลือบ E7 นั้นไดรับการพัฒนาโดย Holly

ภาพประกอบจาก Website : www.icars.sg
เรียบเรียงโดย สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
อางอิงจาก : Specialchem4coatings
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มุ ม สุ ข ภาพ

กา ซไลน Gaslin e
สวนการแพทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เตร�ยมรับมือ ไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009 ชวงฤดูหนาว
เตรียมรับมือการระบาดชวงหนาหนาว
คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป
l รักษารางกายใหสมบูรณแข็งแรง และมีภูมิตานทานโรค
l ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผอนใหเพียงพอ
l รับประทานอาหารที่มีประโยชน
l ดื่มน้ำสะอาดใหมากพอ
l ไมสูบบุหรี่ ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
l รักษาสุขอนามัยสวนบุคคล
l หมั่นลางมือบอยๆ และลางมือ
ทุกครั้งหลังสั่งน้ำมูก ไอ จาม
และหลังขับถาย
l ลางมือดวยน้ำและสบู หรือ
เจลแอลกอฮอล 70%
l ใชหนากากอนามัยเมื่ออยูในที่แออัด
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l

l

l

ไม แ นะนำให ป ด สถานประกอบการเพื่ อ การป อ งกั น การ
ระบาด
ควรทำความสะอาดอุปกรณสิ่งของเครื่องใช ที่มีผูสัมผัส
จำนวนมากอย า งสม่ ำ เสมอและจั ด ให มี อ า งล า งมื อ น้ ำ
และสบูอ ยางเพียงพอ
ควรจัดทำแผนการประคองกิจการเพื่อใหสามารถดำเนิน
กิจการตอไปไดอยางตอเนื่องหากเกิดการระบาดใหญ

คำแนะนำสำหรับโรงเรียน
l สำรวจนักเรียนที่ปวย ทุกวัน
l ให นั ก เรี ย นที่ ป ว ยหยุ ด เรี ย น
เพื่อพักผอนที่บาน หรือรักษา
จนหาย
l แนะนำให นั ก เรี ย นที่ เ ดิ น ทาง
กลั บ จากต า งประเทศ เฝ า
สั ง เกตอาการ 7 วั น ถ า ป ว ย
คำแนะนำสำหรับผูปวย
ใหหยุดพักรักษาตัวที่บาน
l หากอาการไมรุนแรง ใหดูแลตนเองที่บาน
l สอน กระตุ น เตื อ นนั ก เรี ย น
ทานยาพาราเซตามอลลดไข
เรื่ อ งการป อ งกั น โรค อย า ง
l นอนพักผอนใหเพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ งดน้ำเย็น
สม่ำเสมอ
l หยุดเรียน หยุดงาน จนกวาจะหายเปนปกติ
l ทำความสะอาด อุ ป กรณ สถานที่ ที่ อ าจแพร เ ชื้ อ อย า ง
l ใชกระดาษทิชชู ผาเช็ดหนา ปดปากและจมูกทุกครั้งที่ ไอ
สม่ำเสมอ
จาม
l สวมหนากากอนามัยเมื่อจำเปนตองอยูกับผูอื่น
l ลางมือบอยๆ ดวยน้ำและสบู หรือเจลแอลกอฮอล 70%
กลุมเสี่ยงตอไขหวัดใหญ 2009
l ควรใหผป
ู ว ยแยกหองเปนสัดสวน และอยูใ นทีม่ อี ากาศถายเท l ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดโรคและปวย
ไดดี
กลุมเสี่ยงที่จะปวยรุนแรง หากติดโรคและปวย
l หากอาการไมดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย
l ผูมีโรคประจำตัว ควรรีบไปพบแพทยทันที
l หญิงมีครรภ
l คนอวน
คำแนะนำสำหรับที่ทำงาน สถานประกอบการ
l คนที่มีภูมิตานทานโรคต่ำ
l ใหพนักงาน ที่ปวยพักรักษาตัวที่บาน หากมีอาการรุนแรง
l คนที่มีโรคประจำตัว
รีบไปพบแพทย
l โรคปอดเรื้อรัง
l โรคหอบหืด
l ตรวจสอบจำนวนพนั ก งานที่ ข าดงานในแต ล ะวั น หากพบ
ขาดงานผิดปกติหรือตั้งแต 3 คนขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน l โรคหัวใจและหลอดเลือด
l โรคเบาหวาน
และสงสัยวาปวยใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อ l โรคไต
l โรคตับ
สอบสวนและควบคุมโรค
l โรคที่มีภาวะภูมิคุมกันต่ำ (เอดส มะเร็ง เอสแอลอี)
l ให พ นั ก งานที่ เ ดิ น ทางกลั บ จากต า งประเทศ เฝ า สั ง เกต
ธาลัสซีเมีย (ไมรวมพาหะโรค) ความผิดปกติทางประสาท
อาการของตนเองเปนเวลา 7 วัน ถามีอาการปวยใหหยุด
รวมทั้งโรคลมชัก
พักรักษาตัวที่บาน

ธรรมะพั ก ใจ
เรียบเรียงโดย : พันธเทพ นิยะโมสถ

นมัสการสังเวชนียสถาน รำลึกถึงพระมหากรุณาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตอน 2

จากกาซไลนในฉบับทีแ่ ลวไดนำเสนอการนมัสการสังเวชนียสถาน 2 แหง อันไดแก ลุมพินซี งึ่ เปนสถานทีป่ ระสูตขิ ององคสมั มาสัมพุทธเจา
และ พุทธคยา สถานทีต่ รัสรู ฉบับนีข้ อกลาวตอในอีก 2 สถานที่ ซึง่ เปนสถานทีส่ ำคัญในทางพุทธศาสนาเชนกัน
สารนาทหรื อ ป า อิ สิ ป ตนมฤคทายวั น -สถานที่ ท รงแสดง
ปฐมเทศนา
หลั งจากที่ พ ระพุ ท ธองคไดทรง
ตรัสรูแลวพระองคไดสวยวิมุติสุขใน
สถานที่เจ็ดแหงแหงละเจ็ดวัน อันดับ
แรกพระองคนึกถึงดาบสทั้งสอง ก็
ทราบดวยพระญาณวาดาบสทั้งสอง
ได ม รณภาพไปก อ นที่ พ ระองค จ ะ
ตรัสรูไดเจ็ดวัน ทรงดำริในใจวา หาก
ดาบสทั้งสองไดฟงธรรมเทศนาของ
เราจะไดบรรลุอรหันตเขาสูพ ระนิพพาน
ในชาตินี้ นาเสียดายครูทั้งสองไดไป
จุติในอรูปพรหมมีอายุยาวนาน ตอ
จากนั้นพระองคไดดำริถึงปญจวัคคีย
ทั้งหา ที่เคยอุปการะพระองคมาเมื่อครั้งที่พระองคบำเพ็ญทุกรกิริยา ซึ่ง
ขณะนั้ นป ญ จวั ค คี ย ทั้ ง ห า อยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงราชคฤห
พระองคไดเสด็จไปโปรดปญจวัคคียทั้งหา ทรงแสดงธรรมครั้งแรกคือ
ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร มีใจความสำคัญวาดวยที่สุดโตง 2 อยางที่
บรรพชิตไมควรปฏิบัติ และมัชฌิมาปฏิปทาไดแกอริยมรรคมีองคแปด
มี 1.สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 2.สัมมาสังกัปโป-ความดำริพิจารณา
ชอบ 3.สัมมาวาจา 4.สัมมากัมมันโต-การงานชอบ 5 สัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบ 6.สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ 7. สัมมาสติ ระลึก
ชอบ 8 สัมมาสมาธิ-ตั้งใจมั่นชอบ เรียงตามลำดับการปฏิบัติดั้งเดิมที่
พระพุทธเจาทรงวางไวยอลงเปนสิกขาสามหรื อไตรสิกขาจะไดเปน
ปญญา ศีล สมาธิ หลังจากแสดงธรรมจบพระอัญญาโกณฑัญญะได
ดวงตาเห็นธรรมเปนพระโสดาบัน..และไดบวชเปนพระสงฆรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งถือวามีสังฆรัตนะครั้งแรก ถือเปนวันครบรัตนตรัย
หลังพุทธกาล ในสมัยพระเจาอโศกมหาราชมีการสราง สถูปเจดียแ ละ
วิหาร ณปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน เปนจำนวนมาก ตอมาไดถกู ชนตางศาสนา
ทำลายยอยยับ เมือ่ พุทธศาสนาเสือ่ มไปจากอินเดีย ปาอิสปิ ตนมฤคทายวัน
ก็ถกู ปลอยใหเปนทีร่ กราง จนกระทัง่ อนาคาริกธรรมปาละ ชาวพุทธศรีลงั กา
ไดเขามารื้อฟนและรวบรวมเงินซื้อที่ดินและพัฒนาเปนพุทธสถานให
ชาวพุทธไดกราบไหวกันถึงปจจุบัน บริเวณสารนาถในปจจุบันมีสิ่งที่
ชาวพุทธควรไปชมกราบไหวหลายสิ่ง อาทิ ธัมเมกขสถูป มูลคันธกุฏี
เจาขัณฑีสถูป เปนตน
ถาทานไดไปถึงสารนาถ ทานควรจะไปชมเมืองพาราณสีซึ่งตั้งอยู
บนฝงแมน้ำคงคาทิศตะวันตกดวย แมพาราณสีในครั้งพุทธกาลจะไมใช
เมืองศูนยกลางอำนาจปกครองอยาง ราชคฤห และสาวัตถี แตพาราณสี
ยั ง คงเป น เมื อ งศู น ย ก ลางของศาสนาพราหมณ อ ย า งไม เ สื่ อ มถอย
พาราณสีเปนเมืองใหญที่สุดในเสนทางนมัสการสังเวชนียสถาน เปน
เมืองที่มีโรงแรมชั้น 1 แบบตะวันตกอาหารอรอยยอดเยี่ยม เปนเมือง
เดียวในเสนทางที่ผูเขียนเห็นรานแม็คโดนัลด หากทานไดไปถึงพาราณสี
แล ว ควรหาโอกาสไปล อ งเรื อ ชมแม น้ ำ คงคงในยามเช า เพื่ อ ชม
บรรยากาศ การอาบน้ำลางบาป และการเผาศพริมฝงน้ำของชาวฮินดู
โดยชาวฮินดูที่ปวยใกลตายหลายคนจะมาพักรอความตายที่โรงแรมแหง
ความตาย (มรณังโฮเต็ล) ดวยพลังใจที่ศรัทธาเขาเหลานั้นไมเกรงกลัว
ต อ ความตาย ขอเพี ย งได ป ลงศพในแม น้ ำ คงคาอั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก็
สมปรารถนาแลว สิ่งที่เหลือจากการเผาก็อุทิศลงแมน้ำไป

กุสินารา-สถานที่ดับขันธปรินิพพาน
ในวันเพ็ญเดือน 3 พรรษาที่ 45 พระพุทธองคไดปลงอายุสังขาร
และตรั ส ว า อี ก สามเดื อ นจะปริ นิ พ พาน เมื่ อ ใกล ถึ ง วั น เพ็ ญ เดื อ น 6
พระองคไดเสด็จผานเมืองปาวา ทรงเสวยอาหารบิณบาตรมื้อสุดทาย
ของนายจุณฑะ จากนั้นก็เสด็จขามแมน้ำหิรัญญวดี เมื่อเสด็จถึงเมือง
กุสินาราไดประทับที่สาลวโนทยาน คือปาสาละซึง่ ตัง้ อยูท างทิศตะวันตก
ของเมือง ทรงบรรทมบนแทนบรรทมที่หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ
ระหวางตนสาละทั้งคู เปนการบรรทมที่เรียกวา อนุฏฐานไสยาสน คือจะ
ไมเสด็จลุกขึ้นอีกแลว แมจะทรงใกลปรินิพพาน ยังทรงแสดงธรรมโปรด
สุภัททะปริพาชกเปนปจฉิมสาวก พระอานนทไดทูลถามวาหลังจาก
พระองคปรินิพพานแลวหากพุทธบริษัทรำลึกถึงพระองคควรจะไป ณ ที่
แหงใด พระผูมีพระภาคไดตรัสกับพระอานนท กลาวโดยสรุปวา
สังเวชนียสถาน 4 แหงอันกุลบุตรผูมีศรัทธาจักเดินทางมาอันทำให
ระลึกไดวา
1 พระตถาคตประสูติในที่นี้
2 พระตถาคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในที่นี้
3 พระตถาคตยังอนุตรธรรมจักรใหเปนไปในทีน่ ี้ (แสดงปฐมเทศนา)
4 พระตถาคตเสด็จปรินพิ พานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในทีน่ ี้
สังเวชนียสถาน 4 แหงนี้แล เปนที่ควรเห็นของกุลบุตรผูมีศรัทธา
ณ สาละวโนทยานเมื อ ง
กุ สิ น ารา จะมี พ ระพุ ท ธรู ป ปาง
ปริ นิ พ พาน สลั ก จากศิ ล า มี
ความยาว 23 ฟุ ต 9 นิ้ ว
ประดิษฐานอยูใ นพระวิ ห าร ใน
บริเวณใกลเคียงไมหางไปนักเปน
ที่ ตั้ ง ของ มกุ ฏ พั น ธนเจดี ย ที่
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พุทธ
ศาสนิกชนผูมีศรัทธาหลายทานที่
ไดมา จะสัมผัสไดวา สถานทีแ่ หงนี้
บรรยากาศพิเศษ แหงความเคารพรักและอาลัย ชาวพุทธหลายทานตอง
ไดเสียน้ำตา ณ ที่แหงนี้ ผูเขียนก็เปนอีกคนหนึ่งที่เสียน้ำตา นอกเหนือ
จากที่คันธกุฏี เขาคิฌกูฏ เมืองราชคฤห น้ำตานี้จะวาเปนน้ำตาของ
ความเสียใจก็มิใชหากเปนน้ำตาแหงความสำนึกตื้นตันในบางสิ่งบาง
อยาง ซึ่งผูมีศรัทธาทุกทานยอมทราบดวยตนเอง
บทสงทาย
ในปจจุบันที่พุทธศาสนายังสมบูรณ ยังมีนักปราชญครูบาอาจารย
สมควรอยางยิ่งที่ชาวพุทธควรจะศึกษาหาความรูทางธรรม และนำมา
ประพฤติปฏิบัติ ทานใดที่มีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธศาสนา
เชื่อในเรื่องของกรรมและการเวียนวายตายเกิด มองเห็นภัยอันจะมีใน
อนาคตแลว ก็ขอใหทานเรงแสวงหาธรรมคือปญญาความเห็นชอบมา
อบรมตนใหมากขึ้น ทานใดที่ยังมีความลังเลสงสัยก็ควรศึกษาหาความรู
แสวงหาป ญ ญา แสวงหาครู อ าจารย ผู มี คุ ณ ธรรม นำธรรมมาเป น
แนวทางดำเนินชีวิตเสียแตบัดนี้ จะเปนประโยชนแกตนในระยะยาว
กอนที่ชีวิตเราทานจะหมดสิ้นไปพรอมกับหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่จะ
ทำคุณงามความดีใดๆ ดังปจฉิมวาจาของพระพุทธเจาที่ทรงสอนไว ให
บำเพ็ญคุณความดีดวยความไมประมาท
อางอิง : ขอมูลประกอบการเขียน
1. เปลี่ยนความเห็น - โดย พระอาจารยทูล ขิปฺปปฺโญ
2. ตามรอยจารึก อินเดีย เนปาล โดย รศ. ดร.สำเนียง เลื่อมใส
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กา ซไลน Gaslin e

ตอจากหนา 8
นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให
กับระบบการเผาไหมมากขึ้น จึงนิยมติดตั้ง
อุปกรณ Safety Shutoff Valve จำนวน 2
ชุด พรอมทั้งติดตั้งอุปกรณ Relief Valve
ระหวางอุปกรณ Safety Shutoff Valve ทั้ง
สอง (Double Block and Bleed) เปนการ
เพิ่ ม ระบบป อ งกั น การรั่ ว ของก า ซฯ ผ า น
Safety Shutoff Valve เพื่อใหสามารถตรวจ
สอบการรั่วของกาซฯ ได ถาเกิดการรั่วของ
กาซฯ ผานอุปกรณ Safety Shutoff Valve
ระบบควบคุมก็จะไมสั่งใหเปดการจายกาซฯ
เขาสูหัวเผาของเครื่องจักร
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ภาพแสดงตัวอยางอุปกรณ Safety Shutoff Valve
แบบ Double Block and Bleed

การปรับปรุงคุณภาพกาซฯ ตอนที่ 7 :
คำถามจากลูกคา
จากโครงการปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติฝงตะวันออก ในป 2553 หรือ
C-Day ครั้งที่ 2 ที่ ปตท. ไดสื่อความใหทราบตอเนื่องมา ในกาซไลนฉบับนี้
ยังคงเปนการรวบรวมคำถามจากลูกคาที่ไดสอบถามเขามา หรือเปนคำถามที่
มักจะพบบอยๆ ระหวางที่ทีมงาน ปตท. เขาไปชี้แจงที่โรงงานของทาน
คำถาม : ปตท. มีขอ แนะนำสำหรับโรงงานทีข่ ยายการใชกา ซฯ อยางไรบาง
คำตอบ : โรงงานที่มีแผนขยายการใชกาซฯ โดยกำลังอยูระหวางการสั่งซื้อเครื่องจักร
ใหม หรือลูกคาใหมที่จะเริ่มใชกาซฯ จาก ปตท. มีขอแนะนำใหทานสงขอมูล
คุณภาพกาซฯใหมใหกับ Vendor/Supplier ของอุปกรณหรือเครื่องจักรที่จะ
สั่งซื้อเพื่อใหออกแบบหรือเลือกอุปกรณนนั้ ใหสามารถครอบคลุมการใชงานกับ
กาซฯคุณภาพใหมได
คำถาม : ขอทราบหลักในการประเมินความเสี่ยงทำแผนรองรับ
คำตอบ : ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในชวงการเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ สามารถแยกไดเปน 2
ดานหลักๆ คือ เรื่องความปลอดภัย (Safety Risk) และผลกระทบตอการ
ผลิต (Production Risk) ซึ่งจะมากหรือนอยขึน้ อยูแ ตละโรงงานซึง่ มีกระบวน
ผลิตและเครื่องจักรที่ใชกาซฯแตกตางกันไป เกณฑที่ใชในการประเมินความ
เสี่ยงทีจ่ ะขอแนะนำใหเปนแนวทางมีดังนี้
1. ไดทราบผลการตรวจสอบเครื่องจักรจากขอมูลการออกแบบ Data Sheet
หรือมีคำตอบยืนยันจากผูผลิตแลวหรือยังวาเครื่องจักรนั้นๆ สามารถรองรับ
กาซฯคุณภาพใหมได บางที่อาจจะศึกษาจากประวัติการใชงาน เชน ลูกคาใน
นิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด เคยใชกาซฯ High Wobbe Index เมื่อครั้งกอน
C-Day 1 (ป พ.ศ. 2543) ตัวเครือ่ งจักรจึงนาจะใชกา ซฯคุณภาพใหมไดเปนตน
2. ดูวาเครื่องจักรมีระบบ Flame Failure Protection หรือไม ถามีตองมั่นใจวา
ระบบทำงานถูกตอง
3. ชนิ ด ของอุ ป กรณ ค วบคุ ม การเผาไหม และชนิ ด ของหั ว เผาเป น แบบไหน
ความยากงายในการปรับจูน
4. พิจารณาเรื่อง Level of Supervision ไดแก มีบุคลากรที่สามารถจัดการกับ
เครื่องจักร หรือระบบควบคุมที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได
หรือไม ดีแคไหน
5. Mode of Operation เชน ลักษณะของกระบวนการผลิต เปนแบบตอเนื่อง
(Continuous) หรือ Batch สามารถวางแผนการเดินเครื่องจักรเพื่อหลีกเลี่ยง
ชวงการเปลี่ยนคุณภาพกาซฯไดหรือไม

เมือ่ ทุกทานทราบรายละเอียดโดยคราวๆ
ของอุปกรณ Safety Shutoff Valve กันแลว
ก็ อ ย า ลื ม บำรุ ง ดู แ ลรั ก ษา และสอบเที ย บ
อุปกรณ ตามวาระที่ผูผลิตแนะนำ ซึ่งควร
ดำเนินการสอบเทียบและทดสอบอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง เพื่อใหอุปกรณ Safety Shutoff
Valve ทำงานได อ ย า งถู ก ต อ ง และมี
ประสิทธิภาพ สามารถปดตัวไดอยางรวดเร็ว
เปดตัวอยางชาๆ และเมื่อปดตัว แลวไมเกิด
ทัง้ นี้ โรงงานสามารถนำปจจัยอืน่ ๆ มาประกอบในการประเมินความเสี่ยง หรือปรับ
การรั่ ว ของก า ซฯ ผ า นอุ ป กรณ Safety ใชใหเหมาะสมกับ โรงงานของตนและตองจัดทำแผนรองรับในการใชกาซฯ เพื่อไมเกิด
Shutoff Valve ได
ปญหาในชวงวันเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ

บ ริ ก ารลู ก ค า
ภาณุมาศ หาดทรายทอง
สวนบริการลูกคากาซฯ

คำถาม : คาความรอน (Heating Value) ใน Online Gas
Quality ที่แสดงบน Website เหมือนหรือตาง
จากคาที่ใชในการ Billing
คำตอบ : คา Heating Value ใน Website เปนคา Gross หรือ
คา High Heating Value (HHV) เชนเดียวกับที่ใชใน
การ Billing แตคิดที่คนละสถานะกลาวคือ การ Billing
จะคำนวณปริมาตรกาซฯใหอยูในสภาวะอิ่มตัวไปดวย
ไอน้ำ ดังนัน้ คา Heating Value จึงเปนคาทีอ่ ยูใ นสภาวะ
อิ่มตัวไปดวยไอน้ำดวยเหมือนกัน HHV(Sat)
แตคา Heating Value ใน Website เปนขอมูลที่ตองการให
โรงงานใชในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หรือปรับแตง
การเผาไหม ดังนั้นจึงแสดงคาที่อยูในสภาวะแหง HHV(Dry) ซึ่งจะ
ใกลเคียงกับสภาวะการใชงานของโรงงาน เพราะปริมาณไอน้ำ
Moisture Content ในเนื้อเชื้อเพลิงกาซฯที่ ปตท. สงใหกับโรงงาน
คำถาม : โรงงานจะขอให ปตท. Stand by คอยใหความ มีปริมาณนอยใกลเคียงกับสภาวะแหง
ช ว ยเหลื อ หรื อ ช ว ยปรั บ แต ง การเผาไหม ข อง
เครื่องจักรเพื่อใชกาซฯ คุณภาพใหม
HHV(Sat) = HHV (Dry)x0.9826
คำตอบ : ปตท. จะเปดศูนยรองรับในวันเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ
โดยจะมีเจาหนาที่คอยติดตามการสงกาซฯ และเปนจุด
Volume(Sat) = Volume(Dry)x1.0177
รั บ แจ ง ในกรณี โ รงงานมี ป ญ หากั บ การใช ก า ซฯ ซึ่ ง
จำนวนพนักงานของ ปตท. เองอาจจะไมเพียงพอที่จะ
สามารถไปประจำอยูในแตละโรงงานได ดังนั้นโรงงาน คำถาม : กำหนดการวันเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ
จะตองศึกษาใหทราบถึงวิธีการปฏิบัติ การควบคุมหรือ คำตอบ : สื บ เนื่ อ งจากคำตั ด สิ น ของศาลปกครองสู ง สุ ด เมื่ อ
ปรับแตงการเผาไหมของเครื่องจักรเพื่อใหสามารถใช
วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ไดมีคำสั่งระงับโครงการ 65
กับกาซฯคุณภาพใหมได และถาจำเปนตองใหบริษัท
โครงการในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไวเปนการ
ภายนอกมาเปนผูปรับแตงการเผาไหมจะไดเตรียมการ
ชั่ ว คราว จนกว า ศาลจะมี ค ำพิ พ ากษาหรื อ มี ค ำสั่ ง
เสียแตเนินๆ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นนั้น 1 ใน 65 โครงการที่มี
ผลกระทบคือ โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวย
สวนในกรณีที่เกิดปญหา หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น ปตท. ไดจัดทีม
ที่ 6 จังหวัดระยอง ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Inplant Service และทีม Operation ที่จะคอยเขาไปตรวจสอบและ
ซึ่ ง โครงการดั ง กล า วเป น ส ว นหนึ่ ง ของการปรั บ ปรุ ง
ใหความชวยเหลือแกโรงงาน
คุณภาพกาซธรรมชาติ อีกทัง้ คำตัดสินของศาลปกครอง
สูงสุดเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือจากการควบคุมของ ปตท.
ทำใหกำหนดการวันเปลี่ยนคุณภาพกาซฯตองมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากกำหนดเดิม ซึ่งตองรอผูใชกาซฯ
ทุกกลุมพิจารณารวมกันอีกครั้ง โดยทีมงานของ ปตท.
จะติดตามในเรื่องนี้อยางใกลชิด หากมีความชัดเจน
ปตท.จะแจงใหกับลูกคาทราบโดยเร็ว เพื่อใหลูกคาได
เตรียมความพรอมในการรับการปรับปรุงคุณภาพกาซ
ธรรมชาติฝงตะวันออกไดอยางราบรื่น
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กา ซไลน Gaslin e

ถามมา - ตอบไป

ยุพดี ดวงสวัสดิ์
สวนบริหารกิจการระบบทอสงกาซ

Question & Answer

ลูกคากาซฯหลายทานมีคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการจายกาซฯ ของปตท. ในกรณ�ที่ความตองการใชกาซฯ มีเพิ�มมากขึ้น
แตในขณะที่ความสามารถในการสงกาซฯ ของเสนทอบริเวณนั้นมีจำกัด ปตท.จะมีวิธีการดำเนินการอยางไร ฉบับน�้ขอตอบคำถามโดยยก
ตัวอยางการจัดทำโครงการเพิม� ความสามารถเสนทอสงกาซธรรมชาติ บริเวณจังหวัดสระบุรี ปทุมธาน� สมุทรปราการ ซึง� เปนแหลงอุตสาหกรรม
และมีความตองการใชกาซฯจำนวนมาก
Q : ปตท.มีการดำเนินการอยางไร เพ�อ� รองรับการขยายตัวของลูกคากาซฯ ในกรณีทต่ี อ งการใชกา ซธรรมชาติเพ�ม� ข�น้
A : ปตท. ในฐานะบริษทั พลังงานของชาติ มีหนาทีใ่ นการจัดหาพลังงานใหเพียงพอกับความตองการในประเทศ ซึง� ปตท.ไดดำเนินโครงการ
หลายโครงการเพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาที่มีอยูอยางตอเน��อง โดยลาสุด ปตท. ไดจัดทำโครงการเพิ�มความสามารถของระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ ชวง Block Valve 9 - Block Valve 26 ซึง� อยูใ นบริเวณจังหวัด สมุทรปราการ สระบุรี ปทุมธาน� เน�อ� งจากลูกคามีความ
ตองการใชกาซฯ ในบริเวณน�้มีปริมาณเพิ�มขึ้นมาก ทั้งในสวนของลูกคา NGV โรงไฟฟา SPP และลูกคาอุตสาหกรรม เพราะทอเสนน�้วาง
อยูตามแนวถนนและแหลงอุตสาหกรรม แตเมื่อพิจาณาความสามารถของทอเสนน�้แลวพบวา ไดจายใหลูกคาอยางเต็มที่แลว ดังนั้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของลูกคาในอนาคต และตอบสนองความพึงพอใจของลูกคากาซฯ ใหสามารถใชกา ซฯ ไดตามความตองการอยางตอเน�อ� ง
จึงไดจัดทำโครงการเพิ�มความสามารถของระบบทอสงกาซฯ (Pipeline Enhancement)
โครงการเพ��มความสามารถทอ Block Valve 9 - Block Valve 26 แบงเปน 2 โครงการยอยดังรูป
1. โครงการปรับปรุง Block Valve 16
Block Valve 16 มีความสำคัญอยางยิ�งตอการสงกาซฯ
ใหลูกคาบริเวณทอระหวาง Block Valve 9 - Block Valve 26
(แถบจังหวัดสระบุรี ปทุมธาน� สมุทรปราการ) โดยรับกาซฯ จาก
สถาน�ควบคุมความดันวังนอย 4 (WN#4) บนทอเสนที่ 2 มา
ชวยจายกาซฯ ใหลูกคาบนทอเสนที่ 1 (Block Valve 9 - Block
Valve 26) อีกทัง้ ยังจายกาซฯ ยอนไปชวยโรงไฟฟาพระนครใต
(Block Valve 12) อีกดวย และเปนการเพิ�ม Reliability ใน
การสงกาซฯ ใหลูกคากรณ�เกิดเหตุฉุกเฉินบนทอเสนที่ 1 ซึ�ง
สามารถสงกาซฯ จากทอเสนที่ 2 มาชวยเสริมไดโดยผานทาง
Block Valve 16 ดังนัน้ จึงมีการลงทุนปรับปรุง Control Valve ที่
Block Valve 16 ทำใหทอ มีความสามารถสงกาซฯ เพิม� ขึน้ จาก
300 MMscfd เปน 400 MMscfd และเปนการเพิ�ม Reliability
ในการสงกาซฯใหลูกคา ซึ�งคาดวาจะแลวเสร็จประมาณปลาย
ป 2553
2. โครงการเชื่อมตอทอ Block Valve 25 - สถาน�ควบคุม
ความดันวังนอย-แกงคอย 5 (WK#5)
Block Valve 25 รับกาซฯมาจาก Block Valve 16
เพือ่ จายกาซฯใหลกู คาบริเวณสระบุรี แตเน�อ� งจากทอจาก Block
Valve 20-Block Valve 25 มีขนาดเล็กและอยูปลายทาง
ทำใหไมสามารถจายกาซฯ ใหลูกคาในอนาคตได จึงไดจัดทำ
โครงการวางทอเชื่อมตอระยะทาง ประมาณ 350 เมตร จากสถาน�ควบคุมความดันวังนอย-แกงคอย 5 (WK#5) ซึ�งเปนทอประธานขนาดใหญ
36 นิ้ว มายัง Block valve 25 ทำใหทอมีความสามารถสงกาซฯ เพิ�มขึ้นอีก 100 MMscfd ซึ�งคาดวาจะแลวเสร็จประมาณตนป 2555
เมื่อทั้งสองโครงการน�้แลวเสร็จจะสงผลใหความสามารถในการสงกาซฯของทอ Block valve 9 - Block valve 26 เพิ�มขึ้นจาก
300 MMscfd เปน 500 MMscfd รองรับการขยายตัวของลูกคาบริเวณดังกลาว ซึ�งในอนาคตลูกคามีความตองการใชกาซฯอยูที่ 400
MMscfd และยังคงเหลือความสามารถในการสงกาซฯใหลูกคาอีก 100 MMscfd

