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ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสนองตอบ
ความตองการของลูกคากาซธรรมชาติใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด หนวย
ธุรกิจกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงไดมีการสงเสริมให
พนักงานมีความคิดในการสรางสรรคองคความรู และนวัตกรรมใหม ๆ ที่
เปนประโยชนตอสายงานธุรกิจกาซธรรมชาติ โดยมีการแบงปนความรูให
กับหนวยงานตาง ๆ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ดวยการจัดการประชุมเชิง
วิชาการ 6 Th PTT Gas Technical Forum 2009 ในหัวขอ A Journey
Through Time โดยครั้งนี้เปนการจัดงานอยางตอเนื่องติดตอกันเปนครั้งที่
6 ซึ่งการจัดการประชุมเชิงวิชาการนี้เปนหนึ่งในการจัดการองคความรู
หรือที่เรียกวา Knowledge Management : KM ซึ่งเปนสิ่งที่ ปตท. ให
ความสำคัญเปนอยางยิ่ง เพราะในปจจุบัน KM เปนที่แพรหลายในธุรกิจ
ต า ง ๆ เนื่ อ งจากเป น การสื บ ทอดองค ความรู จากรุ น ไปสู รุ น เพื่ อ เป น
ประสบการณและแนวทางใหกับองคกรในการสรางสรรค แกไขและหาวิธี
ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได ซึ่งอาจเปนแนวทางและประโยชน
แกผูอานไดบาง
ถากลาวถึง KM ของหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ กาซไลนถือไดวา
เปน KM อีกหนึ่งตัวที่ทาง ปตท.ไดสื่อผานไปยังลูกคากาซฯและบุคคล
ทั่วไป โดยไดนำเสนอบทความที่ใหความรูเกี่ยวกับกาซธรรมชาติ ซึ่งใน
ฉบับนี้ยังคงมีบทความที่นาสนใจอีกหลายบทความเชนเคย อาทิ การ
เตรียมตัวรองรับการปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติในวัน Changeover
Day(C-Day) ในบริการลูกคา บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จำกัด
ในตลาดกาซฯ Pipeline Coating หัวใจของการปองกันการผุกรอนของ
ทอสงกาซฯ ในสาระนารู และ Flame Detector ใน Gas Technology
เปนตน
ทายนี้กาซไลน ใครขอความอนุเคราะหจากผูอานทุกทาน ในการ
กรอกแบบสอบถามที่แนบมาพรอมกับกาซไลนฉบับนี้ เพื่อที่จะนำขอมูลที่
ไดไปปรับปรุงกาซไลนใหตรงกับความตองการของผูอานมากที่สุด ซึ่งเมื่อ
กรอกแบบสอบถามแลวสามารถสงแฟกซที่โทรสารหมายเลข
0-2537-3289 หรื อ ส ง ทางไปรษณี ย ต ามที่ อ ยู ที่ จ า หน า
โดยไมตองติดอากรแสตมป ผูสงแบบสอบถามกลับภายใน
วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2552 จะได รั บ ดิ จิ ต อล
เทอร โมมิเตอรสำหรับวัดอุณภูมิ ในรางกายเปนของ
ที่ระลึกไวรับมือกับไขหวัด 2009
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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
6 th PTT Gas Technical Forum 2009

เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2552 ที่ ผ า นมา หน ว ยธุ ร กิ จ ก า ซ
ธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ไดจัดงานประชุมเชิงวิชาการ
PTT Gas Technical Forum 2009 ครั้งที่ 6 ณ หองประชุมใหญชั้น
2 และจัดนิทรรศการบริเวณทางเดินชั้น 1 และชั้น 2 อาคารสำนักงาน
ใหญ ปตท. ในหัวขอ A Journey Through Time โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางองคความรู ใหม และแบงปนความรูที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับธุรกิจกาซธรรมชาติ เพื่อดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีรายละเอียดหัวขอและเนื้อหาการบรรยายพอสังเขปดังนี้
1. Developing Technical Expertise บรรยายโดย Mr. Sunki Kang
Head of Human Resource Development Department Samsung
Engineering Co., Ltd.
2. ธุรกิจถานหินและ CBM ในปจจุบันมีความตองการใชถานหินจำนวน
มากในการผลิตไฟฟา ซึ่งนอกจากถานหินจะเปนแหลงเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
แลวยังถูกนำไปใชไดในหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ Coal Bed Methane (CBM)
ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาซธรรมชาติและไดรับความสนใจอยางมากในชวง
ราคาน้ำมันสูงในปที่ผานมา และเมื่อไมนานมานี้ ปตท. ไดเขาลงทุนในธุรกิจ
เหมืองถานหินในประเทศอินโดนีเซีย อันจะนำไปสูการพัฒนาหวงโซผลิตภัณฑ
ของธุรกิจถานหินใหสอดคลองกับธุรกิจของ ปตท. ในปจจุบันและอนาคตตอไป
บรรยายโดย นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด ฝายพัฒนาธุรกิจ สายงานวางแผน
3. Biogas Development Project for Transportation ดวยขอจำกัดของ
เครือขายทอสงกาซธรรมชาติของธุรกิจ NGV ในประเทศไทย ทำใหกาซชีวภาพ
ที่สามารถผลิตขึ้นไดในพื้นที่หางไกลเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทดแทนการขนสง
NGV ที่มีคาดำเนินการขนสงคอนขางสูง ปตท. จึงมีแผนที่จะนำกาซชีวภาพซึ่ง
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการใชงานใน
ยานยนต โดยตั้งโครงการนำรองสถานีบริการกาซชีวภาพอัด (CBG) ซึ่งคาดวาจะ
สามารถดำเนินการไดในป 2010 โดยใชกาซชีวภาพที่ผลิตไดจากน้ำเสียโรงงาน
แปงมันสำปะหลัง บรรยายโดย นายอรรคพล ปนแกว ฝายกลยุทธและพัฒนา
ธุ ร กิ จ นายสุ ท ธิ ภู มิ พุ ม หิ รั ญ ฝ า ยวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี กระบวนการ
ปโตรเลียม และ น.ส.กรพินธุ เทพสัมฤทธิ์พร สวนวิเคราะหงานวิจัยเชิงธุรกิจ
4. Challenging in Zawtika (M9) Development and 1st
Environmental Touchdown for Overseas Project กลุมบริษัท ปตท. ไดเขา
ไปพัฒนาแหลงกาซฯ Zawtika อาวเมาะตะมะ ประเทศสหภาพพมา ซึ่งจาก
สภาพทางธรณีวิทยาและปญหาทางการเมืองนั้นสรางความทาทายในการพัฒนา
แหลงกาซฯ Zawtika นี้เปนอยางมาก อยางไรก็ตามการพัฒนาโครงการนั้นจะ
ตองดำเนินการควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ปตท. และ ปตท.สผ. จึง
รวมกันศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) พรอมกำหนดมาตรการ
ลดผลกระทบและมาตรการติดตามสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอโครงการ ซึ่งนับเปน
กาวแรกของ ปตท. ในการดำเนินการดานสิง่ แวดลอมของโครงการในตางประเทศ
บรรยายโดย นายศรีภูมิ บุญสิทธิ์ หนวยวิศวกรรมและติดตามประเมินผลงาน
บริหารโครงการ และนายอธิชย ธีรภัทรสกุล ฝายสนับสนุนโครงการ
5. CWWTP: Engineering towards a better Environment โครงการ
กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียรวม ณ โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งใหเปนระบบ Dissolved Air Floatation
(DAF), Advanced Oxidation Process (AOPs) และ Membrane Bio-Reactor
(MBR) นอกจากนี้ยังใชระบบ Ultra Filtration (UF) และ Reverse Osmosis
(RO) เพื่อหมุนเวียนน้ำกลับมาใชใหมไดถึง 176,660 ลูกบาศกเมตร/ป และ
ทำใหสามารถลดความสกปรกของน้ำทิ้ง (loading) กอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
ไดถึง 30 % บรรยายโดย นายณัฐวุฒิ ปยะประชากร สวนความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม และ นายวรวุฒิ หะมาน ฝายสนับสนุนโครงการ
6. Energy Optimization & CO2 Footprint towards Gas Separation
Plant มีแผนลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงในกระบวนการแยกกาซฯของปตท. โดย
มีนโยบายในการทำโครงการประหยัดพลังงานขึ้น ซึ่งเมื่อแลวเสร็จจะสามารถลด

การใชพลังงานไดถึง 0.5 MMBTU ตอตัน หรือคิดเปน 8.4% และยังไดศึกษา
โครงการลดการปลอย CO2 สูบรรยากาศควบคูไปดวย ซึ่งโครงการทั้งหมดจะ
สามารถลดการปลดปลอย CO2 สูบรรยากาศไดถึง 21% ในป 2555 บรรยายโดย
นายอภิชาติ ไชยเนตรตี ฝายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต และนางสาวนลินี
ตัณฑิกุล ฝายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต
7. Code of Environmental Practice for Onshore Natural Gas
Pipeline Project ดวยความพยายามในการลดระยะเวลาการจัดทำรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการพิจารณาอนุมัติ สำหรับโครงการที่
ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญซึ่งจากเดิมใชเวลาประมาณ 12-16 เดือน และ
เพื่อสนองตอบตอความตองการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในภาคการขนสง
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพลังงานของประเทศที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
ปตท. รวมกับ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงมีแนวคิดที่ทำการศึกษา
และกำหนดประมวลหลักการปฏิบัติงานในการลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สำหรับระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอบนบกขึ้น แทนการจัดทำ
Full Scale EIA เพื่อใชสำหรับโครงการทอสงกาซฯบางขนาดในบางพื้นทีบ่ รรยาย 3
โดย น.ส.เยาวลักษณ ชูโชติ และ น.ส.เพ็ญรักษ เพ็งสมบัติ ฝายสนับสนุนโครงการ
8. CP Current Interrupter เพื่อใหการขนสงกาซธรรมชาติผานระบบทอ
สงกาซธรรมชาติมีความปลอดภัยสูงสุดและสามารถใชงานไดเปนระยะเวลา
ยาวนาน จึงเปนที่มาของการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบปริมาณกระแสไฟฟาที่
จายเขาไปยังทอสงกาซฯเครื่องใหมที่เรียกวา “GPS CP Current interrupter”
โดยทำงานควบคูกับระบบ Cathodic Protection ที่ทำการจายไฟฟากระแสตรง
ขัว้ ลบเขาไปยังทอและขัว้ บวกเขาไปยัง Anode ซึง่ ฝงอยูใตดนิ ทำใหเกิดกระบวนการ
Electro- Chemical Process เพื่อยับยั้งการผุกรอนของทอสงกาซธรรมชาติ
เครื่องมือตัวใหมนี้จะชวยในการบำรุงรักษาระบบ Cathodic Protection ใหมี
ประสิทธิภาพและความแมนยำของระบบเพิ่มขึ้น บรรยายโดย นายณัฐพงศ
พวงมณี ฝายปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติตะวันตก
9. Gas Pipeline in the City: BCP Project Experienced โครงการทอสง
กาซธรรมชาติไปยังโรงกลั่นน้ำมันบางจากและสถานีบริการกาซธรรมชาติ เปน
โครงการที่ทาทายความสามารถทั้งทาง ดานวิศวกรรม ดานชุมชน สังคม และ
ดานสิ่งแวดลอมอยางยิ่ง เนื่องจากแนวเขตทางที่จำกัด การจราจรหนาแนน และ
ไมสามารถปดการจราจรได ในการกอสรางตองกำหนดวิธีการที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่แตละชวงของโครงการ และสิ่งที่สำคัญ คือ การสรางกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชน, การปฏิบัติตามกฎหมายดานสังคม และการดำเนินงานตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตั้งแตกอนเริ่มโครงการกระทั่งเสร็จสิ้น
งานก อ สร า ง เพื่ อ ให โ ครงการสามารถสำเร็ จ ตามเป า หมาย โดยที่ ปตท.
สามารถอยูรวมเปนสมาชิกหนึ่งของชุมชนตลอดไป บรรยายโดย นายปรีชา
รื่นหาญ ฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ นายกิตติพล จิตตานุกูล และ
นายเทวัญ พึ่งผล ฝายสนับสนุนโครงการ
10. Knowledge Capture (Conference&Exhibition) from GASTECH
2009 บรรยายโดย นายภั ท ร พลขนิ ษ ฐ ฝ า ยกลยุ ท ธ แ ละแผนวิ ส าหกิ จ
นายปรเมษฐ หอยสังวาล และนายศุภวัตร ธาตุทอง ฝายจัดหากาซธรรมชาติ
เหลว นายพัฑฒิ บุณยสุขานนท ฝายเทคนิคพลังงานประยุกตและเครื่องยนต
นายกฤษณ ตรีนุชกร บริษัทพีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

แนะนำลูกคาใหม

กา ซไลน Gaslin e
แนะนำลูกคาใหม
สวนพัฒนาตลาดและขายกาซอุตสาหกรรม

แนะนำลูกคากาซฯ (อุตสาหกรรม)
ในป 2552 มีลูกคาอุตสาหกรรมสนใจใชกาซธรรมชาติหลายรายดวยกัน โดยในฉบับนี้ขอแนะนำลูกคาใหมของ
ฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ 3 ราย ดังนี้
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บริษัท ปารคเกอร ฮันนิฟน (ไทยแลนด) จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 64/174 นิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรนซีบอรด หมู 4
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท
: 038 926 300 โทรสาร : 038 656 181
Website
: www.parker.com
Email address : phthailand@parker.com
เริ่มใชกาซฯ : 15 พฤษภาคม 2552
ผลิตภัณฑ
: ไสกรองน้ำมันเครื่อง ไสกรองโซลา และ
สินคาในกลุมไสกรองชนิดตางๆ
( fUEL FILTER, OIL FILTER, AIR FILTER, HYDRAULIC
FILTER, AND PROCESS FILTER ETC. )

บริษัท เคมีแมน จำกัด
ทีต่ งั้ โรงงาน

: 195/2 อาคารเลครัชดาออฟฟสคอมเพล็กซ 2
ชั้น1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท
: 0 2661 9734-8 โทรสาร : 0 2260 9176
Email address : info@chememan.com
ผลิตภัณฑ Limestone : Chemical Grade Limestone
Quicklime
: High Quality Quicklime

ความรูจ ากลูกคา
ที่มา : บริษัท งามดีคอตตอนจำกัด และ
www.thaihealth.or.th

เรื่องควรรูเกี่ยวกับ หนากากอนามัย
จากสถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 หรือ H1N1 ที่ไดแพรกระจายไปทั่วโลก จนทำใหมีผูติดเชื้อและผูเสียชีวิต
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล ในสถานการณเชนนี้ เราควรคำนึงถึงการ
ปองกันตนเองจากการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหมดังกลาว วิธีการงายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได คือ การลางมือ
บอยๆและการใชหนากากอนามัย ซึ่งหนากากอนามัยที่นิยมใช มี 2 ประเภท คือ
1. หนากากทั่วไป ที่มี
ขายอยู ต ามท อ งตลาด มี ทั้ ง
ชนิดกระดาษและชนิดที่เปนผา
สามารถปองกันได 80%
- ชนิ ด ผ า สามารถทำ
เองได โดยวิธีการผลิตหนากาก
อนามัยแบบผาที่เหมาะสมนั้น
สามารถทำไดงายๆดังนี้ 1.นำผาที่มีเสนดายไมนอยกวา 40 เสน ตอ
พื้นที่ 1 ตารางนิ้ว เชน ผายืด ผาสาลู หรือผาฝาย (cotton) มาตัดเย็บ
โดยขนาดของผากวางประมาณ 15 ซม. ยาวประมาณ 15 ซม. โดยให
ผามีความหนาอยางนอย 3 ชั้น และจับจีบขนาดประมาณ 3 ซม. ตรง
กลางผืนผา 2.ใสโครงพลาสติกหรือลวดตรงขอบหนากากดานบนเพื่อให
หนากากแนบกับสันจมูกเวลาสวมใส 3.ติดยางยืดสำหรับคลองใบหูทั้ง
สองขาง ความยาวของยางยืดปรับตามขนาดใบหนาของผูสวมใส สวน
วิธีการใชหนากากอนามัยชนิดนี้ เมื่อใชแลวนำมาซักดวยผงซักฟอก
หรือสบู ตากใหแหง และนำกลับมาใชซ้ำได
- หนากากอนามัย แบบกระดาษเยื่อชนิด 3 ชั้น ปองกันเชื้อโรค
ได 5 ไมครอน หรือปองกันได รอยละ 80 มีอายุการใชงานประมาณ
3 วัน หากเกิดการฉีกขาด และมีรอยเปอน ควรทิ้งทันที การสวมใส
ตองนำดานที่มีสีเขมออกทางขางนอก หรือสังเกตจากรอยพับของผา
ดานหนาตองพับลง ซึ่งหากใสผิด รอยพับจะกักเก็บฝุนละอองในรอยพับ
ทำใหหายใจลำบาก

2. หนากาก N95 สามารถกรองเชื้อโรคไดละเอียดกวาชนิดแรก
ปองกันเชื้อโรคขนาดเล็กมากๆประมาณ 0.3 ไมครอนได หนากาก N95
มี 2 ชนิด แบบชนิดที่มีวาลว เพื่อใหหายใจไดสะดวก และชนิดที่ไมมี
วาลว ซึ่งไดรับความนิยมจากผูบริโภคเนื่องจากมีราคาถูก แตมีขอเสีย
อยู ที่ ห ากใส ไ ปนานๆ ทำให ห ายใจลำบาก จึ ง ไม ควรให เ ด็ ก ที่ ยั ง ไม
สามารถชวยเหลือตัวเองไดใสหนากากชนิดนี้ เพราะอาจทำใหเด็กเสีย
ชีวิตได ขณะเดียวกันหากหนากากชำรุดหรือเห็นสภาพไมสามารถใช

งานตอไปได ควรทิ้งทันที วิธีการสวมหนากากแบบ N95 ควรจับบริเวณ
ดานนอก เพื่อประคอง และดึงสายสวม
การเลือกซื้อหนากากอนามัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
การเลือกซื้อหนากากอนามัยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานนั้นควร
เลือกหนากากอนามัยชนิด 3 ชั้น ที่มีประสิทธิภาพการกรองไดไมนอย
กวา 95% ของอนุภาคขนาด 3 ไมครอน (ทราบไดจากผลทดสอบใน
หองทดลอง หรือ อาจดู ไดจากรายละเอียดขางกลองที่ระบุวา BFEBacterial Filtration Efficiency มากกวา 95%) ซึ่งประกอบดวยวัสดุ
สามชั้น ดังนี้
l ชั้ น นอกทำจากวั ส ดุ Poly Propylene Spunbond ซึ่ ง มี
คุณสมบัติที่ยอมใหอากาศผานเขาออกและไมดูดซึมน้ำ มี
ความหนาตั้งแต 14-20 grams
l ชั้นกลางทำจากแผน Melt Blown Filter ซึ่งมีความหนาตั้ง
แต 20-25 grams (เรามักจะพบวาการใชแผน Filter ที่หนา
กวาจะใหประสิทธิภาพการกรองเชื้อที่ดีกวา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผล
การวิเคราะหจากองคกรตรวจสอบการกรองเชื้อ)
l ชั้ น ในทำมาจากวั ส ดุ เ ช น เดี ย วกั น กั บ ชั้ น นอก แต จ ะมี ความ
หนาตั้งแต 20-25 grams
โดยทั่วไปหนากากอนามัย มีอายุการใชงานวันตอวัน หรือ ใชครั้ง
เดียวทิ้ง ไมควรใชซ้ำหรือใชรวมกับผูอื่น ไมวาผูนั้นจะมิไดปวยเปนไข
หวัดเลยก็ตาม
ขอควรปฏิบัติกอนใสหนากากอนามัยทุกครั้ง
1. ลางมือใหสะอาดกอนสวมหนากากอนามัย
2. ควรใส ใหผาปดตั้งแตจมูกจนถึงคาง เพื่อปองกันเชื้อรายที่
แฝงตัวมากับอากาศเขาสูรางกาย
3. เมื่อทำการสวมใส ควรหลีกเลี่ยงใหมือไปสัมผัสกับเนื้อผา
บริเวณดานใน ที่แนบกับจมูกและปาก เพราะในมืออาจมีเชื้อโรคทำให
เขาสูรางกายได
4. ควรสวมหนากากอนามัยใหพอดีกับหนา โดยเฉพาะบริเวณ
สันจมูก ดานที่มีโลหะจะอยูบนสันจมูก
5. หนากากอนามัยจะมีสองสี เอาสีเขมออกดานนอก สีจางอยู
ชิดจมูก
6. สายรัดหรือยางที่ไวสำหรับคลองควรจะผูกใหพอดี และอยูใน
ตำแหนงที่เหมาะสม
7. ถาเปนไปไดใหเปลี่ยนหนากากอนามัยทุกวัน
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ตลาดกา ซฯ

กา ซไลน Gaslin e
กีรติ โภคะสุวรรณ
สวนพัฒนาตลาดและขายกาซพาณิชย

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จำกัด
(Combined Heat and Power Producing : CHPP)
กาซไลนฉบับนี้ ขอแนะนำบริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จำกัด ซึ่งมีแผนจะใชกาซธรรมชาติ ปลายป 2552 นี้ โดยมีความเปนมาและรายละเอียด
โครงการดังตอไปนี้

ความเปนมาและรายละเอียดโครงการ

โครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ มีแนวคิดใน
การออกแบบอาคารเปน นวัตกรรมตนแบบ ของอาคารในอนาคต เปนอาคาร
ประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลักษณะพื้นที่ของอาคารศูนยราชการ ประกอบดวย 3 อาคารหลัก ไดแก
อาคารที่ทำการศาลปกครอง อาคารศาลและหนวยงานยุติธรรม (อาคาร A)
และอาคารรวมหนวยราชการ (อาคาร B) โดยมีผู ใชพื้นที่เปนหนวยงาน
ราชการ 16 หนวยงาน และหนวยงานอื่นๆอีก 13 หนวยงาน
จากแนวคิดในการออกแบบดังกลาว บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย
จำกัด ซึ่งเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการโครงการศูนยราชการฯ จึง
มีความเห็นชอบใหนำระบบผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (Combined Heat
and Power) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง มาใชในศูนยราชการฯ เพื่อ
สนองตอบตอนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน อีกทั้ง
ยังชวยลดภาระการลงทุนดานการขยายโครงขายระบบสายสงไฟฟา
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงไดจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟาและ
6
พลังงานรวม จำกัด (Combined Heat and Power Producing : CHPP)
เพื่อลงทุนกอสราง และบริหารจัดการโรงผลิตไฟฟาและพลังงานรวม รวมทั้ง
กอสรางทอสงกาซธรรมชาติเขาสูโครงการฯ โดยน้ำเย็นที่ผลิตไดจะจำหนาย
ให บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด สำหรับใชในระบบปรับอากาศของ
ศูนยราชการฯ สวนไฟฟาที่ผลิตได จะขายคืนเขา grid ใหแกการไฟฟา
นครหลวง
ระบบผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHP) ที่ศูนยราชการฯ เปนระบบที่
นำกาซธรรมชาติมาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาแลวนำไอรอนที่เหลือ
จากการผลิตไฟฟามาใชผลิตน้ำเย็น โดยหลักการดังกลาวทำใหประสิทธิภาพ
การใชกาซฯเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80 จากเดิมที่นำมาผลิตไฟฟาเพียงอยาง
เดียวจะเปนการใชประสิทธิภาพของกาซฯไดเพียงรอยละ 50 เทานั้น

นอกจากนี้โครงการยังมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นแบบ Electric Chiller (EC)
ขนาดการทำความเย็นรวม 6,000 ตันความเย็น (2 x 1,000 RT + 2 x 2,000
RT) รายละเอียดผังระบบผลิตไฟฟาและพลังงานรวมของโครงการแสดงได
ดังนี้

ผังระบบผลิตไฟฟาและพลังงานรวม อาคารศูนยราชการฯ

ลักษณะการดำเนินงานของระบบผลิตไฟฟาและความเย็นรวม จะแตก
ตางกันตามชวงเวลา และวันทำงาน และวันหยุดเสาร-อาทิตย
ชวงเวลา

ชวงวัน

9.00 - 22.00
22.00 - 9.00
0.00 - 24.00

จันทร - ศุกร
จันทร - ศุกร
เสาร
อาทิตย

Total

อาคารบริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จำกัด และ สถานีควบคุมความดันและวัด
ปริมาตรกาซ ตั้งอยูภายในบริเวณศูนยราชการฯ

ลักษณะระบบผลิตไฟฟาและพลังงานรวมของโครงการอาคารศูนย
ราชการ ประกอบดวยระบบผลิตไฟฟาชนิด Gas Turbine ขนาดกำลังการ
ผลิตประมาณ 4.6 MW จำนวน 2 ชุด ซึ่งสามารถผลิตไฟฟาสุทธิ (หลังหัก
การใชไฟฟาภายในโรงไฟฟา) ประมาณ 6.6 MW โดยไอรอนที่ออกจาก Gas
Turbine มี อุ ณ หภู มิ สู ง ประมาณ 514�C จะถู ก ป อ นเข า ไปยั ง เครื่ อ งทำ
ความเย็นแบบ Direct Exhausted Absorption Chiller (DXA) ซึ่งสามารถ
ผลิ ต น้ ำ เย็ น ได สู ง สุ ด ที่ ป ระมาณ 6,000 ตั น ความเย็ น (2 x 3,000 RT)

ผลิตไฟฟา/เดือน
(MW)
(MWh)
9.2
-

2,631
-

ผลิตน้ำเย็น/เดือน
DXA EC
Total
(RT/h) (RT/h) (RT)
6,000
- 1,716,000
3,500 847,000
4,800 460,000
1,800 172,000
2,631
3,195,000

การนำระบบผลิ ต ไฟฟ า และพลั ง งานร ว ม มาใช กั บ ศู น ย
ราชการฯ มีขอดีตอภาคสวนตางๆ ดังนี้
l โครงการศูนยราชการฯ มีระบบจายพลังงานที่มั่นคง และยั่งยืน
ภายในศูนยราชการฯ เนื่องจากเปนการผลิตกระแสไฟฟา ณ บริเวณจุดใชงาน
l เป น ระบบที่ มี ค วามคุ ม ค า สู ง จากการลดการสู ญ เสี ย พลั ง งาน
ระหวางการสงผานตามสายสงไฟฟา
l ผู ใชอาคาร ไดทำงานในอาคารที่มีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดเวลา
และแมตองทำงานลวงเวลาก็ยังไดสัมผัสอุณหภูมิที่ ไมแตกตางจากเวลา
ทำงานปกติมาก เนื่องจากมีการเดินเครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
l เปนการสนับสนุนนโยบายดานพลังงานของรัฐบาล ดวยการหันมา
ใชกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนพลังงานที่ผลิตไดเองภายในประเทศ ลดการนำเขา
พลังงาน และยังเปนพลังงานสะอาด เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
l ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการใชกาซธรรมชาติ เพราะมีการนำ
ไอรอนที่เหลือจากการผลิตไฟฟามาใชผลิตน้ำเย็น

ตลาดคาส งกาซฯ
พริมรตา พงษศิริแสง
สวนเทคนิคและบริการลูกคากาซธรรมชาติ

Power Plant Knowledge Sharing
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดย สวนเทคนิคและบริการลูกคากาซ
ธรรมชาติ ฝ า ยตลาดค า ส ง ก า ซธรรมชาติ จั ด อบรม Power Plant
Knowledge Sharing เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรูทางเทคนิค
และประสบการณ ในกลุมผูผลิตไฟฟา ทั้งภาครัฐและเอกชน ในหัวขอเรื่อง
“การบริหารจัดการโรงไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย” โดยไดรับ
เกียรติจาก คุณรัตนพงษ จงดำเกิง รองผูวาการระบบสง การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย คุณภาสกร ศศะนาวิน Operation Division Manager
บริษัท ผลิตไฟฟาระยอง จำกัด และคุณวัฒนา ชูนาค Technical Director
บริษัท ไทยเนชั่นแนล พาวเวอร จำกัด เปนผูใหความรู แลกเปลี่ยนทัศนะ
และประสบการณ ใ นครั้ ง นี้ การจั ด สั ม มนาดั ง กล า วจั ด ขึ้ น เมื่ อวั น ที่ 30
กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอรพอรต จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมี คุณสมชาย สินทราพรรณทร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหาและตลาดกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปน
ประธานในการสัมมนา

สรางสรรคสัมพันธผูบริหารลูกคาประจำป 2552
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ โดย สวนเทคนิคและบริการลูกคากาซธรรมชาติ บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) จัดงานพบปะสังสรรค เพื่อเปนการขอบคุณลูกคาที่ใหการสงเสริม สนับสนุน ปตท.ดวยดีเสมอมา รวมถึงเปนการสราง
สัมพันธ และแลกเปลี่ยนทัศนะ ระหวางผูบริหาร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ผลิตไฟฟาเอกชน และ ผูบริหาร
ปตท. ในชื่อ PTT Gas Exclusive Thank You Party “คืนพิเศษ คนพิเศษ” @ Horizon Cruise, Shangri-la Hotel
โดยมีคุณเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปนประธาน

คณะผูบริหาร ปตท. เยี่ยมพบลูกคา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 คณะผูบริหาร ปตท. ไดเขาเยี่ยม
พบผูบริหาร บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
จำกัด และ บริษัท ไตร เอ็นเนอจี จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และขอคำแนะนำ ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อ ปตท. จะไดนำ
ขอมูลที่ไดรับมาพัฒนา ปรับปรุง แกไข การใหบริการใหสอดคลอง และ
ตรงกับความตองการของลูกคาตอไป
โดยมีคุณภาณุ สุทธิรัตน ผูจัดการฝายจัดหากาซธรรมชาติ และ
คุณพิทักษ จรรยาพงษ ผูจัดการฝายควบคุมกิจการและบริการเทคนิคระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ เปนหัวหนาคณะในการเยี่ยมชม
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กา ซไลน Gaslin e

Gas Technology

ตอพงศ สุภาดุลย
สวนบริการลูกคากาซฯ

Flame Detectors
กาซไลนฉบับนี้ขอกลาวถึงอุปกรณประกอบสำคัญชนิดหนึ่งของระบบหัวเผา (Burner) ซึ่งโดยสวนใหญเครื่องจักรมักจะมีอุปกรณนี้อยูเพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินเครื่องจักร ซึ่งก็คืออุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Failure Device/Flame Detector) นั่นเอง เนื่องจากอุบัติเหตุหรือ
อันตรายรายแรงที่เกิดขึ้นมักจะมาจากการดับหรือ ความไมเสถียรของเปลวไฟ โดยเฉพาะกรณีที่อุณหภูมิในเตา (Chamber) ต่ำกวา 650 องศา
เซลเซียสแลวละก็ จำเปนตองมีการตรวจจับการดับของเปลวไฟ (FFD) เปนสำคัญ (อางอิงจากมาตรฐาน IGE: Institute of Gas Engineer) ทั้งนี้
เนื่องจากกาซมีเทนซึ่งเปนสวนประกอบหลักของกาซธรรมชาติ ปตท. (ประมาณ 70 - 80%) สามารถติดไฟไดเองที่อุณหภูมิ 537 องศาเซลเซียส
(อางอิงจากศูนยขอมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ กรมควบคุมมลพิษ) ดังนั้นหากอุณหภูมิในเตาต่ำกวาอุณหภูมิดังกลาว เมื่อมีการดับของเปลวไฟ
และไมมีการตัดการจายเชื้อเพลิงเขาไปในเตา อาจเปนเหตุใหเกิดการสะสมและระเบิดไดในภายหลัง

รูปที่ 1 Flame Detector ชนิดที่ใชแทง Electrode
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เมื่ อ เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของอุ ป กรณ เ ล็ ก ๆ ตั ว นี้ เราก็ จ ะมา
พิ จารณาถึ ง ชนิ ด และวิ ธีการทำงานของอุปกรณตรวจจับเปลวไฟกัน
อุ ป กรณ นี้ โ ดยทั่ ว ไปใช ห ลั ก การอยู 2 วิ ธี คื อ Flame Ionization
Detector และ Optical Flame Detector ซึ่งวิธีแรกจะเปนการใช
Electrode เพื่อตรวจจับอิเล็คตรอนและไอออนที่เกิดจากเปลวไฟ และ
วิธีที่ 2 จะตรวจจับคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic) ที่เกิดจาก
การเผาไหมของเชื้อเพลิง ซึ่งจะใหกำเนิดแสงตั้งแตชวงอินฟราเรด ชวง
ที่ตามองเห็น จนถึงชวงอัลตาไวโอเล็ต ฉะนั้นเซ็นเซอรแตละชนิดก็จะ
สามารถตรวจจับไดในแตละชวงที่แตกตางกัน ดังนี้
1. Flame Ionization Detector เปนการใชแทง Electrode รวม
กับตัวขยายสัญญาณ (Electronic Amplifier) เนื่องจากกระบวนการใน
การเกิดเปลวไฟจะกอใหเกิดอิเล็คตรอนอิสระและปริมาณไอออน โดย
อิ เ ล็ ค ตรอนและไอออนเหล า นี้ จ ะทำให เ กิ ด ความต า งศั ก ดิ์ ข องแหล ง
Electrode 2 จุด ซึ่งจุดหนึ่งมักจะอยูทหี่ วั เผาและอีกจุดจะเปนแทงโลหะ
ทนความรอนทีต่ ดิ ตัง้ ไวในตำแหนงใกลๆ ซึ่งจะสรางกระแสไฟฟาออกมา
ประมาณ 0.01 มิ ล ลิ แ อมป (mA) และส ง ไปขยายสั ญ ญาณต อ ไป
สำหรับวิธีนี้เหมาะกับการใชงานในอุณหภูมิสูงๆ เชน เตาเซรามิค
2. Infrared Single Frequency Flame Detector เปนการตรวจ
จับคลื่นแสงที่ชวงความยาวคลื่น 1.1 - 4.4 ไมครอน (μm) ซึ่งใช
เซ็นเซอรชนิด Pyroelectric เปนผลึกแรที่กอใหเกิดกระแสไฟฟาเมื่อถูก
ความรอน ขอดีคือมีความทนทานสามารถตรวจจับได ในบริเวณที่มี
ฝุ น ควั น หรื อ
คราบสกปรก
แต จ ะมี ป ญ หา
(False Alarm)
กรณีที่ตรวจจับ
ในบริเวณที่มีไอ
น้ำสูง
รูปที่ 2 แถบความยาวคลื่นของแสงในชวงตางๆ

3. Ultraviolet Flame Detector เปนการตรวจจับคลื่นแสงที่ชวง
ความยาวคลื่นนอยกวา 300 นาโนเมตร (nm) ขณะที่แสง UV จากดวง
อาทิตยจะเริ่มตนที่ 280 นาโนเมตร ดังนั้นหากเซ็นเซอรที่ใชมีชวงวัดที่
กวางอาจจะเกิดปญหาในการตรวจจับได ซึ่งปกติเซ็นเซอรชนิดนี้จะใช
แบบ Indoor หรือบริเวณที่ไมไดรับแสง UV จากดวงอาทิตย ขอดีคือมี
การตอบสนองที่รวดเร็วกวาแบบอินฟราเรด มีความแมนยำเที่ยงตรง
แตตองการจุดตรวจจับที่คอนขางสะอาด ปราศจากฝุนควัน
4. Combination Flame Detector เปนการนำการตรวจจับที่นำ
หลายๆ เซ็นเซอรมารวมกัน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหมีความเที่ยงตรง
แมนยำยิ่งขึ้น โดยสามารถรวมกันไดหลายรูปแบบ เชน แบบ IR/IR
เปนการตรวจจับคลื่นอินฟราเรดใน 2 ชวงคลื่นเพื่อนำมาเปรียบเทียบ
กัน แบบ UV/IR เปนการตรวจจับทั้งคลื่นแสงในชวงอินฟราเรดและ
ชวงอัลตราไวโอเล็ต โดยตองตรวจจับไดทั้ง 2 ชวงความยาวคลื่นถึงจะ
ยืนยันถึงเปลวไฟได หรือแบบ UV/IR/vis และแบบ IR/IR/vis โดย vis
คือ Visible Light หรือแสงในชวงที่ตาคนสามารถมองเห็นได ซึ่งเปน
เซ็นเซอรที่ใสเขามาเพื่อชวยเพิ่มความเที่ยงตรงในการตรวจจับเชนกัน

รูปที่ 3 Flame Detector ชนิด UV Sensor

นอกจากหลักการเบื้องตนในการตรวจจับเหลานี้แลว ยังตอง
คำนึงถึงจุดที่ตองทำการติดตั้ง มุมและองศาในการติดตั้งอีกดวยเพื่อ
ใหการตรวจจับถูกตอง แมนยำและมีประโยชนตอการเดินเครื่องจักร
อยางเต็มที่ และเมื่อมองยอนกลับมาถึงการเปลี่ยนแปลงคาความรอน
หรือสวนประกอบของกาซธรรมชาติในเดือนเมษายน ป 2553 จะเห็น
ไดวาการเปลี่ยนคุณภาพกาซฯ จะสงผลตอขนาดและความยาวของ
เปลวไฟ รวมทั้งสีของเปลวไฟอีกดวย ดังนั้นหากมิไดมีการปรับแตงการ
เผาไหมที่ถูกตองแลวอาจจะสงผลตอการตรวจจับเปลวไฟของระบบ
ตรวจจับเปลวไฟได ฉะนั้นเมื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณตัวนี้
แลว เราจึงควรทำการตรวจสอบการทำงานอยางสม่ำเสมอ เชน ปละ
ครั้ง รวมถึงควรตรวจสอบความถูกตองในการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยน
แปลงของเปลวไฟ มิฉะนั้นอาจทำใหโรงงานของทานพบปญหาในการ
เดินเครื่องจักรในอนาคตก็เปนได

สาระน า รู
จักรดาว ประทุมชาติ
แผนกบำรุงรักษาทอและอุปกรณ

Pipeline Coating
หัวใจของการปองกันการผุกรอนของทอสงกาซฯ (1)
ทุกทานคงทราบโดยทัว่ กันอยูแ ลววา ทอสงกาซธรรมชาติที่ ปตท. ไดใชจดั สงกาซฯตัง้ แตอา วไทย หรือชายแดนดานตะวันตกของประเทศ
มาจนถึงโรงไฟฟาและโรงงานของลูกคากาซฯตาง ๆ นัน้ กอสรางจากทอเล็กจำนวนหลายรอยหลายพันเสน นำมาเชือ่ มประกอบเขาดวยกัน แลว
จึงวางไวทกี่ น ทะเลลึก หรือฝงไวไตดนิ การทีท่ อ เหล็กถูกวางไวใตทะเล หรือฝงไวใตดนิ นัน้ แนนอน ทอเหล็กทัง้ หมดยอมสัมผัสกับน้ำทะเล
ความชืน้ และออกซิเจนในน้ำและในดิน ปจจัยเหลานีย้ อ มกอใหเกิดการผุกรอนของทอ ทำใหสญู เสียเนือ้ เหล็กออกไปดวย ทัง้ ยังจะสงผลให
คุณสมบัตแิ ละความแข็งแรงลดนอยลง กระบวนการนีเ้ รารูจ กั กันดีในนามวา “การเกิดสนิม”
เพือ่ ปองกันไมใหทอ เหล็กเหลานีเ้ กิดการผุกกรอนจนกระทัง่ สูญ
เสียความแข็งแรง ซึง่ ผลรายทีต่ ามมาคือ กาซฯทีร่ วั่ ไหลออกจากทอ
อาจเกิดการติดไฟ และทำใหเกิดอุบัติภัยรายแรงตอชุมชนได การ
กอสรางทอสงกาซฯ จะตองจัดใหมวี สั ดุใชหอ หุม ทอเหล็กทัง้ หมด ไม
ใหทอ เหล็กเหลานัน้ มีโอกาสสัมผัสกับความชืน้ และออกซิเจน ทีเ่ ปน
ปจจัยกอใหเกิดการผุกรอนของทอไดโดยตรง การหอหุม ทอสงกาซฯจึง
ถือวาเปนหัวใจสำคัญในการปองกันไมใหเกิดความเสียหายของทอ
วัสดุทใี่ ชหอ หุม ทอสงกาซฯนี้ ถูกพัฒนาขึน้ มาอยางตอเนือ่ ง ซึง่
จะไดอธิบายลักษณะและขอดีขอ เสียของวัสดุนนั้ ๆ เปนรายชนิด ดังนี้

แรก (Inner tape) การพันจะตองใหมพี นื้ ทีซ่ อ นทับกันของเทปในแตละ
รอบประมาณรอยละ 50 หลังจากนัน้ จะพันทับอีก1 หรือ 2 ชัน้ ดวยเทป
(Outer tape) เพือ่ ปองกันแรงภายนอกทีอ่ าจทำใหเกิดความเสียหายกับ
ทอ คุณภาพของการปองกันการผุกรอนดวยวัสดุชนิดนีข้ นึ้ อยูก บั การ
เตรียมผิวชิน้ งาน และทักษะการพันเทปของผูป ฏิบตั งิ าน อยางไรก็ตาม
การใชวธิ กี ารนีเ้ ปนทีน่ ยิ มสำหรับการกอสรางทอขนาดเล็ก หรือทอยอย
เนือ่ งจากเทปสามารถยึดติดกับผิวทอไดดี การกอสรางสามารถทำได
งายและทำไดทหี่ นางาน ขอเสียของการใชวธิ กี ารนี้ ไดแก หากผูป ฏิบตั ิ
ขาดทักษะและความชำนาญในการพัน อาจกอใหเกิดชองวาง ทำให
ความชืน้ สามารถเขาไปสัมผัสกับทอได รวมทัง้ ตัวเทปอาจลอกออกจาก
l
Coal tar enamels: เปนวัสดุที่ ปตท. เลือกใชในการ ผิวงานเองหากเกิด Stress กับวัสดุ และวัสดุชนิดนีย้ งั ตานทานกระแส
ก อ สร า งท อ ส ง ก า ซฯใน
ไฟฟาไดดี ทำใหกระแสไฟฟาของระบบ Cathodic
ยุคแรก ผลิตจากน้ำมันดิน
Protection ผานเขาไปปกปองทอไดยากยิง่ ขึน้
ซึง่ วัสดุชนิดนี้ไดถกู นำมาใช
ทั่วโลกมากว า 80 ป แ ล ว
ลั ก ษณะมี สี ด ำ เหนี ย ว
คลายยางมะตอย นำมาพัน
รอบตัวทอ และปดทับดวย
วัสดุเสริมความแข็งแรง แต
เนื่ อ งจากวั ส ดุ เ หล า นี้ ไ ม
สามารถทนทานการเคลือ่ น
Coal tar enamels
ตัว หรือแรงทีก่ ระทำกับทอ
ไดมากนัก ประกอบกับเมื่อใช
Polyethylene wrapping tape
งานไปนาน ๆ จะเกิดการแตก ทำใหความชืน้ แทรกเขาไปสัมผัสกับตัว
ทอได ภายหลังจึงไมนำวัสดุนมี้ าใชเปนวัสดุหอ หุม ทออีก
วิธีการที่ไดกลาวมาแลวนั้น เปนเพียงแค 2 วิธีการในการ
l
Polyethylene wrapping tape: เปนแถบพลาสติกชนิด ปกปองทอสงกาซฯของ ปตท. ซึ่งจะไดกลาวถึงวิธีการอื่น ๆ ตอไป
Polyethylene ซึ่งจะพันซอนทับกับไปตลอดแนวทอ และยังพันทับ ติดตามอานตอไดในฉบับหนา
หลายชัน้ ซึง่ การพันจะเริม่ จากการเตรียมผิวทอใหสะอาด แลวทาทับ
ผิวทอดวย Primer หลังจากนัน้ จะพันดวยเทปปองกันการผุกรอนชัน้
*อางอิง : A.W. Peabody, PEABODY’s CONTROL OF PIPELINE CORROSION, 2nd edition, 2001,NACE International .
ขอบคุณภาพประกอบจาก คุณอัครเดช พงษศักดิ์
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กา ซไลน Gaslin e

ม วลชนสัมพันธ

วิไลทิพย วัฒนวิชัยกุล
สวนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ

สิทธิชุมชนกับการมีสวนรวมในการดำเนินโครงการ
สิทธิชุมชน อาจเปนคำที่มีผูกลาวถึงอยูบอยครั้ง จนหลายทานอาจเกิดความสงสัยวา สิทธิชุมชนจะเกี่ยวของกับการ
ดำเนินโครงการตางๆ ไดอยางไร
ความหมายของสิทธิชุมชน
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สิทธิชุมชน หรือ Community Rights ประกอบดวย คำวา สิทธิ ซึ่งหมายถึง
ประโยชนที่บุคคลมีความชอบธรรมที่จะไดรับ ซึ่งกฎหมายรับรองและคุมครองให (ศ. หยุด
แสงอุทัย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) และคำวา ชุมชน ซึ่งหมายถึง หมูชน
กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน
รวมกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) ดังนั้น ในความหมายดั้งเดิม สิทธิชุมชน จึง
อาจหมายถึง ประโยชนตามกฎหมายที่กลุมคนซึ่งอาศัยอยูรวมกันในที่ใดที่หนึ่งมีรวมกัน
อยางไรก็ตาม ดวยสภาพสังคม เศรษฐกิจ และชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน
ปจจุบันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด ความหมายของคำวา ชุมชน จึงมีการ
ขยายเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สวนที่ 12 ไดบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนไวใน มาตรา 66 และ
มาตรา 67 โดยตามบทบัญญัติดังกลาว ไดแบงชุมชนออกเปน 3 ประเภท ไดแก ชุมชน ชุมชนทองถิ่น และชุมชนดั้งเดิม ดังนั้น สิทธิชุมชนที่ไดรับ
ความคุมครองในปจจุบัน จึงไมไดหมายถึง กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกันเทานั้น แตยังหมายความรวมถึง กลุมคนที่มีวิถีชีวิต
ประเพณี ความเปนอยู ผลประโยชน หรือใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอีกดวย

สิทธิชุมชนในการดำเนินโครงการ
เมื่อกลุมคนรวมตัวกันเปนชุมชนยอมไดรับสิทธิตามที่กฎหมายไดใหไว ซึ่งสิทธิชุมชน
จะเกี่ยวพันกับสิทธิการมีสวนรวมอยางแยกไมออก โดยความเขมแข็งที่แทจริงของชุมชนจะ
เกิดขึ้นได เมื่อชุมชนนั้นๆ ไดมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางของตนอยางเปนรูปธรรม
สอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมุงเนนการกระจายอำนาจโดยมี
ประชาชนเปนศูนยกลาง การมีสวนรวมตัดสินใจในการดำเนินโครงการที่อาจกอใหเกิดผล
กระทบตอชุมชนจึงเปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกซึ่งสิทธิชุมชนในอันที่จะเขามีสวนรวม
ในการอนุ รั ก ษ จั ด การ และใช ป ระโยชน จากทรั พ ยากรธรรมชาติ ตามเจตนารมณ ข อง
รัฐธรรมนูญ
สิทธิการมีสวนรวมของชุมชนในการดำเนินโครงการนั้น เปนสิทธิพื้นฐานซึ่งเปนอิสระและไมอาจถูกแทรกแซงจากอำนาจใดๆ โดย
รัฐธรรมนูญไดใหความคุมครองสิทธิชุมชนไวอยางกวางขวางและยังครอบคลุมไปถึง สิทธิในการที่จะฟองรองหรือเรียกรองใหมีการคุมครองสิทธิของ
ตนตามที่กฎหมายไดใหไว การดำเนินโครงการใดๆ จึงมีความจำเปนจะตองคำนึงถึงสิทธิชุมชนอยางเครงครัด ซึ่งสะทอนออกมาไดในหลายรูปแบบ
และจะสงผลในการลดปญหาความขัดแยงและการคัดคานโครงการไดเปนอยางดี ภายใตแนวความคิดที่วาการดำรงอยูของชุมชนและทิศทางของ
ระบบเศรษฐกิจจะตองเติบโตไปอยางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
สวนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการเชื่อมโยงสิทธิชุมชนและการดำเนินโครงการตางๆของ ปตท. เขาดวยกัน โดยผาน
กระบวนการเขามีสวนรวมของประชาชน ภายใตการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิชุมชนตอการดำเนินโครงการ ซึ่งไมเพียงแตเปนการปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น แตยังเปนการดำเนินงานที่คาดหวังใหโครงการและชุมชนอยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อยางแทจริง
สำหรับในฉบับนี้ ขอนำเสนอขอมูลใหทราบถึงสิทธิชุมชนที่กฎหมายใหความคุมครองในปจจุบัน โดยในฉบับตอไป จะขอกลาวถึงบทบาท
ของงานมวลชนสัมพันธตอกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และผลตอบแทนที่ชุมชนและสังคมจะไดรับจากการดำเนินโครงการ

ผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติ
ที่มา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
อางอิงจาก Plastemart

คงเป น ที่ ท ราบกั น ว า ก า ซธรรมชาติ มี ป ระโยชน
มากมายหลายอย า ง อาทิ เ ช น เป น เชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง เป น
พลั ง งานที่ ส ะอาด และสามารถแปรสภาพให เ ป น
ผลิตภัณฑปโตรเคมีซึ่งนิยมใชกันอยูในชีวิตประจำวัน
ฟลมก็เปนอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่เปนผลผลิตมาจากกาซ
ธรรมชาติ โดยป จ จุ บั น โลกของเทคโนโลยี ก ว า งไกล
ทำใหมีผูคิดคนนวัตวกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย
ก า ซไลน ฉ บั บ นี้ จึ ง ขอนำเสนอ ฟ ล ม PC รุ น ใหม ที่
สามารถปองกันการปลอมแปลงบัตรเดบิต
ฟลม PC รุนใหมสามารถปองกันการปลอมแปลงบัตรเดบิต
ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจเปนเชนนี้ถือวาเปนยุคทองของกลุมมิจฉาชีพ การทุจริตผาน บัตร
เครดิต บัตรเดบิตหรือบัตร ATM กลายเปนปญหาที่ขยายวงกวางขึ้นทั่วโลก วิธีที่พบบอยที่สุดใน
ไทยคือการปลอมบัตร ลาสุดจึงไดมีการคิดคนพัฒนาฟลมโพลีคารบอรเนตตัวใหม โดยบริษัท
ไบเออร แมททีเรียลซายน ภายใตยี่หอ Makrofol รุน ID ProteXXion สำหรับผลิตบัตรเดบิตซึ่ง
สามารถปองกันการปลอมแปลงได
ตัวฟลมจะประกอบไปดวยอนุภาคเมทัลลิคที่แสดงคุณสมบัติ (Metallic identification
particles (OVDot (R)) ซึ่งกระจายอยูอยางไมมีแบบแผน (stochastic) และเปนสวนสำคัญมากใน
การจัดการระบบความปลอดภัย (identification security features)
ฟลมโพลีคารบอรเนตสามารถนำมาใชเคลือบเอกสารที่ตองการความปลอดภัย เชน บัตร
ประจำตัว ใบขับขี่ และในอนาคตจะนำมาใชกับบัตรเครดิต ดวยคุณสมบัติที่มีคุณภาพสูงในการ
ปองกันการปลอมแปลง และอนุภาคโลหะขนาด 0.1 มิลลิเมตร ที่สามารถพิมพสัญลักษณตาง ๆ
ทั้งขอมูลตัวอักษร โลโก และตัวเลขตาง ๆ ไดตามตองการ ฟลมตัวใหมนี้ มีความหนามาตรฐาน
อยูที่ 100 ไมโครเมตร และสามารถขึ้นรูปไดทั้งแบบรอนและเย็น และฉีดแบบ back-injected กับเทอรโมพลาสติกในกระบวนการที่เรียก
วา Film Insert Molding (FIM) และสามารถตกแตงไวกอนลวงหนาได โดยใชการพิมพสกรีน (screen printing) และเลเซอรแกะสลัก
(laser engraving)
นอกจากนี้ ฐานขอมูลเทคโนโลยีการผลิตฟลมดังกลาวยังจะสงผลใหเกิด
ผลิตภัณฑใหมๆ ขึ้นในอนาคตอันใกล โดยผูผลิตฟลมจะทำงานรวมกันอยางใกลชิด
กับฝายบริการเทคโนโลยี ในการผลิตเลเซอรสแกนเนอร (laser-optic scanner) ที่
สามารถอานขอมูลจากพื้นผิวของวัตถุ เพื่อใหแนใจวาวัตถุนั้นเปนของแทและไมมี
การปลอมแปลงเกิดขึ้น
ถือเปนอีกกาวในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปองกันอาชญากรรมจากแกงปลอม แปลงบัตร
และสรางความมั่นใจในความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนยิ่งขึ้น
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มุ ม สุ ข ภาพ

กา ซไลน Gaslin e
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

กาฬโรคปอด มฤตยูรายที่ปองกันได
ความวัวยังไมทันหาย ความควายก็เขามาแทรก ... สุภาษิตนี้ คงใชไดดีกับสถานการณสุขภาพของคนไทยในปจจุบันไดเปนอยางดี
เพราะไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ก็ยังไมมีทีทาวาจะหยุดรุกรานชาวโลกอยางเราไปงาย ๆ ไหนจะโรคชิคุนกุนยา ที่ระบาดมาให
หนักใจ ไมเพียงเทานี้ ยังรวมถึงโรคเกาที่ยังไมสรางซาไปไหน อยางมฤตยูดำ “กาฬโรคปอด” ที่กำลังระบาดอยูที่แผนดินจีน
พอขาวโรคนี้กระจายออกมา ก็ทำใหบานเรา รอน ๆ หนาว ๆ กันอีกรอบ
3. ชนิดกาฬโรคปอด อาจเกิดตาม หลังจาก 2 ชนิดแรก หรือติดเชื้อ
เพราะนอกจากจะตองหาวิธีปองกันไขหวัดใหญ 2009 แลว ยังตองมาจับตามอง จากคนไอ จาม รดกัน มีอาการปอดบวม ไอเปนน้ำ เสมหะไมเหนียว ตอมาจะมี
เจาตัวจิ๋ว อยาง “หนู” พาหะนำโรคกาฬโรควาจะพกพาเจาหมัดตัวเชื้อโรคติดตัว เลือดปน ออนเพลีย มีไขเหมือนกับ 2 ชนิดแรก หากไมไดรับการรักษาจะเสีย
มาดวย วาแต!!เจาโรค “กาฬโรคปอด” คืออะไรกันนะ ไปทำความรูจักกับมันกัน ชีวิตเร็วมาก ภายใน 1-3 วัน
ดีกวา

การติดตอของโรค
โรคกาฬโรคปอดนั้น เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่
เรียกวา เยอซิเนีย เพสทิส (Yersinia Pestis) มีลักษณะเปนแทง
และแอบแฝงอยูในสัตวที่เลี้ยงลูกดวยนม โดยเฉพาะสัตวฟนแทะ
เชน หนู กระรอก กระตาย กระแต แมว และสุนัข มีพาหะที่สำคัญ
คือ “หมัดหนู” มีขนาดเล็กไมกี่มิลลิเมตร สามารถ กระโดดไดไกลถึง 1
เมตร โดยเชื้อไวรัสตัวนี้ จะติดตอจากสัตวสูคนได 2 ทาง คือ ทางมูลหมัด เชื้อ
แบคทีเรียที่ถูกถายออกมาพรอมกับมูลของหมัดอาจเขาสูรางกายของคนทาง
บาดแผลได และหมัดกัด เมื่อหมัดไปกัดสัตวฟนแทะตาง ๆ เชน กัดหนูที่มีเชื้อ
โรคและหากหมัดไปกัดคนเพื่อดูดเลือดอีกก็จะทำใหกลืน
12
เลื อ ดไม เ ข า จึ ง ต อ งคายหรื อ สำรอกเลื อ ดที่ ผ สมเชื้ อ
แบคทีเรียออกมาเขาสูบาดแผลของคนที่มันกำลังดูดเลือด
อยู
นอกจากกาฬโรคปอดจะติดตอจากสัตวสูคนแลว
ยังสามารถติดตอไดจากคนสูคนโดยวิธีการติดตอเหมือน
กับโรคปอดหรือไขหวัดใหญ คือ หลังจากที่เชื้อเขาปอดคนหนึ่งแลวจะสามารถ
ติดตอไปสูอีกคนหนึ่งไดจากทางเดินหายใจดวยการไอหรือจาม หรือจากสิ่งของ
ปนเปอนเชื้อโรคใหม ๆ แตจะแตกตางกันตรงที่กาฬโรคปอดติดตอไดยากกวา
เนื่องจากผูปวยที่ไดรับเชื้อแลวจะมีอาการรุนแรงมากถาไมเสียชีวิตทันทีก็จะตอง
นอนพักรักษาตัวที่บานหรือโรงพยาบาลไมมีโอกาสไปคลุกคลีกับผูอื่นหรือออกไป
เดินนอกบานเพื่อแพรเชื้อ ไปสูผูอื่นได สวนกลุมเสี่ยงคือบุคคลที่อยูใกลชิดหรือ
บุคคลที่อยูในบานเดียวกันกับผูปวยขณะติดเชื้อ เชน พอ แม ญาติ พี่นอง

ระยะฟกตัว
เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะมีระยะฟกตัวของโรคประมาณ 1-7 วัน จากนั้นจะ
เริ่มแสดงอาการดวยการมีไข ตามดวยตอมน้ำเหลืองโตและแตก เชื้อกระจายเขา
สูกระแสเลือด โดยเฉพาะจะไปที่ปอด ทำใหเกิดปอดบวมและเสียชีวิตอยาง
รวดเร็วภายใน 48 ชั่วโมง

อาการของโรค

การระบาดของโรค

เมื่อมีการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ “เชื้อกาฬโรค” ก็พบวา
เปนโรคระบาดจากสัตวสูคนที่เกาแกที่สุดในโลกและยังเปนสาเหตุ
ที่ทำใหมีผูเสียชีวิตหลายลานคน ในอดีตมีการระบาดใหญของเชื้อ
รายเกิดขึ้น 3 ครั้งทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย เชื้อนรกได
อาละวาด ลางผลาญชีวิตผูคนไมแพที่อื่น โดยนายแพทยเอช แคมเบล
ไฮเอ็ด เจากรมแพทยสุขาภิบาล ( Principal Medical Officer of Bangkok City)
ไดรายงานการพบ กาฬโรค ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2447
เกิดขึ้นที่บริเวณตึกแดงและตึกขาว เปนโกดังเก็บสินคา จังหวัดธนบุรี พื้นที่
บริเวณนั้น เปนที่อยูของพอคาชาวอินเดียหลังจากนั้น เชื้อโรคไดลุกลามอยาง
รวดเร็วขามฟากมาฝงพระนคร และกระจายไปยังจังหวัดตาง ๆ ที่มีการติดตอ
คาขายกับกรุงเทพฯ โดยทางบก ทางเรือและทางรถไฟ

การรักษา
การบำบั ด เชื้ อ กาฬโรค ทางการแพทย จ ะให ผู ป ว ยกาฬโรคแยกห อ ง
สามารถใชยาปฏิชีวนะที่มีอยูแลวในโรงพยาบาลตางๆรักษาได ซึ่งยาปฏิชีวนะที่
ใชรักษากาฬโรคไดแก 1.สเตรปโตมัยซิน 2.คลอแรมเฟนิคอล 3.เตตราซัยคลีน
4.โคไตรม็อกซาโซล ตามรายงานขององคการอนามัยโลกนั้น หากเทียบกับโรค
ไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009 กาฬโรคจะติดตอยากกวาแตมีความรุนแรงของ
โรคสูงกวามาก อัตราปวยตายสูงถึง 30-60%

การปองกันและควบคุม
1. สำรวจและกำจัดหนูที่อยูอาศัยในบริเวณบาน ฉีดพนสารเคมีเพื่อ
ทำลายหมัดหนู
2. กำจัดขยะมูลฝอยอันเปนแหลงของโรค
3. ไมไปสัมผัสกับสัตวกัดแทะที่ปวยตาย เชน หนู กระรอก ถาตองนำไป
ทิ้งตองสวมถุงมือ
4. ใหคำแนะนำเรื่องสุขศึกษาโดยเฉพาะกลุมเสี่ยง เพื่อใหรูวิธีปองกัน
โรคกาฬโรคปอด และหากมีอาการสงสัยวาปวยเปนกาฬโรคปอดใหเขารับการ
ตรวจรักษาโดยเร็ว
5. ผูที่ตองสัมผัสกับผูปวยกาฬโรคปอด ควรรับประทานยา Tetracyline
สำหรับปองกัน และใชถุงมือ ผาปดปาก - จมูก เพื่อปองกันการแพรระบาดของ
กาฬโรคปอด
6. ใหวัคซีนแกผูที่เสี่ยงตอการเปนโรค จะชวยลดอัตราปวยดวยโรคนี้ได

เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ตอมน้ำเหลืองโต และ
ปวดมาก อาจจะมีอาการทองเสียรวมดวย โดยแบงออกเปน 3 ชนิด
1. ชนิดตอมน้ำเหลืองอักเสบ เปนชนิดที่ออนที่สุด และพบบอยที่สุด
ตอมน้ำเหลืองที่อักเสบนั้นจะบวมแดงและนิ่ม เวลากดจะเจ็บ ตำแหนงที่พบ
ไดแก ขางคอ ขาหนีบ รักแร อาจมีไขรวมดวย ถาไมรักษาจะกลายเปนชนิดที่ 2
แต! !วิ ธี ป อ งกั น ที่ ดี ที่ สุ ด ก็ คื อ ต อ งควบคุ ม ปริ ม าณสั ตว น ำโรคไม ใ ห มี
คือ เชื้อเขาสูกระแสเลือด
จำนวนมากเกิ
นไป เพราะคูหนูสามีภรรยา 1 คู สามารถแพรลูกหลานไดมากถึง
2. ชนิดเชื้อในกระแสเลือด มักจะลุกลามจากชนิดตอมน้ำเหลือง อักเสบ
1,000
ตั
ว
ภายใน
1ป เลยทีเดียว!! .....
มีไขสูง ความดันเลือดต่ำ ช็อก หัวใจเตนเร็ว กระสับกระสาย เพอ หมดสติ เลือด
ออกในอวัยวะตาง ๆ เสียชีวิตภายใน 3-5 วัน หรือภายในไมกี่ชั่วโมง

ธรรมะพั ก ใจ
เรียบเรียงโดย : พันธเทพ นิยะโมสถ

นมัสการสังเวชนียสถาน รำลึกถึงพระมหากรุณาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
หลายคนเมื่อนึกถึงประเทศอินเดียก็จะมีทัศนะ และมุมมองตางกันไป เมื่อปลายปที่แลวผูเขียนไดเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน 4 แหง อันไดแกสถานที่
ที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานซึ่งอยูในเขตประเทศเนปาลและประเทศอินเดีย ไดเห็นชีวิต ความเปนอยู ความเชื่อของคนที่นั่น จากการ
ไดไปสัมผัสทำใหผูเขียนไดคติขอคิดมากมายหลายอยางในเรื่องของชีวิต เชื่อหรือไมวาผูคนที่เรามองวายากจนหลายๆคนที่อินเดีย มีรอยยิ้มและแววตาที่มีความสุข
มากกวา ผูคนในประเทศร่ำรวยและมีความเจริญในหลายประเทศ อินเดียเปนประเทศที่มีความหลากหลายทานจะเห็นวามหาเศรษฐีระดับโลกหลายคนก็เปนคนอินเดีย
คนยากไรสุดๆก็มีในอินเดีย ระบบวรรณะของที่อินเดียนั้นฝงรากลึก ทุกคนเครงครัดในวรรณะ แมคนในวรรณะต่ำก็ยอมรับในวรรณะของตนดวยถือวา เทพเจาได
กำหนดใหเขาอยูในวรรณะนั้นแลวก็ตองยอมรับจะไมมีการละเมิดโกงสิทธิไปใชสิทธิของวรรณะสูงกวาแตอยางใด
เมื่อกลาวถึงประเทศอินเดียหลายทานคงทราบวาเปนสถานที่ที่เปนตน
กำเนิดของศาสนาพุทธ ซึ่งเมื่อเราเปนชาวพุทธและอยูในวิสัยฐานะที่จะไปได ก็
ควรที่จะไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหงเพื่อเปนการรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระพุทธเจาที่ไดทรงวางรากฐานของพระพุทธศาสนาไว สำหรับ
เสนทางในการเดินทางนั้นเพื่อความสะดวกขอแนะนำวาควรเริ่มจากสถานที่
ตรัสรู - ปรินิพพาน - ประสูติ - แสดงปฐมเทศนา แตเพื่อความไมสับสนกับ
ผูอานผูเขียนจึงขออธิบายแตละสถานที่ตามลำดับ ดังนี้
ลุมพินี – สถานที่ประสูติ
ลุมพินีปจจุบันตั้งอยู ในเขตประเทศเนปาล
ได รั บ การสถาปนาเป น พุ ท ธอุ ท ยานสถานทาง
ประวัติศาสตรของโลก ณ ที่แหงนี้ ในอดีตครั้งพุทธ
กาลเมื่อพระนางสิริมหามายาทรงตั้งครรภ มีพระ
ประสงคจะเสด็จไปคลอดที่กรุงเทวทหะอันเปนเมือง
พระราชบิ ด า/มารดาเมื่ อ ขบวนเสด็ จ มาถึ ง สวน
ลุ ม พิ นี พระนางเกิ ด ประชวรครรภ กระทั น หั น จึ ง
เสด็จเขาประทับใตตนสาละ ทรงประทับยืนเหนี่ยวกิ่งสาละไว และไดใหประสูติ
กาลแกพระกุมาร เมื่อเสด็จออกจากครรภ พระกุมารทรงผินพระพักตรไปทางทิศ
เหนือ ทรงกาวพระบาทไปขางหนา 7 กาว และเปลงพระวาจาวา “เราจะเปนผู
เลิศที่สุดในโลก เราจะเปนผูเจริญที่สุดในโลก เราจะเปนผูประเสริฐที่สุดในโลก
ชาตินี้เปนชาติสุดทายของเรา ภพใหมของเราจะไมมีอีก” จากนั้นหลังพุทธกาล
ประมาณ 200 ปเศษ เมื่อพระเจาอโศกมหาราชไดเสด็จมานมัสการสวนลุมพินี
สถานที่ประสูติ และไดโปรดใหพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระผูเปนพระอรหันตสาวก
เปนผูชี้บอกตำแหนงที่ทรงประสูติ และใหสรางเสาหินปกลงไป ปจจุบันเสาหินนั้น
ทอนบนไดหักหายไป ยังคงเหลือเปนเสาหินกลม เปนศิลาขัดมันสีน้ำตาลออน
สูงจากพื้น 13 ฟุต 3 นิ้ว ฝงจมอยูในดิน 10 ฟุต ตั้งอยู ใกลวิหารมายาเทวี
สภาพลุมพินีปจจุบัน คอนขางเงียบสงบ แตก็มีชาวพุทธจากประเทศตางๆ มา
นมัสการสถานที่อยูเสมอ

ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ใกลฝงแมน้ำเนรัญชรา พระองคไดพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อหาหนทางตรัสรูแตก็ไมเปนผล จนกระทั่งไดนิมิตพระอินทรมาดีดพิณ 3 สาย
จึงหันมาเสวยพระกระยาหาร จนกระทั่งมาถึงตอนที่พระองคเสี่ยงลอยถาดทองคำ
ที่แมน้ำเนรัญชรา ซึ่งพระองคไดอธิษฐานวาหากเราจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา
ในชาตินี้ขอใหถาดทองคำไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไป เมื่อพระองค ไดเห็นถาด
ทองคำทวนกระแสน้ำขึ้นไปก็มั่นพระทัยวา ความปรารถนาของพระองคจะสำเร็จ
ในชาตินี้แนนอน พระองคไดนอมเอาถาดทองคำมาพิจารณาดวยปญญาเปนครั้ง
แรกที่บวชมาหาปกวาวา ถาดทองคำที่ไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไปเหมือนใจที่พนไป
แลวจะไมไปเกิดตายในภพทั้งสามอีก ถาดทองคำที่ไหลไปตามกระแสน้ำไหลไปสู
ทะเลมหาสมุทรวนเวียนก็เหมือนกับใจที่ไหลไปตามกิเลสตัณหาความอยากวน
เวียนหาที่สุดมิได ใจที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงำใหมืดมิดก็จะเปนไปตามทางกิเลส
ตัณหาโดยไมรูตัว นี้เองหนอใจที่ไดมาเกิด
ในภพทั้ ง สามบ อ ยๆ ก็ เ พราะใจมี โ มหะ
อวิชชาปดบัง จากนั้นพระองคไดขามแมน้ำ
เนรัญชรามาอีกฝงหนึ่งไดพบพราหมณซึ่ง
ไดถวายหญาคา พระองคไดเอาหญาคาปู
ลาดใต ต น โพธิ์ ที่ เ ป น สหชาติ เ กิ ด ขึ้ น ในวั น
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เดื อ นป เ ดี ย วกั บ พระองค (มี อ ายุ 35 ป
เทากับพระองคขณะนั้น) ดวยพระปญญาญาณพระองคทรงทราบถึงภพชาติการ
เกิดการตายของพระองคเอง และสัตวโลกทั้งหลายรวมถึงเหตุปจจัยที่ใหสัตวโลก
ทั้งหลายมีความแตกตางกัน ทรงทราบถึงความทุกชของภพชาติการเกิดตายใน
ภพทั้งสาม ทรงทราบถึงเหตุที่ทำใหสัตวโลกทั้งหลายหมุนเวียนเกิดตาย พระองค
ไดประทับนั่งใตตนโพธิ์ในที่นั้น จนในที่สุดการเวียนเกิดเวียนตายของพระองคก็ได
สิน้ สุดลงในทีแ่ หงนี้ ทรงตรัสรู เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยสมบูรณ หรือจะกลาว
วาพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มตน ณ ที่แหงนี้ก็วาได
พุทธคยา ในปจจุบัน นอกจากจะเปนที่ตั้งของตน
พระศรีมหาโพธิ์ที่สืบทอดมาเปนตนที่ 4 ยังเปนที่ตั้งของ
เจดียศรีมหาโพธิ์ มีลักษณะเปนรูปเจดีย4 เหลี่ยม มีความสูง
170 ฟุต มีตนพระศรีมหาโพธิ์และพระแทนวัชรอาสนที่
ประทับนั่งตรัสรู เจดียศรีมหาโพธิ์นี้มีความเปนมา แตครั้ง
พระเจาอโศกที่มีการสรางมหาวิหารใหญโตงดงาม และตอ
มา ป พ.ศ. 694 พระเจาหุวิชกะ กษัตริยผูนับถือพุทธไดให
ชางออกแบบสรางเจดียศรีมหาโพธิ์ขึ้นเพื่อเปนศูนยรวมศรัทธาและเปนอนุสรณ
สถานถึงพระสัมมาสัมพุทธเจาขึ้นโดยสรางเปนเจดียรูป 4 เหลี่ยมสองชั้น ชั้นบน
เปนที่เจริญภาวนา ชั้นลางเปนที่สักการะบูชา ปจจุบันชั้นลางเปนที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากหินตามศิลปะสมัยปาละ องคพระทาดวยสี
ทองงดงาม ชาวไทยเรียกพระพุทธรูปนี้วา พระพุทธเมตตา
พุทธคยาโดยปกติไมนาจะมีคนแออัดมากมายนัก เมื่อครั้งที่ผูเขียนไปตรง
กับเทศกาลสาธยายพระไตรปฏก ซึ่งมีชาวพุทธจากประเทศตางๆ มารวมงาน
เปนจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวพุทธจากธิเบต ซึ่งตองยกยองในเรื่องของความ
เคารพศรัทธา ดวยชาวพุทธธิเบตจำนวนมากเดินทางมาดวยเทาในระยะทางไกล
พากันมาสวดมนต รวมถึงเดินเวียนบูชาสถานที่สลับกับการหมอบกราบแบบ
อัษฎางคประดิษฐ สำหรับสถานที่แสดงปฐมเทศนา และ ปรินิพพานติดตามไดใน
ฉบับหนาครับ

พุทธคยา-สถานที่ตรัสรู
พุทธคยาตัง้ อยู ณ จังหวัดคยา รัฐพิหาร
ประเทศอินเดีย เปนทีต่ งั้ ของตนพระศรีมหาโพธิ์
อันเปนสถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจา ซึ่งตนที่
เราเห็นปจจุบันเปนตนที่ 4 ที่สืบทอดมาจาก
ตนแรกที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู สถานที่แหงนี้
ถือเปนตนกำเนิดแหงพระพุทธศาสนา ทีเ่ กิดจากปญญาขัน้ สุดทายของพระสิทธัตถะ
จึงจะขอกลาวถึงที่มาที่ไปของการตรัสรูดังนี้
เมื่อเจาชายสิทธัตถะมีพระชนมมายุได 16 ชันษา ไดอภิเษกสมรสกับเจา
หญิงพิมพายโสธรา ตอมาพระองคไดทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่ คือ คนแก
คนเจ็บปวยไข คนตาย และนักบวช พระองคไดพิจารณาดวยปญญาวา มนุษยที่
เกิ ด มาจะใช ชี วิ ต ความเป น อยู ค งที่ ไ ม ไ ด พระองค จึ ง ได ท รงวางแผนเพื่ อ หนี
ออกบวชจนสามารถออกบวชไดตามพระประสงค เมื่อออกบวชแลวพระองคได
ไปปฏิบัติกับดาบสจนสามารถทำสมาธิความสงบไดถึงชั้นสูงสุดของอรูปฌาน
พรอมดวยอภิญญาหา แตพระองคก็สังเกตไดวาเมื่อจิตใจสงบในสมาธิอยูก็มี
ความสุขใจเปนอยางยิ่งแตเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแลวความสุขก็เสื่อมไป เปน อางอิง : ขอมูลประกอบการเขียน
1. เปลี่ยนความเห็น- โดย พระอาจารยทูล ขิปฺปปฺโญ
อยูอยางนี้หลายครั้งหลายหน พระองคจึงไดลาดาบสทั้งสองไปบำเพ็ญทุกรกิริยาที่

2. ตามรอยจารึก อินเดีย เนปาล โดย รศ. ดร.สำเนียง เลื่อมใส

กา ซไลน Gaslin e
นายประกอบ เบญจศิริลักษณ
ผูจัดการสวนปฏิบัติการระบบทอเขต 8

สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 8
สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 8 สังกัดฝายปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติตะวันตก สายงานผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญระบบทอสงกาซธรรมชาติ กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีจุดประสงคหลักในการ
รับและสงกาซธรรมชาติ ใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคาสูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และเพื่อการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืน
สถานที่ตั้ง
สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 8 ตั้งอยูบนที่ดินประมาณ 10 ไร โดยใชพื้นที่ของอาคารอเนกประสงคและบานพักพนักงานไทรโยคเปนที่ทำการ
ตั้งอยูที่ หมูบานไทรทอง ตำบลลุมสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

ความเปนมา
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ป 2539 ไดมีการกอสรางวางทอสงกาซธรรมชาติ และรับกาซฯจากสหภาพพมา
ที่บริเวณชายแดนไทย - พมา บานอีตอง ตำบลปล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี หลังจากไดทำการสำรวจ ขุดเจาะ และผลิตเชิงพาณิชย โดยกลุมผูผลิตที่มี
บริษัท TOTAL Exploration & Production เปนผูดำเนินการในป 2541 โดยรับกาซฯจาก
แหลงยาดานา เปนแหลงแรก หลังจากนั้นป 2545 รับกาซฯจากแหลงเยตากุนเปนแหลง
ที่สอง โดยผูผลิตกลุมบริษัท Premier Oil (ปจจุบันดำเนินการโดย Petronas) ซึ่งกาซฯ
ทั้ง 2 แหลงจะผสมรวมกันและสงเขาระบบทอที่สถานีควบคุมกาซที่ Block Valva 11
สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 8 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 โดยรับผิดชอบ
ดูแลระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งหมดในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ภารกิจปจจุบัน
ดูแลรับผิดชอบการรับกาซฯจากกลุมผูผลิตในสหภาพพมาทั้ง 2 แหลง ผานระบบทอ
สงกาซธรรมชาติและสงมอบให สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 5 เพื่อสงตอใหลูกคาในเขต
จังหวัดราชบุร,ี พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ โดยใชในการ
ผลิตกระแสไฟฟาในสัดสวน 30% ของปริมาณการใชกาซธรรมชาติในประเทศ รวมทั้งดูแล
งานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบทอสงกาซฯเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว ความยาว 177.8
กิโลเมตร, สถานีควบคุมกาซฯ 9 สถานี, สถานีเพิ่มความดันกาซฯไทรโยค โดยมีความ
สามารถในการสงกาซฯสูงสุด 1,300 ลานลูกบาศกฟุต ควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่ง
แวดลอม ความปลอดภัยและใหการสนับสนุนสังคม ชุมชน ใหมีอาชีพและการศึกษา เพื่อ
การดำรงอยูอยางยั่งยืนตอ

แผนงานในอนาคต
สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 8 ไดรับมอบหมาย
ใหดูแลรับผิดชอบงานปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร ใน
สหภาพพมา ที่รับกาซฯจากแหลงสัมปทาน M9 โดย
กลุมผูผลิตที่มีบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) เปนผู
ดำเนินการ ในลักษณะผูรับจางดูแล ในป 2556 รวมทั้ง
งานติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันเพิ่มเติมในแนวทอสงกาซฯปจจุบัน เพื่อใหการใชงานระบบทอสงกาซฯเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

บ ริ ก ารลู ก ค า
ภาณุมาศ หาดทรายทอง
สวนบริการลูกคากาซฯ

การปรับปรุงคุณภาพกาซฯ ตอนที่ 6 : คำถามจากลูกคา
ทานที่ติดตามเรื่องโครงการปรับปรุงคุณภาพกาซธรรมชาติฝงตะวันออก คงพอจะเขาใจและทราบถึงขั้นตอนที่ ปตท. เตรียมความ
พรอมใหกับลูกคารับกาซฯคุณภาพใหม จากการเขารวมงานสัมมนาที่ ปตท. จัดขึ้น หรือจากทีมงานของฝายระบบทอจัดจำหนายกาซ
ธรรมชาติที่ไปพบทานในกิจกรรม Customer Visit & Survey หรือจากกาซไลนฉบับที่ผานๆ มา กาซไลนฉบับนี้ไดรวบรวมคำถามจาก
ลูกคาที่ไดสอบถามเขามา หรือเปนคำถามที่มักจะพบบอยๆ ระหวางที่ทีมงาน ปตท. เขาไปชี้แจงที่โรงงานของทาน
คำถาม : การปรับปรุงคุณภาพกาซฯ ทำไม ปตท. จึงเลือกวันเปลี่ยนคุณภาพ
กาซฯ (C-Day) เปนชวงวันหยุดสงกรานต
คำตอบ : เนื่องจากชวงสงกรานต โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจะหยุดการผลิต
ทำใหความเสี่ยงตอเครื่องจักรที่ใหกาซฯหรือผลกระทบตอการผลิต
ของโรงงานน อ ยกว า เมื่ อ เที ย บกั บ กรณี ที่ คุ ณ ภาพก า ซฯเปลี่ ย นในช ว งที่
โรงงานเดินการผลิตอยางเต็มที่ ในแงของผูผลิตไฟฟาจะเปนชวงที่
ความตองการใชไฟฟาต่ำตามไปดวย ความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะเกิด
ไฟฟาดับเนื่องจากโรงไฟฟากาซฯมีปญหาก็จะต่ำเชนเดียวกัน ปตท.
จึงกำหนดวัน C-Day เปนวันอาทิตยที่ 11 เมษายน 2553 สวน
โรงงานที่ยังคงมีการใชกาซฯ และเดินการผลิตตามปกติ หรือเปน
Continuous Process จำเปนจะตองมีผูดูแลเครื่องจักรในชวงระหวาง
คุณภาพเปลี่ยนแปลง
คำถาม : ในวัน C-Day คุณภาพกาซฯจะเปลี่ยนแปลงอยางไร
คำตอบ : Pattern ของคา Wobbe Index ในชวงระหวางการเปลี่ยนคุณภาพ
กาซฯ เปนดังนี้
- กอนถึงวัน C-Day ปตท. จะควบคุมคุณภาพกาซฯที่คา Wobbe
Index = 1130 Btu/scf
- ในวัน C-Day คา Wobbe Index จะเปลี่ยนเขาสู Band ใหม ที่คา
1180 Btu/scf
- ปตท. ติดตามผลการใชกาซฯคุณภาพใหม (ประมาณ 4-6 สัปดาห)
หลังจากนั้นคา Wobbe Index จะอยูระหวาง Band 1160-1280
Btu/scf โดยในวันนั้น ปตท. จะจัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือคอย
ประสานงานแจงใหลูกคาทราบ และลูกคาเองสามารถติดตาม
ขอมูลคุณภาพกาซฯใหมไดจาก Online Gas Quality ในเวบไซต
ศูนยบริการลูกคากาซฯ
คำถาม : ทำไม ปตท. ถึงแนะนำใหโรงงานตองจัดทำแผนปฏิบัติ การใชกาซฯ
ในวัน C-Day
คำตอบ : เนื่องจากตองการใหผูเกี่ยวของตาง ๆ ภายในโรงงาน ทราบแนวทาง
การปฏิบัติงานในวันที่ ปตท. เปลี่ยนคุณภาพกาซฯ ซึ่งในวันนั้น
โรงงานจะตองมีการติดตามผลการใชกาซฯที่เครื่องจักรตาง ๆ ภายใน
โรงงานอยางใกลชิด และจะตองสามารถแกไขเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผิด
ปกติที่อาจจะเกิดจากการใชกาซฯไดทันที หากโรงงานไหนที่ไมมีแผน
รองรับตรงนี้ไว ก็จะมีความเสี่ยงที่อาจมีปญหาเกิดขึ้นไดในชวงเวลาที่
กาซฯ เปลี่ยนคุณภาพ
คำถาม : ราคากาซฯจะเปนอยางไร
คำตอบ : ปตท. ใชเงินลงทุนจำนวนมากในการขยายขีดความสามารถ และ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการของโรงแยกก า ซฯ โดยเฉพาะติ ด ตั้ ง CO 2
Removal Unit ทำใหกาซฯใหมมีคาความรอน และคา Wobbe Index
สูงขึ้น แต ปตท. ก็ไมไดไปปรับเพิ่มราคาขายไปใหกับผูใชกาซฯ สูตร
ราคากาซยังคงเหมือนเดิม สวนคากาซฯ ในสัญญาซื้อขายกาซจะคิด
ตามคาพลังงานที่โรงงานใชอยูแลว ไมไดคิดที่ปริมาตรกาซฯที่ใช ถา
กระบวนการผลิตของโรงงานเหมือนเดิม ในกรณีที่คาความรอนของ
กาซฯสูงขึ้น ปริมาตรกาซฯที่ใชจะลดลง เพื่อคุมพลังงานที่ใชเทาเดิม

Energy (MMBTU) = HHV (BTU/SCF) x Volume Use (SCF) x 10-6
คำถาม : ลูกคาจะไดอะไรจากการปรับปรุงคุณภาพกาซฯ
คำตอบ : ขอสรุปประโยชนที่ไดรับจากคุณภาพกาซฯใหมดังนี้
1. Burner อุปกรณกาซธรรมชาติสวนใหญจะออกแบบมาสำหรับกาซ
มีเทน ซึ่งเปน High Wobbe Index (HHV = 1050 Btu/scf, WI =
1334 Btu/scf) เมื่อมาใชกับกาซฯ Low Wobbe Index จะตอง
ออกแบบเผื่อเรื่องปริมาตรกาซฯที่ใชเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยคา Wobbe
Index หลายๆ ที่ ก็ ไม ไดออกแบบเผื่อไว ทำใหเวลาใชงานจริง
เครื่องจักรทำงานไมไดตามที่ออกแบบไว (Under Capacity) กาซฯ
ใหมจะมีคุณภาพใกลเคียงกาซธรรมชาติตามสากลมากขึ้น การเดิน
เครื่องจักรจะใกลเคียงกับคาที่ออกแบบไว
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2. องคประกอบของ CO2 ซึ่งเปน Inert ในเนื้อกาซฯลดลงทำให
Capacity ของอุปกรณควบคุมการสงกาซฯเพิ่มขึ้น เชน ตัวทอ ,
Regulator , Control Valve เปนตน นอกจากนั้น สามารถควบคุม
ประสิทธิภาพการเผาไหมใหดีขึ้นกวาเดิม เนื่องจาก CO2 ซึ่งเปน Inert
ใน Flue Gas ลดลง
3. ในแงของความมั่นคงและการจัดหากาซธรรมชาติของประเทศไทย
เปนการเตรียมตัวใหสามารถรองรับการนำเขา LNG (ซึ่งเปน High
Methane) มาใชในอนาคต
คำถาม : หากโรงงานมีคาใชจายเกิดขึ้นในการใชกาซฯคุณภาพใหม ปตท. จะ
มีสวนชวยเหลืออยางไร
คำตอบ : การปรับปรุงคุณภาพกาซฯครั้งนี้ จะเปนผลดีตอภาคอุตสาหกรรมที่ใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิต และภาพรวมของประเทศ
ปตท. ไดใหความรูความชวยเหลือทางเทคนิค และใหขอแนะนำในสิ่ง
ที่โรงงานตองทำ ตองเตรียมตัว เพื่อใหใชกาซฯคุณภาพใหมไดอยาง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย สวนตัวเครื่องจักรอุปกรณที่ใชกาซฯ อยู
ในสวนที่โรงงานจะตองดูแล ถึงแมจะเกิดความไมสะดวกบางในชวงที่
กาซฯ คุณภาพใหมเขามาหรือตองปรับปรุงอุปกรณ ใหสามารถใช
กาซฯ คุณภาพใหมได แตในระยะยาวจะมีผลดีตอตัวโรงงานเอง

กา ซไลน Gaslin e

ถามมา - ตอบไป

ยุพดี ดวงสวัสดิ์
สวนบริหารกิจการระบบทอสงกาซ

Question & Answer

ถามมา – ตอบไป ฉบับน�ข้ อกลาวถึงความสามารถของระบบทอสงกาซฯ (Pipeline Capacity) ซึง� กอนทีจ่ ะมีการสราง
ทอแตละเสนนั้นไดมีการออกแบบคำนวณความสามารถของการสงกาซฯไวเปนอยางดี แตในความเปนจริงเมื่อการ operate
มี condition ที่แตกตางออกไปจากการออกแบบ สงผลใหความสามารถของทอเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงตองมีการวางแผน
จัดการใหระบบทอสงกาซฯสามารถสงกาซฯไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดกอนที่จะมีการลงทุนกอสรางทอใหมขึ้นมา

Q : อะไรเปนปจจัยที่มีผลตอความสามารถของระบบทอสงกาซฯ
A : ปจจัยที่มีผลตอความสามารถของระบบทอสงกาซฯ มีหลายปจจัยดวยกัน ในที่น�้ขอแบงออกเปน 4 ปจจัยดังน�้
1. ความดันตนทาง และความดันปลายทาง : กาซฯจะไหลไดเมื่อมีความแตกตางของความดันตนทางและปลายทางของทอ
ยิ�งความแตกตางของความดันมากจะทำใหกาซฯไหลไดมาก ดังนั้นความสามารถในการสงกาซฯของทอสูงสุด ไดตอเมื่อความดันตนทาง
ทอสูงสุดและความดันปลายทางสูงสุด ตัวอยางเชน ความสามารถของทอบนบกเสนที่ 3 จะแตกตางกันเมื่อความดันตนทางไมเทากัน
ในขณะที่ความดันปลายทางต่ำสุด (ดังรูปที่ 1)
2. ปริมาณการใชกาซฯ ของลูกคาที่อยูปลายทางของทอ : เมื่อ
ลูกคาปลายทางใชกาซฯมากจะทำใหความสามารถในการสงกาซฯ ของ
ทอลดลง เพราะตองสงกาซฯปริมาณมากๆ ในระยะที่ไกล ทั้งน�้หากลูกคา
กระจายกันอยูต ลอดแนวทอจะทำใหความสามารถของทอเพิม� ขึน้ จะเห็นวา
ในบางครั้งลูกคารายใหมๆ ที่มาขอเชื่อมตอกับระบบทอที่ปลายทางอาจไม
สามารถใหตอเชื่อมไดเน��องจากความสามารถของทอเต็มที่แลว
รูปที่ 1 ความดันของทอบนบกเสนที่ 3 ที่ Flow ตางๆ กัน
3. การเปลี่ยนแปลงการใชกาซฯรายชั�วโมง : ลูกคาโรงไฟฟาจะมี
การใชกาซฯรายชั�วโมงที่แตกตางกัน สวนลูกคารายอื่นๆ จะใชกาซฯ
คอนขางจะคงที่ เน��องจากลูกคาโรงไฟฟามีอยูถึง 70% ดังนั้นจึงตองมี
การวางแผนการ Operate เปนอยางดี โดยจะมีการ Simulation แผนการ
ใชรายวันเพื่อคาดการณความดันของระบบทอในอีก 24 ชั�วโมงขางหนา
เพือ่ วางแผนเดินเครือ่ ง Compressor ตัวอยางเชน ในตอนกลางวันจะเปนชวง
Peak Load มีความตองการใชกาซฯมากกวาความสามารถของระบบทอ
ดังนั้นในตอนกลางคืนชวง Light Load จะตองเดินเครื่อง Compressor
รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลง Pressure และ Flow ในระบบทอ
อัดกาซฯเก็บไวในทอไดสูงสุดเทากับความดันของทอที่ออกแบบไวเพื่อ
ใหลูกคาไดใชกาซฯตามความตองการในชวง Peak Load (ดังรูปที่ 2)
แตทั้งน�้หากการใชกาซฯในชวงกลางคืนต่ำมาก จนกระทั�งความดันในทอ
สูงสุดแลวหากยังไมมีการใชกาซฯจำเปนตองลดการรับกาซฯจากผูผลิต
สงผลใหปริมาณการสงกาซฯเฉลี่ยรายวันลดลง ดังนั้นในทุกวันจึงตองมี
การวางแผนรายชั�วโมงรวมกันกับทางโรงไฟฟา
4. ปจจัยอื่นๆที่มีผลตอความสามารถของระบบทอ เชน อุณหภูมิ ,
องคประกอบของกาซฯ , การเชื่อมตอทอถึงกันเปนโครงขาย,ความขรุขระ
รูปที่ 3 ความแตกตางการใชกาซรายชั�วโมงของลูกคาสงผล
ตอความสามารถของระบบทอ
ของผิวทอ(Roughness)

