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เริ่มปี 2552 กับก๊าซไลน์ฉบับแรกของปีซึ่งอาจจะดูแปลก
ตาผู้อ่านไปบ้าง เนื่องจากก๊าซไลน์ ได้มีการปรับปรุงคอลัมน์ ใหม่
เป็นผลเนื่องมาจากการส�ำรวจความพึงใจของผู้อ่านที่มีต่อจุลสาร
ก๊าซไลน์เมื่อปี 2551 ผู้อ่านส่วนใหญ่มีความเห็นว่าก๊าซไลน์มี
บทความที่เป็น Technical มากเกินไป อยากให้ปรับเพิ่มบทความที่
เป็น Non Technical ก๊าซไลน์จึงได้ปรับเพิ่ม 2 คอลัมน์ คือ ความรู้
จากลูกค้า ซึ่งเป็นบทความที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าก๊าซฯ ได้มีส่วนร่วม
ในการถ่ายทอดความรูใ้ นผลิตภัณฑ์ทลี่ กู ค้ามีความเชีย่ วชาญอาทิเช่น
การเลือกซื้อ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และอีกหนึ่งคอลัมน์
ที่เพิ่มเข้ามาคือ ธรรมะพักใจ เป็นบทความเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบตั ติ นของพุทธศาสนิกชน ซึง่ จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองใน
ปัจจุบัน ท�ำให้คนในสังคมเกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น การมีธรรมะ
เข้ามายึดเหนีย่ วจิตใจจะช่วยท�ำให้จติ ใจสงบ พร้อมรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีสติ
ส�ำหรับเนื้อหาในคอลัมน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ
ยังให้ความรู้แก่ผู้อ่านเหมือนเดิม โดยในฉบับนี้ได้น�ำเสนอโครงการ
ต่างๆ ที่ปตท. ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น เช่น โครงการทดลองใช้ LNG ในระบบผลิต
ไฟฟ้าและน�้ำเย็น บริษัท ปตท.เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) และการ
ด�ำเนินงานโครงการ City Gas ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นอกจากนีย้ งั มีวธิ กี ารบ�ำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในโรงงาน
อุตสาหกรรมซึง่ เป็นข้อแนะน�ำส�ำหรับโรงงานเพือ่ น�ำไปปฏิบตั ิในการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ใน
คอลัมน์บริการลูกค้าค่ะ
ก๊าซไลน์ขอขอบคุณทุกค�ำติชมและค�ำแนะน�ำต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงจุลสารก๊าซไลน์ และหวังว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากทุกท่านอีกในโอกาสต่อไป ....
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ตลาดก๊าซฯ
ตลาดค้าส่งก๊าซฯ
GAS Technology
สาระน่ารู้
มวลชนสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ
มุมสุขภาพ
ธรรมะพักใจ
บริการลูกค้า
ถามมา-ตอบไป

วัตถุประสงค์ จุลสาร “ก๊าซไลน์” เป็นสิง่ พิมพ์ทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดย ฝ่ายระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
1. เป็นสือ่ กลางระหว่างลูกค้าและหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติในทุกๆ ด้าน
2. เผยแพร่ขา่ วสารเทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่ วกับก๊าซธรรมชาติและสาระทีเ่ ป็นประโยชน์รวมถึงข่าวสารในแวดวงก๊าซธรรมชาติและลูกค้าก๊าซฯ
3. เป็นศูนย์กลางให้กบั ลูกค้าก๊าซฯ และบุคคลทัว่ ไปในการแลกเปลีย่ นปัญหา ความคิดเห็นหรือให้คำ� แนะน�ำแก่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
จุลสาร ก๊าซไลน์ ทีป่ รึกษา นายนพดล ปิน่ สุภา ผูจ้ ดั การฝ่ายระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ, นายภาณุ สุทธิรตั น์ รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ, นายนริศ เปลีย่ นทรงดี ผูจ้ ดั การส่วนพัฒนาและขายก๊าซอุตสาหกรรม, นางสุณี
อารีกลุ ผูจ้ ดั การส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ , นายบุญเลิศ พิกลุ น้อย ผูจ้ ดั การส่วนวิศวกรรมโครงการ, นายธนรักษ์ วาสนะสุขะ ผูจ้ ดั การส่วนพัฒนาตลาดและขายก๊าซพาณิชย์, นายพิษณุ สันติกลุ ผูจ้ ดั การส่วนเทคนิคและบริการลูกค้าก๊าซธรรมชาติ
บรรณาธิการ นางสาวอานัดดา เนาว์ประโคน ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ฝ่ายระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ กองบรรณาธิการจุลสาร “ก๊าซไลน์” ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ติชม เสนอแนะ โดยส่งมาที่ ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ
ฝ่ายระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ชัน้ ที่ 17 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 หรือ โทรศัพท์ 0 2537 3235-9 โทรสาร 0 2537 3257-8 หรือ Website: www.pttplc.com
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โครงการทดลองใช้ LNG ในระบบผลิต
ไฟฟ้าและน�้ำเย็น บริษัท ปตท.เคมิคอล
จ�ำกัด (มหาชน)

NG Station ภายในบริเวณส�ำนักงาน
ส�ำLNG
หรัษัทบtoปตท.เคมิ
การใช้
บริ
คกอล๊าซธรรมชาติ
จ�ำกัด (มหาชน) ในอนาคต

รูป Gas Engine
ในอาคารผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น
ภายในบริเวณส�ำนักงาน
บมจ. ปตท. เคมิคอล

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ปตท.เคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน) ทดลองการใช้ก๊าซฯ ผ่านระบบ LNG/NG (ระบบการเปลี่ยน
จาก LNG (Liquefied natural gas) มาเป็น NG (Natural Gas) ) เป็น
ระบบที่ปตท. จัดส่ง LNG ให้ลูกค้าแทนการวางท่อส่งก๊าซฯ ซึ่งเหมาะ
กับลูกค้าที่ห่างจากแนวท่อก๊าซฯ ปตท. โดย ปตท. จะศึกษาข้อจ�ำกัด
ต่างๆ เช่น ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ ความคุม้ ค่าในการลงทุน ความ
ปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ LNG/NG เพื่อการขยายตลาด
ก๊าซธรรมชาติโดยการใช้ LNG ซึ่งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
โครงการนี้ใช้กา๊ ซธรรมชาติในระบบผลิตไฟฟ้าและ
น�้ำเย็นของ ส�ำนักงานบริษัท ปตท. เคมิคอลแห่งใหม่ใน
จ.ระยอง และมีความต้องการ LNG ประมาณ 2 ตัน/วัน
(เทียบเท่า NG ประมาณ 0.1 MMSCFD) โดยได้เริ่มจัด
ส่ง LNG ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2551 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ดี โครงการนี้อยู่ระหว่างการทดลองและ
ศึกษาร่วมกัน ความพร้อมในการน�ำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ยังมีข้อก�ำจัด อาทิเช่น รถในการขนส่ง ปริมาณและ
คุณสมบัติของ LNG ที่ผลิต และการบริการระบบ LNG/
NG ทางเทคนิค ปตท.จึงยังไม่ด�ำเนินการด้านตลาดใน
เชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน

โครงการผู้บริหารฝ่ายระบบท่อจัดจ�ำหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ เยี่ยมเยียนลูกค้าก๊าซฯ กลุ่ม
อุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง
ในปี 2552 ฝ่ายระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ได้จัดโครงการผู้บริหารเยี่ยมเยียนลูกค้าก๊าซฯ กลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เองเพื่อ
รับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ ในการปรับปรุงการ
ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. และลูกค้าก๊าซฯ โดย
ในไตรมาสแรกคณะผู้บริหารฝ่ายระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้เข้าเยี่ยมลูกค้าก๊าซฯ
จ�ำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยัสปาลแอนด์ซัน จ�ำกัด บริษัท ไทยเรยอน จ�ำกัด บริษัท
โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท โนวาสตีล จ�ำกัด บริษัท เจ.พี.ยูไนเต็ด จ�ำกัด
และบริษัท ยูแซมอินเตอร์กรุ๊ป จ�ำกัด
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แนะน�ำลูกค้าใหม่

แนะน�ำลูกค้าใหม่
ส่วนพัฒนาตลาดและขายก๊าซอุตสาหกรรม

แนะน�ำลูกค้าก๊าซฯ (อุตสาหกรรม)
ฝ่ายระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติขอแนะน�ำลูกค้าก๊าซฯ รายใหม่ ซึง่ ให้ความสนใจใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิง
ในกระบวนการผลิต 3 รายด้วยกันดังนี้

บริษทั เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ทีต่ งั้ โรงงาน เลขที่ 64/169 หมูท่ ี่ 4
ต�ำบลปลวกแดง อ�ำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
เริม่ ใช้กา๊ ซ 7 พฤศจิกายน 2551
ผลิตภัณฑ์ ยางล้อตีนตะขาบ
และยางรับเบอร์แพ็ด
4

ความรูจ้ ากลูกค้า
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จ�ำกัด
สนับสนุนการให้ข้อมูล

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องครัว
วัสดุของผลิตภัณฑ์เครื่องครัวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1. อลูมิเนียม 2. สเตนเลส สตีล ซึ่งในแต่ละวัสดุก็มี
ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป
1. ในกลุม่ ของอลูมเิ นียม ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีการเคลือบผิวลืน่ (Non
Stick) เพือ่ ไม่ให้อาหารติดภาชนะ คุณสมบัตขิ องอลูมเิ นียมคือ
กระจายความร้อนได้ดีและกักเก็บความร้อนได้ดี และด้วย
คุณสมบัตกิ ารกระจายความร้อนได้ทวั่ ถึงจึงไม่ทำ� ให้อาหารไหม้
ติดเป็นจุดๆ (Hot Spot) และวัสดุมนี ำ�้ หนักเบา
2. ส�ำหรับภาชนะสเตนเลส สตีล มีความเงางาม ดูหรูหราและยัง
มีความแข็งแรงทนทานกว่าอลูมิเนียมถึง 2 - 3 เท่า
การเลือกใช้อลูมิเนียมหรือสเตนเลส สตีลสามารถเลือกได้ตาม
ความต้องการ และความพึงพอใจในตัวสินค้า ตลอดจนการเข้าใจด้าน
การใช้งาน และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ซึง่ ในการเลือกใช้อลูมเิ นียมนัน้
จะต้องมีการดูแลรักษามากกว่าสเตนเลส เพราะต้องเลือกใช้อปุ กรณ์
ประกอบเป็นไนล่อนหรือไม้ เวลาล้างก็ใช้ฟองน�้ำได้เท่านั้น แต่ด้วย
เหตุผลที่เครื่องครัวอลูมิเนียมสะดวกในการปรุงอาหารช่วยให้ไม่ติด
ภาชนะ และประหยัดน�้ำมัน จึงท�ำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
ดังนั้นในบทความนี้จึงขอกล่าวถึงประเภท วิธีการเลือกซื้อและการ
บ�ำรุงรักษาเครื่องครัวแบบอลูมิเนียม ดังนี้
ประเภทของเครื่องครัวอลูมิเนียม
1. อลูมเิ นียมทัว่ ไป มีทงั้ เคลือบ Non Stick และไม่เคลือบ Non Stick
2. อลูมิเนียมเคลือบแข็งด้วยประจุไฟฟ้าเคมี (Hard Anodized
Aluminium) ซึ่งประเภทนี้จะมีความแข็งแรงทนทานกว่า
สเตนเลส สตีลถึง 2 เท่า แต่ราคาจะค่อนข้างสูง
วิธีการเลือกซื้อ
1. เลือกซื้อภาชนะให้เหมาะสมต่อจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
หรือประเภทอาหารที่ประกอบอาหารอยู่บ่อยๆ เช่น ทอดไข่
ควรเลือกกระทะใบเล็ก ประมาณ 20 - 22 ซม. หรือ ผัดผัก
ควรเลือกกระทะก้นลึก ขนาด 28 - 30 ซม. เพื่อป้องกันมิให้
อาหารกระเด็นออกมานอกกระทะ
2. ความบ่อยหรือลักษณะการใช้งาน หากท�ำอาหารเป็นประจ�ำ
หรือเป็นการผัดทอดทีค่ อ่ นข้างหนัก ควรเลือกกระทะทีม่ กี าร
เคลือบ Non Stick แบบ Heavy Use หรือระดับ Professional
หากไม่ได้ท�ำอาหารเป็นประจ�ำทุกมื้อและอาหารที่ท�ำเป็น
ประเภทง่ายๆ เช่น ทอดไข่หรือทอดปลา ก็สามารถเลือกซือ้
กระทะเคลือบ Non Stick ระดับ Basic ก็ได้

3. หากต้องการความทนทานยาวนานที่สุดและมีงบประมาณที่
ไม่จ�ำกัด ขอแนะน�ำให้เลือกสินค้าเครือ่ งครัว Hard Anodized
เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานไม่ต�่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีคุณสมบัติ
ทีเ่ หนือกว่าอลูมเิ นียมทัว่ ไปคือมีความทนทานต่อแรงขีดข่วน
และแข็งกว่าสเตนเลส สตีลถึง 2 เท่า
การดูแลรักษาเครื่องครัวอลูมิเนียม Non Stick
การใช้ความร้อนในการหุงต้ม และอุปกรณ์ครัว เช่น ตะหลิว เป็น
ปัจจัยหลักในการดูแลรักษาเครือ่ งครัวให้มอี ายุทยี่ าวนานมากขึน้ ด้วย
คุณสมบัติของอลูมิเนียมในการกระจายความร้อนได้ดี จึงไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้ความร้อนมากจนเกินไป เพราะความร้อนที่อุณหภูมิสูงจน
เกินไปจะเป็นตัวท�ำลายคุณภาพของสารเคลือบผิวลื่น และการจะ
ดูแลให้สารเคลือบมีความคงทนถาวรตลอดอายุการใช้งาน ควรเลือก
ใช้อุปกรณ์ครัว ที่ท�ำมาจากไม้ หรือไนล่อน Food Grade
วิธีท�ำความสะอาดโดยง่ายคือหลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้ว
ควรทิง้ ภาชนะให้เย็นซะก่อน แล้วน�ำไปล้างน�ำ้ ยาล้างจานโดยใช้ฟองน�ำ้
ผ้าหรือใยขัดที่อ่อนนิ่ม ไม่ควรใช้ฝอยขัดสเตนเลสหรือใยขัดที่คม
ขัดถูโดยเด็ดขาด และไม่ควรราดน�้ำเย็นลงในกระทะในขณะที่กระทะ
ยังร้อนอยู่ เพราะอาจท�ำให้กระทะปรับอุณหภูมคิ วามร้อนไม่ทนั และ
ท�ำให้อายุการใช้งานสั้นลง
ข้อดีทไี่ ด้รบั จากการใช้เครือ่ งครัวอลูมเิ นียม Non Stick
1. ลดปริมาณน�ำ้ มันในการประกอบอาหาร อาหารจะคงคุณค่าทาง
โภชนาการ ลดไขมันและคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือดเพราะ
อาหารไม่ตดิ ภาชนะ ท�ำให้มสี ขุ ภาพอนามัยทีด่ ขี นึ้
2. ประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิง เนือ่ งจากอลูมเิ นียมจะช่วยกักเก็บ
และกระจายความร้อนได้รวดเร็วและสม�ำ่ เสมอ ดังนั้นจึงไม่
จ�ำเป็นต้องใช้ไฟแรง ซึง่ จะช่วยให้ประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิง
3. ง่ายต่อการท�ำความสะอาด เนื่องจากอาหารไม่ติดภาชนะ

•• แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ก๊าซไลน์เปิดคอลัมน์ “ความรู้จากลูกค้า” ให้กับลูกค้าก๊าซฯ ได้ร่วมส่งบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ ในด้านการเลือกซื้อ เลือกใช้ การบ�ำรุงรักษา และการเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ลูกค้าก๊าซฯ บริษัทใดสนใจลงพิมพ์บทความดังกล่าวลงในจุลสารก๊าซไลน์ สามารถติดต่อแจ้งความจ� ำนงมาได้ที่ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ
เบอร์ โทรศัพท์ 0 2537 3263, 0 2537 3235-9 โทรสาร 0 2537 3257
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ก๊ า ซไลน์ Gasline

ต ลาดก๊ า ซฯ

กีรติ โภคะสุวรรณ
ส่วนพัฒนาตลาดและขายก๊าซพาณิชย์

การด�ำเนินงานโครงการ City Gas ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โครงการ City Gas เป็นโครงการวางระบบท่อย่อยเชื่อมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลัก เพื่อน�ำก๊าซธรรมชาติ
มาใช้ในภาคพาณิชยกรรม ขนส่ง และที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยโครงการ City Gas นั้นเป็น
โครงการที่สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เหมาะกับกลุ่มกิจการในเขตเมือง ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ธุรกิจ อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้า ฯลฯ
นอกจากนั้น โครงการ City Gas ยังเป็นการขยายโอกาส
ในการใช้กา๊ ซธรรมชาติในภาคประชาชน อาทิ เพิม่ สถานีบริการก๊าซ
NGV เพื่อความสะดวกกับผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV อีกด้วย ซึ่งก๊าซไลน์ ได้
น�ำเสนอโครงการ City Gas ไปบ้างแล้วในก๊าซไลน์ฉบับที่ 62 - 63
ประจ�ำปี 2549 ซึ่งฉบับนี้จะขอแจ้งถึงความคืบหน้าในการด�ำเนิน
โครงการ City Gas ของ ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ในช่วงปี 2551 ที่ผ่านมา ผลการด�ำเนินงานโครงการ City
Gas ประกอบด้วยงาน 3 ส่วนหลัก คือ

1. โครงการก่อสร้างท่อหลักเข้าสูเ่ ขตเศรษฐกิจ 2 เส้นทาง
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ปัจจุบันโครงการ City Gas ได้ด�ำเนินการส�ำรวจเก็บข้อมูล
ระบบสาธารณูปโภคเดิมใต้ถนนแล้วเสร็จ และอยูร่ ะหว่างหาทีป่ รึกษา
ออกแบบทางด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้างระบบท่อ โดยมีแผนการ
จ่ายก๊าซฯ ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2555

3. งานสนับสนุนโครงการ City Gas
3.1 โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากระบบโครงข่ายท่อก๊าซ
ธรรมชาติในเมือง (City Gas) ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ปตท. ร่ ว มกั บ สถาบั นวิ จั ย พลั ง งาน จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ด�ำเนินการศึกษาถึงผลกระทบของ City Gas ในหลาย
มิติ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ผลการศึกษาจะ
แล้วเสร็จประมาณไตรมาส 3 ปี 2552 โดยการศึกษาประกอบด้วย
6 ห้วข้อหลักคือ
-- ศึกษาลักษณะการใช้พลังงานในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล
-- วิเคราะห์รูปแบบ แนวทาง การใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ
-- ประเมินศักยภาพทางการตลาดในการขยายโอกาสสู่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
-- ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพ การใช้ก๊าซธรรมชาติใน
ภาคขนส่ง
-- ศึกษาผลกระทบต่อภาพรวมด้านเศรษฐกิจ และสังคม
จากโครงข่าย City Gas
-- ศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการด�ำเนินงานระบบ
City Gas ของต่างประเทศ

ประกอบด้วยแนวท่อ สุวรรณภูม-ิ พญาไท และ รังสิต-พญาไท
โดยทัง้ สองเส้นทางขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง และมีแผนจัดส่งก๊าซฯ
3.2 โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ นวนคร-รังสิต
ให้กบั ลูกค้ากลุม่ แรกประมาณปลายปี 2552 อาทิเช่น บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ปตท. ได้อนุมตั โิ ครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ นวนคร-รังสิต
และน�ำ้ เย็น จ�ำกัด (ผลิตไฟฟ้าและน�ำ้ เย็นให้ศนู ย์ราชการฯ) และโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพการจัดส่งก๊าซฯ ให้กับ
Energy Complex รวมทัง้ สถานีบริการ NGV บริเวณใกล้เคียง
กลุ่มผู้ใช้ก๊าซฯ ในพื้นที่ทางด้านเหนือของกรุงเทพฯ โดยแผนการ
2. โครงการท่อย่อยต่อเชือ่ มจากท่อหลักเข้าสูพ่ นื้ ทีเ่ ป้าหมาย ด�ำเนินงานก่อสร้างคาดว่าแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2554 โดยจะ
งก๊าซให้กับกลุ่มผู้ใช้ก๊าซหลักๆ คือ โรงไฟฟ้า SPP สถานีบริการ
โดยจะด�ำเนินการในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเขตเมืองชัน้ ในครอบคลุม ส่NGV
(สถานีแม่และสถานีจำ� หน่ายแบบ Conventional) และส่งก๊าซฯ
พืน้ ที่ 36 ตารางกิโลเมตร บริเวณถนนพญาไท - ถนนสุขมุ วิท - ถนน ให้แนวท่
อ City Gas (รังสิต-พญาไท)
รัชดาภิเษก - ถนนวิทยุ โดยกลุม่ ลูกค้าบริเวณนีค้ อื โรงแรม โรงพยาบาล
อาคารขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า และสถาบันการศึกษา เป็นต้น

ตลาดค้าส่งก๊าซฯ
พิษณุ ยิ้มประเสริฐ
ส่วนเทคนิคและบริการลูกค้าก๊าซธรรมชาติ

คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)
ความเป็นมาของคาร์บอนเครดิต
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) ตามพิธีสารเกียวโต (Kyoto
Protocol) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 โดยในช่วงแรก (ระหว่างปี พ.ศ.
2551- 2555) ก�ำหนดให้กลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วทีเ่ ป็นสมาชิกของพิธสี ารเกียวโต (Annex I) มี
พันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 5.2% จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ.ศ. 2533 โดยประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา (Non Annex I) ในปัจจุบัน
ไม่มพี นั ธกรณีทจี่ ะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่จะต้องด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามกลไก (Mechanism) หลัก 3 ประการคือ
1. กลไกการท�ำโครงการร่วม (Joint Implementation หรือ JI) โดยกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้วสามารถด�ำเนินโครงการร่วมกันเองระหว่างประเทศในกลุม่ โดยปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้เรียกว่า Emission Reduction Units หรือ ERUs
2. กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สามารถด�ำเนิน
โครงการร่วมกันกับกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา (Non-Annex I) โดยปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ลดได้จะต้องผ่านการรับรอง จึงเรียกว่า CERs
3. กลไกการซื้อสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading หรือ ET) โดย
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศได้
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ สามารถซือ้ สิทธิก์ ารปล่อยจากประเทศพัฒนาแล้วด้วยกันเองทีม่ ี
สิทธิก์ ารปล่อยเหลือ เรียกสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนีว้ า่ Assigned Amount
Units หรือ AAUs

ที่มา : http://earthobservatory.nasa.gov/Library/CarbonCycle/carbon_cycle4.html

คาร์บอนเครดิตคืออะไร?
คาร์บอนเครดิต หมายถึง สิง่ ทดแทนการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอืน่ ๆ จากการ
กระท�ำของมนุษย์ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม
ฯลฯ โดยประเทศที่อยู่ในกลุ่ม Annex I ไม่สามารถ
ท�ำการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน
ประเทศของตนเองได้แล้ว ท�ำให้จะต้องมีการสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศกลุม่ Non-Annex I โดยผ่านกลไกการ
พัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development Mechanism หรือ
CDM) เพือ่ ให้นำ� มาซึง่ Certified Emission Reduction
หรือ CERs เพือ่ ใช้เป็นคาร์บอนเครดิตของตนเองท�ำให้
มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศตนเอง

ที่มา : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenhouse_Effect.svg

ประเทศไทยกับคาร์บอนเครดิต
ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรมหาชน เรียกว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2550 (Thailand Greenhouse Gas Management Organization หรือ
TGO) มีชื่อย่อว่า อบก. โดยมีกฎหมายรองรับองค์กรดังกล่าวแล้ว และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ กลั่นกรองและท�ำความ
เห็นเกี่ยวกับการให้ค�ำรับรองโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ได้รับค�ำรับรอง รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลการด�ำเนินงานและให้การสนับสนุนการด�ำเนิน
งานและให้การสนับสนุนด้านก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำแก่ภาครัฐ และเอกชน
เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก
แหล่งข้อมูล

• กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส�ำนักกรรมาธิการ 3
• http://www.tgo.or.th/
• http://www.bnet.com/2403-13241_23-187036.html
• http://www2.dede.go.th/Wboard/Question.asp?GID=417
• http://www.asserpress.nl/cata/Kyoto-Protocol/fra.html
• http://www.thaibiogas.net
ที่มา : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_green_house_
effect.svg
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ก๊ า ซไลน์ Gasline
จักรดาว ประทุมชาติ
ส่วนวิศวกรรมซ่อมบ�ำรุงระบบท่อส่งก๊าซ

การส�ำรวจก๊าซฯ รั่วทางอากาศ
ภารกิจเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
ภารกิจที่ส�ำคัญของการบ�ำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ ให้เกิดความมั่นคง และความปลอดภัยของชุมชน นอกจากจะต้อง
ท�ำการซ่อมบ�ำรุงอย่างต่อเนือ่ งแล้ว ยังต้องท�ำการตรวจสอบสภาพของท่อส่งก๊าซฯ อยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ หากเกิดการรัว่ ไหลของ
ก๊าซธรรมชาติแล้ว อาจก่อให้เกิดมหันตภัยร้ายแรงต่อชุมชนโดยรอบแนวท่อ
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ปตท. ให้ ความส� ำ คั ญ กั บ ความปลอดภั ย
ของชุมชนเป็นอันดับแรก จึงก� ำหนดให้
ต้ อ งมี การตรวจสอบสภาพโดยทั่ ว ไปของ
ท่อส่งก๊าซฯ อยู่อย่างสม�่ำเสมอ โดยจะส่ง
พนักงานส�ำรวจพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซฯ ทุกๆ
สัปดาห์ เพื่อบันทึกสภาพและกิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้น หากพบว่ามีกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
จะเกิ ด อั น ตราย จะด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น และ
แก้ไขอย่างทันท่วงที นอกจากนั้น พนักงานจะ
ต้องท�ำการเดินเท้าส�ำรวจแนวท่อส่งก๊าซฯ โดย
ละเอียดตลอดแนวท่อ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุมชน
หรื อ พื้ น ที่ ภู เ ขาสู ง ก็ ตาม โดยจะน�ำ เอาเครื่ อ ง
ส�ำรวจก๊าซฯ รั่ว (Gas Detector) ติดตัวไปตลอดการส�ำรวจ เพื่อ
ตรวจหาการรั่วของก๊าซ และหากพบว่าบริเวณใดมีก๊าซฯ รั่วซึมออก
มาจะได้เร่งด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
นอกจากการส�ำรวจแนวท่อส่งก๊าซฯ บนบกโดยใช้คนเดินเท้า
และรถยนต์แล้ว ปตท. ยังใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เพื่อส�ำรวจแนว
ท่อทางอากาศอีกด้วย เพื่อที่จะให้เห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่โดยรอบแนวท่อส่งก๊าซฯ ในมุมกว้าง โดยจะท�ำการส�ำรวจแนว
ท่อส่งก๊าซฯ ทุกเส้นเป็นประจ�ำปีละ 2 ครั้ง การส�ำรวจด้วยเครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์นี้จะให้พนักงานที่มีความช�ำนาญในพื้นที่ท�ำการเก็บ
ข้อมูลสภาพโดยทั่วไป ถ่ายภาพ นอกจากนั้น เครื่องบินจะท�ำการ
ติดตั้งเครื่องส�ำรวจก๊าซฯ รั่วทางอากาศ (Airbone Gas Detector)
ไว้บริเวณใต้ท้องเครื่องบิน เพื่อใช้ตรวจจับก๊าซมีเทน (Methane)
ซึง่ เป็นองค์ประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติทปี่ ะปนอยู่ในบรรยากาศ
และบันทึกค่าความเข้มข้นของก๊าซมีเทนนั้นพร้อมกับต�ำแหน่ง
เส้นทางการบินทีบ่ นั ทึกได้จาก GPS หากพบค่าความเข้นข้นของก๊าซ
มีเทนมากกว่าค่าที่ก�ำหนดไว้ แสดงว่าอาจเกิดการรั่วไหลของก๊าซ
ธรรมชาติทจี่ ดุ ทีพ่ บนี้ ผูส้ �ำรวจจะท�ำการบันทึกต�ำแหน่งของจุดทีพ่ บ
แล้วจึงแจ้งให้ทีมภาคพื้นดินท�ำการส�ำรวจโดยละเอียดอีกครั้งต่อไป
เครื่องบินที่ทาง ปตท. ใช้สำ� รวจแนวท่อเป็นประจ�ำ ได้แก่
เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ Bell รุ่น Jet Ranger ซึ่งเช่าใช้จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีจ�ำนวนที่นั่ง 6 ที่นั่ง เป็นนักบินและ
ช่างเครื่อง 2 ที่นั่งและพนักงานผู้ท�ำการส�ำรวจ 4 ที่นั่ง ติดตั้งเครื่อง

ส�ำรวจก๊าซฯ รั่วทางอากาศซึ่งเป็น
แบบ Laser Gas Detector ซึ่งผลิต
จากประเทศแคนนาดา
หลักการท�ำงานของเครื่อง
ส�ำรวจก๊าซฯ รั่วทางอากาศ คือ
เครื่องจะสร้างล�ำแสง Laser แล้ว
ยิงไปสะท้อนกระจกเงาจนกลับไป
ตกกระทบที่ Detector เมือ่ มีกลุม่
ก๊าซฯ ลอยมาตัดล�ำแสง Laser
นี้ พลังงานแสงที่ Detector รับ
ได้จะมีค่าลดลง เครื่องจะค�ำนวณพลังงาน
นั้นออกมาเป็นค่าความเข้มข้นของก๊าซมีเทนที่มีอยู่ในบรรยากาศ
แล้วบันทึกค่านั้นไว้ใน Data Logger ซึ่งจะท�ำการบันทึกต�ำแหน่ง
ของการส�ำรวจจากเครื่อง GPS ไปพร้อมๆ กัน ค่าความละเอียด
(Resolution) ของการวัดสามารถวัดค่าความเข้มข้นที่แตกต่างกัน
ได้ถึง 1 ppm เลยทีเดียว

เครื่อง Airbone Gas Detector นี้ เป็นเพียง 1 ในหลายๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความมั่นคงของท่อส่งก๊าซฯ ทั้งนี้ก็เพื่อ
เป้าหมายสูงสุด คือเกิดความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบนั่นเอง

ส าระน่ า รู ้
ที่มา :
เศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของสังคมไทย โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต�ำบล วิถีพอเพียง โดยกลุ่ม ปตท.และภาคีเครือข่าย

โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต�ำบล วิถีพอเพียง Part 2
จากฉบับทีแ่ ล้วก๊าซไลน์ ได้นำ� เสนอวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการรักษ์ปา่ สร้างคน 84 ต�ำบลวิถพี อเพียงซึง่ ทาง
ปตท. ได้รเิ ริม่ โครงการเพือ่ น้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในปี 2554 ในวโรกาสทีจ่ ะทรงเจริญพระชนมายุครบ
7 รอบ หรือ 84 พรรษา ในฉบับนีจ้ ะขอกล่าวถึงขัน้ ตอนการด�ำเนินงานและรายละเอียดของโครงการกันต่อ
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

นอกจากนีย้ งั เชิญผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสาขาอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
การด�ำเนินงานในแต่ละพืน้ ทีม่ แี นวทางปฏิบตั ติ ามแผนภูมดิ า้ นล่าง มาเป็นคณะกรรมการทีป่ รึกษาถึง 2 คณะ คือ คณะกรรมการที่
ปรึกษาในการปฏิบตั งิ าน และคณะกรรมการทีป่ รึกษาด้านนโยบาย
ประชุมคืนขอมูล (ครัง้ ที่ 2)
ประชุมชีแ้ จงโครงการ
จัดประชุมแผนงานครัง้ ที่ 3
(จัดโดย อบต. หรือผูน ำชุมชน
โดย ปตท. (ครัง้ ที่ 1)
ระดับกำนัน)
(จัดโดย อบต.หรือผูน ำชุมชน
เมือ่ ผ่านการลงวิเคราะห์ขอ้ มูลของต�ำบลทัง้ 9 ต�ำบลแล้ว
ระดับกำนัน)
จึงแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในวันที่ 7 ธันวาคม 2550
เจาหนาทีล่ งพืน้ ทีจ่ ดั ทำแผน
วิเคราะหตนเอง
ในรายละเอี
ย
ด
(แบบวิเคราะหตนเอง)
ชีแ้ จงวิธกี ารดำเนินในพืน้ ที่
ระยะที่สอง รวมเป็นเวลาสองปี คือช่วงปี 2551 ถึงปี
แนวคิดใการพัฒนาและ
ขัน้ ตอนการทำงานในพืน้ ที่
2552 เมื่อระยะแรกได้ต�ำบลน�ำร่องเพื่อเป็นพี่เลี้ยงแล้ว จึงเปิด
เริม� โครงการ
วิเคราะหเศรษฐกิจครัวเรือน
รักษปา สรางคน 84 ตำบล
คัดเลือกต�ำบลเป้าหมายทั้งหมดขึ้น ประกาศรายชื่อต�ำบลที่เข้า
วิถพี อเพียง
ร่วมเหล่านั้น แล้วเริ่มด�ำเนินการร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่ง
เก็บขอมูลในพืน้ ที่ วัน
ต�ำบลพอเพียงอย่างต่อเนือ่ ง มีการติดตามประเมินผล มีการสรุป
(หมูบ า นละ 10 ครัวเรือน)
ทำ
ชาวบานตัดสินใจ
เขารวมโครงการ
และแก้ไขอยู่ตลอดเวลา
ไม
ระยะที่สาม ระหว่างปี 2553-2554 ต่อยอดทุกต�ำบล
เป้าหมายอย่างครบวงจร พร้อมที่จะขยายผลต่อไป กระทั่งเข้า
ยกเลิกโครงการ
สู่ปี 2554 ท�ำการสรุปองค์ความรู้ทั้งหมด เพื่อน้อมเกล้าถวาย
โดยมีเส้นทางสู่เป้าหมายในการด�ำเนินโครงการดังตารางด้านล่าง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนธันวาคม 2554
มิ.ย. - ธ.ค. 2550
• จัดท�ำโครงสร้างการด�ำเนิน
งาน/ทีมงาน
• ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงาน
• วิเคราะห์/จัดการองค์
ความรูก้ ำ� หนด Model /เครือ่ ง
มือ/เกณฑ์การชี้วัด
• ตั้งคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
• เลือกต�ำบลเป้าหมาย ระยะแรก
• วิเคราะห์ชมุ ชน ต�ำบล
ต้นแบบน�ำร่อง 9 ต�ำบล
• แถลงข่าวโครงการ : 7 ธ.ค. 50

ปี 2551 - 2552
• คัดเลือกต�ำบลเป้าหมาย
ทั้งหมด
• ประกาศผลต�ำบลเป้าหมาย
84 ต�ำบล
• ด�ำเนินโครงการต่อเนื่อง
• ติดตามประเมินผลต่อเนือ่ ง
• สรุปแก้ปัญหา

•
•
•
•

ปี 2553 - 2554
ต่อยอดครบวงจร
เตรียมขยายผลสู่ต�ำบลอื่นๆ
สรุปองค์ความรู้
ถวายราชสักการะในปี 2554

ในระยะแรก เริม่ ต้นตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนธันวาคม 2550
กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลานี้ เริม่ ตัง้ แต่การจัดท�ำโครงสร้างการด�ำเนินงาน
จัดทีมงาน ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานขึน้ จากนัน้ จึงท�ำการวิเคราะห์เพือ่ การ
จัดองค์ความรู้ ก�ำหนดแบบจ�ำลอง รวมไปถึงเครือ่ งมือและเกณฑ์การชีว้ ดั
เมือ่ คนพร้อม เครือ่ งมือพร้อมจึงด�ำเนินการเลือกพืน้ ที่ เพือ่ จะทดลอง
การใช้เครือ่ งมือ ฝึกทักษะของทีมงาน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ชมุ ชน เพือ่
น�ำมาเป็นต�ำบลต้นแบบได้ 9 ต�ำบล โดยการคัดสรรจากเครือข่ายการท�ำงาน
ของปตท.เอง เช่น โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ หมูบ่ า้ นปตท.พัฒนา
และรางวัลลูกโลกสีเขียว รวมถึงการน�ำเสนอจากภาคีเครือข่ายอีกด้วย

9 ต�ำบลน�ำร่อง
ส�ำหรับต�ำบลน�ำร่อง ซึ่งได้อาสาเข้ามาร่วมโครงการ
เป็นการคัดเลือกมาจากการน�ำเสนอของภาคีเครือข่าย และ
โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว โดยท�ำการคัดเลือกเอาไว้ 9 ต�ำบล
กระจายทั่วประเทศดังนี้
ภาคเหนือ (ตอนบน)
ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
ต.แม่นะ อ.เชียงดา จ.เชียงใหม่
ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
ต.วังน�้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ภาคใต้
ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ภาคตะวันออก
ต.ทุ่งความกิน อ.แถลง จ.ระยอง
ภาคตะวันตก
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
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ม วลชนสั ม พั น ธ์

ก๊ า ซไลน์ Gasline
อิทธิพล เอกะหิตานนท์
ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ชว่ ยเพิม่ ศักยภาพงานมวลชนสัมพันธ์ (ตอนที่ 3)
ในฉบับที่แล้ว เราได้ทราบเกี่ยวกับประเภทของภาพถ่ายดาวเทียม และการน�ำ GIS มาประยุกต์ ใช้กับงานมวลชน
สัมพันธ์ ในครั้งนี้เราจะมาดูตัวอย่างการใช้งาน GIS ในการน�ำมาใช้พิจารณาแนวทางเลือก พร้อมกับตัวอย่างโครงการที่ใช้
GIS มาเพิ่มศักยภาพในการท�ำงานกัน
ตัวอย่างการใช้งาน GIS ในการน�ำมาพิจารณาแนวทางเลือก
การด�ำเนินโครงการในปัจจุบัน จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงชุมชนและสังคมเป็นหลัก เนื่องจากกรอบก�ำหนดกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยเฉพาะ มาตรา 66 และ 67 หรือระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึง่ มอบอ�ำนาจให้กบั ชุมชน มีสทิ ธิและความส�ำคัญต่อการวางแผนการด�ำเนินโครงการเป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมกับโครงการ หรือร่วมพิจารณาแนวทางเลือกและตัดสินใจร่วมกันกับ ปตท.
ดังนั้นในการด�ำเนินโครงการจึงจ�ำเป็นต้องท�ำการศึกษาพื้นที่ทั้งด้านชุมชน สังคม รวมถึงปัจจัยด้านกายภาพต่างๆ เช่น แหล่งน�้ำ
ป่าไม้ สภาพชั้นหิน และน�ำมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางเลือกให้เหมาะสม และในขณะเดียวกัน ก็จ�ำเป็นต้องด�ำเนิน
กระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนควบคู่กันไปกับการศึกษาพื้นที่ โดยมีการชี้แจงข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น และปรึกษาหารือร่วม
กันกับชุมชน เพื่อหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมและเกิดผลกระทบกับชุมชนให้น้อยที่สุด ซึ่งเราสามารถใช้ระบบ GIS เพิ่มศักยภาพให้การ
วิเคราะห์พื้นที่สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างจากการใช้ GIS ในการ
พิจารณาแนวทางเลือกจากโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วังน้อย - แก่งคอย
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แผนทีแ่ สดงแนวทางเลือกโครงการวังน้อย - แก่งคอย

แผนที่โครงการวังน้อย - แก่งคอย

จ�ำนวนหมู่บ้าน

อุปสรรคทางกายภาพ

ลักษณะการใช้ทดี่ นิ ปัจจุบนั

โครงการอื่นๆ ของรัฐ

แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำ

พื้นที่ป่าไม้และอุทยาน
แห่งชาติ

พื้นที่ชลประทาน

จากแนวทางเลือกโครงการที่มี 4 แนวทาง
ดังภาพแผนที่แสดงแนวทางเลือกโครงการวังน้อย แก่งคอย (ภาพด้านบนซ้ายมือ) เราได้ใช้ปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และการด�ำเนินโครงการต่างๆ
ได้แก่ จ�ำนวนหมูบ่ า้ น, อุปสรรคทางกายภาพ, ลักษณะ
การใช้ที่ดิน, โครงการอื่นๆ ของรัฐ, แนวสายส่งไฟฟ้า
แรงสูง, ชัน้ คุณภาพลุม่ น�ำ้ , พืน้ ทีป่ า่ ไม้และอุทยานแห่ง
ชาติ และ พื้นที่ชลประทาน มาซ้อนทับชั้นข้อมูลและ
ประเมินเส้นทางโครงการที่เหมาะสม ประกอบกับการ
ปรึกษาหารือ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ควบคูก่ นั เพือ่ ให้ประชาชนได้มรี ว่ มในการพิจารณาและ
ตัดสินใจร่วมกันกับโครงการ ท�ำให้ได้แนวทางเลือกที่
เหมาะสม (ดังภาพแผนที่โครงการวังน้อย - แก่งคอย
ภาพด้านบนขวามือ) ส่งผลให้เกิดการยอมรับ และ
สามารถด�ำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น
ในโอกาสต่อไปจะขอน�ำเสนองานพัฒนาระบบ
GIS ในปัจจุบัน ที่จะเป็นแนวทางให้การท�ำงานของ
ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ และงานสนับสนุน
โครงการ สามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตกัน

ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติิ
ที่มา : วารสาร Polymer’s place
October - December 2008

ฟิล์มกันหยดน�้ำกระจกรถยนต์
ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติฉบับนี้ขอน�ำเสนอ ฟิล์มกันหยดน�้ำกระจกรถยนต์ ซึ่งเป็นผลิตผลหนึ่งจากปิโตรเลียม

กระจกธรรมดา

ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนอากาศแปรปรวน มีฝนตก
นอกฤดูอยู่บ่อยครั้ง ท�ำให้อาจมีอุบัติเหตุทางถนนเกิด
ขึ้นง่าย นอกจากพื้นถนนที่ลื่นแล้ว เม็ดฝนที่เกาะ
เป็นหยดน�้ำบนผิวกระจกโดยเฉพาะกระจกมอง
ข้างรถยนต์ยังบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น
ของผูข้ บั ขี่ ซึง่ เป็นปัญหามากทีเดียว ล่าสุดทีม
วิจัยได้พัฒนา “กระจกชอบน�้ำ” (hydrophilic
mirror) ส�ำหรับใช้ผลิตกระจกข้างรถยนต์ มี
คุณสมบัติกระจายตัวของหยดน�้ำลดฝ้ามัว เพิ่ม
ความชัดเจนและคมชัดในการมองรถด้านหลัง
ในระหว่างการขับรถกรณีที่ฝนตกได้ดีขึ้น
กระจกที่ติดฟิล์มกันหยดน�้ำ

นักวิจัยกลุ่มฟิล์มบางแสง หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ท�ำการศึกษาถึง
ลักษณะของกระจกทั่วไปเมื่อโดนน�้ำฝนจะมีลักษณะเป็นหยดน�้ำเม็ดใหญ่ๆ ท�ำให้
มองเห็นได้ยาก แต่กระจกที่ทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นได้มีการใช้เทคโนโลยีการเคลือบ
แบบสปัตเตอริ่ง (Sputtering) เพื่อเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ เป็น
ชั้นหนา 200 นาโนเมตร และซิลิกอนไดออกไซด์ หนา 20 นาโนเมตร ไว้บริเวณ
ที่ผิวหน้ากระจก ซึ่งเมื่อกระจกดังกล่าวได้รับแสงแดด แสงจะกระตุ้นให้อนุภาคที่
เคลือบไว้เกิดปฏิกิริยาแตกตัวเป็นประจุได้ เมื่อฝนตกมีน�้ำมาเกาะ ประจุดังกล่าว
จะท�ำปฏิกิริยากับน�้ำและเหนี่ยวน�ำให้เกิดกลุ่มไฮดรอกซิล ไอออน ซึ่งมีคุณสมบัติ
“ชอบน�้ำ” ท�ำให้น�้ำที่เกาะแผ่นแบบบนผิวกระจก ช่วยให้แห้งเร็วไม่รวมตัว
เป็นหยดน�้ำเม็ดใหญ่ๆ หรือหากโดนไอน�้ำก็จะไม่ท�ำให้แผ่นกระจกเกิดการฝ้ามัว
สารไทเทเนียมไดออกไซด์ยงั มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษช่วยท�ำความสะอาดสารอินทรียท์ มี่ าเกาะทีพ่ นื้ ผิวได้ กระจกจึงสามารถท�ำความสะอาดตัวเอง
แม้กระจกจะได้รับแสงแดดช่วงกลางวันเพียงครั้งเดียว ก็สามารถรักษาสภาพชอบน�้ำได้มากกว่า 1 สัปดาห์
นายมติ ห่อประทุม นักวิจยั กลุม่ ฟิลม์ บางแสงกล่าวว่า กระจกชอบน�้ำทีพ่ ฒ
ั นา
ขึ้นจะมีการน�ำไปประยุกต์ ใช้ในการผลิตกระจกข้างรถยนต์ส�ำหรับมองหลัง เพราะ
กระจกหน้ารถยนต์เหมาะส�ำหรับสภาพหยดน�้ำโดนลมจะวิ่งขึ้นไปด้านบน ขณะที่
กระจกมองข้างไม่โดนลมจึงท�ำให้หยดน�้ำเกาะอยู่มาก ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสาน
ท�ำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบ้างแล้ว ส�ำหรับงานวิจัยในขั้นต่อไปคือการ
ศึกษาความคงทนของการเคลือบสารเพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
มากขึ้น และคาดว่าในอนาคตจะมีการน�ำไปทดลองใช้กับกระจกอาคาร เพราะว่า
ฟิล์มสามารถท�ำความสะอาดด้วยอนุภาคของตัวเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการ
มองทิวทัศน์ด้านนอกได้ดีขึ้น
นับเป็นหนึง่ ในความก้าวหน้าของงานวิจยั ไทยทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความปลอดภัยให้
ผู้ขับขี่บนท้องถนนมากยิ่งขึ้น
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มุ ม สุ ข ภาพ

ก๊ า ซไลน์ Gasline
นพ.ปัญญา อัจฉริยวิธ
ผู้จัดการส่วนการแพทย์ ปตท.

สิ่งที่มา...กับปลาดิบ
ปัจจุบันคนไทยนิยมรับประทานปลาดิบกันมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่
ได้รับอิทธิพลจากอาหารญี่ปุ่นด้วยรสชาดและน่าตาของอาหารที่ดูสะดุดตาชวนให้น่า
รับประทาน ท�ำให้แทบจะไม่มีใครปฏิเสธได้วา่ ไม่เคยลิม้ ลองอาหารจ�ำพวกข้าวปัน้ ซูชิ
ซาซิมทิ มี่ ปี ลาดิบเป็นส่วนประกอบ แต่ทา่ นทราบหรือไม่วา่ ในปลาดิบนีม้ พี ยาธิ... พิษภัย
ทีห่ ลายคนคาดไม่ถงึ ดังนัน้ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นทุกท่านได้มคี วามรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าว
จึงขอน�ำเสนอบทความเรื่อง “สิ่งที่มากับ...ปลาดิบ” โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปลาดิบ
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ปลาดิบที่เราน�ำมาบริโภคนั้น มี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ปลาดิบน�้ำ
จืด และปลาดิบน�้ำเค็ม (ปลาดิบทะเล) ซึ่งปลาดิบทั้ง 2 ชนิด มีเชื้อ
โรคทีแ่ อบแฝงมาแตกต่างกัน ปลาดิบน�้ำจืดจะพบพยาธิบางชนิด เช่น
พยาธิตวั จีด๊ พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิใบไม้ล�ำไส้ ฯลฯ ส�ำหรับปลาดิบน�ำ้
เค็มนัน้ คนส่วนมากมักคิดว่าไม่มพี ยาธิ แต่ความจริงแล้ว ปลาน�ำ้ เค็ม
อาจพบตัวอ่อนของพยาธิ อะนิซาคิส ซิมเพล็ก (Anisakis simplex)
ซึ่งปลาดิบน�้ำเค็มที่เราน�ำมาประกอบอาหารนั้นอาจมีการปนเปื้อน
ของพยาธิชนิดนี้

รู้จักพยาธิอะนิซาคิส ซิมเพล็ก

การวินิจฉัยและการรักษา
การวิ นิ จ ฉั ย โรคอาศั ย
ประวั ติ ก ารรั บ ประทานปลาดิ บ
ทะเลร่ ว มกั บ อาการผิ ด ปกติ
ที่กล่าวข้างต้น และยืนยันการ
วิ นิ จ ฉั ย และการรั ก ษาโดยการ
ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร
ห า ก พ บ ตั ว อ ่ อ น ข อ ง พ ย า ธิ
ชนิ ด นี้ แพทย์ จ ะใช้ ก ล้ อ งส่ อ ง
ทางเดินอาหารคีบตัวพยาธิออก
เนือ่ งจากพยาธิชนิดนี้ไม่สามารถตรวจพบได้ในอุจจาระ มันจะเกาะ
ติดแน่นกับกระเพาะอาหารและล�ำไส้ และระยะทีพ่ บในทางเดินอาหาร
นั้นเป็นระยะตัวอ่อนซึ่งไม่ออกไข่ปนออกมากับอุจจาระ
ปัจจุบนั ยังไม่มยี าที่ใช้รกั ษาพยาธิชนิดนี้ แต่จากการศึกษาใน
ประเทศญี่ปุ่น โดยหัวหน้าทีมวิจัย โตชิโอะ ลิยามา พบว่า วาซาบิมี
ฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิชนิดนี้ได้ แต่รายละเอียด ขนาด และปริมาณการ
ใช้วาซาบิเพื่อฆ่าพยาธิ ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา

(Anisakis simplex) เป็นพยาธิที่พบในปลาทะเลเขตอบอุ่น
และเขตร้อน ในประเทศไทยตรวจพบตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ในปลา
มากกว่า 20 ชนิด เช่น ปลาดาบเงิน ปลาตาหวาน ปลาสีกุน ปลา
ทูแขก ปลากุเลากล้วย ปลาลัง เป็นต้น ส่วนในต่างประเทศจะพบ
ในปลาจ�ำพวก ปลาคอด ปลาแซลมอน ปลาเฮอริ่ง ระยะตัวอ่อนที่
ติดต่อสู่คนจะอยู่ในอวัยวะภายในช่องท้องของปลาทะเล มองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า ขนาดยาวประมาณ 1 - 2 ซม. กว้างประมาณ 0.3 - 0.5
มม. สีขาวใสมีลายตามขวาง บริเวณส่วนปากจะมีหนามขนาดเล็ก รับประทานปลาดิบอย่างไรไม่เป็นพยาธิ
บริเวณปลายหางจะมีส่วนแหลมยื่นออกมา พยาธิชนิดนี้จะใช้ปาก
ก่อนอืน่ ต้องแน่ใจว่าปลาดิบทีน่ ำ� มาท�ำอาหารนัน้ เป็นปลาทะเล
ที่เป็นหนามขนาดเล็กบริเวณหัวในการไชผ่านเนื้อเยื่อต่างๆ อีกทั้ง เพราะบางครั
ง้ ผูท้ รี่ เู้ ท่าไม่ถงึ การณ์นำ� ปลาน�ำ้ จืดหลายชนิดมาท�ำอาหาร
ยังสามารถคงทนต่อน�้ำ เกลือ และแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดี
ท�ำให้เกิดโรคพยาธิตวั จีด๊ พยาธิใบไม้ในตับ หรือพยาธิใบไม้ลำ� ไส้ ซึง่ มี
ความรุนแรงเช่นเดียวกับการติดโรคพยาธิอะนิซาคิส ซิมเพล็ก
อาการผิดปกติ
การแช่แข็งที่อุณหภูมิต�่ำกว่า -35 องศาเซลเซียส อย่างน้อย
เนื่ อ งจากพยาธิ ช นิ ด นี้ ข ณะเป็ น ตั ว อ่ อ นระยะติ ด ต่ อ สู ่ ค น 15 ชั่วโมง
อต�่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 7 วัน หรือ
บริเวณปากของพยาธิจะมีหนามขนาดเล็ก ขณะเคลื่อนที่จะไชใน ผ่านความร้อหรืนมากกว่
ยส อย่างน้อย 5 นาที ก่อน
กระเพาะอาหารและล�ำไส้ของคน ท�ำให้เกิดแผลขนาดเล็กและอาจ การประกอบอาหารจะท�า ำ60ให้พองศาเซลเซี
ยาธิชนิดนี้ตายได้
ท�ำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ ส่งผลให้ผู้ที่มีพยาธิชนิดนี้ใน
นอกจากพยาธิบางชนิดที่พบในปลาดิบแล้ว ยังพบแบคทีเรีย
กระเพาะอาหารและล�ำไส้ มีอาการปวดท้อง แน่นท้อง คลืน่ ไส้ ท้องอืด
อาการมักไม่เฉพาะเจาะจงคล้ายกับอาการของโรคกระเพาะอาหาร บางชนิด และเชือ้ ไวรัสตับอักเสบเอกในอาหารดิบด้วย ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั
บางรายอาจท้องเสียหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดถ้ามีแผลในกระเพาะ สุขอนามัยและความสะอาดของขั้นตอนการเตรียมอาหาร ดังนั้นถ้า
ขนาดใหญ่ อาการมักจะเริ่มเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารที่มีพยาธิ คิดจะรับประทานปลาดิบ ควรดูให้แน่ใจก่อนว่าขั้นตอนการประกอบ
ชนิดนี้เป็นชั่วโมงหรืออาจเป็นวันก็ได้ และถ้าหากพยาธิชนิดนี้ฝังตัว อาหารสะอาด ถูกหลักอนามัยหรือไม่ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจและเพือ่
อยู่ในทางเดินอาหาร นานๆ จะท�ำให้เกิดลักษณะของก้อนทูมขึ้นใน หลีกเลี่ยงการติดเชื้อหลายชนิดจากปลาดิบ
ทางเดินอาหารได้ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายต่อพยาธิ
ที่มา ... คอลัมน์สายตรงสุขภาพกับศิริราช โดย : พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาปรสิตวิทยา

ธ รรมะพั ก ใจ
ชญานิน อารมณ์รัตน์
ส่วนพัฒนาตลาดและขายก๊าซอุตสาหกรรม

การปฏิบัติตนเบื้องต้นของชาวพุทธ
ท่ามกลางกระแสวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลให้คนในสังคมมี
ความตึงเครียดมากขึ้น ก๊าซไลน์จึงขอเป็นอีกหนึ่งสื่อในการจรรโลง
จิตใจของคนในสังคม โดยเริม่ เปิดประเดิมคอลัมน์ ธรรมะพักใจ ขึน้
ด้วยการแนะน�ำการปฏิบัติตนในเบื้องต้นของ
ชาวพุทธ ซึง่ ควรมีการปฏิบตั ติ นให้เหมาะสม ดังนี้

•• ศีลข้อที่ 1 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
•• ศีลข้อที่ 2 ไม่ฉ้อโกงลักขโมย
•• ศีลข้อที่ 3 ไม่ประพฤติผดิ ลูกเมีย - ผัว ผูอ้ นื่
•• ศีลข้อที่ 4 ไม่โกหกหลอกลวง
•• ศีลข้อที่ 5 ไม่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งเสพติดของมึนเมาให้โทษ
1. การให้ทาน
2. การถือศีล
การรักษาศีลท�ำได้ 2 วิธี คือ
3. การศึกษาธรรมะ
•• การอธิษฐานศีล คือ การตัง้ ใจด้วยตัวเองว่าจะรักษาศีลให้บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์
การให้ทาน
••การสมาทานศีล คือ การรับศีลจากพระภิกษุสงฆ์
การให้ทาน ได้แก่ การสละทรัพย์สิ่งของสมบัติของ
การรักษาศีลควรเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่าให้เกิด เป็นความ
ตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่น โดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับ
ยึดติดรูปแบบ จนชีวิตดูอึดอัดแปลกแยกจากครอบครัวและสังคมที่เราอยู่ ให้
ประโยชน์และความสุขด้วยความเมตตาจิตของตน ทานที่ได้ท�ำไปนัน้ จะท�ำให้ สอดคล้องกลมกลืนไปกับธรรมชาติ การด�ำเนินชีวิต และการใช้ชีวิตในสังคม
ผู้ท�ำทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบ 3 ประการ แต่ก็ไม่ควรปล่อยปละจนกลายเป็นไม่เห็นความส�ำคัญของศีลเลย
ถ้าประกอบถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบทั้ง 3 ประการต่อไปนี้แล้ว ทานนั้นย่อม
การศึกษาธรรมะ
มีผลมาก ได้บุญบารมีมาก กล่าวคือ
ธรรมะที่องค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนั้น มีทั้งธรรมะใน
•• องค์ประกอบข้อที่ 1 “วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์”
วัตถุทานทีใ่ ห้ ได้แก่ สิง่ ของทรัพย์สมบัตทิ ตี่ นได้สละให้เป็นทานนัน้ เอง จะต้อง เบือ้ งต้น ธรรมะในระดับกลาง และธรรมะขัน้ สูงสุด ซึง่ การทีเ่ ราจะเข้าใจธรรมะ
เป็นของทีบ่ ริสทุ ธิ์ ทีจ่ ะเป็นของบริสทุ ธิไ์ ด้จะต้องเป็นสิง่ ของทีต่ นเองได้แสวงหา ได้ ขั้นใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยถึงแม้เรายังไม่สามารถเข้าใจธรรมะ
มาด้วยความบริสทุ ธิใ์ นการประกอบอาชีพ ไม่ใช่ของทีไ่ ด้มาเพราะการเบียดเบียน ในขั้นสูงสุดได้ แต่เราก็สามารถเข้าใจธรรมะในขั้นกลางหรือเบื้องต้นได้ทั้งนั้น
ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะอ้างได้ว่าเราไม่ท�ำการศึกษาธรรมะ เพราะยัง
ผูอ้ นื่ เช่น ได้มาโดยยักยอก ทุจริต ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฯลฯ
ไม่เข้าใจธรรมะได้เลย
•• องค์ประกอบข้อที่ 2 “เจตนาในการสร้างทานต้องบริสุทธิ์”
การให้ทานนั้น โดยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็เพื่อเป็นการขจัดความโลภ
ธรรมะที่เป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4 คือความจริง 4
ความตระหนี่เหนียวแน่น ความหวงแหนหลงใหลในทรัพย์สมบัติของตน ประการ ซึ่งได้แก่
อันเป็นกิเลสหยาบ คือ “โลภกิเลส” และเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับ
•• ทุกข์ ได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความตาย ซึง่ มีเป็นธรรมดาของชีวติ
ความสุขด้วย เมตตาธรรมของตน อันเป็นบันไดก้าวแรกในการเจริญเมตตา และความเศร้าโศก ความร�่ำไรร�ำพัน ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความ
พรหมวิหารธรรมในพรหมวิหาร 4 ให้เกิดขึ้น ถ้าได้ให้ทานด้วยเจตนาดังกล่าว คับแค้นใจ ซึง่ มีแก่จติ ใจและร่างกายเป็นครัง้ คราว ความประสบกับสิง่ ที่ไม่เป็น
แล้ว เรียกว่าเจตนาในการท�ำทานบริสุทธิ์
ที่รักที่พอใจ ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจ มีความปรารถนาสิ่งใด
•• องค์ประกอบข้อที่ 3 “เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์”
ไม่ได้สิ่งนั้น ซึ่งก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง 5 นั่นเอง
ค�ำว่า “เนือ้ นาบุญ” ในทีน่ ี้ได้แก่ บุคคลผูร้ บั การท�ำทานของผูท้ ำ� ทานนัน้ เอง
•• สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ความดิ้นรน ทะยานอยากของ
นับว่าเป็นองค์ประกอบข้อทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ แม้วา่ องค์ประกอบในการท�ำทานข้อที่ 1 จิตใจ คือ ดิ้นรนทะยานอยาก เพื่อที่จะได้สิ่งปรารถนาอยากได้ ดิ้นรนทะยาน
และข้อที่ 2 จะงามบริสุทธิ์ครบถ้วนดีแล้ว กล่าวคือวัตถุที่ท�ำทานนั้นเป็นของที่ อยากเพือ่ จะเป็นอะไรต่างๆ ดิน้ รนทะยานอยากทีจ่ ะไม่เป็นในภาวะทีไ่ ม่ชอบต่างๆ
แสวงหาได้มาด้วยความบริสทุ ธิ์ เจตนาในการท�ำทานก็งามบริสทุ ธิ์ แต่ตวั ผูท้ ี่ได้
•• นิโรธ ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับตัณหา ความดิน้ รนทะยานอยากดังกล่าว
รับการท�ำทานเป็นคนที่ไม่ดี ไม่ใช่ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ เป็นเนื้อนาบุญ
•• มรรค ทางปฏิบตั ิให้ถงึ ความดับทุกข์ ได้แก่ ทางมีองค์ 8 คือ ความ
ที่เลว ทานที่ท�ำไปนั้นก็ไม่ผลิดอกออกผล
เห็นชอบ ความด�ำริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ เพียรพยายาม
ชอบ สติชอบ ตั้งใจชอบ
การถือศีล
ดังนี้ จะเห็นได้ว่า ธรรมะที่องค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัส
“ศีล” นั้นแปลว่า “ปกติ” คือ สิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษากาย
วาจา ใจ ไม่ให้ท�ำร้ายผู้ใดหรือสัตว์ใด จนเกิดความล�ำบากเดือดร้อนหรือล้ม แสดงไว้นนั้ เป็นความจริงทุกประการ แต่การทีเ่ ราจะเข้าใจได้ทงั้ หมดนัน้ ไม่ใช่
ตาย โดยรักษาตามเพศและฐานะ ศีลนั้นมีหลายระดับคือ ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 เรือ่ งง่าย การทีเ่ ราศึกษาธรรมะ ก็เป็นการท�ำเพือ่ พัฒนาจิตใจของเราให้ดยี งิ่ ขึน้
ศีล 227 และ ศีล 311 การถือศีลนี้เป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับกิเลสหยาบ จนถึงกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจหลักธรรมของพระองค์ ได้จนกระทั่งเข้าสู่จุด
มิให้กำ� เริบขึน้ และเป็นการบ�ำเพ็ญบุญบารมีทสี่ งู ขึน้ กว่าการให้ทาน ในเบือ้ งต้น มุ่งหมายของพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ นิพพานนั่นเอง
โดยทัว่ ไป เราควรมีศลี 5 ซึง่ เป็นคุณธรรมทีเ่ ป็นปกติของมนุษย์ทจี่ ะต้องทรงไว้
ด้วยความอนุเคราะห์ตรวจทานบทความโดย พระปลัดวีรภัทร์ ปริมุตฺโต
ให้ได้ตลอดไป ดังนั้นบุคคลที่ไม่มีศีล 5 ไม่เรียกว่ามนุษย์
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ก๊ า ซไลน์ Gasline
ทรงพล คล้อยระยับ
ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ

การบ�ำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม

จากกระแสความใส่ ใจในเรื่องมลพิษทางอากาศและความปลอดภัยของชุมชน ท�ำให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายรายหันมาให้ความ
สนใจใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงในกระบวนการผลิตมากขึน้ เนือ่ งจากเป็นเชือ้ เพลิงทีส่ ะอาดและมีความปลอดภัยสูง ซึง่ เมือ่ กล่าวถึงการ
ใช้กา๊ ซธรรมชาติให้ปลอดภัยนัน้ การป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญกว่าการแก้ปญั หา ซึง่ หมายถึงมีการด�ำเนินการทุกขัน้ ตอนอย่าง
ถูกหลักการทางวิศวกรรมที่ดี เริ่มตั้งแต่การออกแบบเลือกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ทั้งระบบท่อส่งก๊าซฯ ของ ปตท. และ
ระบบท่อส่งก๊าซฯ ในโรงงานของลูกค้า การปฏิบัติบ�ำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนการปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำการใช้อุปกรณ์
ใช้กา๊ ซฯของผู้ผลิตอุปกรณ์ด้วย ซึ่งในฉบับนี้ จะขอกล่าวถึงการดูแลและบ�ำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นท่อ
เหนือพื้นดิน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของโรงงานในการดูแลและบ�ำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ เหนือพื้นดินที่ต่อจากวาล์วตัวสุดท้ายของ
สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซฯ (M&R Station) จนถึงวาล์วตัดก๊าซฯ ธรรมดา (Manual Isolate Valve) ของอุปกรณ์ ใช้ก๊าซฯ
ในโรงงาน เพื่อให้การใช้งานก๊าซธรรมชาติเป็นไปอย่างปลอดภัยต่อไป
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหนือพืน้ ดินในโรงงานอุตสาหกรรม ควรด�ำเนินการให้มกี ารตรวจสอบเป็นระยะๆ ดังนี้
การบ�ำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ
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•• ตรวจสอบการรัว่ ของก๊าซฯ (Leak) ทีบ่ ริเวณข้อต่อทุกจุดทุก 6 เดือน ซึง่ สามารถท�ำได้โดยการใช้นำ�้ สบูฉ่ ดี พ่นหรือหยอดลงบนจุดทีอ่ าจ
เกิดการรั่วไหลของก๊าซฯ เช่น ข้อต่อ หน้าแปลน เป็นต้น โดยจะเกิดฟองอากาศ (Bubble) ขึ้นบริเวณที่เกิดการรั่วไหลของก๊าซฯ
ข้อควรระวัง: หลังจากด�ำเนินการตรวจสอบการรั่วไหล ควรล้างน�้ำสบู่ออกให้หมด แล้วทิ้งให้แห้ง เพื่อป้องกันน�้ำสบู่
กัดกร่อนระบบท่อส่งก๊าซฯ หรือปะเก็น หากเป็นระบบท่อส่งก๊าซฯ ภายในอาคารซึ่งยากต่อการท�ำให้ท่อแห้ง แนะน�ำให้ใช้
วิธีตรวจสอบการรั่วไหลโดยใช้ของเหลวส�ำหรับการตรวจสอบการรั่วไหลของระบบท่อส่งก๊าซฯ โดยเฉพาะ (Liquid Leak
Liquid Leak Detector
Detector) เช่น เครื่องหมายการค้า Snoop® เป็นต้น
•• ตรวจสอบสภาพผิวของท่อก๊าซฯ
1. หากพบสนิมหรือ Corrode ให้ท�ำความสะอาดผิวและทาสีใหม่
2. ถ้าท่อเกิดการกัดกร่อน (Corrosion) ท�ำให้ผนังท่อสึกลึก ให้ตรวจสอบความหนาของท่อ ถ้าส่วนทีถ่ กู กัดกร่อนลึกเป็น
0.8 เท่าของความหนาของท่อให้ทำ� การซ่อมโดยเปลีย่ นท่อส่วนนัน้ ออก
•• บริเวณแนวท่อส่งก๊าซฯ ต้องไม่มีพุ่มไม้หรือต้นพืชขึ้นปกคลุมท่อ ซึ่งเป็นสาเหตุของความชื้นและสนิมบนแนวท่อ
สนิมบนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ส่งก๊าซฯ ในที่สุด

การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ระบบท่อส่งก๊าซฯ

อุปกรณ์ที่ระบบท่อส่งก๊าซฯ ในโรงงานต้องมีการบ�ำรุงรักษาและสอบเทียบตามวาระ ตามที่ผู้ผลิตแนะน�ำ
ซึ่งอย่างน้อยต้องด�ำเนินการดังนี้
• Regulator
ต้องมีการปรับแต่งปีละ 1 ครั้ง และมีอะไหล่พอที่จะซ่อมเมื่อขัดข้อง
• Pressure Gauge
ควรสอบเทียบ ปีละ 1 ครั้ง
• Pressure Switch
ควรสอบเทียบ ปีละ 1 ครั้ง
• Shut Off Valve
ควรท�ำการสอบเทียบ/ทดสอบ ปีละ 1 ครั้ง
• Filter ควรติดตามอ่าน Differential Pressure Gauge เพื่อบ�ำรุงรักษาก่อนที่จะตันจนทะลุ และควรมีอะไหล่ไส้กรอง
Filter อยู่บ้าง (เมื่อ Process ของโรงงานมีการ Shut Down ควรถือโอกาสเปิด Filter เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง)
เป็นอย่างไรบ้างครับ วิธีการดูแลและบ�ำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในโรงงานที่กล่าวมาข้างต้น
ไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหม หากโรงงานน�ำข้อแนะน�ำเหล่านี้ไปปฏิบัติ รับรองได้ว่าโรงงานจะสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติ
ได้อย่างปลอดภัยแน่นอน หากโรงงานมีข้อสงสัยในเรื่องก๊าซธรรมชาติและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ฝ่ายระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โทรศัพท์ : 0-2537-3235-9
โทรสาร : 0-2537-3257

พุ่มไม้ในแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

อุปกรณ์ที่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ขอเชิญผู้อ่านก๊าซไลน์ร่วมสนุกในการตอบค�ำถาม “ท่านรู้หรือไม่ว่ากลุ่ม ปตท.และภาคีเครือข่ายได้จัดตั้งโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84
ต�ำบล วิถีพอเพียง ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสใด ?”
ค�ำตอบ............................................................... ชื่อ-สกุล..........................................................................
บริษัท................................................................. ต�ำแหน่ง..........................................................................
ที่อยู่ที่จัดส่ง......................................................................................... โทรศัพท์..........................................
ส่งค�ำตอบพร้อมชือ่ และทีอ่ ยูท่ จี่ ดั ส่งของรางวัลมาทีส่ ว่ นบริการลูกค้าก๊าซฯ ฝ่ายระบบท่อจัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ อาคาร ปตท.สนญ.ชัน้ 17
บริษทั ปตท. จ�ำกัด(มหาชน) เลขที่ 555 ถ.วิภาวดีรงั สิต แขวง/เขตจตุจกั ร กทม. 10900 หรือส่งโทรสารหมายเลข 0-2537-3257,0-2537-3289
!! ผู้ตอบค�ำถาม 50 ท่านแรกจะได้รับคู่มือการใช้และการบ�ำรุงรักษารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง !!

บ ริ ก ารลู ก ค้ า
ภาณุมาศ หาดทรายทอง
บริการลูกค้าก๊าซฯ

การปรับปรุงคุณภาพก๊าซฯ ตอนที่ 4 : Customer Visit and Survey
ก๊าซไลน์ฉบับนี้ ขอเล่าถึงกิจกรรม Customer Visit & Survey ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ไม่ว่า ปตท.
ในการเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้ารับก๊าซฯ คุณภาพใหม่ หลังจากที่ ปตท. ได้ชี้แจงถึง ท่านรู้หรือเป
ี่ยนแปลง
ล
ร
า
ก
ี
ม
ย
เค
โครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซฯ ให้กับลูกค้าทุกรายทราบแล้ว
รั้ง
คุณภาพก๊าซฯ ค ปี

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนีเ้ พือ่ ต้องการทบทวนความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการใช้กา๊ ซฯ คุณภาพ แรก (C-DAY1) ้กใน๊าซฯ
ใหม่ โดยจะมีเจ้าหน้าทีจ่ ากทีม Inplant Service หน่วยงานส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ซึง่ เป็นผูด้ แู ลให้คำ� ปรึกษาทาง 2543 โดยท�ำให
็น
ฝั่งตะวันออกเป
เทคนิคเกีย่ วกับการใช้กา๊ ซฯ ให้กบั โรงงานของท่าน นัดหมายเข้าไปชีแ้ จงเรือ่ งโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซฯ เพือ่
คุณภาพเดียวกัน
ให้เกิดความมัน่ ใจว่าทุกโรงงานจะได้รบั ทราบข้อมูลและมีการด�ำเนินการอย่างถูกต้องตามข้อแนะน�ำทีใ่ ห้ไว้
นอกจากนั้น ปตท. จะขอ Update ข้อมูลของอุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ก๊าซฯ
และรับทราบผลกระทบ ข้อร้องขอ หรือข้อเสนอแนะเพื่อน�ำมาประเมินความเสี่ยง
และจัดท�ำแผนรองรับในวันเปลี่ยนคุณภาพก๊าซฯ
โดยในปี 2551 ปตท. ได้เริม่ ด�ำเนินการเข้าพบลูกค้าก๊าซฯ ณ สถานประกอบการ
และคาดว่าจะสามารถเข้าพบลูกค้าก๊าซฯ ครบทุกรายได้ภายในกลางปี 2552 นี้

ข้อแนะน�ำแก่โรงงานในการเตรียมตัวรับก๊าซฯ คุณภาพใหม่
ตามที่ท่านได้ติดตามเรื่องการปรับปรุงคุณภาพก๊าซฯ จากงานสัมมนา และสื่อต่างๆ จาก ปตท. ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางโรงงาน
คงได้มีการด�ำเนินการต่างๆ ตามที่ ปตท. ได้ให้ค�ำแนะน�ำไป เช่น ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซฯ กับทางผู้ผลิตหรือผู้ออกแบบ
เพื่อให้ทราบว่าจะต้องท�ำอย่างไรบ้างกับเครื่องจักรของท่านในการใช้ก๊าซฯ คุณภาพใหม่ และนอกจากนั้นผมขอแนะน�ำการเตรียมความ
พร้อมเพิ่มเติมดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรที่ใช้ก๊าซฯ
1.3 ตรวจสอบดูข้อจ�ำกัดต่างๆ ของเครื่องจักรต่างๆ ยก
1.1 ชนิดของ Gas Burners ที่ติดตั้งอยู่ และหลักการ ตัวอย่างเช่น ในบางกระบวนการผลิตมีการควบคุมบรรยากาศในห้อง
ควบคุม Air/Gas Ratio
เผาไหม้ (CO, O2 ) หรือมีการควบคุมค่า Emission ต่างๆ (CO, NOx )
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ก๊าซฯ
2.1 ก�ำลังการผลิตของเครื่องจักร
2.2 อัตราการใช้เชื้อเพลิง
2.3 เก็บข้อมูลการเผาไหม้ เช่น ค่า CO2, CO, O2 วัด
อุณหภูมไิ อเสีย ดูลกั ษณะเปลวไฟ และประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
2.4 เก็บข้อมูล Emission
ตัวอย่าง Nozzle Mix Burner และ Air Blast Burner
3. จัดท�ำแผนรองรับในวันเปลี่ยนคุณภาพก๊าซฯ (C-Day
1.2 ตรวจสอบดูวา่ เครือ่ งจักรมีระบบควบคุมความปลอดภัย Contingency Plan)
จากข้อมูลทั้งหมดจะน�ำมาใช้ประเมินผลกระทบ และ
เกี่ยวกับการจ่ายเชื้อเพลิงหรือไม่ ถ้ามีเป็นชนิดไหน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมจัดท�ำแผนรองรับในวันเปลี่ยน
คุณภาพก๊าซฯ (C-Day Contingency Plan)
4. ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของโครงการ
โดย ปตท. จะแจ้งข้อมูล หรือกิจกรรมต่างๆ ไปยังโรงงาน
ท่านผ่านทางผู้ประสานงานที่ได้ให้ชื่อกับ ปตท. ไว้

ตัวอย่างระบบควบคุมความปลอดภัย Flame Failure Device
(Flame Detector with SSV)

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย ทางทีม Inplant Service ซึ่งดูแล
โรงงานของท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ หรือสอบถามมายังศูนย์
บริการลูกค้าอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เองที่หมายเลขโทรศัพท์
0 2537 3235-9
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ถามมา - ตอบไป

วาสนา ศรีเจริญ
ส่วนบริหารกิจการระบบท่อส่งก๊าซ
โทร.081-1745668 หรือ 02-5372000 ต่อ 5770 wassana.s@pttplc.com

Question & Answer
ถามมา-ตอบไปฉบับนี้ขอตอบค�ำถามในเรื่องของลูกค้าโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นค�ำถามจากแบบส�ำรวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า ปี 2008 ในเรื่องเกี่ยวกับค่าความร้อน และการอุดตันของก�ำมะถันดังนี้
Q : ค่าความร้อนไม่คงที่ จะแก้ปัญหาอย่างไร
A : จากปัญหาค่าความร้อนไม่คงที่ ได้มีการแก้ไขปัญหานี้ไปครั้งหนึ่งแล้ว จากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพก๊าซธรรมชาติครั้งที่ 1
(Change-over Day1 หรือ C-Day 1) เมื่อปี 2543 ซึ่งผลจากการแก้ไขปัญหาในครั้งนั้น ท�ำให้ความแปรปรวนของค่าความร้อนของก๊าซ
ลดลง หลังจากที่โรงแยกก๊าซฯ Shutdown ในแต่ละครั้ง แต่อย่างไรก็ตามปัญหานี้ยังไม่หมดไป และจากการที่ ปตท. ต้องการน�ำก๊าซฯ ที่มี
คุณค่า มาแยกออกให้หมด ประกอบกับต้องการปรับปรุงกระบวนการเพือ่ ให้ความแปรปรวนของค่าความร้อนฯ ลดลงไปอีก จึงจะมีโครงการ
C-Day ครั้งที่ 2 ในปี 2010 ซึ่งจะท�ำให้ค่าความร้อนสูงขึ้น ในอนาคต เมื่อโรงแยกก๊าซที่ 6 และ Ethane Plant แล้วเสร็จ ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ระยะนี้ความแปรปรวนของค่าความร้อนอาจจะมีบ้าง ตามปริมาณของ Bypass Gas หมายถึงปริมาณก๊าซฯ ที่ไม่ผ่านโรงแยกก๊าซฯ ซึ่งจะ
มากหรือน้อยขึ้นกับความต้องการก๊าซของลูกค้าในภาพรวม
Q : มี Sulfur หรือก�ำมะถัน รูปแบบของแข็งสีเหลืองอุดตันอุปกรณ์ท�ำอย่างไร
A : ปัญหาก�ำมะถันอุดตัน Control Valve หรือ Regulator เป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้น และหายไประยะหนึ่ง หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า
ปัญหานีเ้ กิดขึน้ ได้อย่างไร สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือการเกิดการแปลงสภาพของก๊าซก�ำมะถัน เป็นก�ำมะถันในรูปของแข็ง (Desublimation) จากความ
เย็นที่เกิดขึ้นเมื่อมีการลดความดันอย่างรวดเร็วของก๊าซฯ ใน Metering Station แม้ว่าปริมาณก๊าซก�ำมะถัน ซึ่งประมาณการว่ามีในระดับ
น้อยกว่า 10 PPb แต่เนื่องจากปริมาณของก๊าซฯมีจ�ำนวนมากจึงท�ำให้เกิดก�ำมะถันจ�ำนวนหนึ่ง และมีค�ำถามต่อว่าบางช่วงไม่พบ บางช่วง
อาจจะพบติดต่อกัน อธิบายได้ดังนี้
โดยองค์ประกอบของก�ำมะถันซึ่งมีปริมาณน้อยในระดับ PPb ดังนั้นการที่จะเกิดก�ำมะถันของแข็งมีโอกาสน้อยอยู่แล้ว แต่มีปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้เกิดในบางขณะ จากการวิเคราะห์สาเหตุเกิดจากบางช่วงมีการ Operate ระบบท่อ ด้วยความดันของก๊าซฯสูงขึ้น เนื่องจากมี
ท่อส่งก๊าซฯเส้นใหม่เกิดขึ้น ในช่วงแรกลูกค้ายังไม่เต็มท่อ แต่ถ้าจ�ำเป็นจะต้องเดิน Onshore Compressor หรือ OCS เพื่อให้สามารถส่ง
ก๊าซฯได้ถึงลูกค้าปลายทาง ก็จะท�ำให้ความดันของก๊าซฯในท่อบางช่วงสูงขึ้น ในขณะที่ Pressure Outlet มีค่าคงที่ และเหตุการณ์เช่นนี้จะ
เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีท่อส่งก๊าซฯเส้นใหม่ ประกอบกับมี Compressor ชุดใหม่ จึงเกิดปรากฏการณ์ Joule Thomson Effect (ทฤษฎี Joule
-Thomson : เมื่อก๊าซฯ ที่ขยายตัวผ่านจุดลดความดัน จะท�ำให้อุณหภูมิลดลง 5.6 °F ต่อการเปลี่ยนความดันทุกๆ 100 psia) ที่เป็นผลให้
Temperature Outlet ต�่ำลงด้วย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางกายภาพอื่นๆ ซึ่งจะได้น�ำเสนอต่อไป พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา

ที่มา : รายงาน ค้นคว้าวิจัยปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการอุดตันของก�ำมะถันในวาล์วควบคุมความดัน โดยฝ่าย
วิจัยธรณีวิทยา และวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันวิจัยฯ วังน้อย

