ปที่ 19 ฉบับที่ 73 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551

Gas Heat Pump (GHP)
Air Conditioners Part 2

การปรับปรุงคุณภาพกาซฯ
ตอนที่ 3 : การเผาไหม

Clean Energy for Clean World

ระบบการตรวจวัด
ประสิทธิภาพการเผาไหม
แบบอัตโนมัติอยางตอเนื่อง

ถามมา - ตอบไป :

Pressure Safety Valve

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107544000108

จุ ล สารประจำไตรมาส

ก า ซ ไ ล น G a s l i n e

เ ป ด เล ม

ส วั ส ดี ค ะ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความ
มั่นคงทางพลังงาน ในฐานะเปนบริษัทพลังงานแหงชาติ และในขณะเดียว
ก็ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจดวย ซึ่งภายหลัง
จากโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลานไร เริ่มขึ้นในป 2537
และไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในป
2545 รวมทั้งประสบการณของ ปตท. ในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชุน
ที่ผานมา ทำให ปตท.ตระหนักไดวาหากประชาชนสวนใหญของประเทศ
หันมาใชชวี ติ ตามพระราชดำริ “พอเพียง” จะทำใหทกุ คนสามารถพึง่ ตนเองได
ดังนัน้ กลุม ปตท. และภาคีเครือขายจึงไดจดั ตัง้ โครงการรักษปา สรางคน
84 ตำบล วิถีพอเพียง ขึ้น เพื่อเปนโครงการที่ตอเนื่องจากโครงการปลูก
ปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และดำเนินการตอเนื่อง
เพื่อนอมเกลาถวายในป 2554 โดยมีหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อน
โครงการดวยความตองการของชาวบานและชุมชนเปนหลัก กาซไลนขอ
เปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธ โครงการนี้สื่อผานไปยังลูกคากาซฯ
และบุคคลทั่วไป ซึ่งรายละเอียดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการได
อธิบายไวในเรื่องจากปก
30 ป ปตท. จากอดีตจนถึงปจจุบัน ปตท.ไดดำเนินธุรกิจดวย
ความมุงมั่น โดยเริ่มจากการเปนองคกรเล็กๆ คอยๆ เติบโตไปทีละกาว
จนเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ การ
สั่งสมประสบการณอันยาวนานทำให ปตท.เกิดความรู ความชำนาญ
สามารถถายทอดประสบการณเพื่อเปนประโยชนใหกับสังคม ซึ่งกาซไลน
เปนอีกสื่อหนึ่งที่ชวยเผยแพรความรูตางๆ ใหกับผูอานในทุกไตรมาส โดย
บทความในฉบับนี้สวนใหญจะเปนเนื้อหาที่ตอเนื่องจากฉบับที่แลว อาทิ
เชน GAS HEAT PUMP (GHP) Air Conditioners Part 2, การปรับปรุง
คุณภาพกาซฯ ตอนที่ 3, Pipeline Pigging Part 4 และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรชวยเพิ่มศักยภาพงานมวลชนสัมพันธ ตอนที่ 2 เชิญติดตามได
ในเลมคะ
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม กาซไลนขอถือโอกาสนี้อำนวยอวยพร
ใหผูอานทุกทานประสบแตความสุข สมปรารถนาในสิ่งที่หวังทุกประการ
แลวพบกันใหมในฉบับหนา ป 2552 สวัสดีปใหมคะ
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วัตถุประสงค จุลสาร “กาซไลน” เปน สิง่ พิมพทจี่ ดั ทำขึน้ โดย ฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงคเพอื่
1. เปน สือ่ กลางระหวางลูกคาและกลุม ธุรกิจสำรวจ ผลิตและกาซธรรมชาติในทุกๆ ดาน
2. เผยแพรขา วสารเทคโนโลยีใหมๆ เกยี่ วกับกาซธรรมชาติและสาระทีเ่ ปน ประโยชนรวมถึงขาวสารในแวดวงกาซธรรมชาติและลูกคากาซฯ
3. เปน ศูนยกลางใหก บั ลูกคากาซฯ และบุคคลทัว่ ไปในการแลกเปลีย่ นปญหา ความคิดเหน็ หรือใหค ำแนะนำแกหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ
จุลสาร กาซไลน ทีป่ รึกษา นายนพดล ปน สุภา ผูจ ดั การฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ, นายภาณุ สุทธิรตั น รักษาการผูจ ดั การฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ, นายนริศ เปลีย่ นทรงดี ผูจ ดั การสวนพัฒนาและขายกาซอุตสาหกรรม,
นางสุณี อารีกุล ผูจัดการสวนบริการลูกคากาซฯ, นายบุญเลิศ พิกลุ นอย ผูจัดการสวนวิศวกรรมโครงการ, นายธนรักษ วาสนะสุขะ ผูจัดการสวนพัฒนาตลาดและขายกาซพาณิชย, นายพิษณุ สันติกุล วิศวกรอาวุโสฝายตลาดคาสง
กาซธรรมชาติ บรรณาธิการ นางสาวอานัดดา เนาวประโคน สวนบริการลูกคากาซฯ ฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติ กองบรรณาธิการจุลสาร “กาซไลน” ขอเชิญทานรวมแสดงความคิดเห็น ติชม เสนอแนะ โดยสงมาที่ สวนบริการ
ลูกคากาซฯ 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 รื่ อ งจากปก
โครงการรักษปา สรางคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง
จากปลูกปา...รักษปา
สูการพลิกใจ...สรางคน
เริ่มตนใหม...ในวิถีพอเพียง
ถวายพอหลวงของเรา
ตลอดระยะเวลา 30 ป ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานของไทย ยึดมั่น
ในเจตนารมณ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู กั บ การดู แ ลสั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม
(Corporate Social Responsibility : CSR) โดยยึดถือการพัฒนาตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยการนอมนำแนว
พระราชดำริมาประพฤติและปฏิบัติเปนแนวทางในการทำงานในทุกดาน
ดวยปณิธานที่ยึดมั่นในการทำความดี รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
อยางบูรณาการ ดวยเชื่อมั่นวา พลังความมุงมั่น ตั้งใจและทุมเทที่จะทำงาน
เพื่อคนไทยอยางจริงจัง จะชวยเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนใหสังคมไทย
มีความมั่นคงแข็งแรง ใหลูกหลานไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทาเทียมกัน
และเพือ่ เปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ปตท. จึงถือเปนปฐมฤกษในการ
เปดตัวโครงการ “รักษปา สรางคน 84 ตำบล วิถพี อเพียง” ดวยการนอมนำ
แนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมใน
ตำบลตางๆ โดยมีเปาหมาย 84 ตำบลทั่วประเทศ เพื่อนอมเกลาถวายในป
2554 ในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา
ที่สำคัญโครงการนี้เปนการ
สานตอจากโครงการปลูกปาถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลานไร ทีไ่ ด
นอมเกลานอมกระหมอมถวาย
แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เมื่อป 2545 ที่ผานมา ซึ่งนับ
เปนโครงการทีป่ ระสบความสำเร็จ
และไดรับการยอมรับในการดูแลรักษาปาอยางตอเนื่อง ดวยการพัฒนา
ที่ จิ ต ใจของชุ ม ชนให รั ก ษ ป า และพั ฒ นาตนเองได อ ย า งเข ม แข็ ง ภายใต
วิถีพอเพียง อีกทั้งเปนการสานตอจากบทเรียนในการดำเนินงานโครงการ
รางวัลลูกโลกสีเขียวรวมกับเครือขายสังคมชุมชน ในการเฟนหาคนดี ทีด่ แู ล
สิ่งแวดลอม ดูแลดิน น้ำ ปา ดวยการมอบรางวัลเพื่อใหเปนกำลังใจ

วัตถุประสงคโครงการ

5. เพื่อเปนพลังสรางสรรคในการพัฒนาสังคมไทย ใหเติบโตอยางมั่นคง
ยั่งยืน อยูรอดได ในทุกสถานการณ แมวาจะเกิดความผันผวนทาง
เศรษฐกิจในอนาคต

84 ตำบลมาจากไหน

การคัดเลือกแบงเปน 2 กลุมคือ
1. จากหมูบาน ปตท. พัฒนา เครือขายรางวัลลูกโลกสีเขียวชุมชนใกล
หนวยงาน ปตท. และกลุม ปตท. เครือขายประชาสังคม สวทช. ฯลฯ
2. เป ด รั บ สมั ค รด ว ยความสมั ค รใจของแต ล ะตำบลโดยต อ งผ า นการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ ปตท. จัดตั้งขึ้น โดยแตละตำบล
ที่เขารวมโครงการตองมีหมูบานมากกวารอยละ 50 พรอมเขารวม
กิจกรรมหรือมีผูนำชุมชนที่พรอมจะเขารวม หรือมีชุมชนสนับสนุน
และมีปจจัยเงื่อนไขที่เหมาะสมตามที่กำหนด

หลักในการดำเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

การขับเคลือ่ นการทำงานตลอดทัง้ โครงการ ตองยึดหลักการรวมกันดังนี้
นอมนำพระราชดำริ “ปรัชญาพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติ
ดำเนินงานดวยความตองการของชาวบานและชุมชนเปนหลัก
การมีสวนรวมในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทุกขั้นตอน
ไมเนนเงินนำหนา เนนสรางความรูใหเกิดในชุมชนและยั่งยืน
สรุปเปนองคความรูของชุมชนรวมกับ กลุม ปตท. และเครือขาย

เปาหมายของโครงการ
ปตท. และกลุมภาคีเครือขายไดศึกษาเก็บขอมูลและวิเคราะห
ปญหาตางๆ กับชุมชนเพื่อกำหนดเปนเปาหมายและแนวทางในการดำเนิน
งานเพื่อใหทุกขั้นตอนสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกัน โดยไดเปาหมาย
รวมกัน 8 เปาหมาย เพื่อสรางเปนองคความรูเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมายของ 84 ตำบลเศรษฐกิจพอเพียง
• มีสวนรวมจากชุมชน

วิเคราะหชุมชน • มีฐานขอมูลชุมชน
1. เพือ่ นอมเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ในป พ.ศ. 2554
• รูจักวิเคราะหตนเอง/มีการจัดทำแผนที่ชุมชน
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ หรือ 84 พรรษา
กอ
งทุน
ิตใจ
• การบริหารจัดการ
นาจ
2. เพื่อนอมนำกระแสพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนหลักปฏิบัติ
• เงินทุนหมุนเวียน
• มีสิ่งยึดเหนียวทางใจ
พัฒ
• คุณธรรม จริยธรรม
ใหแกชุมชนอยางเปนรูปธรรมครอบคลุมในทุกดาน เกิดผลเปนตนกลา
องคความรู
3. ตนแบบของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะชุมชน
พลังงานชุมชน
เศรษฐกิจ
• ทักษะการอนุรักษ์
• พลังงานหมุนเวียน
4. เพื่อดำเนินโครงการตอเนื่องจากโครงการ
ดินและน้ำ
พอเพี
ย
ง
ในชุมชน
• พัฒนาอาชีพ
• พืชน้ำมัน
• รูจักการตลาด
โ
ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ลานไร
ร
ง
อม
เบื้องตน
นัก เรียน
ดล าวะ
เรีย /คร • มีระบบบริหารจัดการ
• เกื้อกูลพึ่งพา
ิ่งแวะสุขภ
ของ ปตท.มาสู การพั ฒ นาคน พั ฒ นา
ส
น
/
ู
และอยูรวมกัน
แล
• เพิ่มทักษะทางวิชาการ
กับธรรมชาติ
• พัฒนาเทคนิคการสอน
ชุมชนใน 84 ตำบล ทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
โดยคำนึงถึงสุขภาวะ
ทรั
พ
ยากรหมู
บ

า

น
• ตื่นตัวที่จะเรียนรู
ของคนเปนสำคัญ
• รูจัก รูใช รูรักษา รูเพิ่มพูน
ที่เขารวมโครงการใหเปนชุมชนตนแบบ
ที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจพลังงาน
สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ทั้งยัง
โดยในฉบับตอไปจะขอกลาวถึงขัน้ ตอนการดำเนินงานและรายละเอียด
สามารถขยายผลไปยังชุมชนอืน่ ๆ ตอไป
ของโครงการกันตอ ติดตามไดฉบับหนาคะ
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กีรติ โภคะสุวรรณ
สวนพัฒนาตลาดและขายกาซพาณิชย

Gas Heat Pump (GHP) Air Conditioners Part 2
กาซไลนในฉบับที่แลว เราไดแนะนำถึงพัฒนาการของการใชเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ และหลักการทำงานของ ระบบ GHP
ฉบับนี้ขออธิบายถึงความแตกตางระหวางระบบ GHP (Gas Heat Pump) และ EHP (Electric Heat Pump)
Difference between EHP and GHP
หลักการทำงานของ EHP (Electric Heat Pump) มีความแตกตางจาก GHP (Gas Heat Pump) ตรงที่ EHP จะใชมอเตอรไฟฟาในขั้นตอนของการ
เพิ่มความดัน แตในขณะที่ GHP จะใช Gas Engine แทนมอเตอรไฟฟา ดังแสดงใน Schematic Diagram ตอไปนี้

GHP เปนเครือ่ งปรับอากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการนำความรอนทีเ่ หลือ
จากการเผาไหมกลับมาใชใหม ทำใหไมมกี ารสูญเสียพลังงานและยังทำความรอนใน
ระดับทีต่ อ งการหลังการเปดเครือ่ งไดเร็วกวาเครือ่ งปรับอากาศประเภท EHP นอกจาก
นัน้ เครือ่ งปรับอากาศ GHP ยังไมตอ งมีกระบวนการละลายน้ำแข็ง ทำใหกระบวนการ
ทำความรอนเปนไปอยางตอเนือ่ ง และยังสามารถทำความรอนไดในสภาพอากาศ
ภายนอกติดลบ 20 องศาเซลเซียสอีกดวย ในขณะทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศแบบ EHP ไม
สามารถทำได
ในขณะที่ทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ
GHP สามารถรักษาระดับอุณหภูมิท่ีตั้งไวตลอด
เวลาดวยไมโครคอมพิวเตอร โดยไมมีการสูญเสีย
พลังงานดังเชน เครื่องปรับอากาศ EHP ซึ่งจะ
ตองปดเปดเปนชวงๆ เพื่อรักษาระดับความเย็นที่
ตองการ
นอกจากนี้ GHP ยังชวยลดการใชไฟฟาในชวง Peak hours เนื่องจากใชกาซธรรมชาติเปนพลังงานหลักในการ
เดินเครือ่ ง โดยใชไฟฟาเพียงเล็กนอยในการเดินพัดลมระบายอากาศ และระบบควบคุม โดยการใชไฟฟาคิดเปน 10% ของ EHP
เทานั้น โดยประเทศญี่ปุนไดนำระบบ GHP มาใชทำใหสามารถลดคาใชจายในการเดินเครื่องลง 20% - 40%
* ขอมูลมาจาก Japan Gas Association

แ นะนำลู ก ค า ใหม
นิศากานต เกลียวปยะ
สวนพัฒนาตลาดและขายกาซอุตสาหกรรม

แนะนำลูกคากาซฯ (อุตสาหกรรม)
กาซไลนขอแนะนำลูกคาใหมของฝายระบบทอจัดจำหนายกาซธรรมชาติซึ่งเริ่มใชกาซฯ ในชวงปลายป 2551 โดยมีรายชื่อดังนี้

บริษัทอลูมิเนียมฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ: เลขที่ 888/16-1 อาคารมหาทุนพลาซา
ชั้น 16 ถ.เพลินจิต ปทุมวัน กทม.10330
ทีต่ งั้ โรงงานใหญ: เลขที่ 36 หมู 2 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง 14000
ผลิตภัณฑ: เสนใยเรยอน สำหรับปน ดายเพือ่ ทอผา เริม่ ผลิตป 2519
ที่ตั้งโรงงานสาขาที่ใชกาซฯ: เลขที่ 19 หมู 7 ต.หนองปลาหมอ
อ.หนองแค จ.สระบุรี
ผลิตภัณฑ: สารคารบอนไดซัลไฟด สำหรับใชในการผลิตเสนใยเรยอน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 6 หมู 4 ถ.สุขสวัสดิ์
ต.บางครุ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2818-6507-10 แฟกซ 0-2463-3949
ผูผลิตและจำหนาย: อลูมิเนียมแผนและมวน คุณภาพมาตรฐาน
Series :1000, 3000, 5000 และ 8000 ซึ่งมีขนาดและ
ความหนาใหเลือกหลากหลาย หรือตามสั่ง

บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
THE BANGKOK IRON AND STEEL WORKS CO.,LTD.
บริษัทในเครือ ฉื่อ จิ้น ฮั้ว
ทีต่ งั้ สำนักงานโรงงาน: เลขที่ 42 หมู 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร. 0-2463-6300-7 แฟกซ 0-2463-4032 E-mail:bisw@lox2.loxonfo.co.th
ผลิตภัณฑ: ผูผลิตและจำหนาย เหล็กคุณภาพสูง
เหล็กเสริมคอนกรีต: เหล็กขอออย SD 30, SD 40, SD 50
เหล็กเสริมคอนกรีต: เหล็กเสนกลม SR 24
เหล็กลวดชนิดคารบอนต่ำ: SWRM 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22
เหล็กลวดชนิดคารบอนสูง: SWRH 42 B - SWRH 82 B
เหล็กกลาคารบอน: S 10 C - s 45 C

บริษัท แอพเพริโอ กรุป (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 64/204 หมูที่ 4 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ผลิตภัณฑ: Plastic flexible packaging solutions

เหล็ก บ ล ก ท.

บริษัท ฟูดแอนดดริ๊งส จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 695/1 หมูที่ 1 ถ.บานบึง-บานคาย
ต.คลองกิ่ว อ.บานบึง จ.ชลบุรี
ผลิตภัณฑ: อาหารแปรรูป
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กรวรา โพธิพันธุ
สวนระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบปฏิบัติการ

สวนระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบปฏิบัติการ (คป.)
อาจมีความสงสัยวาเครือขายระบบทอสงกาซฯ ที่มีความยาวรวมกวา 3,900 กิโลเมตร ปตท. มีการดูแลและบริหารจัดการอยางไร
ไดทั่วถึงเพื่อใหสงกาซถึงลูกคาไดอยางตอเนื่องและปลอดภัย ในกาซไลนฉบับนี้ขอแนะนำใหทานไดรูจักหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สำคัญในการดำเนินการในการจัดสงกาซฯ คือ สวนระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบปฏิบัติการ (คป.)

สถานที่ตั้งสวนระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบปฏิบัติการ
ศูนยปฏิบตั กิ ารชลบุรี บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ม.8 ถ.บายพาส ต.นาปา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-2537-2000 ตอ 5111 โทรสาร 0-2537-2000 ตอ 5113

ภารกิจ
สวนระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบปฏิบัติการ สังกัดฝายควบคุมกิจการและบริการเทคนิคระบบทอสงกาซฯ
มีหนาทีร่ บั ผิดชอบ พัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทีส่ ำคัญในการดำเนินการในการจัดสงกาซฯ ใหพรอมใชงานได
อยางตอเนื่อง ปลอดภัย โดยมีระบบงานสำคัญในความรับผิดชอบดังนี้
1. ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) เปนการนำเทคโนโลยีระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรมาใชในงานปฏิบัติการควบคุมและติดตามขอมูลการรับ - สงกาซ จาก Remote Terminal Unit (RTU)
ผานระบบสื่อสาร โดยมีศูนยควบคุมติดตั้งตามเขตปฏิบัติการระบบทอฯ ประกอบดวย 1) “Pipeline SCADA” ที่ใช
ควบคุมการรับ - สงกาซธรรมชาติ จากแทนผลิตในทะเล ไปยังโรงไฟฟา และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ ที่มีความ
ยาวทอสงกาซฯ กวา 3,900 กม. อุปกรณ RTU มากกวา 200 ตัว มีศูนยควบคุม 5 แหง คือที่ศูนยปฏิบัติการ
จ.ชลบุรี, ศูนยควบคุมสำรองพานทอง จ.ชลบุรี, ศูนยปฏิบัติการระบบทอเขต 5 จ.ราชบุรี, ศูนยปฏิบัติการระบบทอ
เขต 6 และศูนยควบคุมสำรอง City Gas กรุงเทพฯ 2) “GSP SCADA” เปนระบบที่ใชติดตามกระบวนการแยกกาซธรรมชาติและขนสงผลิตภัณฑโดย
ทางทอไปยังคลังกาซเขาบอยา จ.ชลบุรี โดยมีศูนยควบคุมอยูที่โรงแยกกาซธรรมชาติ จ.ระยอง ระบบสื่อสารหลักใชระบบเคเบิลใยแกวนำแสงความเร็วสูง
622 Mbps และระบบสือ่ สารดาวเทียมสำหรับแทนผลิต และลูกคา IPP & SPP นอกจากนัน้ ยังมี Gas Management System (GMS) เปน Application ทีช่ ว ย
ในการพยากรณและวางแผนการใชงานระบบทอสงกาซฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด

ความสามารถของระบบ

ความปลอดภัยในระบบ

• แสดงผลในรูปแบบของภาพและเสียงของขอมูลปริมาณและคุณภาพของ
กาซฯ เชน อุณหภูม,ิ ความดัน, อัตราการไหล, คุณสมบัตขิ องกาซฯ รวมไปถึง
แสดงสัญญาณเตือนภัยตางๆ ที่ติดตั้งในสถานีกาซฯ และโรงงานลูกคา
ตลอดแนวทอสงกาซฯ
• ควบคุมการเปด/ปดวาลว ที่ติดตั้งตามแนวทอเพื่อควบคุมปริมาณการรับ
จายกาซฯ หรือหยุดการจายกาซฯ กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
• การจัดเก็บขอมูลในระบบ SCADA แบงเปน 2 สวน คือ ขอมูล Real Time
ทีเ่ ปนปจจุบนั และขอมูล Historical ทีเ่ ก็บขอมูลยอนหลังไวถงึ 5 ป
• ระบบ SCADA จะแจงเตือนผูเ กีย่ วของเมือ่ ตรวจพบสิง่ ผิดปกติในกระบวนการ
สงกาซฯ โดยระบบทอ ผานระบบ SMS

• ปตท. มีศนู ยควบคุมสำรอง (Disaster Recovery) ทีพ่ รอมทำงานไดตลอด
เวลากรณีระบบ SCADA ที่ศูนยปฏิบัติการชลบุรี ไมสามารถทำงานได
จากเหตุภยั พิบตั ติ า งๆ
• SCADA ใช OS เปน UNIX ซึง่ ปลอดภัยจาก VIRUS
• มีการปองกันการบุกรุกโดยใช Firewall
• มีระบบ Access Control ควบคุมการเขา - ออกหองควบคุมการรับ - สง
กาซฯ และหอง SCADA Server
• มี CCTV ตรวจสอบการบุกรุกหองควบคุมการรับสงกาซฯ และมีระบบ
ไฟฟาสำรอง 2 ระบบ

2. ระบบ PMIS (Production Management Information System) เปนระบบทีน่ ำขอมูลการรับ - สงกาซฯ จาก
ระบบ SCADA และขอมูลจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ มาแสดงผลในรูปของรายงานและกราฟ ตามความเหมาะสมสำหรับ
ผูบ ริหาร และผูท ต่ี อ งการใชขอ มูลจาก SCADA เชน ลูกคาการไฟฟาฝายผลิต และโรงงานลูกคาอุตสาหกรรม
3. ระบบ AMR (Automatic Meter Reading System) เปนระบบจัดการขอมูลปริมาณการซื้อขายกาซฯ
ของลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำขอมูลมาใชสำหรับเรียกเก็บเงินลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม (Billing) และลูกคา
สามารถตรวจสอบปริมาณการใชกาซฯ รายวันไดตลอดเวลา ผานทาง CSC Web ของ ปตท. โดยเริ่มตนใชงาน
Phase 1 ในป 2549 จำนวน 30 แหงและ Phase2 ในป 2550 อีก 30 แหง (เนื่องจากขอจำกัดของระบบอุปกรณ
ทำใหไมสามารถขยายการใชงานใหกับลูกคาทั้งหมดได)
หลักการทำงาน คือ AMR Server จะเรียกผานระบบ GPRS ของ AIS ไปที่ Volume Corrector ซึง่ เปน Meter
วัดปริมาณการใชกา ซฯ ที่โรงงานลูกคา โดยทำการเรียกขอมูลแบบอัตโนมัตนิ ำมาจัดเก็บในฐานขอมูลทีศ่ นู ยปฏิบตั กิ าร
ชลบุรแี ละแสดงผลผาน PTT Customer Service Website โดย ปตท. จะทำการตรวจสอบขอมูลปริมาณการใชกา ซฯ
รายวันของลูกคา หากพบขอมูลผิดปกติจะตรวจสอบระบบ AMR และประสานงานกับสวนปฏิบตั กิ ารระบบทอเขตตางๆ
ทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ตรวจสอบ Volume Corrector ที่โรงงานลูกคาตอไป

บ ริ ก ารลู ก ค า
ภาณุมาศ หาดทรายทอง
สวนบริการลูกคากาซฯ

การปรับปรุงคุณภาพกาซฯ ตอนที่ 3 : เรื่องการเผาไหม
จากกาซไลนฉบับกอน ไดแจงใหทานทราบถึงโครงการปรับปรุงคุณภาพกาซฯ ฝงตะวันออกในป พ.ศ. 2553 ซึ่งจะทำใหคา
ความรอนสูงขึ้น คา Wobbe Index สูงขึ้น และองคประกอบของกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 ) ลดลง และไดอธิบายความหมายของ
คา Wobbe Index ที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอการใชงาน
ในกาซไลนฉบับนี้ผมจะกลาวถึงผลของคุณภาพกาซฯ ที่มีตอเรื่องการเผาไหมของเครื่องจักรที่ใชกาซฯ
การเผาไหมของกาซธรรมชาติ (Natural Gas Combustion)
การนำกาซธรรมชาติไปใชงานในภาคอุตสาหกรรมสวนใหญจะนำไป
ใชเปนเชือ้ เพลิงเพือ่ ใหพลังงานความรอนแกกระบวนการผลิต ดังนัน้ เรือ่ ง
การเผาไหมจึงมีความสำคัญตอการใชงาน ถาเราเขาใจและควบคุมการ
เผาไหมอยางเหมาะสมจะทำใหการทำงานของเครือ่ งจักรมีประสิทธิภาพ และ
ไมกอ ใหเกิดปญหาเรือ่ งกาซฯ ไอเสียทีป่ ลอยสูส งิ่ แวดลอม
เปนที่ทราบแลววาการเผาไหมของเชื้อเพลิงตองการอากาศในการ
ทำปฏิกิริยาเผาไหม ไดพลังงานความรอนออกมา และสัดสวนระหวาง
อากาศกับเชือ้ เพลิงที่ใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณตามทฤษฎี จะเรียกวา
Stoichiometry Air/Gas Ratio
ตารางแสดงคา Air/Gas Ratio ของเชื้อเพลิงกาซตางๆ
Heating Value
(BTU/SCF)

LPG
100% Metane
Natural Gas (East)
Natural Gas (West)

2700
1012
938
817

Air/Gas Ratio
26.0
9.5
8.8
7.7

จากตารางจะเห็นวา Stoichiometry Air/Gas Ratio ของเชือ้ เพลิง
ตางๆ ไมเทากัน ถึงแมวา เปนกาซธรรมชาติแตถา องคประกอบตางกันทำให
คาความรอนตางกัน ก็จะมีผลทำให Air/Gas Ratio ตางกันดวย เชน
กาซธรรมชาติฝง ตะวันออก (อาวไทย) มีคา ความรอนมากกวากาซธรรมชาติ
ฝงตะวันตก (จากประเทศพมา) ดังนั้น Air/Gas Ratio จะมีคามากกวา แต
จะมีคานอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกาซมีเทน หรือกาซหุงตมซึ่งมีคาความ
รอนสูงกวา

การเผาไหมที่สมบูรณ Complete Combustion
การเผาไหมที่สมบูรณคือการที่เชื้อเพลิงเผาไหมหมดจด ไมเหลือ
สวนที่เปนองคประกอบของไฮโดรคารบอน Unburned Hydrocarbon หรือ
กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) พลังงานที่อยูในเชื้อเพลิงจะถูกปลดปลอย
ออกมาในรูปของความรอนและแสงสวางทั้งหมด
ในทางปฏิ บั ติ แ ล ว
ถ า จะให เ กิ ด การเผาไหม ที่
สมบู ร ณ จ ะต อ งเผื่ อ อากาศ
สวนเกินเล็กนอย (Excess
Air) สี ข องเปลวที่ ไ ด จ ะมี
สีฟาใส ถาใชเครื่องมือตรวจ
วัดการเผาไหม Flue Gas
Analyzer มาวัดไอเสียจะพบวา

ปริ ม าณ CO จะน อ ยมากๆ หรื อ ไม มี เ ลย โครงสร า งของเปลวไฟมี
เสถียรภาพและสมดุล ตามลักษณะและการออกแบบของหัวเผานั้นๆ ไมสั้น
ไปหรือยาวเกินไป
การเผื่ออากาศสวนเกินไวมากเกินความจำเปน จะทำใหอุณหภูมิ
เปลวตกลง และอากาศจะเป น ตั ว พาความร อ นออกจากระบบทำให มี
ประสิทธิภาพการใชพลังงานไมเต็มที่

คุณภาพกาซฯ ใหมกับระบบการเผาไหม
การที่คา Wobbe Index และคาความรอนของคุณภาพกาซฯ ใหม
สูงขึ้น จะสงผลตอการใชงาน กลาวคือ
การเปลี่ยนแปลง
Wobbe Index
สูงขึ้น

คาความรอน
สูงขึ้น

องคประกอบของ
Hydrocarbon และ
สัดสวนของ Inert
Gas ในเชื้อเพลิง
เปลี่ยนไป

ผลกระทบตอระบบการเผาไหม
- Heat Input เขาเครือ่ งจักรมากขึน้
- เปลวไฟใหญขึ้น
- อุณหภูมใิ นหองเผาไหมสงู ขึน้
- อาจเกิด Overheat หรือเปลว
สัมผัสผลิตภัณฑ/ผนังเตา
- Stoichiometry Air/Gas Ratio สูงขึน้
- Excess Air ลดลง ถาอากาศไมพอ
จะเกิด Incomplete Combustion
ซึ่ง CO และเขมาอาจตกคาง
ที่ผลิตภัณฑ หรือภายในเครือ่ งจักร
และสูงเกินคามาตรฐานทางดาน
สิง่ แวดลอม
- Flame Speed เปลี่ยนไป และ
สงผลตอ Flame Stability ทำให
อาจเกิด Flame Lift, Light Back
หรือ Yellow Tipping

การควบคุมและแกไข
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ
จะลดปริมาณเชื้อเพลิงลง
เพื่อใหไดอุณหภูมิเทาเดิม
แตสวนใหญไมไดปรับ
Air/Gas Ratio
ตองปรับเพิ่ม Air/Gas
Ratio ใหม (โดยลด
เชื้อเพลิงลง) เพื่อใหคง
Excess Air ไวที่คาเดิม

กรณีเกิดเปลวมีปญหา
ถึงขั้นจุดไมตดิ หรือดับ
เครือ่ งจักรที่มีระบบ
Flame Failure Device
จะตัดการจายกาซฯ
โดยทันที แตถาไมมี
จะมีความเสี่ยงถึงขั้น
เกิดการระเบิดได

ทั้ ง นี้ ผลกระทบจะมี ม ากหรื อ น อ ยก็ ขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะของการ
ใชงาน และการออกแบบเครื่องจักรดวย ดังนั้น โรงงานจึงจำเปนตองเรง
ตรวจสอบ โดยสงขอมูลคุณภาพกาซฯ ใหมใหกับผูผลิตเครื่องจักร หรือ
ผูออกแบบเครื่องจักร จะไดทราบวาทานตองทำอะไรบางกับเครื่องจักร
เพื่อใหใชกับกาซฯ คุณภาพใหมได
ส ว นเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพก า ซฯ ตอนที่ 4 ผมจะเล า ถึ ง
กิจกรรม Preconversion Visit and Survey และขอแนะนำที่ใหกับโรงงาน
เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มรั บ ก า ซฯ คุ ณ ภาพใหม ติ ด ตามได ใ นก า ซไลน
ฉบับหนาครับ
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จักรดาว ประทุมชาติ
สวนวิศวกรรมซอมบำรุงระบบทอสงกาซ

Pipeline Pigging part 4 : ตรวจสุขภาพทอดวยอุปกรณ
อัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชน
ใน Part ที่ 1 - 3 ที่ผานมา ไดกลาวถึงหลักการทำงานของ Pig ชนิดตางๆ และการ
ปฏิบัติงาน Run Cleaning Pig ไปแลวครั้งนี้จะไดกลาวถึงสวนของปฏิบัติการตรวจสอบสภาพของ
ทอดวย Instrument Pig ซึ่งจะมีความคลายคลึงกันอยางมาก แตกตางเฉพาะในสวนรายละเอียดและ
เครื่องมือการปฏิบัติงานเทานั้น
การวางแผนการตรวจสอบสภาพทอดวย Instrument Pig นั้น จะตองกำหนดเปาหมายในการตรวจสอบกอนวาตองการตรวจสอบ
อะไร โดยอางอิงจากหลักการทางวิศวกรรม และขอกำหนดที่ใชเปนมาตรฐานการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตรการปฏิบัติดวยวา
ทอใดจะตองตรวจสอบอะไร ระยะเวลาการตรวจสอบแตละครั้งควรหางกันเทาไร ตองเลือกใช Instrument Pig แบบใดบาง แตเนื่องจาก
ปตท. ไมมี Instrument Pig เปนของตัวเอง จึงจำเปนตองจางบริษัทที่เชี่ยวชาญจากตางประเทศ ซึ่งจะนำเอา Instrument Pig และ
ผูเชี่ยวชาญเขามาดำเนินการ การจัดการจางที่ดี โดยการจัดใหมีการตรวจสอบทอที่มีขนาดเดียวกันในชวงเวลาเดียวกันจะชวยประหยัด
คาใชจายในการขนสงเครื่องมือไดมาก
ชวงเวลาในการตรวจสอบสภาพทอนั้น กอนการปฏิบัติงาน
จะตองประสานงานรวมกันระหวาง ปตท. ผูผลิต และลูกคากาซ
ธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีการจัดเตรียมความ
พรอมของอุปกรณตางๆ แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และแผนการจัด
สงกาซฯ ในขณะที่จะทำการตรวจสภาพทอเสนนั้นๆ ลวงหนา

พนักงานไปรอและตรวจสอบการผานของ Pig ตามจุดตาง ๆ
ตลอดแนวทอสงกาซฯ เพื่อยืนยันเวลาผานจากการฟงเสียงและ
อุปกรณที่เรียกวา Benchmarker หลังจากการตรวจสภาพเสร็จสิ้น
จะทำการ Down Load ขอมูลออกจาก Instrument Pig เพื่อยืนยัน
ปริมาณและคุณภาพของขอมูล และสงขอมูลเหลานั้นไปประมวล
ผลอีกครั้งที่บริษัทในตางประเทศ
ความสะอาดภายในเส น ท อ เป น ป จ จั ย ที่ ส ำคั ญ อย า งยิ่ ง
สำหรับประสิทธิภาพการตรวจสอบของ Instrument Pig ดังนั้น
กอนหนาที่จะทำการตรวจสภาพทอดวย Instrument Pig มักจะ
ตองทำการ Run Cleaning Pig หลายๆ ตัวเพื่อกวาดเอาสิ่งสกปรก
ที่ ต กค า งอยู ภายในออกมาให ม ากที่ สุ ด เมื่ อ ภายในท อ มี ความ
สะอาดเพียงพอแลว จะทำการ Run Gauging Pig ซึ่งสามารถวัด
ขนาดภายในของทอใหแนใจไดวา Instrument Pig ที่มีราคาสูงและ
อุปกรณตางๆ มากมาย สามารถผานเขาไปตรวจสภาพทอไดตลอด
เสนทางและไมเกิดการเสียหาย ระหวางการตรวจสภาพทอจะมี

ในระหวางการปฏิบัติงานยังมีเรื่องที่ตองระวังอีกมากมาย
เชน Instrument Pig บางชนิดมีแมเหล็กแรงสูงที่ทำใหเกิดความ
เสียหายกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไดติดตั้งมาดวย หรือการที่ Pig
มีน้ำหนักมากซึ่งการเคลื่อนยายทำไดลำบากและอันตราย ฝุนผงที่
Pig ไดกวาดมาดวยมีอันตรายและอาจเกิดการลุกติดไฟดวยตัวเอง
รวมทั้งการปฏิบัติงานสวนใหญจะเปนเวลากลางคืนซึ่งกาซฯ มี
ความเร็วเหมาะสมกับการตรวจสภาพทอ แมกระนั้น ปตท. ยังมุง
มั่นที่จะดำเนินการตรวจสอบสภาพของทอสงกาซฯ และบำรุงรักษา
ใหดีอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบการจัดสงกาซฯ
และความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ

ต ลาดค า ส ง ก า ซฯ
พริมรตา พงษศิริแสง
ฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ

สัมมนาลูกคาประจำป

เมื่อวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2551 ฝายตลาดคาสงกาซธรรมชาติ ไดจัดทัศนศึกษาระหวางผูบริหารระดับสูง การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย กลุม บริษทั ผูผ ลิตไฟฟา บริษทั ปตท. จำหนายกาซธรรมชาติ และบริษทั ผลิตไฟฟาและน้ำเย็น จำกัด ณ เมืองฮิโรชิมา
ประเทศญี่ปุน เพื่อสรางและกระชับความสัมพันธอันดีระหวางกัน

สวนปฏิบัติการและ
บำรุงรักษา
ระบบทอในทะเล
สายงานระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ
ซอมแผนระงับ
เหตุฉุกเฉินระบบ
ทอในทะเล
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมา สวนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบทอใน
ทะเลไดจดั การซอมเหตุฉกุ เฉินระดับที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ทดสอบระบบการสือ่ สารระหวาง
ทัพเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการกับ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ทดสอบการปฏิบตั งิ านของเจา
หนาทีต่ ามแผนปฏิบตั กิ ารในการระงับเหตุการณ และตรวจสอบประสิทธิภาพของการใชเวลาใน
การดำเนินการระงับเหตุฉุกเฉิน
ในการซอมไดสมมุตเิ หตุการณทอ สงกาซฯ ในทะเล เสนผาศูนยกลาง 42 นิว้ บริเวณหาง
จากฝง ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ระยะทาง 20 กิโลเมตร เกิดรอยรัว่ เนือ่ งจากสมอเรือ
บรรทุกน้ำมันเกีย่ ว ทำใหกา ซธรรมชาติรวั่ ออกจากทอสงกาซฯ พุง สูผ วิ น้ำเปนวงกวางประมาณ
8 เมตร ไมลกุ ติดไฟ และไมมผี บู าดเจ็บ
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ผ ลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติ

เว็บไซตประชาสัมพันธธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น

ปโตรเคมี....ประโยชนมหาศาลมากกวาที่เราคิด
เราไดประโยชนอะไรจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี
อุุ ต สาหกรรมป
สา
โ ตรเคมี เ ป น การนำวั ต ถุ ดิ บ จากอุ ต สาหกรรมป โ ตรเลี ย มไปผลิ ต ต อ เนื่ อ งจนเป น เม็ ด พลาสติ ก
เส
น
ใยสั
ง
เคราะห
ยางสังเคราะห สารเคลือบผิว และกาวตางๆ ผลิตภัณฑปโตรเคมีเหลานี้เปนวัตถุดิบพื้นฐานที่สำคัญ
ผลติ ผลจาก
ในการผลิ
ต
เครื
่
อ
งอุปโภคบริโภค ตลอดจนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ รวมไปจนถึงสิ่งอำนวย
ในการ
ี
อตุ สาหกรรมปโ ตรเคมา งๆ
ความสะดวกต
างๆ ที่ทำใหมนุษยมีความเปนอยูที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ความ
สรา งสรรคผ ลติ ภณั ฑเปต น
อุตสาหกรรมปโตรเคมีมีความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
มากมาย จนเกดิ ี่
ประเทศ เพราะเปนอุตสาหกรรมตนน้ำที่กอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเ
ตอเนื่องอื่นๆ มากมาย เพราะสามารถนำไปใชผลิตสินคาพื้นฐานที่สำคัญ
ประโยชนน านปั การท
ได

า
การดำรงชี วิ ต ของมนุ ษ ย ห รื อ ที่ เ รี ย กว า ป จ จั ย 4 ได แ ก ที่ อ ยู อาศั ย
ต
อ กา
ค
ิ
น
เม
ระ
ป
าจ
มอิ
อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค
สาหกรรมปโตรเคมีไดสรางสรรคผลิตภัณฑตางๆ มากมายใหคนไทยไดใช
อุุตสาหก
งมหาศาล เอือ้ ประโยชนเชื่อมโยงกันและกันเปนวงจร จนผลิตภัณฑของ
ประโยชนอยางมห
อุตสาหกรรมปโตรเคมีกลายเปนหนึง่ ในปจจัยสำค
สำคัญแหงการดำเนินชีวติ ประจำวัน และการพัฒนาประเทศของเราไปแลว
อตสาหกรรมป
ในภาพรวม กลาวไดวา อุตสาหกรรมปโตรเคมีอำนวยประโยชนตอ ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดแก
คนไทยปลายประการ อาทิ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักร (Life Cycle) มีขาขึ้น
1. ประเทศไทยไดใชประโยชนจากกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนทรัพยากรของเรา 1. ขาลง
: การขึน้ ลงดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุน โดยวัฏจักรทางธุรกิจ
ใหเกิดประโยชนและมูลคาสูงสุด เพราะนอกจากจะใชเปนเชื้อเพลิง
ดั
ง
กล
า
วเปรียบเสมือนดาบสองคม ดังนั้น การเตรียมตัวเขาสูการผลิต
ในการผลิตไฟฟา เรายังสามารถนำกาซธรรมชาติไปใชในอุตสาหกรรม
ต
อ
งได
จังหวะกับวัฏจักรขาขึ้น โรงงานที่เขาสูการผลิตชวงขาขึ้นจะมี
ปโตรเคมี แปรรูปเปนสิ่งของเครื่องใชพลาสติกและวัสดุสังเคราะหตางๆ
ความสามารถคื
นเงินตนและดอกเบี้ยตามกำหนดไดดีกวาโรงงานที่เขาสู
ไดหลากหลาย เพิ่มมูลคาใหทรัพยากรธรรมชาติไทย
การผลิตตอนขาลงของวัฏจักร
2. ประหยัดเงินตราตางประเทศ ลดการนำเขาผลิตภัณฑปโตรเคมีและ 2. เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ : เนื่องจากตองประกอบดวยอุตสาหกรรม
เม็ดพลาสติกจากตางประเทศ และสรางรายไดเขาสูประเทศจากการสง
ปโตรเคมี 3 ขั้น ซึ่งในแตละขั้นมีขนาดใหญ ใชเงินลงทุนสูงในตัวอยูแลว
เม็ดพลาสติกออกขายตางชาติ
องใชเงินลงทุนสูง : อุตสาหกรรมปโตรเคมีตองอาศัยเทคโนโลยี ใน
3. คนไทยซื้ อ ของใช ที่ ท ำจากพลาสติ ก และวั ส ดุ สั ง เคราะห ต า งๆ ได ใ น 3. ตการผลิ
ต และมูลคาการกอสรางโรงงานขนาดใหญที่ใชเม็ดเงินมหาศาล
ราคาถูก เพราะเราสามารถผลิตเม็ดพลาสติกใชในประเทศไดเอง ทำให
ใช
เ
วลาก
อสรางนานกวาที่บริษัทจะสามารถดำเนินการผลิต/ขายไดจริง
มีแหลงวัตถุดิบที่แนนอน ตอบสนองความตองการไดอยางตอเนื่อง
ในขณะที
่ มี ผู แ ข ง ขั น ในตลาดเป น จำนวนมาก ทำให เ กิ ด การแข ง ขั น
ไมตองนำเขาจากตางประเทศ ตนทุนการผลิตจึงถูกลง
ตัดราคาผลิตภัณฑ ดังนัน้ ผูท มี่ ตี น ทุนการผลิตต่ำ โดยเฉพาะผูท เี่ ปนเจาของ
4. สรางรายไดและความเจริญแกทอ งถิน่ ผานทางระบบภาษีและการจางงาน
วัตถุดบิ จะเปนผูไ ดเปรียบในการแขงขัน (Cost - based business)
สรางอาชีพ ทักษะการทำงานแกคนในพื้นที่ ชวยพัฒนาเศรษฐกิจใน 4. มีการแขงขันสูง : เนื่องจากในแตละภูมิภาค มีผูผลิตเปนจำนวนมาก
ชุมชนและทองถิน่ รวมถึงการหมุนเวียนของเงินภายในประเทศ ซึง่ สงผลตอ
และต า งมุ ง ขยายธุ ร กิ จ ให ค รบวงจร รวมทั้ ง การขนส ง ผลิ ต ภั ณ ฑ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
เม็ดพลาสติก ซึ่งเปนผลิตภัณฑขั้นปลายของอุตสาหกรรมก็ทำไดดวย
ความสะดวก การแขงขันทางการตลาดจึงมีสูงจากผูผลิตที่มีอยูทั่วโลก
5. อัตราการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีตออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศอยูสัดสวนประมาณ 2 ตอ 1 : การเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรมตางๆ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับการขยายตัวใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี กลาวคือ หากประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจดี ประชาชนก็จะมีฐานะและกำลังซื้อสูงขึ้น อัตราการ
บริโภคสิ่งของเครื่องใชตางๆ ก็จะสูงขึ้นตามไป
6. เปนอุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพาวัตถุดิบซึ่งกันและกัน : โดยผลิตภัณฑ
ของอุตสาหกรรมขั้นตนจะเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมขั้นกลาง และ
ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมขั้นกลางจะเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรม
ขั้นปลาย ดังนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมขั้นปลายจะสงผลใหเกิดการ
เติบโตของอุตสาหกรรมขั้นกลางและนำไปสูการเติบโตของอุตสาหกรรม
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมโตรเคมี
ขั้นตนตามลำดับ โอกาสในการขยายตัวของอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน
จึงตองพิจารณาจากสถานะของอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย หรือ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีอาจฟงเปนอุตสาหกรรมที่ ไกลตัว ไกลวิถีชีวิต
อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก หากอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกมีอันตอง
ประจำวันของเรา แตจริงๆ แลวอุตสาหากรรมปโตรเคมีถือเปนอุตสาหกรรม
หยุดชะงักลงก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอผูผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
พื้นฐานสำคัญที่ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ ทำใหเกิดการ
ขั้นตนไปดวย
ตอยอดทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ม วลชนสั ม พั น ธ
อิทธิพล เอกะหิตานนท
สวนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตรชว ยเพมิ่ ศักยภาพงานมวลชนสัมพันธ (ตอนที่ 2)
ในฉบับทีแ่ ลว เราไดทราบรูปแบบของขอมูลดาวเทียมทีม่ คี วามหลายหลาย ไมวา จะเปน Remote Sensing, GPS และ GIS ในฉบับนี้
เราจะพูดถึงความแตกตางของภาพถายดาวเทียม ที่มาของงาน GIS กับงานมวลชนสัมพันธ และการนำมาใชเพิ่มศักยภาพในงาน
มวลชนสัมพันธกัน

ประเภทของภาพถายดาวเทียม
ในปจจุบนั มีภาพถายจากดาวเทียมหลายดวงทีโ่ คจรอยูร อบโลกของเรา
ซึ่งดาวเทียมแตละดวงก็มีศักยภาพในการถายภาพที่ใหคุณสมบัติตางกัน
ซึ่งแบงไดเปน 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ภาพถายดาวเทียม แยกชวงความยาวคลืน่ (Band)

ทั้งนี้ ภาพถายทั้ง 2 ประเภท จะมีทั้งภาพถายความละเอียดต่ำ
และภาพถายความละเอียดสูง ซึ่งความแตกตางของความละเอียดภาพนั้น
ขึ้นอยูกับดาวเทียมที่ถายภาพ และราคาของภาพถายพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ตัวอยางเชน
ความละเอียด 30 x 30 ตร.ม. ตอ 1 จุด (pixel) หมายถึง ในภาพ 1 จุด
แทนขนาดพื้นที่จริง 30 x 30 ตร.ม. ซึ่งในปจจุบัน ดาวเทียมบางดวง
สามารถถายไดละเอียดสูงถึงความละเอียดที่ต่ำกวา 1 ตร.ม.
เนือ่ งจากภาพถายดาวเทียมมีขอ จำกัดในเรือ่ งของเมฆ ทีจ่ ะบังพืน้ ที่
โดยเฉพาะในฤดูมรสุม หรือฤดูฝน ทำใหไมสามารถไดภาพถายของพืน้ ทีใ่ นชวง
เวลานัน้ ๆ ได ซึง่ เราสามารถใชภาพถายทางอากาศแทนภาพถายดาวเทียมได
ซึ่งจะมีขอดีกวาที่ไมมีปญหาเรื่องเมฆ เพราะถายจากใตระดับเมฆ แตจะ
กำหนดพิกดั ทีไ่ มแมนยำเทากับภาพถายจากดาวเทียม

ภาพถ า ยดาวเที ย มประเภทนี้ จ ะเป น ภาพที่ ไ ด จากการเก็ บ การ
สะทอนของแสงที่ชวงความยาวคลื่น (band) ที่แตกตางกัน ทำใหเกิดภาพ
ชวงความยาวตางๆ ซึ่งภาพจากพื้นที่ 1 พื้นที่ สามารถใหภาพแตละชวง
ความยาวออกมาไดมากกวา 1 ภาพ เชน 3 band หรือ 7 band เปนตน
ความแตกตางของภาพแตละ band จะใหภาพชนิดของพื้นที่ที่แตกตางกัน
ตัวอยางเชน จะเห็นพืชสีเขียวไดชัดใน band หนึ่ง และเห็นผิวน้ำแยกออก GIS กับงานมวลชนสัมพันธ
มาไดชัดเจนกวาในอีก band หนึ่ง ซึ่งภาพเหลานี้จะสามารถนำไปใช
ในการทำมวลชนสัมพันธเพือ่ ทำโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติตา งๆ
ประโยชนในการจำแนกพื้นที่ดวยกระบวนการตางๆ ไดหลายรูปแบบ เชน
หรื
อ
การทำโครงการที
ม่ ผี ลกระทบตอชุมชนนัน้ ชวงทีย่ งั ไมมเี ทคโนโลยีชว ยใน
การผสม band, การใช model ทางคณิตศาสตร หรือใชหลักการทาง
การทำงาน
เราจะต
อ
งทำการลงพื
น้ ทีส่ ำรวจ โดยการเดิน ขับรถ หรือกางแผนที่ 10
คอมพิวเตอรตางๆ มาจำแนกพื้นที่ ซึ่งตองใชผูเชี่ยวชาญ หรือมีหลักการ
เดินในพืน้ ทีจ่ ริง เพือ่ ใหทราบถึงเสนทาง แหลงชุมชน หรือสภาพพืน้ ที่ และนำ
ในการจำแนกที่กำหนดขึ้นตามหลักวิชาการ
ขอมูลเหลานีม้ าจัดเก็บ หรือสรางแผนทีช่ ดุ ใหมทปี่ ระกอบไปดวยตำแหนงสถานที่ 11
ตัวอยางภาพถายดาวเทียมแยกชวงความยาวคลื่น และตัวอยางการผสม band
ของชุมชนทีส่ ำคัญ การวางแนวทางเลือกของการวางทอสงกาซธรรมชาติ ซึง่ เรา
จะจัดทำขอมูลในกระดาษแผนที่ หรือกระดานขนาดใหญเพือ่ ใหชว ยเขาใจพืน้ ที่
วิเคราะหพนื้ ที่ไดอยางถูกตองและสามารถหาแนวทางในการทำงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ วิธกี ารเหลานีเ้ รียก
ไดวา เปนตนกำเนิด หรือทีม่ า ซึง่
เปนขั้นตอนพื้นฐานของหลักการ
Band 1
Band 4
Band 7
ทำงานของระบบ GIS นัน่ เอง
ภาพตัวอยางการทดลองทำระยะหางโดยรอบ
ของแนวทอและแหลงชุมชนที่สำคัญ (Buffer)

Band 4+3+2
Band 3+5+7
*ภาพประกอบจาก http://ceos.cnes.fr:8100/cdrom-00b/ceos1/datapic/landsat/band/band.htm

ประเภทที่ 2 ภาพถายดาวเทียม เสมือนตาเห็น
ภาพถายดาวเทียมประเภทนี้จะเปนภาพที่
ได จากการถ า ยจากกล อ งของดาวเที ย มโดยตรง
หรือการผสม band ที่เปนชวงความยาวของคลื่น
แสงที่ตามองเห็นเขาดวยกัน ภาพถายดาวเทียม
ประเภทนี้โดยสวนมากมักใชในการศึกษาพื้นที่ทาง
กายภาพ สภาพของพื้นที่ตางๆ ที่สามารถดู ได
เสมือนเราอยูเหนือพื้นที่จริง โดยไมจำเปนตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหภาพถาย

ตัวอยางภาพดาวเทียมเสมือนตา

ในป จ จุ บั น งานมวลชน
สั ม พั น ธ ไ ด มี ก ารนำเทคโนโลยี
ระบบ GIS มาใชเปนเครื่องมือชวยในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ โดย
อาศัยการศึกษาและประเมินพื้นที่เบื้องตนจากการใชระบบ GIS ในการ
วิเคราะหสภาพพื้นที่จากการนำขอมูลพื้นที่ประเภทตางๆ มาซอนกันเพื่อให
เห็นลักษณะชุมชน และสภาพแวดลอม ไมวาจะเปนขอมูลของชุมชนตางๆ
แหลงทรัพยากร ไมวา จะเปนน้ำ ปาไม หรือทุงนา เปนตน รวมกับขอมูล
ถนน สถานที่สำคัญตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นความเปนไปไดเบื้องตนของเสน
ทางในบริเวณที่จะทำการวางทอสงกาซธรรมชาติ และนำไปพิจารณาพื้นที่
ในการทำงาน และดำเนินการสำรวจในรายละเอียดตอไป นอกจากนั้นยัง
ชวยใหสามารถนำขอมูลที่มีไปนำเสนอและชี้แจงใหกับชุมชนไดรับทราบ
ขอมูลไดอยางชัดเจนและเขาใจไดงายอีกดวย ตลอดจนยังสนับสนุนใหการ
ทำงานของทางโครงการเปนไปไดอยางราบรื่นอีกดวย
ในโอกาสตอไปจะขอนำเสนอการนำขอมูล GIS เพื่อเพิ่มศักยภาพ
งานมวลชนสัมพันธกันตอ เชน การนำมาใชพิจารณาแนวทางเลือก และ
งานพัฒนาระบบ GIS ในปจจุบันและอนาคต ซึ่งชวยสนับสนุนใหการ
ทำงานของสวนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ และงานสนับสนุนงานโครงการ
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก า ซ ไ ล น G a s l i n e

GAS Technology

วรัทย พัฒนอางกุล
สวนบริการลูกคากาซฯ

ระบบการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมแบบอัตโนมัตอิ ยางตอเนือ่ ง
การตรวจวัดและปรับแตงประสิทธิภาพการเผาไหมของเครื่องจักรใหมีการเผาไหมที่สมบูรณ และมีประสิทธิภาพที่ดีนั้นเปนการใช
เชือ้ เพลิงกาซธรรมชาติอยางประหยัดและชวยทำใหลดปริมาณการใชกา ซฯ ลง ทัง้ ยังชวยลดตนทุนการผลิต ซึง่ ในการตรวจวัดนัน้ จำเปนที่
จะตองใชเครือ่ งมือชวยในการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมของเครือ่ งดังที่ไดกลาวถึงไปบางแลวเกีย่ วกับเครือ่ งมือตรวจวัดประสิทธิภาพ
การเผาไหม และเทคนิควิธกี ารใชงานเครือ่ งตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมแบบพกพา (Portable) ในกาซไลน ฉบับที่ 66 และ 67 โดย
ฉบับนีจ้ ะขอกลาวถึง ระบบการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมแบบอัตโนมัตอิ ยางตอเนือ่ ง (CEMS)
ระบบการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมแบบอัตโนมัตอิ ยางตอเนือ่ ง
1. อุ ป กรณ ต รวจวั ด ปริ ม าณ Excess O 2 ใช อุ ป กรณ Oxygen
(Continuous Emission Monitoring System หรือ CEMS) เปนการตรวจวัด Analyzer ชนิด Insitu Zirconia (ZrO2) ซึ่ง Cell Electrode ชนิด Zirconia
การเผาไหมของเชื้อเพลิงอยางตอเนื่อง ซึ่งสวนใหญจะใชในการติดตามผล Cell ใช กระบวนการทางเคมี และการแลกเปลี่ ย นประจุ ใ นการตรวจจั บ
การตรวจวัดมลพิษทางอากาศใหอยูในเกณฑมาตรฐาน และใชในการตรวจวัด ปริมาณออกซิเจน โดยสวนใหญนิยมติดตั้งบริเวณใกลกับหองเผาไหม
ประสิ ท ธิ ภาพการเผาไหม ให มี ค า ที่ ดี เ ยี่ ย มอยู ต ลอดเวลา โดยจะติ ด ตั้ ง
ชุดเซ็นเซอรที่ใชในการวิเคราะหกาซตางๆ ในแตละจุดของเครื่องจักรที่เรา
สนใจตรวจวัด เชน การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจะนิยมติดตั้งบริเวณใกล
กับปลายปลองไอเสีย สวนการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมจะนิยม
ติดตั้งบริเวณใกลกับหองเผาไหม
ข อ ดี ข องระบบ
CEMS คือ สามารถตรวจ
วั ด การเผาไหม ไ ด อ ย า ง
ตอเนื่องตลอดเวลา ซึ่งผล
การตรวจวัดที่ได สามารถ
นำไปใช เ ป น ข อ มู ล ให กั บ
ระบบควบคุมการเผาไหม
(Combustion Control)
เพื่อใชในการปรับอัตราสวนระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงกาซฯ (AIR/GAS
Ratio) ใหเหมาะสม และยังสามารถนำขอมูลที่ไดไปใชในระบบควบคุมการ
ผลิต (Process Control) ทำใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ เครื่องจักรใชพลังงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดการปลอยมลพิษ ลดการใชพลังงาน และลด
ตนทุนการผลิตใหกับบริษัทไดตลอดเวลา
ระบบ CEMS
โดยทั่วไปจะนิยมติดตั้งชุด
เซ็นเซอรสำหรับตรวจวัด
ปริมาณ Excess O2, CO,
NOX, SOX, Hg, NH 3,
HF, HCl และ Cl เปนตน
สำหรั บ การเผาไหม เ ชื้ อ
เพลิ ง ก า ซธรรมชาติ ที่ มี
ขอดี ในเรื่องความสะอาด
ทำใหสามารถลดชนิดกาซที่จะตรวจวัดได โดยตรวจวัดแคปริมาณ Excess
O2, CO และ NOX ก็เพียงพอ และสำหรับปริมาณ
กาซมลพิษชนิดอืน่ ๆ จะใชเครือ่ งมือตรวจวัด
ประสิ ท ธิ ภาพการเผาไหม แ บบ
พกพา (Portable) ตรวจวัดการ
เผาไหมตามวาระแทนได

2. อุปกรณตรวจวัดปริมาณ CO และ NOX ใชอุปกรณ Carbon
Monoxide/Nitrogen Oxide Monitor ชนิด Insitu Folded Beam Analysers
ซึ่งใชกระบวนการสะทอนแสงในการตรวจจับปริมาณคารบอนมอนอกไซด
โดยสวนใหญนิยมติดตั้งบริเวณใกลกับหองเผาไหม และบริเวณใกลกับปลาย
ปลองไอเสีย

ขอมูลการตรวจวัดปริมาณ Excess O2 และปริมาณ CO จะถูกสง
เขาไปที่ชุดประมวลผล เพื่อวิเคราะหอัตราสวน AIR/GAS Ratio ที่ใชในการ
เผาไหมใหเหมาะสม โดยเครื่องจักรที่มีระบบควบคุมการเผาไหมดวยการ
ปรั บ ของผู ควบคุ ม (Manual) ข อ มู ล การเผาไหม จ ะแสดงให ผู ควบคุ ม
เครื่องจักรทราบ แลวทำการปรับ AIR/GAS Ratio ใหเหมาะสม และสำหรับ
เครือ่ งจักรทีม่ รี ะบบควบคุมการเผาไหมแบบอัตโนมัติ (Auto) ขอมูลการเผาไหม
จะสงไปยังคอมพิวเตอรควบคุม AIR/GAS Ratio ใหเหมาะสม และสามารถ
นำขอมูลการเผาไหมไปใชรวมกับระบบควบคุมการผลิตในบางอุตสาหกรรม
ไดอีกดวย

ระบบการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหมแบบอัตโนมัตอิ ยางตอเนือ่ ง
(CEMS) เมือ่ นำมาใชใหเหมาะสมกับชนิดของเครือ่ งจักร ขนาดของเครือ่ งจักร
และติดตั้งที่ตำแหนงเหมาะสมในการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม จะ
สามารถชวยทำใหเครื่องจักรมีประสิทธิภาพการเผาไหมที่ดีเยี่ยม ชวยลดการ
เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ เปนเชื้อเพลิงที่มีความสะอาด จึงสามารถ ปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม ลดคาใชจายในการซอมบำรุง และชวยลดตนทุน
เลือกชนิดอุปกรณที่จำเปนในการตรวจวัดการเผาไหมไดแก
ในการผลิตใหกับบริษัทไดตลอดเวลา

I CT Tips
ที่มา : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จำกัด

5 ขอแนะนำ...ในการชอปปงออนไลน
เชื่อหรือไมวา “คนไทย” ไดชื่อวามีพฤติกรรมซื้อสินคาออนไลนผานเว็บไซตมากที่สุด
ในโลก ซึ่งจากขอมูลของเว็บไซตชอปปงออนไลนชื่อดัง “อีเบย” ระบุวาคนไทย มีดีเอ็นเอการ
ชอปปงอยูในตัว โดยจะเห็นไดจากอัตราการซื้อสินคาออนไลนผานอีเบยสูงเปนอันดับสองของ
โลก รองจากคนฮองกง และสหรัฐอเมริกา
ทวา การซือ้ สินคาออนไลน ก็มที งั้ ขอดีและขอเสียอยูใ นตัว นักชอปเอง
ดังนั้น หากทานตองการเขาเว็บไซตจาก link ที่แนบมากับอีเมล
ก็จำเปนตองใสใจและระมัดระวังในเรือ่ งความปลอดภัยไวใหมาก เพราะแมวา ขอแนะนำใหเปดบราวเซอรขึ้นมาใหม และเอา URL Address นั้นมาพิมพ
การชอปปง ออนไลน จะดีในแงสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา
ที่ชองใส URL ดวยตัวเอง แตในกรณีที่ URL Address ยาวมาก และทาน
ไมมีเวลา อาจใชวิธีพิมพโดเมนเนมของเว็บไซตนั้น และคลิกที่ link ที่ทาน
แตผูใชหลายคนก็ยังไมตระหนักถึงภัยรายที่จะตามมากับการซื้อ
ตองการจะเขาจากหนา Home ของเว็บไซตนั้นๆ แทน
สินคาออนไลน ดังนัน้ จึงขอเสนอขอแนะนำเล็กๆ นอยๆ ใหนกั ชอปออนไลนไว
4. อยาไวใจอะไรงายๆ ถาทานเริ่มไมไวใจเว็บไซตนั้นๆ ที่เขาไป
5 ประการเพื่อชวยลดความเสี่ยงจากการชอปปงออนไลน ดังตอไปนี้
เยี่ ย มชมหรื อ เริ่ ม รู สึ ก ถึ ง ความไม ช อบมาพากลกั บ ข อ เสนอที่ ใ ห ม า ให
1. ตรวจสอบระบบผาน เพราะถึงแมจะมีรูปกุญแจปรากฏที่ดาน
เปลี่ยนไปเขาเว็บอื่นแทนจะดีกวา เพราะทานอาจจะถูกหลอกกับขอเสนอ
ลางของบราวเซอร ก็ไมไดหมายความวาจะปลอดภัย สำหรับการเขาหนา
ที่ดีเกินความเปนจริงหรือโดนเว็บนั้นแอบทำมิดีมิราย เชน แอบเอามัลแวร
12
เว็บไซตที่ตองใสชื่อ ขอมูลสวนตัว รวมทั้งขอมูลบัตรเครดิต
(Malware) มาลงกับเครื่องของทานผานทางบราวเซอร โดยที่ทานไมรูตัว
13
ของคุณ ขอใหแนใจวา URL Address ในหนานั้นตองทำ
ก็เปนได
ผาน หรือเปน Address ที่ขึ้นตนดวย https เทานั้น
5. ระมัดระวังการใหขอมูลสวนตัว ขอมูลที่วา โดยเฉพาะขอมูลที่
ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับความนาเชื่อถือของ
เกี่ยวกับการจายเงิน โดยปกติขอมูลที่เกี่ยวกับการจายเงิน โดยปกติขอมูลที่
เว็บไซตนั้นๆ ทานสามารถดับเบิลคลิ๊กที่ไอคอนรูปกุญแจ
เว็บไซตชอ ปปง ทัว่ ไปตองการจากทาน ก็จะเปนแค ชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู ทีจ่ ะ
ที่ ด า นล า งของเบราเซอร เ พื่ อ ดู ว า เว็ บ ไซต นั้ น ๆ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
จัดสงใบแจงหนี้ หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตร และโคด
ประกาศนียบัตรทางดานความปลอดภัย (Security Certificate) หรือไม
CCV2 ดานหลังบัตร นอกจากนี้ บางเว็บไซตอาจตองการขอมูล
และประกาศนียบัตรนั้นเปนของเว็บไซตนั้นจริงหรือเปลา
เพิ่มเติม เชน อีเมลแอดเดรส หรือเบอร โทรศัพท
2. ไมใชบัตรเดบิต ในการซื้อของผานทางออนไลน การใชบัตร ของทาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดสงของ แต
เครดิตจะมีขอไดเปรียบกวาการใชบัตรเดบิตตรงที่เจาของบัตรสามารถรอง อยางไรก็ตาม กอนที่ทานจะใหขอมูลดังกลาวควร
เรียนกับทางธนาคารเจาของบัตรไดในกรณีที่พบรายการผิดปกติในใบแจง ตรวจสอบในเงื่อนไขวาเว็บไซตนั้นจะเก็บขอมูลสวนตัว
ยอดประจำเดือนนั้น และสามารถจัดการกับรายการผิดปกตินั้น กอนการ ของทานเปนความลับหรือไม
ชำระยอดคางประจำเดือน ในขณะที่เมื่อใชบัตรเดบิต
นอกจากขอมูลตางๆ เหลานี้แลว ไมมีความจำเปนใดๆ ที่ตองให
การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม จะเปนการหักเงิน
ขอมูลอื่นๆ อีก ไมวาจะเปนรหัสสวนตัวของบัตร (PIN) หรือขอมูลสวนตัว
จากบั ญ ชี ทั น ที ซึ่ ง การร อ งเรี ย นกั บ ธนาคาร
อื่นๆ เพราะเว็บไซตที่ทำธุรกิจอยางถูกตอง จะไมถามขอมูลตางๆ เหลานี้
เจาของบัตรในกรณีที่มีการพบรายการผิดปกติ
หากทานพบเว็บไซตตางๆ ที่ถามขอมูลเกินพอดีเหลานี้ ใหหยุดการทำ
จะทำไดยากกวา
ธุรกรรมกับเว็บไซตนั้นทันที และแจงธนาคารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของให
3. อยาคลิก Link ที่มากับอีเมล เพราะอีเมลที่ รับทราบ
ดูเหมือนวาจะสงมาจากรานคาออนไลน ในชวงใกลเทศกาลสำคัญ หรือจาก
ทั้งหมดนี้ก็เปนขอเสนอแนะที่มีประโยชน และควรตระหนักถึง
การทำโปรโมชั่นตางๆ ทานอาจไดรับอีเมลมากมายที่ชักชวนใหจับจายซื้อ
ความปลอดภัย กอนที่เราจะชอปปงกันเพลินนะครับ
ของผานเว็บไซตตางๆ แตสิ่งที่สำคัญคือทานจะทราบไดอยางไรวา อีเมล
นั้นสงมาจากรานคาที่มีตัวตนจริง หรือเปนอีเมลปลอมกันแน

มุ ม สุ ข ภาพ

ก า ซ ไ ล น G a s l i n e
นพ.ปญญา อัจฉริยวิธ
ผูจัดการสวนการแพทย ปตท.

อาการนอนกรน (Snoring)
อาการนอนกรน (Snoring) เปนปญหาของการนอนหลับที่พบบอยในคนอายุ 30-35 ป ซึ่งมักจะเปนผู ใหญที่อวน
ผนังคอหนา เนื้อเยื่อในชองคอหยอนตัวขณะนอนหลับ ประมาณรอยละ 20 เปนเพศชาย และรอยละ 5 เปนเพศหญิง ซึ่ง
อาการนอนกรนจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น

เสียงกรนเกิดขึ้น...
จากการทีอ่ ากาศเคลือ่ นผานทางเดินหายใจทีแ่ คบลง ซึง่ มักเกิดจากการผอนคลายหรือหยอนตัวของกลามเนือ้ ทางเดินหายใจสวนบน
ขณะนอนหลับ เชน กลามเนือ้ บริเวณเพดานออน (Soft Palate) ลิน้ ไก (uvula) ผนังคอหอย (pharyngeal wall) หรือโคนลิน้ (Tongue base)
ทำใหการสัน่ สะเทือนและการสะบัดของกลามเนือ้ และเนือ้ เยือ่ ออนในบริเวณนัน้ เกิดเปนเสียงกรนขึน้ และยังพบวาเกิดจากการอุดกัน้ ทางเดิน
หายใจสวนบนจากตอมทอนซิล และตอมอดีนอยด (adenoid) ทีโ่ ต ซึง่ เปนสาเหตุของอาการกรนทีส่ ำคัญในเด็ก หรือเนือ้ งอก หรือซีสต (cyst) ในทางเดินหายใจสวนบน
หรือการมีโพรงจมูกอุดตันจากหลายสาเหตุ เชน อาการคัดจมูกจากโรคจมูกอักเสบจากภูมแิ พ ผนังกัน้ ชองจมูกคด เนือ้ งอกในโพรงจมูกและ/หรือโพรงอากาศขางจมูก
ริดสีดวงจมูก ไซนัสอักเสบก็เปนสาเหตุทที่ ำใหเกิดอาการนอนกรนไดเชนกัน นอกจากนีก้ ารดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว นผสมของแอลกอฮอล (alcohol) การกินยานอนหลับหรือ
ยาแกแพชนิดงวงกอนนอน ก็จะชวยเสริมใหกลามเนือ้ มีการคลายตัวมากขึน้ และอาจมีการอุดกัน้ ทางเดินหายใจมากขึน้ ซึง่ จะสงผลใหมเี สียงกรนดังขึน้
ธรรมดา และสามารถบอกคุณภาพของการนอนหลับวาหลับไดดหี รือไม
ดังนัน้ อาการนอนกรนจึงไมใชเรือ่ งปกติ แตกลับบงบอกถึงการมีสงิ่ อุดกัน้ ใน
มีความผิดปกติเกิดขึน้ ในขณะนอนหลับหรือไม การตรวจการนอนหลับจะ
ระบบทางเดินหายใจสวนบน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep
ใชเวลาตรวจชวงกลางคืนอยางนอย 6 - 8 ชัว่ โมง ซึง่ เปนเวลาปกติของการ
apnea) เปนภาวะทีม่ กี ารอุดกัน้ ในทางเดินหายใจมากจนกระทัง่ ทำใหเกิดการหยุด
หายใจเปนชวงๆ ขณะนอนหลับ
นอนหลับในคนทัว่ ไป

ควรปรึกษาแพทยเมื่อ...

การรักษา...

อาการนอนกรนเพียงอยางเดียวไมไดถอื วาเปนโรค แตเมือ่ ใดทีก่ อ ใหเกิด 1. การรักษาดวยวิธีไมผาตัด (Nonsurgical treatment)
ปญหาตอคูนอน สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนบาน หรือมีผลตอสังคมและ
• ลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหาร หมัน่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพือ่ ให
คุณภาพชีวติ ของบุคคลนัน้ แลว ก็จำเปนทีต่ อ งมาปรึกษาแพทย
รางกายแข็งแรงและเพิม่ ความกระชับตึงตัวใหกลามเนือ้ ของทางเดินหายใจ
เมื่ออาการนอนกรนเกิดรวมกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับแลว จำเปน
• หลีกเลีย่ งยาหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ ฤี ทธิก์ ดประสาทสวนกลาง เชน เครือ่ งดืม่
อยางยิง่ ทีต่ อ งไดรบั การตรวจวินจิ ฉัยและรักษาทีถ่ กู ตองจากแพทย
แอลกอฮอล ยานอนหลับ ยากลอมประสาท ยาตานฮีสตามีน (antihistamine)
ถาไมรักษาอาจมีอาการงวงมากผิดปกติในเวลากลางวัน ทำใหเรียนหรือ
หรือยาแกแพชนิดทีท่ ำใหงว งโดยเฉพาะกอนนอน
ทำงานไดไมเต็มที่ ถาตองขับรถอาจเกิดอุบตั เิ หตุบนทองถนนได นอกจากนัน้
• การปรับเปลี่ยนทาทางในการนอน เชน ไมควรนอนในทานอนหงาย
จะมีอตั ราเสีย่ งสูงทีจ่ ะเปนโรคอืน่ ๆ ได เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคกลามเนือ้ หัวใจ
เนือ่ งจากจะทำใหเกิดการอุดกัน้ ทางเดินหายใจไดงา ยกวาการนอนในทา
ตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ โรคความดันโลหิต
ตะแคง นอนศีรษะสูงเล็กนอย ประมาณ 30 องศาจากแนวพืน้ ราบ
ในปอดสูง โรคหลอดเลือดในสมอง เปนตน
• หลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่ หรือสัมผัสควันบุหรี่
• การใชเครือ่ งมือทีเ่ ปาลมเขาไปในทางเดินหายใจสวนบน ทำใหทางเดิน
การวินิจฉัย...
หายใจกวางขึ้นหรือไมอุดกั้นขณะนอนหลับ (Continuous Positive
Airway Pressure - CPAP)
1. ซักประวัติสุขภาพโดยทั่วไป โรคประจำตัว สภาพ
เศรษฐกิจ ฐานะและสังคม มีอาการซึง่ บงบอกถึงการมี 2. การรักษาดวยวิธีผาตัด (Surgical treatment)
ผูใ หญทมี่ อี าการนอนกรนมากกวารอยละ 90 มีการอุดกัน้ ทางเดินหายใจ
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับรวมดวยหรือไม รวมทัง้ มี
บริเวณคอหอยสวนปาก เชน ตอมทอนซิล เพดานออน ลิน้ ไก โคนลิน้ และ
บุคคลในครอบครัวทีม่ อี าการนอนกรนดวยหรือไม
มากกวารอยละ 80 มักมีการอุดกัน้ ทางเดินหายใจบริเวณคอหอยสวนกลองเสียง
2. การตรวจรางกาย แพทยจะใหความสนใจในเรือ่ งตอไปนี้
การรั
กษาดวยวิธผี า ตัด สามารถเพิม่ ขนาดของทางเดินหายใจสวนบนใหกวางขึน้
• ลักษณะทัว่ ไป ทีอ่ าจสงเสริมใหเกิดอาการนอนกรน
และแก
ไขลักษณะทางกายวิภาคทีผ่ ดิ ปกติ ซึง่ นำไปสูก ารอุดกัน้ ในระบบทางเดิน
ขณะหลับได เชน คอสัน้ อวน น้ำหนักมาก มีความ
หายใจ
จะใชวธิ นี เี้ มือ่
ผิดปกติในลักษณะโครงสรางของใบหนา เชน คาง
• มีความผิดปกติทางกายวิภาค (anatomical abnormalities) ทีเ่ ปนสาเหตุ
เล็กถอยรนมาดานหลัง
ทำใหเกิดอาการกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
• การตรวจทัว่ ไป ไดแก วัดความดันโลหิต วัดเสนรอบวงคอ การตรวจ
• มีผลกระทบตอชีวติ สวนตัวและสังคมมาก เชน ประสิทธิภาพในการทำงาน
การทำงานของหัวใจและปอด
ลดลงมาก เสียงกรนรบกวนคูน อนมาก ทำใหนอนไมหลับ
• การตรวจทางหู คอ จมูก อยางละเอียด เชน ตรวจในโพรงจมูก
• ลมเหลวจากการรักษาดวยวิธไี มผา ตัด ผูป ว ยยังมีอาการกรนอยู หรือมี
หลั ง โพรงจมู ก ช อ งปาก คอหอย เพดานอ อ น ลิ้ น ไก ทอนซิ ล
โรคแทรกซอนเกิดขึน้ กับระบบตางๆ ของรางกาย
โคนลิน้ และกลองเสียง เพือ่ ทราบถึงตำแหนงและสาเหตุของการอุดกัน้
ทางเดินหายใจสวนบน
สวนจะเลือกการผาตัดประเภทใด ทำมากหรือนอยขึน้ อยูก บั ลักษณะทางกาย
3. การตรวจพิเศษเพิม่ เติม ไดแก
วิภาคของผูป ว ยแตละราย ตำแหนง และสาเหตุของการอุดกัน้ ทางเดินหายใจ โรค
• การบันทึกเสียงหายใจขณะหลับ (Sleep tape recording) ซึง่ มีประโยชน ประจำตัว ความรุนแรงของอาการกรน และหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ความ
ในเด็กทีม่ อี าการไมชดั เจน หรือผูป กครองไมสามารถจะสังเกตการหายใจที่ ชอบหรือความตองการของผูป ว ยดวย อยางไรก็ตามอาการนอนกรน และหรือภาวะ
ผิดปกติได โดยใหผปู กครองใชเทปคาสเซต (Tape cassette) บันทึกเสียง หยุดหายใจขณะหลับ มักจะเกิดจากการอุดกัน้ ในทางเดินหายใจหลายตำแหนง ดัง
กรนหรือเสียงหายใจของเด็กขณะหลับประมาณ 1 ชัว่ โมง
นัน้ การทำผาตัดแกไขเพียงจุดใดจุดหนึง่ อาจไมชว ยใหอาการดีขนึ้ มากนัก
• การตรวจการนอนหลับ (polysomnography) เปนการตรวจวัดทีม่ คี วาม
อยาเพิง่ นอยใจในชีวติ จากปญหานอนกรน..เพราะแกไขได จัดเวลาไปพบแพทย
สำคัญมากในการวินจิ ฉัย และบอกความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะ รูส าเหตุ ปจจัยเสีย่ ง ความรุนแรง แลวรักษา เชือ่ แนวา คุณจะกลับมามีสขุ ภาพดีอกี
หลับ โดยชวยวินจิ ฉัยแยกภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการนอนกรน ครัง้ โดยเฉพาะอยางยิง่ สุขภาพจิต

QSHE
ปาริฉัตร ศุภชลัสถ
สวนคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ

การบำรุงรักษาดวยตนเอง

(AUTONOMOUS MAINTENANCE : AM)
AUTONOMOUS MAINTENANCE : AM มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพใหพนักงานระดับ
ปฏิบัติสามารถบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณในความรับผิดชอบ ใหมีสภาพความพรอมตามสภาวะ
เงื่อนไขพื้นฐาน (Basic condition) ของเครื่องจักรนั้น โดยอาศัยการบำรุงรักษาดวยตนเอง 7 ขั้นตอน
(7 Step) ดังนี้

• Step 0 : Safety Preparation ขัน้ เตรียมการ มุง เนนการตรวจสอบ

สภาพความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติงาน ย้ำใหพนักงานทุกคน
ตระหนักถึงการปฏิบตั งิ านดวยความรอบคอบอยางสม่ำเสมอ โดยใชเครือ่ งมือ
ตางๆ เชน Safety Talk หรือ KYT (นิ้วชี้ปากย้ำ) กระตุนเตือนผูเกี่ยวของ
ทุกคนกอนเริ่มทำงาน

• Step 1 : Perform Initial Cleaning มองหาสิ่งผิดปกติเพื่อกำจัด

ใหกลับสูสภาพเดิม ดวยการแขวน TAG แสดงสถานะสิ่งผิดปกติเหลานั้น
โดยมีมาตรฐานของ TAG ที่แขวนอยู 3 ประเภทคือ

- TAG สีขาว เปน TAG ที่พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operator)
สามารถแกไขไดเอง เปนสิ่งผิดปกติพื้นฐาน 7 ประการอยางงาย อาทิ การ
ทำความสะอาดโดยเฉพาะจุดที่เขาถึงไดยาก สนิม การหลุด - หลวมของ
Bolt&Nut การเติมน้ำมันหลอลื่น เปนตน
- TAG สีแดง เปน TAG ที่พนักงานซอมบำรุงตองเขามาชวย
ดำเนินการแกไขให
- TAG สีเหลือง เปน TAG ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในพื้นที่
เชนการมีสายไฟ หรือน้ำนองอาจทำใหเกิดอันตราย สะดุด หรือลื่นหกลม
ได ซึง่ จะดำเนินการแกไขโดยพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร หรือซอมบำรุง หรือ
หนวยงานความปลอดภัยก็ไดขนึ้ กับลักษณะของความผิดปกตินนั้

• Step 2 : Eliminate Source of Contamination and Inaccessible

• Step 4 : Perform General Equipment Inspection เปนการ

ตรวจเช็คเครือ่ งจักรโดยรวม ซึง่ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะเนนให AM Pillar ประสานงาน
กับหนวยฝกอบรม (Education and Training Pillar) ในการใหความรูกับ
Operator เริ่มจากความรูขั้นฐาน (Basic Skill) คือ Cleaning, Inspection,
Tightening and Lubrication หรือ CITL แลวจึงขยายไปสูหลักสูตรอบรม
ขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับ

• Step 5 : Perform General Process Inspection การตรวจสอบ

กระบวนการ โดยเฉพาะการควบคุมกระบวนการผลิตอาจมีผลกระทบตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑ ดังนั้นผูปฏิบัติงานทุกคนตองทราบวาในพื้นที่ของ
ตนเองมีจุดควบคุมที่ใดบาง (Quality Component)

•

Step 6 : Systematize Autonomous Maintenance การบำรุง
Place กำจัดจุดทีก่ อ ใหเกิดความสกปรก และจุดทีเ่ ขาถึงยาก เชนพืน้ ทีร่ อ น เย็น
แคบ สูง ทีม่ ผี ลทำให Operator เขาไปปฏิบตั งิ านไมสะดวก ซึง่ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะ รักษาดวยตนเองอยางเปนระบบ Operator สามารถดูแลเครื่องจักร และ
ตองทำการปรับปรุงพืน้ ทีโ่ ดยใช KAIZEN คือการปรับปรุงอยางตอเนือ่ งนัน่ เอง กระบวนการผลิ ต ได ด ว ยตนเอง มี แ ผนการตรวจสอบ และบำรุ ง รั ก ษา
และเริม่ จัดทำ Visual Indicator (การตรวจสอบความผิดปกติโดยใชสายตา)
เครือ่ งจักรอยางเปนระบบ

• Step 3 : Establish Cleaning & Inspection Standard เมื่อ

อุปกรณในพื้นที่สะอาด สภาพพื้นที่เปนไปตาม Basic Condition แลวสิ่ง
สำคัญคือ Operator ตองจัดทำมาตรฐานการทำความสะอาด และตรวจเช็ค
ชั่วคราว (Check Sheet) สำหรับเครื่องจักรแตละตัว ทั้งนี้เมื่อนำ Visual
Indicator มาใชควบคุมกับมาตรฐานดังกลาวจะทำใหสามารถตรวจสอบ
ความผิดปกติของเครื่องจักรไดรวดเร็วขึ้น

• Step 7 : Practice Full Self-Management การจัดการและ

ปฏิบัติดวยตนเอง ถือเปนการทำ TPM ขั้นสูงสุด ทั้งนี้ในแตละขั้นตอนยังมี
รายละเอียดอีกมาก อยางไรก็ตามคราวหนาดวยภาวะเศรษฐกิจตึงตัว เรา
ควรหันมาคนหาความสูญเสียที่มี ในองคกร และรวมกันกำจัด หรือลด
ปริมาณลงใหมากที่สุด โดยการใช Focus Improvement Pillar ......ติดตาม
ไดฉบับหนา สวัสดีคะ
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ก า ซ ไ ล น G a s l i n e

ถามมา - ตอบไป

พฤทธิ์ ประเสริฐธรรม
สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 1 โทร. 0-2537-2000 ตอ 5053

Question & Answer
ถามมา - ตอบไป ในฉบับนี้ ขอนำเสนอคำถามที่ไดจากแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกคากาซฯ ซึง่ ลูกคากาซฯ ไดสอบถามเขามา
เกีย่ วกับ Pressure Safety Valve และ Regulator โดยมีคำถามดังนี้
Q: ทำไมเวลาที่โรงงานหยุดใชกาซฯ Pressure safety valve มักจะทำงานเพื่อ vent gas ทิ้ง
A: สาเหตุเนื่องมาจากการรั่วของ Regulator
(หรือที่นิยมเรียกกันวา PCV : Pressure Control
Valve หรือวาลวควบคุมแรงดัน) ซึ่งเกิดจากการที่
Plug และ Seat ปดกันไมสนิท ทำใหกา ซฯ แรงดัน
สูงจาก upstream ผานเขาไปยัง downstream
และสะสมแรงดั น ไปจนถึ ง จุ ด ทำงานของ PSV
(Pressure safety valve) จากนั้น PSV ก็จะ
ทำงานเพื่ อ ระบายก า ซฯ แรงดั น สู ง ออก เพื่ อ
ความปลอดภัย

Q: ทำไม Regulator ถึงรั่ว
A: Regulator เปนวาลวที่ใช Globe valve เปนหลัก ซึ่งหลัก
การบลอคแรงดันของวาลวชนิดนี้จะใช Plug ที่ทำจากวัสดุโลหะ
กดลงบน Seat ที่เปนยางเพื่อทำการบลอคแรงดัน ซึ่งโดยปกติ
ความสามารถในการบลอคแรงดันเมื่อเทียบกับวาลวชนิดอื่น
Globe valve จะทำไดตำ่ กวาอยูแ ลว เพราะ Globe valve มีจดุ เดน
ที่ Plug valve ขยับขึ้นลงไดงายตามการเคลื่อนตัวของกานวาลว
ทำใหนิยมนำมาใชเปน Control valve (วาลวที่นิยมนำมาใชเปน
blocked valve คือ Ball valve)
และนอกจากนั้นฝุนผง sulfur ที่กอตัวขึ้นบริเวณ Seat และ Plug ของ Regulator จากการลดแรงดัน ก็ทำใหจุดสัมผัสระหวาง Regulator Plug และ
Seat ไมสนิทแนน ซึ่งจะทำใหอัตราการรั่วซึมสูงขึ้นดวย

Q: แนวทางการแกไขปญหาดังกลาวทำอยางไร
A: ปญหานี้มักจะเกิดขึ้นเฉพาะชวงที่โรงงานหยุดใชกาซฯ นานๆ เชน ชวงเทศกาล ซึ่งทางพนักงาน ปตท. จะเขาไปประสานงานกับโรงงานเพื่อขอตาราง
ทำงาน เพื่อทำการปด Inlet valve ของสถานีกาซฯ ไว ซึ่ง Inlet valve จะเปนชนิด Ball valve จะสามารถบลอคแรงดันไดสนิท และคอยเปด Inlet valve
เมื่อตองการใชกาซฯ อีกครั้ง
ถาโรงงานไหนพบปญหา pressure safety valve ทำงานบอยครั้งผิดปกติ หรือทำงานในขณะที่โรงงานไมไดหยุดการใชกาซฯ ใหรีบแจงพนักงาน ปตท.
เขาตรวจสอบโดยดวน
สวนการแกไขปญหาอยางถาวร เชน การลงทุนเปลี่ยน Inlet valve ใหเปนชนิด Remote operate Valve เพื่อใหสั่งการเปด - ปดไดจากศูนยปฏิบัติการ
ของ ปตท. เอง จำเปนจะตองลงทุนสูงมากและอาจจะไมคุมคา

