New Gas Meter Prover

Clean Energy for Clean World

ปตท.- กาตาร์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลง
เบื้องต้นในการซื้อขาย LNG

Pipeline Pigging

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107544000108

ปีที่ 17 ฉบับที่ 70 เดือนมกราคม - มีนาคม 2551
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เ ปิ ด เล่ ม
ในปี 2551

ส ารบัญ

ส วัสดีค่ะ

นี้เป็นปีที่ ปตท. ได้ดำเนินงานในฐานะเป็นบริษัท
พลังงานแห่งชาติครบรอบ 30 ปี ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา
มีเรื่องสำคัญในแวดวงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของประเทศ
2 เรื่องคือ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปตท. ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงเบื้องต้นในการซื้อขาย LNG กับ บริษัท กาตาร์แก๊ส โอเปอเรติ้ง
จำกัด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จระดับชาติ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้
กั บ ลู ก ค้ า ก๊ า ซฯ ได้ ว่ า ประเทศไทยจะมี ป ริ ม าณสำรองก๊ า ซธรรมชาติ
อย่างพอเพียง อีกเรือ่ งหนึง่ ในเดือนเดียวกันนี้ คือ ปตท. และบางจาก ทำพิธี
ลงนามสัญญาโครงการผลิตสาธารณูปการและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไอน้ำ
และน้ำปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งการจัดตั้งโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้าง
ความมั่ น คงทางพลั ง งานให้ กั บ ประเทศ และช่ ว ยลดมลภาวะรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ สร้างสม
ประสบการณ์ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ดังเช่นเหตุการณ์ล่าสุด
ที่หลายท่านได้ทราบกัน ในกรณีที่มีคำสั่งศาลให้โอนทรัพย์สินบางส่วนของ
ปตท. ให้กับกระทรวงการคลังและให้จ่ายค่าเช่าท่อก๊าซฯ ย้อนหลังตั้งแต่
ปี 2544 ถึงปัจจุบันนั้น กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และ ปตท.
ได้พิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าท่อร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่าอัตราแบบ
ขั้นบันไดเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้บริโภค
โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ในท้ายเล่ม
ก๊าซไลน์ฉบับนี้ ได้แนบแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลที่ ได้มาปรับปรุง
จุลสารก๊าซไลน์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้อ่านให้มากที่สุด ดังนั้น
จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากทุ ก ท่ า นในการตอบแบบสอบถามแล้ ว
ส่งกลับมาตามที่อยู่ที่จ่าหน้า หรือส่งแฟ็กซ์มาที่ 0-2537-3257 หรือ
0-2537-3289 และในท้ายนี้ก๊าซไลน์ขอขอบคุณผู้อ่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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วัตถุประสงค์ จุลสาร “ก๊าซไลน์” เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าและกลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติในทุกๆ ด้าน
2. เผยแพร่ข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติและสาระที่เป็นประโยชน์รวมถึงข่าวสารในแวดวงก๊าซธรรมชาติและลูกค้าก๊าซฯ
3. เป็นศูนย์กลางให้กับลูกค้าก๊าซฯ และบุคคลทั่วไปในการแลกเปลี่ยนปัญหา ความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำแก่กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ
จุลสาร ก๊าซไลน์ ที่ปรึกษา นายนพดล ปิ่นสุภา ผู้จัดการฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ, นายภาณุ สุทธิรัตน์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ, นายปรีชา แก้วพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ก๊าซธรรมชาติ, นายนริศ เปลี่ยนทรงดี ผู้จัดการส่วนพัฒนาและขายก๊าซอุตสาหกรรม, นางสุณี อารีกุล ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ, นายบุญเลิศ พิกุลน้อย ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโครงการ, นายธนรักษ์ วาสนะสุขะ
ผู้จัดการส่วนพัฒนาตลาดและขายก๊าซพาณิชย์, นายพิษณุ สันติกุล วิศวกรอาวุโสฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ บรรณาธิการ นางสาวอานัดดา เนาว์ประโคน ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
กองบรรณาธิการจุลสาร “ก๊าซไลน์” ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ติชม เสนอแนะ โดยส่งมาที่ ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 17 เลขที่ 555 ถนน
วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ โทรศัพท์ 0 2537 3235-9 โทรสาร 0 2537 3257-8 หรือ Website: www.pttplc.com

เ รื่ อ ง จ า ก ป ก

พิธีลงนามสัญญา

โครงการผลิตสาธารณูปการ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ไอน้ำและน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระหว่าง ปตท. - บางจาก
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา พลโท หญิง พูนภิรมย์
ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม
สัญญาการดำเนินโครงการผลิตสาธารณูปการ และสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ไอน้ำ
และน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดย ดร.อนุสรณ์ แสงนิม่ นวล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

ของระบบไฟฟ้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของบริษทั ฯ ทำให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง
ปีละ 200 - 300 ล้านบาท ทั้งนี้รวมมูลค่า
การซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำของโครงการนี้
ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี

พลโทหญิ ง พู น ภิ ร มย์ ลิ ป ตพั ล ลภ
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า
ผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยถึงสาระสำคัญของสัญญาฯ ว่า ปตท. จะเป็น นับเป็นโอกาสอันดีทที่ งั้ 2 หน่วยงาน ภายใต้
ผูล้ งทุนดำเนินโครงการผลิตสาธารณูปการ เพือ่ ผลิตจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ สังกัดกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมมือกันในการ
ให้กับหน่วยผลิตของโรงกลั่นเดิมและรองรับการขยายโครงการ Hydro ดำเนินโครงการผลิตสาธารณูปการ ด้วยการ
Cracking Unit ใหม่ของบางจาก โดยโรงไฟฟ้าจะใช้ระบบผลิตไฟฟ้าแบบ ลงนามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำปราศ
พลังงานร่วม Combine Heated and Power (CHP) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติ จากแร่ธาตุ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะ
เป็นเชือ้ เพลิง ประกอบด้วยเครือ่ งกังหันก๊าซฯ จำนวน 2 ชุด มีกำลังการผลิต ช่ ว ยเพิ่ ม เสถี ย รภาพให้ กั บ การผลิ ต ของ
ไฟฟ้ารวม 25 เมกะวัตต์ เครื่องผลิตไอน้ำจากไอเสีย (Heat Recovery โรงกลัน่ น้ำมันในประเทศ และช่วยเสริมสร้าง
Steam Generator) มีกำลังผลิต 90 ตันต่อชัว่ โมง และได้เสริมสร้างความมัน่ คง ความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ
ของระบบ โดยทำการติดตัง้ หม้อไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) ขนาด 48 ตัน จากการขยายประโยชน์การใช้ก๊าซธรรมชาติ
ต่อชัว่ โมง ทีส่ ามารถผลิตไอน้ำทดแทนได้ทนั ที ในกรณีทตี่ อ้ งหยุดซ่อมบำรุง ในลักษณะ CHP ที่สามารถใช้พลังงานจาก
โรงไฟฟ้าฯ อย่างกะทันหัน เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ำสำหรับโรง ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน
กลั่นบางจากได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา มีประสิทธิภาพในการผลิตรวม ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศ
ของระบบ CHP ประมาณ 80% ทั้งนี้ หลังเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบ สามารถประหยั ด เงิ น ตราจากการนำเข้ า
25 ปี ปตท. จะโอนกรรมสิทธิท์ รัพย์สนิ ของโครงการฯ ให้บางจาก ซึง่ คาดว่า พลังงานได้ทางหนึง่
จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2552 รวมมูลค่า
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
โครงการทั้งสิ้นประมาณกว่าพันล้านบาท โดยบางจากจะรับผิดชอบในการ
กล่
า
วเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีความต้องการใช้
จัดหาพื้นที่ให้ ปตท. สร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้าได้ตลอดอายุโครงการฯ
พลังงานในลักษณะ CHP ทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (โรงงานอุตสาหกรรม / โรงกลัน่ ) และพาณิชยกรรม
(มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน (อาคารขนาดใหญ่ และสนามบิน) ซึ่งหาก
(Product Quality Improvement Project) หรือ PQI มีความคืบหน้าไป สามารถขยายการใช้พลังงานในลักษณะ CHP
กว่าร้อยละ 75 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนในปลายปี 2551 นี้ ซึ่งเมื่อ ได้อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการช่วยให้ประเทศ
โครงการ PQI แล้วเสร็จ จะทำให้โรงกลัน่ น้ำมันบางจากมีระบบการกลัน่ เป็น ประหยัดค่าพลังงานโดยรวมในรูปของการ
แบบ Complex Refinery ด้วยเทคโนโลยี Hydro Cracking ทีท่ นั สมัยล่าสุด ลดปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุด, ลดการ
สามารถผลิตน้ำมันเบนซินและดีเซลทีม่ มี ลู ค่าสูงในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ รองรับ ลงทุนในระบบสายส่งรวมทัง้ การสูญเสียพลังงาน
ความต้องการใช้ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มี จากระบบสายส่ง (Transmission loss) ได้
รายได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อโครงการผลิตสาธารณูปการดังกล่าวเริ่มจำหน่าย อีกทางหนึ่งด้วย
ไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงกลั่นบางจากได้ นอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นคง
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พลโท หญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
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ชมพิชาน์ คูหิรัญ
ส่วนพัฒนาตลาดและขายก๊าซพาณิชย์

Gas Cooling System in Japan
ก๊าซไลน์ฉบับทีแ่ ล้ว ได้ลงบทความเกีย่ วกับ City Gas in Japan ไปแล้ว
ในฉบับนี้ขอกล่าวถึงการใช้ก๊าซธรรมชาติในระบบทำความเย็นในชุมชน
เมืองของประเทศญีป่ นุ่

• Proportional use of gas cooling, by application

Lodgings, dormitories and
households

Others 3%

3%

Hotels 4%
DHCs 7%

ระบบทำความเย็นด้วยก๊าซธรรมชาติ เป็นระบบที่ประหยัดทั้งทางด้านการเงิน
และพลังงาน รวมทั้งยังง่ายต่อการจัดการอีกด้วย การเล็งเห็นความสำคัญของ
พลังงานสะอาดในประเทศญี่ปุ่นช่วยกระตุ้นให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในระบบ
ทำความเย็นอย่างกว้างขวาง ในทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า
โรงแรม โรงเรียน และ โรงพยาบาล รวมทั้งในภาคครัวเรือน

Companies and offices

24%

Entertainment facilities,
meeting halls and
exhibition galleries

8%

Stores, department stores
and supermarkets

16%

Medical facilities

Schools

10%

12%

Industrial

รูปแสดงสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในระบบทำความเย็นแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ จะเห็นได้ว่ามีการ
ใช้ก๊าซฯ ในระบบทำความเย็นหลายกลุ่มธุรกิจด้วยกัน โดยการใช้ก๊าซฯ เพื่อทำความเย็นใน
อาคารสำนักงานมากเป็นอันดับหนึ่งถึง 24% รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ 16%

13%

Absorption type + GHP (FY 2005)

สำหรับการติดตั้งระบบทำความร้อนและความเย็นด้วยก๊าซธรรมชาติ (Gas District Heating and
Cooling Systems : DHCs) ในญี่ปุ่นได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการนำระบบท่อส่งก๊าซฯ
ในเมืองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย ดังกราฟดังต่อไปนี้จะเห็นได้ว่า ในประเทศญี่ปุ่น ได้มีการ
ติดตัง้ ระบบปรับอากาศด้วยก๊าซธรรมชาติมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2005 สถิตขิ อง Cooling Capacity
สูงถึง 41 ล้านกิโลวัตต์ หรือ ประมาณ 12 ล้านตันความเย็น
นอกจากนั้ น นโยบาย
ท า ง ด้ า น พ ลั ง ง า น ข อ ง
ประเทศญี่ ปุ่ น ยั ง มี ส่ ว น
ช่วยในการสนับสนุนการใช้
ก๊ า ซธรรมชาติ ใ นระบบ
ทำความเย็น เหตุผลหนึ่งก็
คื อ สามารถช่ ว ยลดความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าได้มากโดย
เฉพาะในช่วงฤดูรอ้ น โดยใน
ช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้า
สู ง สุ ด จะลดลง ซึ่ ง ในช่วง
Peak hour (เวลาตั้ ง แต่
6.00-18.00 น.) ของวันค่า
ไฟฟ้าต่อหน่วยจะแพงกว่า
ในช่วงเวลากลางคืน ส่งผล
ให้ค่าไฟฟ้าลดลงมากเมื่อเปลี่ยนจากระบบทำความเย็นด้วยไฟฟ้ามาเป็นระบบการทำความเย็นด้วยก๊าซ
ธรรมชาติ และเมื่อช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดลดลงจะทำให้จำนวนการใช้ไฟฟ้าไม่ผันผวนมาก ซึ่งจะ
ง่ายต่อการบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าอีกด้วย
• Spread of gas air conditioning (installed units)

Number
of units

Cooling capacity (thousand kW)

(Numbers in parentheses are thousand RT*)

(thousand)

45,000

Cooling capacity

DHC (shinjuku high-rise complex)

40,000

Number of units

35,000
30,000
25,000

23,272
(6,619)

20,000

24,921
(7,088)

82.6

26,757
(7,610)

28,947
(8,233)

31,183
(8,869)

33,020
(9,391)

108.5

89.7

116.4

35,251
(10,026)

122.7

40,840
39,031 (11,616)
37,210 (11,101)
(10,583)

130.1

136.4

142.6

160
140
120
100

99.0

80

73.2

15,000

180

60

10,000

40

5,000

20

FY 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

* RT (refrigeration ton): 1RT is the amount of heat that has to be removed to convert 2,000 pounds (907kg) of water
at 0°C (32°F) to 2,000 pounds of ice at 0°C (32°F) in 24 hours.

Commercial complex

• Power use of ordinary electrical cooling system (when used in summer)

• Electricity use of gas cooling system (when used in summer)

Decrease
in the peak

Electricity used
for cooling
Demand for
electricity

Electricity used for cooling
Peak electricity

Demand for
electricity
Peak electricity

Electricity used for
lights, motive power, etc.
0

6

12

18

Electricity used for
lights, motive power, etc.
24 hours

0

6

12

18

24 hours

ทั้งนี้ ระบบทำความเย็นด้วยก๊าซธรรมชาติ
ที่ ใ ช้ ใ น City Gas ของประเทศญี่ ปุ่ น นั้ น
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ City Gas ที่กำลัง
จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครได้ ซึ่งจะนับว่า
มีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากประเทศไทยเป็น
เมืองร้อน มีความต้องการความเย็นจากเครื่อง
ปรับอากาศตลอดทั้งปี ซึ่งจะเป็นช่องทางการ
ลดต้ น ทุ น ค่ า ไฟฟ้ า แก่ ภาคพาณิ ช ย์ และภาค
ครัวเรือนได้ในอนาคต

แ น ะ น ำ ลู ก ค้ า ใ ห ม่
นิศากานต์ เกลียวปิยะ
ส่วนพัฒนาตลาดและขายก๊าซอุตสาหกรรม

แนะนำลูกค้าก๊าซฯ (อุตสาหกรรม)

ในช่วงปี 2550 ที่ผ่านมา มีลูกค้าก๊าซฯ กลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เองรายใหม่ที่นำก๊าซธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิต
อยู่หลายรายด้วยกัน โดยในฉบับนี้ขอแนะนำลูกค้าใหม่ 6 ราย ที่เริ่มใช้ก๊าซฯ เมื่อประมาณปลายปี 2550
บริษัท โตโยอิ๊งค์ โค้ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ทีต่ งั้ โรงงาน :
		
ผลิตภัณฑ์ :
-

เลขที่ 34 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2906-8490 โทรสาร 0-2906-8338
เป็นผูผ้ ลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคลือบภาชนะบรรจุภณั ฑ์ทกุ ประเภท และผลิตภัณฑ์การพิมพ์อนื่ ๆ ของกลุม่ บริษทั โตโยอิง๊ ค์
สารเคลือบขาว (White Coating)
- หมึกพิมพ์สำหรับโลหะ (MDK, New MDK, CPA, CPAS, CP UVOL)
สารเคลือบเงา (Finishing Varnish)
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
สารเคลือบภายในและภายนอก (Internal&External Lacquer)		

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

ทีต่ งั้ โรงงาน : 202 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
		 จ.สมุทรปราการ 10290 โทร. 0-2463-6346-8
: 4 ซอย จี 12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
		 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ต.มาบตาพุด
		 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โทร. 0-3868-3573-5
ผลิตภัณฑ์ : Liquid sodium hydroxide
(NaOH 32% and 50%)
		 Micropeals sodium hydroxide (Micropearls NaOH 99%)
		 Flake sodium hydroxide
(Flake NaOH 98%)
		 Potassium hydroxide
(KOH 48%)
		 Hydrochloric acid
(HCI 35%)
		 Liquid chlorine
(CI2 99%)
		 Pure chlorine gas
(Pure CI2 gas)
		 Ultra-pure chlorine gas
(Ultra-pure CI2 gas)
		 Potassium carbonate
(K2CO3 99%)
		 Sodium hypochlorite (Hi-Chlor) (available Chlorine 10%)
		 Hydrogen gas
(H2 99.9%)

บริษัท เหล่าธงสิงห์ จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน : 349 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2815-5711 โทรสาร 0-2425-0499
ผลิตภัณฑ์ : น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าว

บริษัท อาร์ต อุตสาหกรรม จำกัด

ทีอ่ ยู่ :

เลขที่ 52, 56 หมูท่ ี่ 14 ถนนเสรีไทย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
เริ่มใช้ก๊าซฯ : 14 พฤศจิกายน 2550
ผลิตภัณฑ์ : กระเบื้องยาง พีวีซีปูพื้นชนิดแผ่น “HOCK” และ
“HIPAC” และชนิดม้วน “FLOORMASTER” เสือ่ น้ำมัน
พีวซี ปี พู นื้ , ยางปูบอ่ น้ำ, ยางปูพนื้ , ยางปูโต๊ะ, พลาสติกเป่าลม,
พลาสติกปูโต๊ะ, พีวีซีชีททุกชนิด, ผ้ากำมะหยี่ และผลิต
พีวซี ชี ที ตามคำสัง่ ซือ้ ลูกค้าทุกชนิด ผ้าคูนิล่อนสำหรับ
ทำป้ายโฆษณา, ผ้ายามาโมโตะ, ไวนีล
เว็บไซต์: www.artindustry.co.th

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ :

487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2245-1614-7, 0-2247-7000-4
โรงงานพระประแดง : เลขที่ 6 หมู่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ต.บางครุ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2462-6331-4, 0-2462-7471-3
เริ่มใช้ก๊าซฯ :
8 ธันวาคม 2550
ผลิตภัณฑ์ :
ผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ”, ผงชูรสชนิดเข้มข้น
“Aji Plus”, กาแฟปรุงสำเร็จ “Birdy 3 in 1” และ
น้ำตาลแคลลอรี่ต่ำ “Lite Sugar”

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 180-184 อาคารศรีกรุงวัฒนา ถนนราชวงศ์
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-0135 โทรสาร 0-2226-1263
โรงงาน :
284 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 0-2462-5904, 0-2463-5572 โทรสาร 0-2816-1276
ผลิตภัณฑ์ : ปุย๋ เคมีอะโกรเฟต ตราหัววัวคันไถ
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ปาริฉัตร ชิวปรีชา
ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
เมื่อฉบับที่แล้วก๊าซไลน์ได้แนะนำหน่วยงาน Gas Control ซึ่ง
เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท ำหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม ปริ ม าณการจ่ า ยก๊ า ซฯ
ในฉบับนี้ขอแนะนำหน่วยงาน ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
หรือที่มักจะเรียกว่า หน่วยงาน Safety สายงานระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ให้ได้รู้จักกัน

สถานที่ตั้งส่วนความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม
ตั้งอยู่ภายในศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จ.ชลบุรี

ภารกิจ
ถ้ากล่าวถึงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ที่มีโครงข่ายทั้งระบบท่อในทะเล
และระบบท่อบนบก รวมความยาวของท่อกว่า 3,000 กิโลเมตร การทำงานจะมีการขนส่ง
ก๊าซฯ ตลอด 24 ชัว่ โมง การปฏิบตั งิ านบนกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
และมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ปตท. ให้ ค วามสำคั ญ สู ง สุ ด
โดย ปตท. ได้ ก ำหนดพื้ น ฐานความปลอดภั ย ในทุ ก ขั้ น ตอน เริ่ ม ตั้ ง แต่ การวางแผน
ออกแบบ ก่อสร้าง การปฏิบัติการ รวมถึงการบำรุงรักษาตลอดทุกแนวเส้นท่อส่งก๊าซฯ
เพื่อให้ลูกค้า ชุมชน และสังคม มีความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด

ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้
• รับผิดชอบการวางแนวทางส่งเสริมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทุกหน่วยงานในระบบท่อส่งก๊าซฯ รวมถึงควบคุม
ตรวจสอบ ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อบังคับ
และกฎหมาย จากนั้นจึงนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะ
แนวทางเพือ่ ให้เกิดการปรับปรุงงานบนพืน้ ฐานความปลอดภัย และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยอย่างจริงจัง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
• การซ้อมแผนระงับและป้องกันเหตุฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่ ปตท. ให้ความสำคัญเช่นกัน โดยส่วนความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมดำเนินการตั้งแต่การจัด
ทำแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุ และแผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ตลอดจน
เตรียมการฝึกซ้อมฯ ในทุกๆ ศูนย์ปฏิบัติการในเรื่องการควบคุม ระงับเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟูระบบท่อส่งก๊าซฯ และชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่อง
• เป็นศูนย์กลางของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในการสนับสนุน ประสานงาน ผลักดันการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตาม
นโยบาย และแผนงานของ ปตท.
• การดำเนินการเชิงรุก โดยการประเมินความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกำหนดกิจกรรม มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในงานที่
รับผิดชอบ รวมถึงติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
• ปฏิบัติตามมาตรการ และวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมเข้าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับก๊าซธรรมชาติ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือของชุมชน
• การค้นหาและประเมินลักษณะปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม ทีน่ ำมาสูก่ ารปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกพืน้ ทีต่ า่ งมีสว่ นร่วมในการค้นหา
และทบทวนผลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทัง้ หมดนี้ เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานทัง้ หมด ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความตระหนักถึงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ชุมชน และสังคม

บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า

Inplant

Service

เริม่ ไตรมาสแรกของปี 2551 ฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จำกัด
(มหาชน) มีลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เองที่นำก๊าซธรรมชาติมาใช้ใน
กระบวนการผลิตกว่า 260 ราย และด้วยภารกิจของส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ทีม่ งุ่ เน้นในการ
ให้บริการเพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยทีม Inplant Service ซึ่งประกอบด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค

วิศวกรรมก๊าซธรรมชาติ ที่หน้าที่ดูและให้บริการแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
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+ เตรียมความพร้อมก่อนการรับก๊าซธรรมชาติ ตรวจสอบความปลอดภัย และประเมินความ
พร้อมของระบบท่อส่งก๊าซฯ ภายในโรงงานก่อนการจ่ายก๊าซฯ เข้าระบบ M/R Station
+ ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครือ่ งจักรที่ใช้กา๊ ซธรรมชาติ และให้คำแนะนำในการ
ปรับจูนเครือ่ งจักร เพือ่ ให้มกี ารเผาไหม้ทสี่ มบูรณ์และได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ โดยส่วนมาก
โรงงานที่มีการสิ้นเปลืองของพลังงานมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นนั้นมีสาเหตุมากจากมีการ
เผาไหม้ที่ไม่ดี
+ ให้คำแนะนำและตรวจสอบระบบท่ออุปกรณ์ภายในโรงงาน เพือ่ ให้สามารถทำงานได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
+ ให้ความช่วยเหลือและแนะนำลูกค้าทีต่ อ้ งการขยายระบบการใช้กา๊ ซฯ เช่น การเพิม่ ปริมาณ
การผลิตหรือติดตัง้ เครือ่ งจักรใหม่
+ จัดอบรม (In-House Training) เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานใน
โรงงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้ก๊าซฯ ให้กับลูกค้าใหม่และทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าเก่า
นอกจากทีม Inplant Service แล้ว ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ยังมีทีมงานที่คอยให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าในด้านต่างๆ อาทิเช่น ทีม Billing ดูแลในเรื่องการคิดเงินค่าก๊าซฯ ในแต่ละเดือน (ใบแจ้งหนี้
ค่าก๊าซฯ) ซึ่งก่อนการใช้ก๊าซฯ ทางทีม Billing จะมีการออกไปให้ความรู้กับลูกค้าในเรื่องการชำระ
เงินค่าก๊าซฯ หรือที่เรียกกันว่า Billing Talk และอีกหนึ่งทีมคือพนักงานส่งเสริมการขายที่มีหน้าที่
คอยประสานงานให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ซึ่งหากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง สนใจใช้
บริการดังที่กล่าวมาในขั้นต้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับบริการได้ที่

ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
โทรศัพท์ 0-2537-3235-9
โทรสาร 0-2537-3257, 0-2537-3289

ส า ร ะ น่ า รู้

ก๊ า ซ ไ ล น์ G a s l i n e
ที่มา : ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุงระบบท่อส่งก๊าซ

Pipeline Pigging part 1
หลายท่านคงเคยสงสัยว่าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีระยะทางการวางท่อกว่า 3,000 กิโลเมตร ทั้งยังมีการวางท่อก๊าซฯ ทั้งในน้ำ
และใต้ดิน จะมีการดูแลรักษา ซ่อมแซมหรือตรวจสอบได้อย่างไรว่าท่อยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่ ในฉบับนี้ก๊าซไลน์ขอแนะนำวิธีการ
ทำความสะอาด และตรวจสอบท่อก๊าซฯ ด้วยวิธีการทำ Pipeline Pigging

PIG คืออะไร ?
PIG

เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ส่ เ ข้ า ไปในท่ อ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทำความสะอาดท่ อ , ตรวจสอบ
เส้นผ่าศูนย์กลาง, ตรวจสอบท่อ, แบ่งแยกผลิตภัณฑ์ หรือนำสิ่งสกปรกออกจากระบบท่อ โดยสามารถ
แยกตามประเภทการใช้งานได้ดังนี้
Pipeline pig
Cleaning Pig
Foam Pig
Cup Pig
Bi-directional Pig
Etc.

Inline Inspection Pig (Instrument Pig)
Gauging Pig
Geo Caliper Pig
Geo Magnetic Flux
Laekage (MFL) Pig
Etc.

ชนิดและการใช้งาน Cleaning Pig
Foam Pig เป็น Pig ที่ใช้ในการกวาดพาเอาของเหลวหรือฝุน่ ผงทีต่ กค้างภายในท่อออกจากระบบ ซึง่ ในระหว่างการสร้างท่อ
มักถูกใช้ในการขับเอาน้ำจากการทำ Hydrostatic Test ออกจากท่อ โดยทัว่ ไปแล้ว Foam Pig จะมีประสิทธิภาพดีในการดูดซับ
ของเหลวหรือน้ำที่ตกค้างอยู่ภายใน

Cup Pig มักใช้เป็นตัวแบ่งแยกผลิตภัณฑ์ภายในท่อ หรือใช้ในการกวาดพาเอาของเหลว เช่น Condensate ออกจากระบบ
ในบางครั้งจะใช้ Cup Pig เพื่อการตรวจวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อโดยการติดตั้ง Gauge เข้าไปด้วย Gauge
จะสามารถตรวจวัดการบุบ และรัศมีความโค้งของท่อได้เนื่องจาก Cup จะเป็นตัวช่วยพยุงแกนกลางของ Pig และยืดหยุ่น
กว่า 30% ให้สามารถผ่านรอยบุบไปได้
Bi-directional Pig

ซึ่งแกนกลางเป็นท่อกลม สามารถประกอบร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างหลากหลายเพื่อใช้ตาม
ความประสงค์ต่างๆ เช่น การติดแปรงลวดเพื่อขัดเอาฝุ่นผงออกจากผนังท่อ ซึ่ง Pig ชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพในการทำความ
สะอาดมากเป็นพิเศษ
เราได้ทราบถึงชนิดและการใช้งานของ Cleaning Pig ไปแล้ว ในฉบับต่อไป เราจะมาทำความรูจ้ กั กับ
Inline Inspection Pig กันต่อ ติดตามในฉบับหน้าครับ

ต ลาดค้าส่งก๊าซฯ
พริมรตา พงษ์ศิริแสง
ฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

ปตท. - กาตาร์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลง
เบื้องต้นในการซื้อขาย LNG
เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2551 ที่ กรุ ง โดฮา
ประเทศกาตาร์ ดร.จิ ต รพงษ์ กว้ า งสุ ข สถิ ต ย์
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร กลุม่ ธุรกิจปิโตรเลียม
ขัน้ ต้นและก๊าซธรรมชาติ (Chief Operation Officer,
Upstream Petroleum and Gas Business Group)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงเบือ้ งต้นในการซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) กั บ มร.ฟาอีซ าล เอ็ม อาล สุวาอีดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กาตาร์แก๊ส
โอเปอเรติ้ง จำกัด (Mr.Faisal M Al Suwaidi,
Chairman and Chief Executive Officer) เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน รวมถึง
รองรับการขยายตัวของความต้องการใช้ทั้งภาค
การผลิตกระแสไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคคมนาคมขนส่ง
ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซ
ธรรมชาติ ปตท. เปิดเผยถึงสาระสำคัญในบันทึก
ข้อตกลงฯ ว่า ปตท. จะรับก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) จากบริษทั กาตาร์แก๊ส โอเปอเรติง้ จำกัด
ในปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี ผ่านสถานีรบั จ่าย LNG
ของ ปตท. ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2554

สถานีรบั จ่าย LNG แห่งนีต้ งั้ อยูท่ ี่ ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีศักยภาพใน
การรองรับเรือบรรทุกก๊าซฯ ประเภท คิวเฟล็กซ์
(QFlex - ขนาดบรรทุก 215,000 ลูกบาศก์เมตร)
และประเภท คิวแม็กซ์ (Q-Max - ขนาดบรรทุก
265,000 ลูกบาศก์เมตร)
ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กล่าวเพิม่ เติมว่า
การลงนามบันทึกข้อตกลงเบือ้ งต้นในการซือ้ ขาย
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในครัง้ นี้ นับว่ามีความ
สำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ของประเทศ เพราะจะทำให้มั่นใจได้ว่าประเทศมี
ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติอย่างเพียงพอและ
มั่นคงโดย ปตท. สามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติ
เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซฯ
ของประเทศ ทัง้ ในภาคการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม
และ การขนส่งได้ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากก๊าซ
ธรรมชาติจะเป็นพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิง่

แวดล้อม และมีราคาที่สามารถแข่งขันได้ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงทดแทนชนิดอื่นแล้ว
ยังช่วยให้ประเทศประหยัดเงินตราจากการนำเข้า
น้ำมันทีป่ จั จุบนั ปรับตัวสูงขึน้ และมีความผันผวน
ตามสถานการณ์น้ำมันโลก
มร.ฟาอีซาล เอ็ม อาล สุวาอีดี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กาตาร์แก๊ส เปิดเผยว่า รู้สึก
ยินดี ในความร่วมมือทางด้านพลังงานระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศกาตาร์ ทั้งนี้ประเทศไทย
นั บ ได้ ว่ า เป็ น ตลาดใหม่ ส ำหรั บ กาตาร์ ใ นการ
ส่งออก LNG การลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้อง
ต้นในการซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. ในครัง้ นี้
จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีในการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานของทั้งสองประเทศ

Inhouse
		 Training
ฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จัดอบรม Inhouse Training จำนวน 2 รุ่น ในหัวข้อเรื่อง “ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ” ให้กับบริษัท โรจนะ พาวเวอร์
จำกัด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ จ.พระนครศรีอยุธยา การจัดอบรม
ในลักษณะดังกล่าวนี้หากลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้า SPP และ IPP รายใด
สนใจที่จะให้ ปตท. ดำเนินการในลักษณะนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
คุ ณ พิ ษ ณุ สั น ติ กุ ล บริ ษั ท ปตท. จำกั ด (มหาชน) E - mail:
pisanu.s@pttplc.com
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ก๊ า ซ ไ ล น์ G a s l i n e

ต ลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

โอเลฟินส์ - อะโรเมติกส์ นำขวดพลาสติก มาใส่น้ำดื่ม
อีกครั้ง เป็นอันตรายจริง
ต่างกันยังไง??
กิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน เราต้องเกี่ยวข้องกับ
ของใช้ที่มาจากพลาสติก และวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ??
ปิโตรเคมีแทบทัง้ สิน้ หากดูแต่ภายนอกวัสดุพลาสติก ยางสังเคราะห์
เส้นใยสังเคราะห์ หรือเคมีภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ อาจดูไม่แตกต่างกัน แต่จริงๆ
แล้ว ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบ่งออกได้เป็น 2 สายหลัก ได้แก่ สาย
อะโรเมติกส์ และสายโอเลฟินส์ ซึง่ หลายๆ คนก็คงจะคุน้ หูกบั 2 คำนี้
มาก่อน แต่อาจยังไม่รถู้ งึ ความแตกต่างระหว่างกัน
หลักในการแยกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เราแบ่งตาม “โครงสร้าง
ทางเคมี” ของสารแต่ละกลุ่ม ได้แก่

1. โอเลฟินส์
เป็นสารที่มี โครงสร้างลักษณะ
เป็ น เส้ น ที่ ไ ม่ อิ่ ม ตั ว ประกอบด้ ว ย
เอทิลีน และ โพรพิลีน โดยมีอีเทน
โพรเพน LPG (ลั ก ษณะเป็ น ก๊ า ซ)
รวมถึง แนฟทา และ NGL (ลักษณะ
เป็นของเหลว) อันเป็นสารประกอบ
ในก๊าซธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ในการผลิตเอทิลีน และโพรพิลีน
เอทิลนี และโพรพิลนี เป็นวัตถุดบิ
พืน้ ฐานสำคัญในการผลิตเม็ดพลาสติก
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะพลาสติกประเภทโพลีเอทิลนี (PE) และโพลีโพรพิลนี
(PP) ที่นิยมนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกและแผ่นฟิล์มประเภทต่างๆ รวมถึง
สิง่ ของทีต่ อ้ งการความคงทน อาทิ บรรจุภณั ฑ์อาหาร/เครือ่ งสำอาง ถุงซิปล็อค
พลาสติกกันกระแทก (Bubble Sheet) ถุงร้อน - ถุงเย็น พืน้ รองเท้า ฝาขวด
น้ำดื่ม กันชนรถฯ

2. อะโรเมติกส์
เป็นกลุม่ ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ที่มี โครงสร้างลักษณะเป็นวงแหวน ของ
คาร์บอน ตัง้ แต่ 6 - 8 อะตอม ประกอบด้วย
เบนซีน โทลูอีน พาราไซลีน ออร์โธไซลีน
และ มิกซ์ไซลีนส์ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นของเหลว
โดยมี คอนเดนเสท ฟูลเร็นจ์แนฟทา ไพ
โรไลซิส ก๊าซโซลีน และรีฟอร์เมท ซึง่ เป็น
สารประกอบใน น้ ำ มั น ดิ บ และ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ผลิตภัณฑ์สายอะโรเมติกส์ มักใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตพลาสติกประเภทต่างๆ
อาทิ โพลีเอสเตอร์ (PET) โพลีสไตรีน (PS) โพลีคาร์บอเนต (PC) ฯ ส่วน
ตัวอย่างสิ่งของที่ทำมาจากสารอะโรเมติกส์ เช่น เส้นใยสังเคราะห์ ขวด
พลาสติกใสใส่น้ำดื่ม (ขวด PET) ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
แผ่น CD/DVD ถุงมือ ตัวทำละลายของสีและหมึก กาว ฯ

หลายคนอาจเคยได้ยินได้ฟัง
ข่าวเกี่ยวกับการนำขวดพลาสติก
ใสบรรจุ น้ ำ ดื่ ม หรื อ ที่ เ รี ย กกั น
ทัว่ ไปว่า ขวด PET นัน้ ว่า หากเรา
นำกลับมาใช้ซำ้ เพือ่ ใส่นำ้ ดืม่ หรือ
ทิ้ ง ขวดตากแดดไว้ นานๆ สาร
DEHA (diethyl hydroxylamine)
ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่ผสมอยู่ใน
เนื้อขวดพลาสติกนั้น สามารถออกมาปนเปื้อนกับน้ำในขวดได้
จนทำให้ใครต่อใคร ไม่แน่ใจในความปลอดภัยและพากันใช้แล้ว
ทิ้งขวดน้ำเหล่านั้นไปอย่างน่าเสียดาย

ขวด PET ที่เราใช้กันมากมายทุกวันนี้ ทำจาก พลาสติกโพลีเอทีลีน
เทอเรพทาเลท (Polyethylene Terephthalate) หรือ PET ซึ่งเป็นพลาสติก
มีความโปร่งใส แข็งแรงทนทาน เหนียว ไม่แตกง่าย สามารถป้องกันการ
ซึมผ่านของก๊าซ (Gas) ได้ดี และทนต่ออุณหภูมิได้ไม่เกิน 70 ถึง 100
องศาเซลเซียส ปัจจุบัน เรามักนำไปใช้เป็นขวดบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม
น้ำมัน น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำยาบ้วนปาก กล่องขนม ฯลฯ เนือ่ งจากมีความ
คงทนต่อสภาพต่างๆ ได้ดี เช่นความเค็มของน้ำปลา อีกทั้งยังมีความใส
ที่ใกล้เคียงกับขวดแก้วแต่มีน้ำหนักเบาและมีราคาที่ถูกกว่าแก้ว พลาสติก
ชนิดนี้จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
วันนี้ หลายสถาบันได้ออกประกาศยืนยันความปลอดภัยในการใช้งาน
ขวด PET อาทิ สมาคมพลาสติกสหรัฐอเมริกา (The America Plastics
Council) ยืนยันว่า “วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวด PET ไม่มีสาร DEHA
เป็นสารประกอบ” ส่วนองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (The US
Food and Drug Administration) และองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
อาหาร (Food Safety Authority) แห่งประเทศนิวซีแลนด์ ก็ออกมายืนยัน
แล้วว่า “ขวด PET ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร”
เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่ง
สหรัฐอเมริกา (Institutional Life Sciences Institute) ที่กล่าวว่า “ระดับ
ความเป็นไปได้ที่สารปนเปื้อนจะแพร่ออกจากขวด PET ต่ำกว่ามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ และปริมาณของสารปนเปื้อนก็ต่ำกว่าระดับ
ที่จะก่อให้เกิดผลทางพิษวิทยา”
จากคำยืนยันที่กล่าวมา คงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคอย่างเราๆ
ท่านๆ ถึงความปลอดภัยในการใช้ซ้ำขวด PET กันได้มากขึ้น ซึ่งนอกจาก
จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์กันได้โขแล้ว ถือว่าเรายังจะเป็นอีกแรงที่
ได้ช่วยรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโลกของเราใบนี้อีกด้วย

ม วลชนสัมพันธ์
เทวัญ พึ่งผล
ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ระบบโครงข่าย

โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานีบริการ NGV
ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล (1)

ปัจจุบนั คงปฏิเสธไม่ได้วา่ “พลังงาน” เป็นส่วนหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญในการดำรงชีวติ ของ
มนุษย์ทกุ คนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และนับวันก็ยงิ่ จะมีมลู ค่ามากขึน้ ทัง้ นีม้ าจาก 2 ปัจจัย
หลักๆ ด้วยกันคือ 1. น้ำมันซึง่ เป็นแหล่งพลังงานหลักของมนุษย์ เริม่ มีนอ้ ยลง และมีการ
จำกัดการผลิตมากขึน้ 2. ปริมาณการใช้นำ้ มันมีมากขึน้ ทุกวัน ดังนัน้ ในการทีจ่ ะหาแหล่งพลัง
งานอืน่ ๆทีส่ ามารถนำมาทดแทนการใช้พลังงานภายในประเทศทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ทียบเคียงกับ
ก๊าซธรรมชาติ นัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ทำให้ในหลายๆ ประเทศทัว่ โลกมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มกี ารใช้กา๊ ซธรรมชาติทงั้ ในภาคอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า และยังขยายไปยังภาค
คมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะประเทศทีม่ กี ารนำก๊าซธรรมชาติมาใช้กบั ยานยนต์ ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะ
ขยายการใช้มากขึน้ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญีป่ นุ่ อินโดนีเซีย เกาหลี เป็นต้น ส่วนประเทศทีย่ งั
ไม่เริม่ ใช้ รัฐบาลก็กำลังส่งเสริมให้มกี ารใช้ในอนาคต ได้แก่ ฮ่องกง และสิงคโปร์

สำหรับประเทศไทยนัน้ บริษทั ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติทงั้ ในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้า และภาคอุตสาหกรรมมาตัง้ แต่ปี 2524
สำหรับในภาคการคมนาคมขนส่งนัน้ ปตท.ได้นำก๊าซธรรมชาติมาใช้ในรูปแบบที่
เรียกว่า NGV (Natural Gas for Vehicles) ซึง่ ก๊าซฯ NGV ส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซ
มีเทน เมือ่ ขนส่งก๊าซธรรมชาติมาทางท่อ จะส่งเข้าสถานีบริการโดย ผ่านเครือ่ ง
ลดความดันก๊าซฯ ณ สถานีบริการ และจะรับก๊าซฯทีม่ คี วามดันต่ำจากระบบท่อ
มาอัดเพิม่ ความดันประมาณ 3,000 - 3,600 ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ จากนัน้ ก็จะ
สามารถเติมใส่ถงั ก๊าซฯ ของรถยนต์ตอ่ ไป บางครัง้ จึงเรียกก๊าซฯ นีว้ า่ CNG
(Compressed Natural Gas) โดยในปี พ.ศ. 2536 ประเทศไทยได้นำรถโดยสาร
ประจำทางปรับอากาศของ ขสมก. ทีต่ ดิ ตัง้ NGV มาให้บริการแก่ประชาชน
จำนวน 82 คัน แต่ดว้ ยวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก ในปี 2545
ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นประชาชนต่างก็ได้รับผลกระทบเป็น
จำนวนมาก ทำให้รัฐบาลในยุคนั้นมีมติให้ส่งเสริมและสนับสนุนการนำก๊าซ
ธรรมชาติมาใช้เป็นเชือ้ เพลิงในภาคการขนส่งในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2551 โดย
กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยมีสาระสำคัญ
คื อ ขยายท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ใ ห้ ค รอบคลุ ม รอบเขตกรุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล เพื่อขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและคมนาคม
ขนส่ง, เร่งขยายจำนวนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในเขตกรุงเทพฯ และ
ตามแนวท่อก๊าซฯทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และเร่งดำเนินโครงการท่อก๊าซฯ ไทรน้อย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ให้เสร็จสิน้ ภายในสิน้ ปี 2547 และเร่งขยายสถานี NGV
ตามแนวท่อควบคู่ไปด้วยกัน แต่เนือ่ งจากปัจจัยทีส่ ำคัญในการส่งเสริมการใช้
NGV คือ การมีระบบท่อส่งก๊าซฯ และสถานีเติมก๊าซฯ โดยเฉพาะโครงสร้าง
พืน้ ฐานในการตัง้ สถานีเติมก๊าซฯซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยในการลงทุนสูง ดังนัน้ โดยทัว่ ไป
ในการจัดตัง้ สถานีเติมก๊าซฯ จึงมักคำนึงถึงการอยูใ่ กล้แหล่งทีจ่ ดั หาก๊าซธรรมชาติ
หรือมีเครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติอยูแ่ ล้ว สำหรับต้นทุนในการสร้างสถานี
เติมก๊าซฯ มีคา่ ใช้จา่ ยตัง้ แต่ 250,000 - 3,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่
กับทำเลทีต่ งั้ ราคาทีด่ นิ และปัจจัยอืน่ ๆ ประกอบกัน

• การต่อเชือ่ มกับท่อสายประธานหรือสายหลักไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเป้าหมาย
• ความสามารถด้านการให้บริการ/ศูนย์รวม/ศูนย์กลางด้านคมนาคมของสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติเป้าหมาย
• ความสอดคล้องกันของสภาพการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ /ผังเมืองรวม
• สภาพความสอดคล้องทางด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
• ความสอดคล้องด้านแผนพัฒนาในปัจจุบนั และอนาคต
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ซึง่ จากแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดการแบ่งโซนระบบท่อโครงข่ายในเขต กทม.และ
ปริมณฑล เพือ่ ให้สะดวกในการดำเนินงานโครงการ โดยแบ่งกลุม่ เป็น 5 กลุม่ คือ
กลุ่มที่ 1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณกรุงเทพมหานครชั้นใน
ครอบคลุมพืน้ ที่ : เขตจตุจกั ร เขตพญาไท เขตบางซือ่ เขตหลักสี่ และเขตดุสติ

กลุม่ ที่ 2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝงั่ ตะวันตกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ครอบคลุมพืน้ ที่ : เขตตลิง่ ชัน เขตจอมทอง เขตภาษีเจริญ เขตบางบอน และ
ปตท. ได้กำหนดแนวทาง (ROADMAP) เพือ่ ส่งเสริมและผลักดันการใช้ NGV เขตบางแค
อย่างแพร่หลายในช่วง ปี 2549 - 2554 คือ
กลุ่มที่ 3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทิศใต้ของกรุงเทพฯ และจังหวัด
• แนวทางการขยายสถานีบริการ NGV ทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั ให้เพิม่ ขึน้ เป็น 270
สมุ
ท
รปราการ ครอบคลุมพืน้ ที:่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สถานี ภายในปี 2550 (ปัจจุบนั ขยายได้ 166 สถานี)
• ขยายสถานีบริการ NGV ให้ได้ 480 สถานี ภายในปี 2553
กลุม่ ที่ 4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝงั่ ตะวันออกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• ดำเนินการโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมพืน้ ที่ : เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขต
ตามแผนงานระยะเร่งด่วน ปี 2550 จำนวน 21 โครงการ
ประเวศ เขตสะพานสูง และเขตลาดกระบัง
จากแนวทางดังกล่าวจึงเป็นทีม่ าของโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
กลุม่ ที่ 5 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝงั่ ทิศเหนือของกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็น ครอบคลุมพืน้ ที่ : เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการทีต่ อ้ งจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA : Environment
Impact Assessment) เนื่องจากเป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
โดยในฉบับหน้าเราจะมาเจาะลึกโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
สิง่ แวดล้อมในขณะทีด่ ำเนินงานก่อสร้างแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานี สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในแต่ละ
บริการต่างๆ ทัง้ นีโ้ ครงการดังกล่าวมีแนวคิดการแบ่งพืน้ ทีโ่ ครงการเป็นกลุม่ คือ กลุ่มในแง่มุมของการดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์กันนะครับ
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GAS Technology

มานพ สุดาทิพย์
หน่วยวิศวกรรมระบบวัดและควบคุม

NEW GAS METER PROVER

ก๊าซไลน์ ได้แนะนำถึง Gas Meter Prover (GMP) เครือ่ งแรกทีป่ ตท.ได้นำมาใช้ในการทดสอบความถูกต้องและเทีย่ งตรงในการวัดของ Gas
Turbine Meter และ Rotary Gas Merter ไปแล้วในฉบับที่ 63 ประจำเดือนเมษายน - มิถนุ ายน 2549 ฉบับนีข้ อแนะนำ Gas Meter Prover
เครือ่ งใหม่ ซึง่ อยูใ่ นความดูแลและความรับผิดชอบของส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุงระบบท่อส่งก๊าซฯ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการใช้งานและ
ติดตัง้ อยูท่ ศี่ นู ย์สอบเทียบมาตรวัดก๊าซฯ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารชลบุรี เลขที่ 59 หมู่ 8 ถ.อ้อมเมือง ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ส่วนประกอบของ Gas Meter Prover (GMP) ที่
สำคัญประกอบไปด้วย Master Meter 3 ตัว ดังนี้
1. Master Meter G4000 ขนาด 12 นิ้ ว
Flow rate 650 - 6,500 m3/h
2. Master Meter G650 ขนาด 6 นิว้ Flow rate
100 - 1,000 m3/h
3. Reference Sonic Nozzle จำนวน 12 Nozzle
Flow rate 0.5 - 130 m3/h
ระบบติดตั้งมาตรวัดก๊าซฯ ขนาดมาตรวัด 6” ถึง 12”
ขนาดของ Gas Meter ที่สามารถเข้ามาทำการสอบเทียบกับ Gas
Master Meter ทั้ง 3 ตัวนี้มีค่า Uncertainty อยู่ที่ 0.15% และ
ได้รบั การสอบเทียบโดย PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) Meter Prover เครื่องใหม่นี้มีขนาดตั้งแต่ 2 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว ด้วยอัตรา
เมือง Brunswick ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นสถาบันมาตรวัดแห่งชาติ การไหลของมาตรวัดก๊าซฯ (Flow rate) ตั้งแต่ 0.5 - 6,500 m3/h ซึ่งมี
ของประเทศเยอรมัน
ประสิทธิภาพดีกว่าเครือ่ งเก่าทีส่ ามารถวัดก๊าซฯ ได้ตงั้ แต่ 10 - 4,000 m3/hr
และจะมีการทำการสอบเทียบ 6 จุด คือ ที่ 5%, 10%, 25%, 40%,
70% และ 100% ของ Qmax ของ Gas Meter ตัวนั้น และทุกจุด
ที่ ท ำการสอบเที ย บจะทำการสอบเที ย บซ้ ำ กั น 4 ครั้ ง เพื่ อ ดู ค่ า
Repeatability
Compact reference
sonic nozzle
measuring unit

คุณสมบัติพิเศษของ Gas Meter Prover
ตัวใหม่ ประกอบด้วย

• มีค่า Uncertainty รวมทั้งระบบที่ 0.25% ซึ่งดีกว่าตัวเดิมที่มีค่า
Uncertainty ที่ 0.3%
• Linearity ของ Master Meter ดีเทียบเท่าตัวเดิม
• มีค่า Repeatability ดีเทียบเท่าตัวเดิม
• Master Meter ผ่านการสอบเทียบและได้รับการรับรองจาก PTB
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt) ซึง่ เป็นสถาบันมาตรวัด
แห่งชาติของประเทศเยอรมัน
•
สามารถทำการสอบเทียบโดยอัตโนมัติ
Signal Processing
• Reference Sonic Nozzle สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงที่
สม่ำเสมอและรวดเร็วกว่าตัวเดิม
นอกจาก Master Meter ทั้ง 3 ตัวแล้ว Gas Meter Prover เครื่อง • สามารถทำการติดตั้ง Gas Meter ที่นำเข้ามาสอบเทียบได้รวดเร็ว
กว่าตัวเดิมเนื่องจากตัวเดิมใช้ Nut และ Screw ในการติดตั้ง
ใหม่นี้ยังประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
ส่วนตัวใหม่ใช้ระบบ Clamping โดยไม่ต้องใช้ Nut และ Screw
1. Blower 2 ตัว เพื่อทำให้เกิดระบบการไหลของอากาศ ใช้กับ
Master Meter อย่างละตัว
ในท้ า ยนี้ ห้ อ งปฏิ บั ติ การสอบเที ย บมาตรวั ด ก๊ า ซฯมี ความยิ น ดี
2. Vacuum Pump 1 ตัว เพื่อทำให้เกิดระบบการไหลของอากาศใช้
เรี
ย
นเชิ
ญลูกค้าก๊าซฯ ทั้ง IPP, SPP, Cogen และลูกค้าอุตสาหกรรม
กับ Reference Sonic Nozzle
เข้
า
มาร่
ว
ม Witness การสอบเทียบมาตรวัดก๊าซฯ ได้ โดยประสานงาน
3. ระบบ PC Computer เพื่อใช้ ในการควบคุมการสอบเทียบโดย
กับพนักงาน ปตท. ที่เข้ามาทำการถอดมาตรวัดก๊าซฯ เพื่อเตรียม
อัตโนมัติและเป็นตัวประเมินผลการสอบเทียบ
4. อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน และอุณหภูมิที่แตกต่างระหว่าง Meter นำเข้ามาทำการสอบเทียบ หรือสามารถติดต่อได้ที่ คุณธวัชชัย โตเจริญ
โทรศัพท์ 0-2537-2000 ต่อ 5065
ที่ทำการสอบเทียบ และ Master Meter เพื่อการ Correction

I CT

Tips

ที่มา : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด

ความปลอดภัยและอุปกรณ์เสริม
ที่ช่วยในการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
นักวิชาการชีผ้ ลวิจยั การใช้โทรศัพท์มอื ถือและแฮนด์ฟรีขณะขับรถว่าทำให้สมรรถนะลด
ลงมากกว่า 3 เท่า เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ โดยเสนอให้ออกกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มอื
ถือขณะขับรถ โดยให้ใช้อุปกรณ์เสริมรวมถึงแฮนด์ฟรีได้เหมือนใน 21 ประเทศ เพราะมี
ความเห็นว่าเหมาะกับเขตกรุงเทพฯ ทีจ่ ราจรติดขัด ไม่สามารถหาทีจ่ อดรถได้

อุปกรณ์แบบที่ 2 คือหูฟัง

แบบไร้สาย เป็นอุปกรณ์ที่
กำลั ง นิ ย มใช้ กั น มาก
กว่ า แบบอื่ น ๆ โดย
อุปกรณ์ทุกอย่างรวม
อยู่ ใ นชุ ด เดี ย วกั น ไม่
ต้องมีสายพ่วงกับโทรศัพท์มือถือ แต่จะใช้การ
ติดต่อผ่านทาง Bluetooth ซึ่งเป็นคลื่นสัญญาณ
วิ ท ยุ ร ะหว่ า งตั ว รั บ และตั ว ส่ ง จะอยู่ ห่ า งกั น ได้
ประมาณ 10 เมตร บางรุ่นมีที่คล้องกับหูบางรุ่น
ก็ไม่มีใช้เสียบหูโดยตรง บางรุ่นใช้คล้องคอหรือ
หนีบติดกับเสื้อและมีหูฟังแบบสาย การใช้งาน
ครั้งแรกต้องมีการ Setup ที่โทรศัพท์มือถือเพื่อ
ให้รู้จักหูฟังไร้สาย ครั้งต่อๆ ไปสามารถใช้งานได้
เลย โดยทุ ก ครั้ ง ต้ อ งมี การเปิ ด Bluetooth ที่
เครื่องโทรศัพท์มือถือก่อนใช้งานซึ่งอาจจะทำให้
เปลืองไฟ battery ที่โทรศัพท์ จึงต้อง Charge
ไฟบ่อยกว่าไม่ได้ใช้ Bluetooth ซึ่งจะขึ้นกับเวลา
ที่เปิด Bluetooth ใช้งาน หากลงจากรถแล้วก็
ด Bluetooth เพื่อจะได้ ไม่เปลืองไฟจาก
อุปกรณ์แบบที่ 1 ควรปิ
Battery ส่ ว นที่ หู ฟั ง เมื่ อ เปิ ด ใช้ ง านก็ จ ะเปิ ด
คื อ Small Talk Bluetooth ด้วยอยู่แล้วโดยใช้ไฟจาก Battery ที่
เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ แ ถมมา บรรจุอยูใ่ นตัวหูฟงั ซึง่ ก็จะต้อง Charge ไฟเป็นระยะๆ
กั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ขึ้นกับระยะเวลาการใช้งาน
เกือบจะทุกรุน่ ประกอบ
ด้วยหูฟัง ไมโครโฟน ที่
อุปกรณ์แบบที่ 3
เสี ย บกั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ ห นี บ คื อ ลำโพงแบบไร้ ส าย
กับเสื้อและปุ่มกดเพื่อรับสาย/วางสาย อุปกรณ์นี้ ติดตั้งไว้ในรถใกล้ๆ กับที่
ไม่ต้องใช้ Battery หรือ Charge ไฟ เวลาจะใช้ นั่ ง คนขั บ ประกอบด้ ว ย
งานก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือ เสียบหูฟังเข้า ลำโพง ไมโครโฟน Battery
กับหูของเราก็ใช้งานได้เลย ไม่ต้องไปปรับอะไรที่ ที่ Charge ไฟจากที่จุดบุหรี่
เครื่องโทรศัพท์ Small Talk บางรุ่นมีที่ปรับเสียง และ Bluetooth เพื่อใช้ติดต่อ
ดัง/เบาด้วย สิ่งที่ไม่สะดวกคือมีสายสัญญาณพ่วง กับโทรศัพท์มือถือแบบเดียว
กับโทรศัพท์มือถือ ทำให้วางโทรศัพท์มือถือห่าง กั บ หู ฟั ง แบบไร้ ส าย บางรุ่ น
จากตัวไม่ได้หรือไม่สามารถพกไว้ในซองได้ และ อาจจะมีจอภาพแสดงหมายเลขที่
อาจจะรู้สึกเกะกะที่มีสายพันอยู่ที่คอ บางคนก็ โทรเข้ามา หรือมีหน่วยความจำที่
อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะทันสมัย
ใช้ เ ก็ บ Phone book เหมื อ นใน
โทรศัพท์มือถือ บางรุ่นทำเป็นกระจกมองหลัง

เรามักจะคุ้นเคยกับคำเตือนข้างบนนี้ในเรื่อง
อั น ตรายจากการใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ขณะขั บ รถ
รัฐบาลได้ออกกฎหมายโดยราชกิจจานุเบกษาได้
ลงประกาศ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบั บ ที่ 8)
พ.ศ. 2551 เพิ่มข้อบังคับในวงเล็บ (9) มาตรา
43 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2551 ที่ผ่านมา โดยมี
สาระสำคัญ คือ ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับ
รถยนต์ เว้นแต่ใช้อุปกรณ์เสริม โดยผู้ขับขี่ต้อง
ไม่ถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษ
ปรับตั้งแต่ 400 - 1,000 บาท โดยให้มีผลบังคับ
ใช้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ นั่น
คือ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2551 เป็นต้นไปจะเริ่มมี
ผลใช้บังคับ ดังนั้นหากจำเป็นที่จะต้องติดต่อทาง
โทรศัพท์มือถือขณะขับรถคงต้องหาอุปกรณ์ที่มา
ต่อพ่วงกับโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถพูดและ
ฟังการสนทนาได้โดยไม่ต้องจับโทรศัพท์มือถือ มี
อุปกรณ์อะไรบ้างลองมาศึกษากัน

ให้ ใ ช้ แ ทน
กระจกเดิม
วิธีการ Setup
ก่ อ นการใช้ ง านครั้งแรกก็เหมือนกั บ หูฟังแบบ
ไร้สาย ที่ต่างกันก็คือสามารถ
ฟังเสียงคูส่ นทนาจากลำโพง
ได้เลยและยังสามารถพูดผ่าน
ทางไมโครโฟนได้ ดังนั้น
การติดตั้งจึงควรอยู่ใกล้กับ
ผู้ใช้งานมากทีส่ ดุ เช่น ติดไว้
กับทีบ่ งั แดดด้านคนขับ (ตามรูป)

อุปกรณ์แบบที่ 4

คื อ วิ ท ยุ ติ ด รถยนต์
แบบมี Bluetooth
ลั ก ษ ณ ะ ภ า ย น อ ก
เหมื อ นกั บ วิ ท ยุ ที่ ใ ช้
ในรถยนต์ ทั่ ว ไป ที่ แ ตกต่ า งกั น ก็ คื อ จะมี
Bluetooth และไมโครโฟนอยู่ในตัววิทยุด้วย โดย
ต้ อ งสั ง เกตจาก Spec. ว่ า รุ่ น ไหนมี ห รื อ ไม่ มี
อุ ป กรณ์ นี้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ เ หมื อ นกั บ
ลำโพงไร้สายในแบบที่ 3 โดยก่อนการใช้งานก็
ต้องเปิดวิทยุและเปิด Bluetooth ที่โทรศัพท์มือ
ถือ การ Setup ครั้งแรกก็เหมือนกับอุปกรณ์
แบบที่ 2 หรือ 3 เมื่อมีโทรศัพท์เข้ามาขณะที่
ฟังวิทยุหรือฟัง CD ก็จะตัดเสียงและมีตัว
อักษร (เป็นภาษาอังกฤษ) ว่ามีโทรศัพท์
เข้ามา หากกำลังฟัง CD อยู่ก็จะอยู่ ใน
Pause Mode ถ้าจะรับโทรศัพท์ก็สามารถ
กดปุ่มที่วิทยุได้เลย เสียงของคู่สนทนาจะ
ออกทางลำโพงที่ ใ ช้ ฟั ง เพลง เมื่ อ สนทนา
เสร็จก็กดปุ่มเดิมที่วิทยุอีกครั้งจะเป็นการวาง
สายและเสียงวิทยุหรือเสียงเพลงจาก CD ก็
จะกลั บ มาได้ ยิ น เหมื อ นเดิ ม ปั จ จุบันผู้ผลิต
รถยนต์หลายรายใส่ ไว้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมา
จากโรงงาน โดยมีปุ่มเพื่อรับ/วางสายที่ก้านพวง
มาลัยเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขับรถ และ
เรียกกันใหม่ว่า Bluetooth car
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ตะคริ ว ...!

ตะคริว คืออาการทีก่ ล้ามเนือ้ ส่วนใดส่วนหนึง่ หดเกร็งเอง ซึง่ จะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว และค้างอยูเ่ ป็น
ระยะเวลาเพียงไม่กนี่ าที โดยทีเ่ ราไม่ได้สงั่ ให้เกร็งหรือหดตัว และไม่สามารถควบคุมให้กล้ามเนือ้ มัด
นัน้ ๆ คลายตัวหรือหย่อนตัวลงได้
กล้ามเนือ้ ทีเ่ ป็นตะคริวจะมีอาการแข็งตัวและปวดมาก หากคลำดูจะรูส้ กึ ว่าแข็งเป็นก้อน ถ้าพยายามขยับเขยือ้ น
กล้ามเนื้อส่วนนั้นก็จะทำให้ยิ่งแข็งตัวและปวดมากขึ้น หากปล่อยไว้สักพัก กล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวหรือหดเกร็งจะ
ค่อยๆ คลายตัวไปได้เองทีละน้อย และไม่มคี วามผิดปกติอนื่ ๆ ร่วมด้วย เมือ่ หายแล้ว ผูป้ ว่ ยจะรูส้ กึ เป็นปกติทกุ อย่าง
ตะคริวเป็นภาวะทีพ่ บได้บอ่ ยมาก ซึง่ จะพบได้เป็นครัง้ คราวในคนเกือบทุกคน สามารถเกิดขึน้ ได้กบั กล้ามเนือ้ ทุกส่วน
แต่ที่มักพบว่าเป็นตะคริวได้บ่อย คือ กล้ามเนื้อน่อง เท้า รองลงมา ได้แก่ กล้ามเนื้อต้นขาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
และกล้ามเนื้อหลัง

สาเหตุของตะคริว

อาหารที่ควรรับประทาน

1. การขาดน้ำ จากการศึกษาพบว่า การขาดน้ำจะทำให้เกิดตะคริวและ
1.ถ้าเป็นตะคริวจากการสูญเสียเกลือแร่ เช่น เกิดจาก
เป็นรุนแรง
ท้องเดิน อาเจียน เหงื่อออกมาก ควรดื่มน้ำเกลือ
2. ภาวะเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล โดยเฉพาะโซเดียมและโพแทสเซียม
ผสมเอง หรือน้ำเกลือแร่
ภาวะทีท่ ำให้เกลือแร่เสียสมดุล ได้แก่ ท้องเดิน อาเจียน เสียเหงือ่ มาก
2. อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น กล้วย ส้ม
หรือรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล ซึ่งอาจทำให้เป็นตะคริวรุนแรง คือ
3. อาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม ได้แก่ นม และ
เกิดกับกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกาย และมักจะเป็นอยู่นาน
ผลิตภัณฑ์นม ปลาเล็กปลาน้อยทีร่ บั ประทานก้างได้
3. ผู้ที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ก็อาจเป็นตะคริวได้บ่อย
4. อาหารที่มีวิตามินอี ได้แก่ น้ำมันพืช ถั่ว อาจ
4. หญิงตั้งครรภ์อาจเป็นตะคริวได้บ่อยขึ้น เนื่องจากระดับของแคลเซียม
ทำให้เลือดไหลเวียนดีขนึ้
ในเลือดต่ำ หรืออาจเกิดจากการไหลเวียนของเลือดไปที่ขาไม่สะดวก
5. ผู้สูงอายุหรือหญิงตั้งครรภ์ที่มัก
5. กล้ามเนื้ออ่อนล้า หรือกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง จากการใช้งานติดต่อกัน
เป็นตะคริวเวลานอน อาจแก้ไขด้วยการรับประทาน
เป็นเวลานาน หรือการทำงานหนัก จะทำให้เกิดตะคริวได้บ่อย
อาหารประเภท ปลา ไข่ ในมือ้ เย็น หรือดืม่ นม
6. การได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ อาจเกิดจากการกระแทก ทำให้เกิดการ
ก่อนนอน
ฟกช้ำที่กล้ามเนื้อ
ทั้งนี้ ต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม
7. กล้ามเนื้อขาดการยืดหยุ่น กล้ามเนื้อที่ตึงจะเกิดตะคริวได้บ่อย
กั
บ
สภาพร่
างกายของแต่ละคนด้วย
8. กล้ามเนื้อขาดเลือด หากออกกำลังกายอย่างหนักโดยที่ไม่ได้วอร์มอัพ
จะทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่พอ และอาจทำให้เกิดตะคริวได้
9. การนอน นั่ง หรือยืน ในท่าที่ไม่สะดวกนานๆ ก็ทำให้การไหลเวียน การป้องกันตะคริว
ของเลือดไม่สะดวก และเกิดตะคริวได้เช่นกัน
10. ผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือหลอดเลือดตีบตัน เช่น ผู้สูงอายุก็ 1. ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6 - 8
แก้ว หรือมากกว่านั้นเพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำ
มีโอกาสเป็นตะคริวได้บ่อยขึ้น อาจเป็นขณะที่เดินนานๆ เนื่องจากการ
2.
ปรับกล้ามเนื้อ โดยการบริหารกล้ามเนื้อให้
ไหลเวียนของเลือดไปที่ขาไม่ดี
แข็งแรง และให้มีความยืดหยุ่นสูง
อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นตะคริวส่วนมากจะไม่มีสาเหตุร้ายแรง บางคนอาจ 3. ออกกำลั ง กายอย่ า งสม่ ำ เสมอ จะทำให้
เป็นตะคริวขณะนอนหลับโดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
กล้ า มเนื้ อ และร่ า งกายแข็ ง แรง โดยก่ อ น
งกายให้วอร์มอัพทุกครั้ง
หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึง่ จะช่วยให้ตะคริวหายเร็วขึน้ 4. ออกกำลั
ถ้ า เป็ น ตะคริ ว ขณะเข้ า นอนตอนกลางคื น
คือ ค่อยๆ ยืดกล้ามเนือ้ บริเวณทีเ่ ป็นตะคริว จนกระทัง่ หายปวด อาจใช้เวลา
บ่อยๆ ให้นอนยกขาสูงโดยใช้หมอนรอง
ประมาณ 1 - 2 นาที แล้วลองปล่อยมือดูว่ากล้ามเนื้อนั้นๆ ยังเกร็งอยู่หรือ 5. ถ้าเป็นๆ หายๆ บ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
ไม่ ถ้ายังเกร็งอยู่ ให้ทำซ้ำอีก จนกระทั่งปล่อยมือแล้วไม่มีอาการเกร็งตัว
ขณะเดินนานๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหา
สาเหตุ อาจมีความผิดปกติเกีย่ วกับการไหลเวียน
ยกตัวอย่างเช่น หากเกิดตะคริวที่น่อง ให้เหยียดเข่าให้ตรง และกระดก
ของเลือดที่ขา หรือมีภาวะหลอดเลือดแข็งจาก
ปลายเท้าขึน้ อาจเอือ้ มมือไปดึงปลายเท้าเข้าหาตัวค้างไว้ประมาณ 1 - 2 นาที
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคอื่นๆ
จะช่วยให้ปวดน้อยลง ถ้าเป็นตะคริวที่ต้นขาให้เหยียดเท้าตรงยกเท้าขึ้นให้
พ้นจากพื้นเล็กน้อย และกดปลายเท้าลงล่าง ไม่ควรบีบนวดแรงๆ ขณะที่
กล้ามเนื้อกำลังเกร็งตัว แต่ถ้าหากกล้ามเนื้อคลายตัวแล้ว อาจบีบนวด
โดยใช้มือบีบนวดไล่จากเอ็นร้อยหวายขึ้นมาจนถึงข้อเข่า จะช่วยให้การไหล
เวียนของเลือดกลับไปสู่หัวใจดีขึ้น

QSHE
ปาริฉัตร ศุภชลัสถ์
ส่วนคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ

5ส.

ไม่ใช่แค่การ
จัดโต๊ะทำงาน

5 ส. ถูกเข้าใจผิด หรือถูกนำไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ส่งผลให้องค์กร
ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้น และอาจต้องสูญเสียสิ่งต่างๆ ไปโดย
ไม่จำเป็น ดังนัน้ จึงต้องทำความเข้าใจเป้าหมายและความเป็นจริงของ
กิจกรรม 5 ส. ให้ถอ่ งแท้
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ 5 ส. ประการแรก พบว่าพนักงาน
ในองค์กรส่วนใหญ่ เมื่อทราบว่าต้องทำ 5 ส. ก็มักจะบ่นว่าเป็นเรื่องจุกจิก
บ้าง เสียเวลาทำงานบ้าง มาให้ย้ายให้เปลี่ยน เวลาจะหยิบใช้เลยหาไม่เจอ
ซึ่งบรรดาพนักงานที่บ่นอย่างนั้นแสดงว่า ยังเข้าใจ 5 ส. อย่างเผินๆ เข้าใจ
ว่า 5 ส. คือการจัด “โต๊ะทำงาน” เท่านั้น
ที่ถูกต้อง 5 ส. คือการสร้าง “นิสัย” คือ นิสัยของความมีระเบียบ รับผิด
ชอบต่อตนเอง และเอื้อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และที่สำคัญ
การนำ 5 ส. มาใช้พัฒนาการทำงาน มุ่งปลูกฝังความเข้มแข็งให้แก่จุด
เล็กๆ เพื่อไปเกื้อหนุนจุดใหญ่ หรือเสริมสร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อไปเกื้อ
หนุนองค์กร

เพราะไม่มีงบประมาณนั้น แสดงให้
เห็นว่ายังไม่เข้าใจ สาเหตุนี้ก็เนื่องมา
จากบางหน่วยงานคิดว่าการทำ 5 ส.
จะต้องดูแล้วสวยงาม จึงเปลี่ยนของที่
ใช้ อ ยู่ เ ป็ น ของใหม่ หรื อ ลงทุ น ทาสี
ห้ อ งทำงาน ทำให้ เ สี ย งบประมาณ
เป็นความเข้าใจที่ ไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง
เพราะหลักของ 5 ส. คือต้องใช้ของ
เก่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ดังนัน้ เพือ่ แก้ปญั หาในจุดนี้ หน่วยงาน
ใดที่จะเริ่มทำ 5 ส. ต้องชี้แจงให้คน
เข้าใจตรงกันว่า “การทำ 5 ส. ไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายอยู่ที่ความใหม่ แต่ อ ยู่ ที่
ความเรียบร้อย ประโยชน์ใช้สอยและความประหยัด”

ถ้าจะถามว่าทำ 5 ส. เสียเวลาไหม ตอบตรงๆ คงตอบได้ว่าเสีย แต่เสีย
ไปน้อยกว่าที่จะได้กลับมา เช่นเริ่มสะสางของที่กองรวมกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
ที่ทำงานหรือที่บ้าน อาจใช้เวลาสัก 1 อาทิตย์ ค่อยๆ จัดไป แต่เมื่อ
เรียบร้อยแล้ว หากต้องการจะหยิบใช้อะไร ไม่ว่าจะเป็นของที่ใช้เป็นประจำ
หรือไม่ค่อยได้ ใช้ จะสามารถหยิบได้ภายในเวลาไม่ถึงนาที ซึ่งต่างจาก
ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการจัดระเบียบ จะหยิบของสักอย่างมาใช้ได้เร็วเพราะ
คุ้นว่าวางไว้ที่ไหน แต่บางอย่างเพราะไม่ค่อยได้ใช้ จะหาเท่าไรก็หาไม่เจอ
พูดง่ายๆ ว่า การทำ 5 ส. คือเปลี่ยนจาก “คุ้น ว่าเก็บไว้ตรงนี้” เป็น
“แน่ใจว่าเก็บไว้ตรงนี้” เปลี่ยนจากคนที่ทำอะไรโดยอาศัยความเคยชิน
แต่เพียงอย่างเดียว เป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆ ด้วยความมั่นใจ เพราะมีพื้นฐาน
ความชัดเจนรองรับอยู่
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อมา คือแม้พนักงานเต็มใจหรือพร้อมที่จะทำ
5 ส. แต่กลับลงมือทำกันอย่างผิดทาง กล่าวคือ การทำ 5 ส. ที่ถูกต้องนั้น
จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ การที่หน่วยงานอ้างว่าทำ 5 ส. ไม่ได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การทำ 5 ส. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กร
ต้องกำหนดมาตรฐานในการทำ 5 ส. ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
แนวทางที่มาจากส่วนกลางนั้น แต่ละหน่วยงานต้องนำไปประยุกต์ใช้กับ
ลักษณะของหน่วยงานของตัวเอง อาทิ จะแบ่งพื้นที่กันอย่างไร จะวางอะไร
ไว้ที่ไหนบ้าง จำนวนเท่าไร จัดเรียงแบบไหน ฯลฯ โดยเฉพาะต้องกำหนด
แนวทางการทำ 3 ส. แรกให้เห็นรูปธรรมมากที่สุด ตั้งแต่กำหนดว่าบนโต๊ะ
ควรจะมีอะไรอยู่บ้าง มากน้อยแค่ไหน ซึ่งต้องไม่เกิน 25% ของพื้นที่โต๊ะ
ในลิ้นชักต้องมีดินสอหรือปากกาจำนวนกี่แท่ง ซึ่งแล้วแต่ความจำเป็นของ
ลักษณะงาน
อีกประการทีต่ อ้ งระวังและต้องสร้างความเข้าใจ คือพวกพนักงานที่ “ขีเ้ กียจ”
ไม่อยากมานั่งสะสาง พวกนี้จะใช้วิธีทิ้งหมดทุกอย่าง เพื่อให้เสร็จเร็ว ของที่
ใช้หรือของที่จำเป็นจะถูกโยนลงถังโดยไม่รู้ตัว ตรงนี้จึงต้องกำชับว่า การทำ
5 ส. คือการคัดการแยกหาของที่จำเป็นกับไม่จำเป็น ถ้าคุณทิ้งโดยไม่คิด
ผลเสียจะตามมาภายหลัง
หากทุกคนเข้าใจการทำ 5 ส. ไปในทิศทางเดียวกันแล้ว การทีจ่ ะให้ 5 ส.
เป็นแนวทางพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรก็ไม่ใช่เรื่องยาก และจะเกิดผลดี
ตามมาอย่างมากมาย 5 ส. จึงไม่ใช่การพัฒนาโต๊ะหรือห้องทำงานของพนักงาน
แต่เป็นการพัฒนาตัวพนักงาน ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะกล่าวว่า การทำ 5 ส
คือแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแนวทางหนึ่ง และนำไปสู่แนวทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรอื่นๆ ขององค์กรด้วยเช่นกัน
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Question
& Answer

ปตท. รับค่าเช่าท่อเหมาะสม
และเป็นธรรม ทั้งต่อผู้ถือหุ้น
และผู้บริโภค

ก่อนทีจ่ ะเริม่ เนือ้ หาใน Gas Line ฉบับนี้ ขอแก้ไขข้อมูลทีพ่ มิ พ์ผดิ จากฉบับที่
68 (กรกฎาคม - กันยายน 2550) ก่อนดังนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 1800 5566
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่
แก้ไขเป็น 1800-555-666 (โทรจากโทรศัพท์พื้นฐาน และมือถือ) และ 1401บริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท ปตท.
555-666 (โทรจากโทรศัพท์มือถือ) ซึ่งทั้งสองหมายเลขผู้โทร ไม่ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นหมายเลขที่มีผู้รับสายตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ที่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการกำหนดค่าเช่าท่อส่งก๊าซฯ ในส่วนที่ ปตท.
หน่วยงาน Gas Control ศูนย์ปฏิบตั กิ ารชลบุรี นอกจากนีห้ ากลูกค้ามีขอ้ ร้องเรียน โอนให้ กระทรวงการคลั ง ตามคำพิ พ ากษาของศาลปกครองสู ง สุ ด ซึ่ ง
สามารถแจ้งผ่าน Gas Control ได้ตลอดเวลา
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และ ปตท. ได้พิจารณาสรุปร่วมกันใน
Q ต้องการติดต่อเพื่อเยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซ (Gas Control) อัตราขั้นบันไดที่เริ่มตั้งแต่ 5 - 36% หรือ 180 - 550 ล้านบาทต่อปี ว่าเป็น
ติดต่อได้ที่ไหน และสำนักงานตั้งอยู่ที่ไหน
สัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งสำหรับกระทรวงการคลัง ปตท. ผู้ถือหุ้น
A สามารถแจ้งความจำนงมาที่ คุณพิทักษ์ จรรยพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายควบคุม และผู้บริโภค เนื่องจาก ปตท.จะโอนเฉพาะทรัพย์สินซึ่งรวมถึงท่อส่งก๊าซฯ
กิจการและบริการเทคนิค ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ให้กับกระทรวงการคลังตามคำพิพากษา โดยภาระหนี้สินคงค้างที่เกิดจากการ
59 หมู่ 8 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
หรือโทร 0-2537-2000, 0-3827-4390 ต่อ 5073 หรือ 5094 หรือติดต่อ สร้างท่อดังกล่าวยังคงอยู่ที่ ปตท. นอกจากนี้ ในส่วนของค่าเช่าท่อส่งก๊าซฯ
ผ่าน Email ที่ pitak.j@pttplc.com และ surapol.k@pttplc.com
ที่ ปตท.ต้องจ่ายให้กับกระทรวงการคลังนั้น ปตท.ก็จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามทางเทคนิค และบางคำถามได้มาจากผลการสำรวจ ดังกล่าว โดยไม่ได้ผลักภาระไปให้กับประชาชน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าท่อก๊าซฯ
ดังกล่าวจะใช้คำนวณค่าเช่าย้อนหลังนับจากวัน แปลงสภาพ ปตท. เมื่อ 1
ความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2007
ตุลาคม 2544 จนถึงปัจจุบนั ซึง่ จากตัวเลขเบือ้ งต้นของ ปตท. จะได้ค่าเช่า
Q ทำไมฝุ่นผงที่พบในท่อส่งก๊าซฯ ยังไม่หมดซักที ทั้งๆ ที่ ใช้ท่อมานาน
รวมดอกเบี้ยย้อนหลัง 7.5% คิดเป็นเงินประมาณ 1,520 ล้านบาท โดยการ
หลายสิบปีแล้ว
A ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนว่า ฝุ่นผงที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสนิมเหล็ก จ่ายเงินงวดแรกจะทำได้หลังจากที่กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และ
Fe2O3 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวางท่อส่งก๊าซฯ โดยปฏิกิริยาระหว่างเหล็ก ปตท. ได้ลงนามในสัญญาร่วมกันและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ความชื้น และอากาศในช่วงระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเรียกว่าเกิดการ ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สำหรับมูลค่ารวมสัญญาเช่า 30 ปี จะอยูร่ ะหว่าง
กัดกร่อน (corrosion) โดยนิยามหมายถึงการที่ โลหะทำปฏิกิริยากับ 5,400 - 16,500 ล้ า นบาท ขึ้ น อยู่ กับรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปี
บรรยากาศแวดล้อมทำให้สูญเสียเนื้อของโลหะไปเป็นบางส่วน เนื้อโลหะ
ที่สูญเสียไปอาจเกิดเป็นสารประกอบใหม่ที่เรียกรวมๆ ว่า corrosion ซึง่ ปตท. จะหารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครัง้ ว่าจะต้องขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นหรือไม่
product ซึ่งมีเสถียรภาพดีกว่าโลหะในบรรยากาศนั้น
Q แล้วปริมาณของสนิมเหล็กจะมีปริมาณมากเท่าไร
สำหรับรายละเอียดอัตราค่าเช่าในลักษณะขั้นบันไดจะเป็นดังนี้
A เนื่องจากความหนาของสนิมเหล็ก มีความหนาน้อยมาก เรามักจะใช้

หน่วยความหนาของสนิมเหล็กเป็น mil เช่น ความหนา 0.1 mil = 0.1/
1000 นิ้ว เป็นต้น ตัวอย่างการคำนวณปริมาณสนิมเหล็ก คำนวณดังนี้
(รัศมีของท่อ, r = 6 นิ้ว, ความยาวท่อ. l=100 กม., ความหนาสนิม
เหล็ก, h = 0.01 mil, ความหนาแน่นสนิมเหล็ก, d = 5.12 ตัน/ลบ.ม.)
จากสูตร ปริมาตรสนิมเหล็ก =
2¶rhl = 2 x 3.14 x (6 x .0254) x ((0.01/1000) x .0254) x (100x1000)
		 = 0.0243 ลบ.ม.
น้ำหนักสนิมเหล็ก = ความหนาแน่นของสนิมเหล็ก x ปริมาตรสนิมเหล็ก
				
= (5.12 ตัน/ลบ.ม. ) x 0.0243 ลบ.ม.
				
= 0.124 ตัน = 124 กิโลกรัม

Q แล้ว ปตท. มีวิธีการกำจัดฝุ่นผงดังกล่าวอย่างไร
A วิธีการกำจัดฝุ่นผงไม่ให้ไปถึงลูกค้า ปตท. ได้ติดตั้ง Filter เพื่อดัก Solid

Particle ในก๊าซฯ ออกไป ก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้า

ช่วงรายได้ (ล้านบาท)
0 - 3,600
รายได้ส่วนเพิ่มในช่วง 3,601 - 3,700
รายได้ส่วนเพิ่มในช่วง 3,701 - 3,900
รายได้ส่วนเพิ่มในช่วง 3,901 - 4,100 
รายได้ส่วนเพิ่มในช่วง 4,101 - 4,300
รายได้ส่วนเพิ่มในช่วง 4,301 - 4,500
รายได้ส่วนเพิ่มในช่วง 4,501 - 5,000

อัตราค่าเช่า
5%
10%
15%
20%
25%
30%
36%

ทัง้ นี้ คิดเป็นค่าเช่าต่อปีตำ่ สุด 180 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 550 ล้านบาท

