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ก๊าซไลน์ ไตรมาสสุดท้ายของปี 2550

พร้อมกับการกลับมาดำรง
ตำแหน่ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริ ษั ท
ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่งของคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ซึ่งใน
4 ปี ต่อจากนี้ (พ.ศ.2550 - 2554) กับการสานต่อภารกิจที่ท้าทาย เพื่อนำ
กลุม่ ปตท. ไปสูเ่ ป้าหมายบริษทั ไทยข้ามชาติ (Thai Premier Multinational
Company) เพือ่ นำพาบริษทั พลังงานแห่งชาติของคนไทยก้าวไปอย่างเป็นที่
ยอมรับบนเวทีโลก	
นับจากที่ ปตท. ได้ก้าวเข้ามาเป็นบริษัทมหาชน ได้เกิดการพัฒนาทั้ง
ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพการให้บริการ โดยทาง ปตท. ได้
เปิดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพด้วยการจัดอบรม จัดประชุมเชิง
วิชาการ และจัดโครงการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ๆ หรือที่เรียกกันว่า Knowledge Sharing ซึ่งเมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ สำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ
ปตท. ได้จัดงานประชุมเชิงวิชาการครั้งที่ 3 (3rd PTT Gas Technical
Forum 2007) โดยในงานได้นำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งเทคโนโลยีบางส่วนได้นำเสนอในก๊าซไลน์ฉบับนี้อาทิ การใช้
GIS (Geographic Information System) เพื่อช่วยในการ จัดเก็บ แก้ไข
จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และข้อมูลเชิง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งได้นำเสนอในคอลัมน์ตลาดผลิตภัณฑ์ Gas Rotary Meter
ใน Gas Technology CSR (Corporate Social Responsibility) ใน
มวลชนสัมพันธ์ และในถามมา - ตอบไปฉบับนีข้ อชีแ้ จงในกรณีคำพิพากษา
ของศาลและการโอนทรัพย์สินบางส่วนของ ปตท. ให้กับกระทรวงการคลัง
เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ตามความเป็นจริง และไม่เกิดความ
สับสนแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป
ในวาระขึ้นปีใหม่ 2551 นี้ ก๊าซไลน์ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบ
ความสุข ความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ปราศจาก ทุกข์ โศก โรค ภัย แล้วพบ
กันใหม่ฉบับหน้าปี 2551 สวัสดีปีใหม่ค่ะ

วัตถุประสงค์ จุลสาร “ก๊าซไลน์” เปน็ สิง่ พิมพ์ทจี่ ดั ทำขึน้ โดย ฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าและกลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิตและก๊าธรรมชาติในทุกๆ ด้าน
2. เผยแพร่ข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติและสาระที่เป็นประโยชน์รวม
ถึงข่าวสารในแวดวงก๊าซธรรมชาติและลูกค้าก๊าซฯ
3. เป็นศูนย์กลางให้กับลูกค้าก๊าซฯ และบุคคลทั่วไปในการแลกเปลี่ยนปัญหา ความคิด
เห็นหรือให้คำแนะนำแก่กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ
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บ ริ ก ารลู ก ค้ า
ส าระน่ า รู้
ต ลาดค้ า ส่ ง ก๊ า ซฯ
ต ลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์
ม วลชนสั ม พั น ธ์
GAS Technology
ICT Tips
มุ ม สุ ข ภาพ
QSHE
ถ ามมา-ตอบไป
เมื่ อ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2550 ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการบริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) มีมติเป็น
เอกฉั น ท์ เ ห็ น ชอบให้ น ายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พั น ธ์
ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ปตท. อีกหนึ่งวาระ เป็นเวลา 4 ปี
นั บ จากปี 2550 - 2554 โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 10
กันยายน 2550 เป็นต้นไป หลังจากที่ได้ครบวาระและ
พ้นจากตำแหน่งในวันที่ 10 สิงหาคม 2550

จุลสาร ก๊าซไลน์ ที่ปรึกษา นายนพดล ปิ่นสุภา ผู้จัดการฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ, นายภาณุ สุทธิรัตน์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ, นายปรีชา แก้วพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ก๊าซธรรมชาติ, นายนริศ เปลี่ยนทรงดี ผู้จัดการส่วนพัฒนาและขายก๊าซอุตสาหกรรม, นางสุณี อารีกุล ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ,นายบุญเลิศ พิกุลน้อย ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโครงการ, นายธนรักษ์ วาสนะสุขะ รักษาการ
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
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4. From Waste to Energy โดยนาย
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซ
ดำรัส ทองดี ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจไฟฟ้า
ธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประชุมทางวิชาการ
และพลังงานร่วม และนางสาวอรุณวรรณ
ครั้งที่ 3 (3rd PTT Gas Technical Forum 2007) ณ ห้อง Auditorium
ปัญญาภรณ์ พนักงานวิเคราะห์และวางแผน
ชัน้ 2 และจัดนิทรรศการบริเวณทางเดินชัน้ 1 และชัน้ 2 อาคารสำนักงานใหญ่
อาวุโส ฝ่ายธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานร่วม
ปตท. ในหัวข้อ “Expanding Opportunities, Enhancing Capabilities”
5. Driving NGV Expansion through
ซึ่งมีการจัดติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม
a Prospective LNG Initiative โดยนาย
สนับสนุนให้พนักงานเกิดการสร้างสรรค์ การปรับปรุงการทำงาน มีการนำ
วิทวัช ประสิทธิ์สม วิศวกรฝ่ายกลยุทธ์
เสนอความรู้และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
และพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์สายงาน
ทำงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งการ
ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และนาย
เรียนรู้ (Learning Organization) ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ปิ ติ พ งศ์ เย็ น จิ ต ต์ วิ ศ วกรสั ง กั ด ผู้ ช่ ว ย
ทั้งพนักงานปตท. บริษัทในเครือ ภาครัฐ บริษัทของลูกค้า และคณะ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กา๊ ซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
วิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
6. Field Bus Technology and its Applications in P\L Transmission
หัวข้อการบรรยาย “Expanding Opportunities, Systems
โดยนายอนุรักษ์ ธนะโสธร ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุงระบบท่อส่ง
Enhancing Capabilities”และผูบ้ รรยายประกอบด้วย ก๊าซฯ ฝ่ายควบคุมกิจการและบริการเทคนิคระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
7. Noise Reduction at Ratchaburi Metering & Regulating Stations
1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดย ดร. จิตรพงษ์ โดยนายอิสรัฐ เวียงอำพล ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 ฝ่ายปฏิบัติการ
กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ธรรมชาติ
8. Supersonic Separator Technology Application โดยนายธนวัฒน์
2. Sustainability and ‘Green’ Construction โดย MS.THASSANEE อุตตมะรูป วิศวกรฝ่ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต
WANDERLEY-WANICK The Honorary Thai Consul General in Brazil,
9. Low Temperature Energy Recovery โดยนายศุภชัย ลออรัตนศักดิ์
Chairman of the Board-Green Building Council (Brazil)
วิศวกรฝ่ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต
3. Project Management โดยนายฐิติ ทองเย็น Project Team Leader,
10. Co2 Utilization โดยนางสาวภัทร์นญี า กีรติไพบูลย์ วิศวกรฝ่ายบริหาร
project Section, S1 Construction Projects บริษัท ปตท. สผ. จำกัด เทคนิคและแผนการผลิ
ต
(มหาชน) และนายสุรชัย เหล่าพูลสุข วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมก๊าซธรรมชาติ
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ก๊าซไลน์ในฉบับที่ 62 - 63 ประจำปี 2549 ได้ลงบทความเกี่ยวกับ
City Gas ในประเทศไทยไปแล้ว ในฉบับนี้ขอกล่าวถึง City Gas ใน
ประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ประเทศที่ เ ป็ น ต้ น แบบของการใช้ ก๊ า ซ
ธรรมชาติในรูปแบบ City Gas โดยเริม่ ทำธุรกิจ City Gas ตัง้ แต่ปี 2415
ด้วยการนำก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG - Liquefied Natural Gas) เข้ามา
ใช้จนเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกและมีโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซฯ กว่า
228,000 กิโลเมตร สามารถนำก๊าซฯ มาใช้ครอบคลุมในทุกกลุ่มธุรกิจ
และครัวเรือน
		

กราฟแสดงประเทศที่มีการนำเข้า LNG จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีการนำเข้า LNG คิดเป็น 40% ของโลก

Sale volume by sector (billion cubic meter)

จากรูปแสดงให้เห็นว่า ประเทศญีป่ นุ่ มีการใช้กา๊ ซธรรมชาติรวมปีละ
33.8 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีการใช้ City Gas ในประเทศ
ญี่ปุ่นถึง 43% (ครัวเรือน 29% และภาคพาณิชย์ 14%) คิดเป็นยอด
การใช้กา๊ ซธรรมชาติสำหรับ City Gas 14.6 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร

สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน และภาคพาณิชย์ในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาตลอด
29 ปี โดยมีจำนวนลูกค้ากว่า 28 ล้านรายในปี 2006

สำหรับ City Gas ในประเทศไทยนั้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้
ทำการศึกษารูปแบบและการวางระบบโครงการ City Gas ของ OSAKA
GAS ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศ
ญี่ปุ่น โดยในช่วงภาวะน้ำมันแพง ปตท. ได้หาช่องทางลดต้นทุนด้วยการ
ส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติไปใช้ทำความเย็นและทำ
น้ำร้อน ซึ่งเหมาะกับอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
โรงแรม และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ในเขตกรุงเทพฯ มีการใช้ก๊าซหุงต้ม
ประมาณ 1.06 ล้านตัน/ปี น้ำมันเตา 1.48 ล้านตัน/ปี และดีเซล 5.9 ล้าน
ตัน/ปี หากภาคธุรกิจต่างๆ หันหาใช้พลังงานผ่านโครงข่าย City Gas จะช่วย
ลดภาระด้านต้นทุนได้ ดังนั้น ปตท. มีแผนลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติรองรับ
ความต้องการใช้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบท่อก๊าซฯ LNG Terminal
สถานีเอ็นจีวี ในระยะเวลา 5 ปี (2551-2555) ประมาณ 2 แสนล้านบาทโดย
นำร่องในช่วงแรก 1 - 2 ปีข้างหน้า ปตท. จะวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ในเขตธุ ร กิ จ และชุ ม ชน 2 เส้ น ทาง คื อ เส้ น ทางตามแนวทางรถไฟฟ้ า
สุวรรณภูมิ - พญาไท ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และระบบขนส่ง
สำหรับเส้นที่ 2 คือ เป็นการวางระบบท่อจากเส้นทางรังสิต - พญาไท

เริ่มจากรังสิต ผ่านดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต วิ่งตามแนวขนานรถไฟเข้าสู่
พญาไท เพื่อบรรจบกับเส้นที่ 1 โดยเส้นทางกล่าวจะรองรับโครงการศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ Energy complex และภาคอุตสาหกรรมใกล้เคียง
ส่วนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จาก City Gas 2 เส้นทาง แบ่งเป็น 4 เขต
เศรษฐกิจสำคัญ คือ
• เขตที่ 1 ถนนพญาไท - เพชรบุรี ตามแนวเขตปทุมวัน แยกราชประสงค์
โรงแรมปาร์คนายเลิศ ถนนพระราม 3
• เขตที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก - อโศก - รางรถไฟ ถนนวิทยุ - รัชดาภิเษก
• เขตที่ 3 ถนนวิภาวดี - ถนนรัชดาภิเษก เขตพญาไท - อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
• เขตที่ 4 ถนนรัชดาภิเษก - สุขมุ วิท รามอินทรา อาจณรงค์ - แอร์พอร์ตลิง้
ถนนสุขมุ วิท

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

แนะนำลูกค้าก๊าซฯ (อุตสาหกรรม)

ช่วงกลางปี 2550 ฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติมีลูกค้ารายใหม่ที่เริ่มใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
โดยในฉบับนี้ขอแนะนำลูกค้า 6 รายด้วยกันดังนี้

บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด

ที่ตั้งโรงงาน
ผลิตภัณฑ์

5/2 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
Melamine Compound

บริษัท สยามโกชิ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน
ผลิตภัณฑ์
เริ่มใช้ก๊าซ

เลขที่ 60 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ชิ้นส่วนรถยนต์
10 สิงหาคม 2550

บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด

ทีต่ งั้ โรงงาน
ผลิตภัณฑ์

3 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
Lactic Acid, Sodium Lactate, Potassium Lactate

4
5

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

ทีต่ งั้ โรงงาน
ผลิตภัณฑ์
เริ่มใช้ก๊าซ

เลขที่ 2/9 หมูท่ ี่ 4 ตำบลหนองนาค
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
นมพร้อมดื่ม โยเกิร์ต
1 ตุลาคม 2550

บริษัท มิตร สตีล จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน
ผลิตภัณฑ์

114/40 หมู่ 10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ท่อเหล็ก

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งโรงงาน
ผลิตภัณฑ์
เริ่มใช้ก๊าซ

49/40 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
เครื่องปรับอากาศ
5 ตุลาคม 2550

ก๊ า ซ ไ ล น์ G a s l i n e
ยุพดี ดวงสวัสดิ์
ส่วนควบคุมการส่งก๊าซ

การควบคุ ม

ระบบท่อส่งก๊าซฯ
(Gas Pipeline
Control)

ในปัจจุบันโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ของปตท. มีทั้งในส่วนของระบบท่อในทะเลและ
ระบบท่อบนบก ระบบท่อในทะเลฝัง่ อ่าวไทยมี 4 ท่อ
หลักด้วยกัน คือ ท่อขนาด 34” 36” 42” จ่ายก๊าซฯ
มายังจังหวัดระยอง และท่อขนาด 24” จ่ายก๊าซฯ
ไปยังขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาวของ
ท่อในทะเลรวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,800 กิโลเมตร
กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก 300 กิโลเมตร
เป็นท่อขนาด 42” รับก๊าซฯจาก JDA-A18 มายัง
PRP (PTT Riser Platform) ระบบท่อบนบกแบ่ง
เป็นท่อบนฝั่งตะวันออกและท่อบนบกฝั่งตะวันตก
โดยท่อบนบกฝั่งตะวันออกมี 3 ท่อหลัก ด้วยกัน
คือ ท่อขนาด 28” 36” 42” ส่วนท่อฝั่งตะวันตกมี
ท่อเดียวจากบ้านอีต่อง(หมู่บ้านชายแดนไทยและ
พม่า) มาสิ้นสุดที่ โรงไฟฟ้าวังน้อยและโรงไฟฟ้า
พระนครใต้ ขนาด 42” และ 30” ความยาวของ
ท่อบนบกรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,200 กิโลเมตร
ความยาวของท่ อ ทั้ ง หมดรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ
3,000 กิโลเมตร และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก
ประมาณ 300 กิโลเมตร
การบำรุ ง รั ก ษาระบบท่ อ และการดู แ ลลู ก ค้ า
ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ นั้ น ได้ แ บ่ ง หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ออกเป็นเขตปฏิบัติการดังนี้ เขต 1 : จังหวัดชลบุรี
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เขต 2 : อยุธยา สระบุรี
ปทุมธานี เขต 3 : ระยอง เขต 4 : ขอนแก่น
เขต 5 : กาญจนบุรี ราชบุรีและนครปฐม เขต 6 :
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และเขตปฏิบตั กิ ารระบบท่อ
ในทะเล ดูแลท่อในทะเลทั้งหมด

การควบคุมการรับจ่ายก๊าซฯ โดยใช้ระบบ SCADA Online มีห้องควบคุมการส่งก๊าซฯ อยู่ที่ศูนย์
ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซฯ จ.ชลบุรี หรือที่เรียกว่า Gas Control พนักงานทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
หน้าที่หลักของ Gas Control คือ ควบคุมปริมาณการจ่ายก๊าซฯ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ควบคุมคุณภาพก๊าซฯ ให้เป็นไปตามสัญญา และเป็นศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นชั่วคราว
การควบคุมปริมาณการส่งก๊าซฯ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละวัน ทั้งในส่วนของ
โรงแยกก๊าซฯ EGAT IPP SPP และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการรับก๊าซฯ จากผู้ผลิตให้ได้ตาม
ความต้องการใช้ของลูกค้าทั้งหมด ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการรับจ่ายก๊าซฯ ล่วงหน้าเป็นอย่างดี
เนื่องจากระยะเวลาที่ก๊าซฯเดินทางจากแท่นผลิตมาถึงลูกค้าจะใช้เวลาประมาณ 1 วัน ดังนั้นจึงเป็นการ
รับก๊าซฯ จากผู้ผลิตในวันนี้เพื่อจ่ายก๊าซฯ ให้ลูกค้าในวันรุ่งขึ้น ในกรณีที่ลูกค้าใช้ก๊าซฯ น้อยหรือมากเกิน
กว่าแผนจะส่งผลกระทบทำให้ความดันในระบบท่อสูงหรือต่ำจนเกินไป ดังนั้นทาง Gas Control จะต้อง
ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ EGAT (NCC : ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังแห่งชาติ) เพื่อควบคุม
การใช้ก๊าซฯ ให้เป็นไปตามแผนมากที่สุด เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้ก๊าซฯ ในปริมาณมากที่สุดคือ
โรงไฟฟ้าของ EGAT
การควบคุมคุณภาพก๊าซฯ ให้เป็นไปตามสัญญา เริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพก๊าซฯ ที่รับจากผู้ผลิต
พิจารณาตัดก๊าซฯ จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพไม่ตรงตามสัญญา สำหรับคุณภาพก๊าซฯ ที่ต้องควบคุมเพื่อส่ง
ให้ลูกค้า มี Heating Value, Wobbe Index, ปริมาณ CO2, H2O, H2S, Hg รวมไปถึงค่าความดัน
อุณหภูมิ และ Dew Point ในกรณีที่มีก๊าซฯ Offspec เข้ามาในระบบท่อ ทาง Gas Control จะสามารถดู
ค่าได้จาก SCADA เนื่องจากที่หน้าโรงไฟฟ้า EGAT และบางจุดของระบบท่อจะมี Gas Composition
Online แจ้งลูกค้าล่วงหน้าเร็วที่สุดก่อนถึงเวลาคาดการณ์ที่ก๊าซฯ Offspec จะเดินทางมาถึงยังลูกค้า
เพื่อให้มีเวลาการเตรียมพร้อมปรับกระบวนการผลิต
การจัดตั้งศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ท่อรั่ว ทาง Gas
Control จะสามารถดูได้จากระบบ SCADA โดยสังเกตจากค่าความดันจะลดลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะ
ทำการติดต่อกับหน้างานและตรวจสอบเหตุการณ์ในเบื้องต้น หากพบว่าท่อรั่วจริงสามารถสั่งปิด Valve
ได้โดยตรงจากระบบ SCADA จากนั้นจึงแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมแซม
ท่อต่อไป พิจารณาผลกระทบการจ่ายก๊าซฯ ของลูกค้าแต่ละรายวางแผนการจัดสรรปริมาณการจ่าย
ก๊าซฯ ประสานงานหน่วยงานน้ำมันเพื่อเตรียมพร้อมเชื้อเพลิงทดแทน ทั้งนี้การเตรียมพร้อมเหตุฉุกเฉิน
นั้นทาง Gas Control ได้มีการวางแผนเบื้องต้นไว้แล้ว หากเกิดท่อรั่วขึ้นบริเวณท่อช่วงต่างๆ จะต้องทำ
อย่างไรบ้าง การจัดสรรก๊าซฯ ให้ลูกค้าแต่ละรายมีการวางแผนไว้ตามคู่มือแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณี
ระบบผลิตหรือระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขัดข้องที่จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทัง้ นีย้ งั มีการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับเขตปฏิบตั กิ ารต่างๆ ปีละ 1 ครัง้ ต่อเขตปฏิบตั กิ าร

บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า

1-2
งานแถลงข่าวการจัดฝึกซ้อม
แผนป้องกันภัย

2

3-5
ฝึกซ้อมดับเพลิงภาคปฏิบัติในพื้นที่
จริงร่วมกับหน่วยงานราชการ

1
3

4

ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของ
ก๊าซธรรมชาติบริเวณอำเภอบ้างบึง จ.ชลบุรี
5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดงาน
แถลงข่าวการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชลบุรี ด้านการระงับอุบตั ภิ ยั จากสารเคมี
และวัตถุอนั ตราย โดยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม เดอะไทด์
รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยมีกำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2550
ซึ่งได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงภาคปฏิบัติ ในพื้นที่จริงร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เนื่ อ งจากต้ อ งการสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ประชาชน และแสดงความพร้ อ มของบุ ค ลากรและ
หน่วยงานในการเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
การซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าว มีการจำลองสถานการณ์การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ โดยสมมติ
ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุงงานโครงการวางท่อน้ำดิบเข้าเขตนิคมอุตสาหกรรม ณ
บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สี่แยก M16 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

งานขายสินค้าราคาพิเศษ ประจำปี 2550

เมื่อวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานขายสินค้าราคาพิเศษให้กับ
พนักงาน ปตท. และบริษัทในเครือ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยในงานได้
เชิญลูกค้าก๊าซฯ กลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เองร่วมเปิดบู๊ทขายสินค้าราคาพิเศษด้วย ทั้งนี้มีพนักงานปตท.
พนักงานบริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกให้ความสนใจซื้อสินค้ากันอย่างคับคั่ง

6
7
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ก๊ า ซ ไ ล น์ G a s l i n e
ที่มา: กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น

?
สัญลักษณ์

เลือกภาชนะพลาสติกใส่อาหารอย่างไรให้ปลอดภัย??

ทุกวันนี้ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารมักทำจากพลาสติก เพราะราคาถูก น้ำหนักเบา เหนียว แข็งแรง ทั้งยังสามารถ
ขึ้นรูปทรงและใส่สีสันลวดลายได้ง่ายหลายรูปแบบ พลาสติกต่างชนิด ก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ดังนั้น ก่อนเลือกใช้
ภาชนะพลาสติกไปบรรจุอาหาร อย่าลืมสังเกต ตัวเลขในสัญลักษณ์สามเหลี่ยม Recycle บนบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ดี ว่าเป็น
พลาสติกชนิดใด เหมาะกับอาหารหรือการใช้งานหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

ชนิด

คุณสมบัติ

การใช้งาน

1

โพลีเอททีลนี เทเรฟทาเลต โปร่งใสคล้ายแก้ว เหนียว
ทนต่อสภาพต่างๆ ได้ดี
(Polyethylene
น้ำหนักเบา ทนต่ออุณหภูมิได้ นิยมผลิตเป็นขวดบรรจุ
Terephalate : PET / PETE) ไม่เกิน 70 - 100 °C
น้ำอัดลม น้ำดื่ม น้ำปลา
น้ำยาบ้วนปาก

2

โพลีเอททีลนี
ความหนาแน่นสูง
(High Density
Polyethylene : HDPE)

มีสีขุ่น กันน้ำและความชื้นได้ดี ผลิตเป็นลังบรรจุสินค้า
ทนการกัดกร่อนของสารเคมี ขวดนม น้ำยาซักผ้า
ทนอุณหภูมิได้ถึง 105 °C
เคมีภัณฑ์ฯ เพราะเหนียว
และทนต่อแรงอัดได้สูง

3

โพลีไวนิลคลอไรด์
(Polyvinyl Chloride :
PVC)

โปร่งใส กันอากาศและน้ำเข้า
ได้ดี น้ำหนักเบา ทนต่อ
สารเคมี และอุณหภูมิร้อน
เย็นไม่เกิน -20 - 80 °C

4

โพลีเอททีลีน
ความหนาแน่นต่ำ
(Low Density
Polyethylene : LDPE)

เหนียว ยืดหยุ่นสูง กันอากาศ ใช้ทำฟิล์มหดบรรจุอาหาร
และความชื้นได้ดี ทนต่อ
ถุงน้ำแข็ง ถุงใส่อาหาร
กรด/ด่าง ไม่มีพิษต่อร่างกาย แช่เย็น ซองบะหมี่สำเร็จรูป
ขวดน้ำเกลือ/ยาหยอดตา

โพลีโพรพิลีน
(Polypropylene : PP)

ใส เหนียว ยืดหยุ่นสูง
กันความชื้น ทนต่อสารเคมี
และอุณหภูมิร้อนเย็นได้ไม่เกิน
- 30 - 130 °C

เข้าไมโครเวฟได้ ใช้ผลิต
เป็นถุงพลาสติกร้อน/เย็น
ฟิล์มใสห่อหุ้มอาหารกัน
อากาศเข้า กล่องใส่อาหาร
ขวดน้ำ ถ้วยน้ำ

โพลีสไตรีน
(Polystyrene : PS)

ใส เปราะและแตกหักง่าย
ใส่สีและลวดลายได้ ไม่มีกลิ่น
ทนต่ออุณหภูมิได้ไม่เกิน
- 20 - 80 °C

ไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟ มัก
ใช้ผลิตภาชนะที่ใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง เช่น กล่องหรือถาดโฟม
ฝาถ้วยน้ำ ถ้วยไอศกรีม
ช้อน

พลาสติกประเภทอื่นๆ

เกิดจากการผสมของพลาสติก ทำบรรจุภัณฑ์ที่ทนต่อการ
ชนิดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ ต้มหรือกลัน่ ทนต่อการ
การใช้งาน
กระแทกสูง

5
6
7

ใช้ทำฟิล์มห่อหุ้มอาหาร
ถาดหรือกล่องบรรจุอาหาร
ขวดน้ำ

ภาพตัวอย่าง

ต ลาดค้าส่งก๊าซฯ
พริมรตา พงษ์ศิริแสง
ฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

งานสัมมนาทางเทคนิค
ของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า
ฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (ตสก.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาทางเทคนิคเรื่อง
“Effects from Gas Compositional Change on Operation and Emission” เพื่อลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า โดย
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือวันที่ 25 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ต สำหรับกลุ่มลูกค้าในจังหวัด
ชลบุรี - ระยอง และ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว สำหรับกลุ่ม
ลูกค้ากรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียง โดยการสัมมนาทางเทคนิคนี้ ฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติมีนโยบายจัด
เป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ รองรับการปรับปรุงคุณภาพก๊าซฯ
ในอนาคต
โดยในปีนี้ฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ได้รับเกียรติจากวิทยากร บริษัท Salgas Training and
Consultancy ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาของ ปตท. ในการจัดทำแผนรองรับการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติเพื่อลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า บรรยายเรื่อง
แผนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซฯ ฝั่งตะวันออก และวิทยากรจาก Wood Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้าน Gas Turbine Services บรรยายเรื่องผล
กระทบจากการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติต่อ Emission และเทคโนโลยีในการควบคุม Emission
ทัง้ นีค้ ณุ ภาพก๊าซธรรมชาติทจี่ า่ ยให้ลกู ค้าก๊าซฯฝัง่ ตะวันออกจะมีคา่ Standard Wobbe Index
สูงขึ้น ประมาณต้นปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
โดย ปตท.จะได้แจ้งให้ลูกค้าก๊าซธรรมชาติทราบเป็นระยะๆ เพื่อเตรียมอุปกรณ์ใช้ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ Gas Turbine, Boiler, Gas compressor, Gas
Heater, Gas engine เป็นต้น ให้พร้อมรองรับการปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติในอนาคตต่อไป กรณีลูกค้าก๊าซธรรมชาติจำเป็นต้องสั่งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ กรุณาติดต่อ ฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. โทรศัพท์ 0-2537-3276 เพื่อยืนยันองค์ประกอบก๊าซธรรมชาติอีกครั้ง

งานสัมมนาลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า
2

1
1-3
งานเลี้ยง ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
จ. ประจวบคีรีขันธ์

“Sparkling Happiness”

ฝ่ายตลาดค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (ตสก.) จัดงานสัมมนาลูกค้า “Sparkling
Happiness” วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2550 เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า
และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารระดับสูงของปตท. และผู้บริหาร
ของลูกค้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
(IPP, SPP), บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (NGD) และ
3
บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิตร
พงษ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ ให้เกียรติเป็น
ประธาน กล่าวเปิดงานเลี้ยงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
จ. ประจวบคีรีขันธ์ และมอบรางวัลให้กับลูกค้าผู้โชคดี
สำหรับงานกอล์ฟวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550
ณ สนามกอล์ฟอิมพีเรียล เลควิว แอนด์ กอล์ฟ
คลับ จ. เพชรบุรี ได้รับเกียรติจากคุณสมชาย
สินทราพรรณทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ ให้เกียรติมอบ
รางวัล และกล่าวขอบคุณลูกค้า

4

5

4-5
งานกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟอิมพีเรียล เลควิว
แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ. เพชรบุรี

8
9

ก๊ า ซ ไ ล น์ G a s l i n e

ต ลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์

ศรัณย์ พัฒนรัฐ
ส่วนบำรุงรักษาระบบท่อผลิตภัณฑ์

GIS

เครื่องมือในการจัดการเพื่อเพิ่มเสถียรภาพ
ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

กล่าวโดยสรุป ระบบ GIS ท่อผลิตภัณฑ์เป็นการรวมข้อมูล 3 ส่วนหลักๆ
นอกเหนื อ จากกระบวนการผลิ ต แล้ ว ระบบท่ อ ส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น
กระบวนการที่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของทางโรงแยกก๊ า ซฯ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง เข้าด้วยกัน ข้อมูลดังกล่าวได้แก่
ความสำคัญ และมอบหมายนโยบายโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงให้กับ
1. ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งแสดงสภาพภูมิประเทศ และสิ่งปลูกสร้างแนว
ระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมของกระบวนการ Pipeline
ที
ท
่
อ
่
ส่งวางผ่าน รวมถึงบริเวณใกล้เคียง
Integrity Management System : PLIMS ได้ตามแผนภาพ
2. Pipeline data ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ตำแหน่ ง พิ กั ด ของท่ อ , Pipeline
Pipeline Operating Set Point, อุปกรณ์ในระบบ โดยแบ่ง
Risk Based Integrity Management Process Specification,
จัดเก็บเป็นชั้นข้อมูล (Layer) ทำให้ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกชั้นข้อมูลเพื่อ
แสดงผลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
3. ผลการประเมินความสมบูรณ์ของท่อ (Pipeline Assessment) จาก
การทำ Inline Inspection (Run Intelligent PIG) และการทำ Direct
Assessment รวมถึงข้อมูลการทำ Preventive Maintenance ตรวจวัดการ
ทำงานของระบบ
นอกจากประโยชน์ ในด้านการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไป
แก้ไข/ปรับปรุง สภาพของท่อส่งก๊าซฯ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ระบบ GIS
ท่อผลิตภัณฑ์ ยังได้ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการจัดการข้อมูล เพื่อ
เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตัดสินใจระงับเหตุฉุกเฉิน ท่อผลิตภัณฑ์
ทำให้การระงับเหตุฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน และการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สอดคล้องตามหัวข้อ
10.3.3 “Improved Emergency Response” ของ API 1160
จากแผนภาพ ส่วนสำคัญของกระบวนการที่จะขาดไม่ ได้ คือ ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลจากการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของกระบวนการ
GIS (Geographic Information System) หรื อ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการจัดเก็บ แก้ไข
จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลของระบบท่อส่งก๊าซฯ และข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังเป็นระบบที่ใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรม
Gas & Product Transmission	
ทางส่ ว นบำรุ ง รั ก ษาระบบท่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฝ่ า ยโรงแยกก๊ า ซระยอง
ได้พิจารณาเลือกใช้ GIS เป็นเครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
เพือ่ นำไป แก้ไข/ปรับปรุง สภาพของท่อส่งก๊าซฯ และอุปกรณ์ในระบบให้มี
ความสมบูรณ์พร้อมสำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงใช้ในการพิจารณา
ทบทวน Inspection/Assessment และ Integrity Management Plan ตามที่
ระบุ ไ ว้ ตามมาตรฐาน API 1160 “Managing System Integrity for
Hazardous Liquid Pipelines” ต่อไป
รูปแสดงการใช้งานระบบ
ในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้าน
External Corrosionโดยอาศัย
ข้อมูล 3 ส่วนหลัก ในการ
วิเคราะห์

รูปแสดงการใช้งานระบบ
ในการค้นหาตำแหน่ง
ที่ได้รับแจ้งว่าเกิดท่อรั่ว
ทำให้ทีมระงับเหตุ
เข้าตรวจสอบพื้นที่และ
ประสานศูนย์ควบคุมฯ
เพื่อควบคุมสถานการณ์
ได้อย่างทันท่วงที

รูปแสดงการใช้งานระบบในการ
ค้นหาสถานที่สำคัญได้แก่วัด,
โรงเรียน ฯลฯ ภายในรัศมีที่
กำหนดจากบริเวณที่เกิดท่อรั่ว
เพื่อทางศูนย์ควบคุมฯ จะได้
ประสานแจ้งอพยพประชาชน
และปิดกั้นการจราจรต่อไป

จากตัวอย่างข้างต้น จึงถือได้ว่า GIS เป็น Tool ที่มีความสำคัญต่อ
กระบวนการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพในการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ม วลชนสัมพันธ์
เทวัญ พึ่งผล
ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
กับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

(CSR : Corporate Social Responsibility)

2

ก๊าซไลน์ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงความหมายของ CSR ไปแล้ว ในฉบับนี้จะขออธิบายถึงกระบวนการดำเนินงาน CSR ซึ่งเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบหนึ่งของส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

CSR พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับชุมชน
ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการดำเนินธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยเฉพาะการดำเนินงานกับชุมชน และสังคม ในการศึกษาและวางแนวท่อก๊าซธรรมชาติที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชน และสังคมทั้งทางตรง
และทางอ้อม
การพัฒนาตามแนวทาง CSR ของส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตามแนวท่อก๊าซธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ในรูปแบบของ
โครงการพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการศึกษา โดยคำนึงถึง “การมีส่วนร่วมระหว่าง ปตท.และชุมชน” ซึ่งทั้ง ปตท.และชุมชนจะต้องมีการร่วมมือกันตั้งแต่เริ่มต้นแนวคิดจนกระทั่งสิ้นสุด
การดำเนินงานที่เกิดเป็นรูปธรรมในที่สุด
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กระบวนการดำเนินงาน CSR
การดำเนินงาน CSR นั้น ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ อาจปรับรูปแบบไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ หรือความต้องการของชุมชน แต่หลักการ
ดำเนินงาน CSR โดยทั่วไปอาจสรุปได้ ดังนี้
งาน CSR เป็ น แนวทาง
ใหม่ขององค์กรธุรกิจต่างๆ ใน
ปัจจุบัน การดำเนินงาน CSR
ขององค์กรต่างๆ ไม่มีรูปแบบที่
แน่ น อนตายตั ว อาจมี แ นวทาง
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมี
หลักการเดียวกันก็ตาม อย่างไร
ก็ ต ามการดำเนิ น งาน CSR
เป็ น แนวทางที่ ต้ อ งมี ค วาม
ทุ่มเท กำหนดเป้าหมาย ระยะ
เวลาที่ ชั ด เจน แต่ สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ
ที่สุดคือ ความรับผิดชอบอย่าง
แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ธุ ร กิ จ นั้ น ต้ อ ง
มาจากตั ว องค์ กรเอง ซึ่ ง ส่ ว น
ปฏิ บั ติ ก ารมวลชนสั ม พั น ธ์ มี
ความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน
CSR ด้วยความมุ่งหวังให้ทุก
หน่วยในสังคมสามารถยืนหยัด
และพึ่ ง พาตนเองได้ โดยเป็ น
ส่ ว นช่ ว ยสร้ า งให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โต
เคียงคู่กับชุมชนที่เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน

ก๊ า ซ ไ ล น์ G a s l i n e

GAS Technology

คุณอนุรัตน์ ธนะโสธร
หน่วยวิศวกรรมระบบวัดและควบคุม

Gas Rotary Meter

จากฉบับทีแ่ ล้ว เราได้รจู้ กั อุปกรณ์มาตรวัดก๊าซฯ แบบ Gas Turbine Meter ซึง่ เป็นการวัดแบบ Inferential โดยใช้หลักการของความเร็วของก๊าซฯ (Gas Velocity) กันไปแล้ว
สำหรับฉบับนีเ้ รามาทำความรูจ้ กั กับมาตรวัดก๊าซฯ อีกชนิดหนึง่ ซึง่ ใช้หลักการแบบ Positive Displacement ในชือ่ ทีเ่ รียกกันในเชิงอุตสาหกรรมว่า Gas Rotary Meter

Gas Rotary Meter ทำงานอย่างไร

คุณสมบัติของ Gas Rotary Meter

หลักการทำงานของอุปกรณ์วัดปริมาณแบบ Positive Displacement จะ
ใช้หลักการแทนทีข่ องปริมาตรของก๊าซฯ ในส่วนทีเ่ ราทราบปริมาตรของมิเตอร์

หลักการทำงานในแบบ Positive Displacement โดยใช้ Rotary นี้ เริม่ ต้น
ได้ถกู ออกแบบให้ใช้งานกับปัม๊ น้ำ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1846 และถูกพัฒนาเรือ่ ยมาจนปี
ค.ศ. 1920 ก็ได้ถูกออกแบบให้มาใช้งานในรูปแบบมิเตอร์ที่ใช้กับก๊าซฯ หรือ
เมื่อประมาณ 85 ปีมาแล้ว
คุณสมบัตเิ ด่นประการหนึง่ ของ Gas Rotary Meter คือ ตัวมิเตอร์ชนิดนี้ ไม่ตอ้ งการ
การไหลของก๊าซทีร่ าบเรียบ (Laminar Flow Profile) ก่อนเข้ามิเตอร์ ซึง่ ถ้าเป็นมิเิ ตอร์
ชนิดอืน่ ๆ ถ้าขาดคุณสมบัตกิ ารไหลแบบนีจ้ ะทำให้การวัดผิดเพีย้ น
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของตัว Gas Rotary Meter จะขึน้ อยูก่ บั การผลิต
ของตัวมิเตอร์เอง โดยอ้างอิงตามช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างผนังของ Impeller กับผนัง
Cylinder ว่ามีกา๊ ซฯ ทีจ่ ะรัว่ ไหลผ่านไปได้แค่ไหน ซึง่ โดยทัว่ ๆ ไป Accuracy จะอยูท่ ี่
ประมาณ ±1.0%, ค่าการวัดซ้ำ (Repeatability) จะดีกว่า ±0.1% และช่วงการวัด
(Rangeability) ของ Gas Rotary Meter จะทำได้ทปี่ ระมาณ 100:1 (Qmax:Qmin)
สำหรับมาตรฐานทีร่ องรับการใช้งานในแง่ของการวัดซือ้ ขายก๊าซฯ ในส่วนของ
Rotary Meter จะมีกล่าวถึงใน Recommendations of the International Organization
of Legal Metrology (OIML) R6 และ R32 และการคำนวณปริมาณจาก Actual
Volume เป็น Standard Volume จะอาศัยสูตรคำนวณตามมาตรฐาน American Gas
Association (AGA) Report No.7 เช่นเดียวกับ Gas Turbine Meter

รูปที่ 1 ภาพและหน้าตัดของ Gas Rotary Meter

รูปที่ 2 Gas Rotary Meter Impeller

จากรูปที่ 1 และ 2 Gas Rotary Meter จะประกอบด้วย Impeller ที่คล้าย
กับเลข 8 จำนวน 2 ชุด ติดตั้งแนวตั้งฉากกัน 90 องศา หมุนในทิศทาง
ตรงกันข้ามเมื่อมีก๊าซฯ ไหลภายในตัว Cylinder ของตัวมิเตอร์ที่ทราบ
ปริมาตร โดยปริมาตรที่วัดได้จะอยู่ระหว่างผนังตัว Impeller กับผนังของ
Cylinder ซึ่งการหมุน 1 รอบของมิเตอร์จะเกิดปริมาตรแทนที่ 4 ครั้ง และ
จากรูปที่ 3 แสดงการทำงานของมิเตอร์ได้ดังนี้

ข้อจำกัดของ Gas Rotary Meter

ประการแรก การติดตั้ง Gas Rotary Meter นั้น ต้องระวังในส่วนของ
Piping Stress เนื่องจาก Accuracy ของมิเตอร์ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่
ก๊าซฯ จะไหลผ่านผนังระหว่าง Impeller กับ Cylinder ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
นั้น ถ้าเราติดตั้งมิเตอร์ไม่ดี ถูก Piping ดึงหรือดันทำให้มิเตอร์เสียรูปไป ก็จะ
ทำให้ Accuracy ของมิเตอร์เสียไป
ประการที่สอง ถ้าตัว Impeller ของมิเตอร์ติดขัด ไม่หมุนตามการไหล
ของก๊าซฯ ก็จะทำให้ไม่มีก๊าซไหลผ่านตัวมิเตอร์
ไปยังด้าน Downstream ซึ่งอาจจะทำให้ ไม่มี
ก๊าซฯ ไหลเข้าอุปกรณ์หรือโรงงาน ทำให้การ
จ่ายก๊าซฯ หยุดชงัก ดังนั้นในการออกแบบอาจ
จะต้องมีการติดตั้ง Bypass ให้กับมิเตอร์ เผื่อใช้
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
ในกรณีฉุกเฉิน
รูปที่ 3 แสดงการทำงานของ Gas Rotary Meter
ประการสุดท้าย ตามหลักการทำงานของ
Gas
Rotary Meter จะทำให้เกิด Pulsation ขึ้น
Position 1. เมื่อก๊าซฯ ไหลเข้าตัวมิิเตอร์ ทำให้ Impeller ตัวล่างจะหมุน
ที
่
ด
้
า
น
Downstream ของมิเตอร์ ซึ่งการแก้ไข
ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ก๊าซฯ เริ่มเข้าไปอยู่ระหว่างผนังของ Impeller
ในส่
ว
นนี
้ผู้ผลิตบางรายจะออกแบบให้มี Impeller รูปที่ 4. Gas Rotary Meter
และผนังของ Cylinder
2 ชั้นตามรูปที่ 4
ชนิด Duo Impeller ลด Pulsation
ที่เกิดจากมิเตอร์
Position 2. เมื่อ Impeller ตัวล่างอยู่ในแนวนอน ก๊าซฯ จะถูกขังเต็ม
กล่าวโดยสรุป Gas Rotary Meter เป็นทาง
พื้นที่ในช่องว่างระหว่างผนังของ Impeller และ Cylinder ในขณะเดียวกันจะ
มีก๊าซฯ เริ่มไหลเข้าไปในช่องว่างระหว่างผนังของ Impeller ตัวบน และ เลือกอีกทางหนึง่ สำหรับใช้เป็นมิเตอร์สำหรับการวัดปริมาณก๊าซฯ ถ้าต้องการ
Rangeability ทีก่ ว้างขึน้ กว่า Gas Turbine Meter แต่ผผู้ ลิตจะผลิตขนาดไม่
Cylinder
เกิน 6 นิว้ หรือสามารถวัดปริมาณก๊าซฯ ได้สงู สุดประมาณ 1000 m3/h ถ้าเรา
Position 3. เมื่อ Impeller หมุนต่อจากตำแหน่งแนวนอน จะทำให้ก๊าซฯ เปรียบเทียบ Gas Rotary Meter กับ Gas Turbine Meter ที่ใช้กนั แพร่หลาย
ไหลออกจากส่วนที่ถูกขังไปด้าน Downstream ของมิเตอร์
สำหรับ Custody Transfer นัน้ Gas Turbine Meter จะค่อนข้างได้เปรียบใน
Position 4. Impeller ตัวบน จะหมุนในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวบน ส่วนของ Accuracy ทีท่ ำได้ดกี ว่า Gas Rotary Meter ประมาณ 2 เท่า แต่ใน
ซึง่ เป็นทิศทางตามเข็มนาฬิกา ทำให้กา๊ ซฯ เข้าไปขังระหว่างผนังของ Impeller ส่วนของ Rangeability ตัว Gas Rotary Meter จะมีชว่ งการวัดทีก่ ว้างกว่า Gas
Turbine Meter ประมาณ 5 เท่า
กับ Cylinder และจะทำงานต่อไปเช่นเดียวกับตัวล่าง

I CT

Tips

ที่มา : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด

ICT TIPS ฉบับนี้ เอาใจผู้ที่ชอบหาข้อมูลทางเว็บไซต์ โดยนำเสนอเทคนิคการเก็บข้อมูลและนำข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ 2 เทคนิคด้วยกันดังนี้
เทคนิค Save หน้า Web Page ให้มีเพียง File เดียว

เวลาที่เราต้องการ Save หน้า Web Page เพื่อเก็บไว้ดูในคราวหลัง
ถ้าเป็นการ Save ปกติเราจะได้นามสกุล html และมีโฟลเดอร์ที่บรรจุ File
ภาพติดมาด้วย ยิ่งเรา Save หน้า Web Page มากขึ้นเรื่อยๆ File และ
Folder เหล่านี้จะดูเกะกะไม่เป็นระเบียบและแสดงผลช้า

วิธกี าร COPY เว็บ ต้องการเฉพาะเนือ้ หา ไม่ตอ้ งการรูปภาพ

วิธีแก้ปัญหานี้ง่ายมาก ลองทำตามดูค่ะ
1. ขัน้ ตอนแรกให้คณุ ลากเมาส์เพือ่ เลือกข้อมูลทีต่ อ้ งการ Copy จากหน้าเว็บ
จากนั้นกดปุ่ม Ctrl + C หรือคลิกขวาเลือกคำสั่ง Copy

ดังนั้นลองใช้เทคนิคนี้ Save File หน้า Web ดู คราวนี้ File ทั้งหมดจะ
ถูกรวมไว้เป็น File เดียวทำให้เป็นระเบียบกว่าเดิมเยอะ แถมยังเรียกขึ้นมา
แสดงผลได้รวดเร็วกว่าเดิมอีกด้วย
โดยมีวิธีดังนี้
1. เมือ่ พบหน้า Web ทีต่ อ้ งการ Save เก็บไว้ให้คลิก Menu file > Save As
2. จากนั้นเปิดโปรแกรม Word ขึ้นมา แล้วคลิกที่เมนู
Edit > Paste Special
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2. จะปรากฏหน้าต่าง Save Web Page ที่ช่อง Save as type ให้คลิก
เลือกคำสั่ง Web Archive, Single file (*.mht) แล้ว Save

3. เลือกออพชั่นการวางข้อมูลในหน้าเว็บเป็น
Unformatted Text : แล้วคลิก OK

3. เราก็จะสามารถ Save หน้า Web Page ให้มีเพียง File เดียวได้แล้ว
โดยไม่มี Folder รูปภาพมาให้เกะกะอีกต่อไป

4. จะได้ข้อความจากหน้าเว็บโดยไม่มีรูปภาพ

มุ ม สุ ข ภ า พ

ก๊ า ซ ไ ล น์ G a s l i n e
นพ.ปัญญา อัจฉริยวิธ
ผู้จัดการส่วนการแพทย์ ปตท.

ไอ…ให้ตรงจุด

แก้

การไอ เป็นปฏิกริ ยิ าตอบสนองโดยอัตโนมัตขิ องร่างกาย ทีส่ งั่ การผ่านศูนย์ควบคุมการไอในสมอง เมื่อ
มีสิ่งระคายเคืองไปกระตุ้นสัญญาณไอ ซึ่งมีอยู่ 3 แห่งในร่างกาย ได้แก่ จมูก ลำคอ และทรวงอก
การไอแบบมีเสมหะ เป็นกลไกของร่างกายที่พยายามกำจัดของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมที่สร้างความ
ระคายเคือง ซึ่งก็คือเสมหะ ให้ออกไปจากหลอดลม ส่วนการไอแห้งๆ เป็นอาการไอทีเ่ กิดจากหลอดลม
มีการอักเสบหรือระคายเคือง จึงกระตุ้นให้เกิดอาการไอโดยที่ไม่มีเสมหะ

สาเหตุของการไอ มีหลายประการ ได้แก่
1. สิง่ แวดล้อมและสารก่อความระคายเคือง เช่น ควันบุหรี่ ฝุน่ ละออง อากาศ
ทีร่ อ้ นหรือเย็นเกินไป ละอองสารเคมีในอากาศ
2. การสำลักหรืออุดกัน้ ทางเดินหลอดลม เช่น เสมหะในหลอดลม น้ำมูกทีไ่ หล
ลงหลอดลม อาหารหรือน้ำย่อยที่ไหลย้อนจากกระเพาะอาหารไปสูห่ ลอดลม
3. การติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ เช่น เป็นหวัด หลอดลมอักเสบ โพรง
ไซนัสอักเสบ เป็นต้น บางครัง้ การติดเชือ้ หายแล้วแต่อาการไอยังคงอยู่
4. โรคบางชนิด เช่น ภูมแิ พ้ หอบหืด ถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด ปอดบวม
วัณโรค ไอกรน
5. อาการข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคความดันสูงบางกลุม่
ยาสเตียรอยด์แบบพ่นจมูก
นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอนื่ ๆ ทีท่ ำให้เกิดอาการไอ แต่พบไม่บอ่ ย เช่น การสำลัก
สิง่ แปลกปลอมในหลอดลม โรคเนือ้ งอกในหลอดลมและพยาธิบางชนิด เป็นต้น

ลักษณะของการไอ บางครั้งก็ช่วยบอกสาเหตุได้ เช่น
1. ไอกลางคืนมากกว่ากลางวัน มักจะเป็นการติดเชื้อในทางเดินหายใจ
เนือ่ งจากจะมีนำ้ มูกไหลลงคอ ทำให้ระคายเคือง และกระตุน้ ให้เกิดอาการไอขึน้
2. ไอแบบเน้นหน้าอก พบในผูป้ ว่ ยโรคหอบหืด มักจะมีเสียงหายใจผิดปกติ
เช่น เสียงวีด้ ๆ ด้วย
3. ไอแบบมีเสมหะ ลักษณะของเสมหะจะช่วยในการวินจิ ฉัยโรคได้ เช่น ถ้า
เสมหะเป็นหนองมาก หรือมีสเี หลืองเขียว มักจะมีการติดเชือ้ ถ้าเสมหะเป็น
สีขาว มักเป็นอาการไอจากภูมแิ พ้หรือหอบหืด

การป้องกันและบำบัดอาการไอ
1. การรักษาด้วยตัวเอง ทำได้โดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคือง จะช่วยบรรเทาอาการลงได้ เช่น
		 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องที่มีอากาศร้อนหรือ
เย็นเกินไป
		 • นอนยกศีรษะสูงขึ้นประมาณ 6-8 นิ้ว เพื่อ
ป้องกันน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึน้ มา
ที่หลอดลม
		 • งดสูบบุหรี่
		 • หลี ก เลี่ ย งการอยู่ ใ นที่ ที่ มี การจราจรคั บ คั่ ง
หรือมลพิษทางอากาศ
		 • งดน้ำแข็งหรือน้ำเย็น แล้วหันมาดื่มน้ำอุ่น
		 • งดของทอด ของมัน
2. การรักษาด้วยยา เนือ่ งจากการไอเป็นอาการแสดงของโรคหลายโรคมาก
คงไม่มตี วั ยาตัวใดตัวหนึง่ ทีจ่ ะเหมาะสมกับการไอทุกประการ การเลือกใช้ยา
แก้ไอให้เหมาะกับโรค จึงเป็นสิง่ สำคัญ

ยาแก้ไอประเภทต่างๆ ได้แก่
• กลุม่ ยาละลายเสมหะ ช่วยให้เสมหะใสขึน้ และขับออกได้
ง่ายขึ้น ยากลุ่มนี้เหมาะสำหรับการไอแบบมีเสมหะ
นอกจากนี้ การดืม่ น้ำมากๆ ก็ชว่ ยละลายเสมหะได้เช่นกัน
• กลุ่มยาขับเสมหะ มักใช้ผสมอยู่ในยาแก้ไอชนิด
อืน่ ๆ ออกฤทธิก์ ระตุน้ การหลัง่ สารน้ำในทางเดินหายใจ
ทำให้ความหนืดของเสมหะลดลง และถูกขับออกไปได้
ง่ายขึน้ แต่อาจทำให้เกิดอาการปวดท้องและอาเจียนได้
• กลุม่ ยาระงับหรือกดอาการไอ ออกฤทธิ์โดยกด
ศูนย์ควบคุมการไอที่สมอง ทำให้หยุดไอหรือไอ
น้อยลง แต่ไม่ช่วยในการรักษาโรค ยาในกลุ่มนี้
บางตัวจัดเป็นวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาท และอาจ
ทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ผู้ป่วยที่ไอแบบมี
เสมหะไม่ควรใช้ยาประเภทนี้ เพราะถึงแม้จะทำให้ไอน้อยลง แต่เสมหะทีค่ งั่ ค้าง
มากขึน้ ในหลอดลม อาจจะทำให้เกิดการติดเชือ้ กลายเป็นโรคปอดอักเสบได้
		 ถ้ามีอาการไอแห้งๆ ทีร่ นุ แรงหรือไอถีม่ าก อาจใช้ยาระงับอาการไอ เพือ่ ลด
อาการไอลงบางส่วน แต่ไม่ควรใช้ยาจนกระทัง่ ยับยัง้ อาการไอทัง้ หมด เพราะ
อาจจะกลายเป็นการปกปิดอาการที่แท้จริงไว้ และทำให้ความรุนแรงของโรค
เพิม่ ขึน้ ได้
• กลุม่ ยาขยายหลอดลม ทำให้กล้ามเนือ้ หลอดลมคลายตัว ใช้ในกรณีทกี่ าร
ไอทำให้หายใจเข้าได้ลำบาก หรือการไอจากภาวะหลอดลมหดตัวจากการเป็น
โรคในระบบทางเดินหายใจ เหมาะสำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการไอจากหอบหืด แต่จะ
ไม่มปี ระโยชน์ถา้ ผูป้ ว่ ยเป็นหวัดแล้วไอเพราะน้ำมูกไหลลงคอ ยาขยายหลอดลม
บางชนิดอาจมีผลข้างเคียงต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด จึงควร
ใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
• กลุม่ ยาแก้แพ้ ออกฤทธิ์โดยทำให้เยือ่ บุทางเดินหายใจแห้งใช้รกั ษาอาการ
ไอทีม่ สี าเหตุมาจากน้ำมูกไหลลงหลอดลม

ควรปรึกษาแพทย์เมื่อ
•
•
•
•
•
•

มีไข้ 38.9 องศาเซลเซียสขึ้นไป
เสมหะมีเลือดปน สีน้ำตาลหรือเขียว
มีอาการหอบหืด
หายใจลำบาก
เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง
ไอติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์

QSHE
ปาริฉัตร ศุภชลัสถ์
ส่วนคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ

ใครควรเริ่มทำ 5 ส. ก่อน
การทำ 5 ส. เป็นงานที่

ทุ ก คนต้ อ งทำ ไม่ แ บ่ ง ว่ า เป็ น
ร ะ ดั บ ไ ห น แ ล ะ ต้ อ ง ท ำ ไ ป
พร้ อ มๆ กั น อย่ า งไรก็ ต าม
สำหรั บ หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ เ คยทำ
5 ส. มาก่อน จุดเริ่มต้นอาจจะ
ต้ อ งมาจากข้ า งบนเป็ น การ
ดำเนินกิจกรรมในลักษณะจาก
บนลงไปล่าง (Top - Down)
โดยต้ อ งเป็ น การกระตุ้ น จาก
ระดับบริหารหรื อ ระดั บ จั ด การก่ อ น ซึ่ ง เป็ น การกำหนด
นโยบายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเรื่องนี้โดยตรง แต่เมื่อ
ถึงเวลาหนึ่งหน่วยงานแทบจะไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลย
ด้วยซ้ำ คนที่รู้จดุ มุง่ หมายของ 5 ส. จะสามารถดูแลตัวเอง
ในการทำ 5 ส. ได้ ต ลอดไปและที่ ส ำคั ญ ลั ก ษณะของ
กิจกรรมจะส่งผลย้อนกลับ คือจะเกิดผลดีกลับขึ้นไปต่อการ
บริหารและจัดการในภาพรวมเรียกว่าย้อนกลับขึ้นไปจาก
ข้างล่างไปสู่ข้างบน (Bottom - up)
สิ่งสำคัญในการลงมือทำกิจกรรม 5 ส. นั้น คือต้องทำ
อย่างต่อเนื่องทำให้เป็นความเคยชิน ประโยชน์จากการทำ
5 ส. ทั้งจากส่วนบนไปสู่ส่วนล่างและจากส่วนล่างไปสู่ส่วน
บนจึงจะปรากฏผลชัดเจน ซึ่งเราสามารถดูผลสำเร็จของ
ชาวญี่ ปุ่ น เป็ น ตั ว อย่ า งไม่ ว่ า จะเป็ น ระดั บ บุ ค คล ระดั บ
องค์กร หรือระดับประเทศ 5 ส. เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการ
พัฒนาของพวกเขามาโดยตลอด

ปั จ จุ บั น ถ้ า เราไปถาม
คนญีป่ นุ่ ว่ารูจ้ กั 5 ส. หรือไม่
ส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่รู้จัก
ที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่
ได้ทำ 5 ส. แต่เป็นเพราะ
เขาทำจนกลื น กลายเป็ น
นิสัยส่วนหนึ่งของชีวิตแล้ว
ซึง่ จากการทำ 5 ส. จนกลาย
เป็นนิสยั ของชาวญีป่ นุ่ นีเ้ อง
เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำให้ประเทศ
ที่เป็นผู้แพ้ในสงครามโลก
ครั้ ง ที่ 2 อย่ า งพวกเขา
สามารถพัฒนาตนเองจน
กลายเป็นมหาอำนาจทาง
เศรษฐกิจได้

ที่กล่าวมาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากอดีตถึงปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศ
ญี่ปุ่นใช้หลัก 5 S (หลักการ 5 ส. ในภาคภาษาญี่ปุ่น) เป็นหลักสำหรับวางรากฐานพัฒนาคน พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารเกือบทั้งหมดไม่ลังเลที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำ 5 ส. ให้พนักงาน
เห็น พนักงานเองก็เชื่อมั่นว่านี่คือแนวทางที่ดีที่จะช่วยให้การทำงานของตนเองสำเร็จไปได้ง่ายขึ้น 5 ส. จึงเปรียบเสมือน
จุดร่วมในองค์กรที่ยึดเหนี่ยวให้ทั้งหมดก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
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ก๊ า ซ ไ ล น์ G a s l i n e
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ปตท. ยืนยันปฏิบัติตาม
คำสั่งศาลฯ และการโอนทรัพย์สิน
เป็นไปอย่างโปร่งใส
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความสับสน
และเข้าใจผิด เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ศาลปกครองสูงสุด เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2550
ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อความชัดเจน ปตท. จึงขอชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ทราบดังนี้
1. คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

		 - ที่ดินเวนคืน 32 ไร่ ที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โอนให้
กับ ปตท.
1.1 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 (คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 		 - สิ ท ธิ ก ารใช้ ที่ ดิ น ของเอกชนเพื่ อ การวางระบบการขนส่ ง
ว่าการกระทรวงพลังงาน และบมจ.ปตท.) แบ่งแยกทรัพย์สินส่วนที่เป็น ปิโตรเลียมทางท่อ ที่การปิโตรเลียมฯ โอนให้กับ ปตท.
สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น สิ ท ธิ การใช้ ที่ ดิ น เพื่ อวางระบบการขนส่ ง 		 - ทรัพย์สินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยท่อส่งก๊าซ
ปิ โ ตรเลี ย มทางท่ อ รวมทั้ ง แยกอำนาจและสิ ท ธิ ใ นส่ ว นที่ เ ป็ น อำนาจ รวมทั้งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติอันเกิด
มหาชนของรัฐออกจากอำนาจและสิทธิของ บมจ. ปตท. ให้เสร็จสิ้นก่อน จากการใช้อำนาจมหาชนเหนือที่ดินของเอกชน เพื่อวางระบบดังกล่าว ใน
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกำกั บ กิ จ การพลั ง งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ขณะที่เป็นการปิโตรเลียมฯ และได้จ่ายเงินค่าทดแทน โดยอาศัยทรัพย์สิน
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
ของรัฐซึ่งการปิโตรเลียมฯ ได้โอนแก่ ปตท.
1.2 ให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนด
3.2 สำหรับทรัพย์สินที่ ปตท. ได้มาโดยมิได้ใช้อำนาจมหาชน แต่ได้
อำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 มาโดยวิธีการอื่น เช่น การซื้อ จัดหา หรือแลกเปลี่ยน ตามมาตรา 7 (1)
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ แห่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 นั้น
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และพระราช ไม่ถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ
กฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2544
4. ปตท. มีการบันทึกบัญชี และได้รบั การตรวจสอบอย่างโปร่งใส

2. การปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล
ปตท. จะปฏิบัติตามคำพิพากษาตามข้อ 1.1 โดยเคร่งครัด แต่ไม่
สามารถปฏิบัติเกินเลย นอกเหนือจากคำพิพากษาของศาลได้ เพราะจะ
ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจำนวนมาก (กว่า 10 ล้าน
คน) โดยเฉพาะการโอนทรัพย์สินที่สำคัญนอกเหนือไปจากคำพิพากษา
ของศาลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
สำนักงาน กลต. ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะ
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ มิฉะนั้น จะถือเป็น
เหตุผิดนัดและผิดสัญญากับหนี้ของ ปตท. สำหรับในเรื่องอำนาจมหาชน
ของรัฐนั้น ปัจจุบัน ปตท.ไม่มีอำนาจนี้อยู่แล้ว

3. การโอนทรัพย์สินตามคำพิพากษาของศาล
3.1 ทรัพย์สินตามคำพิพากษาที่ ปตท.ต้องโอนให้กระทรวงการคลัง
เป็นทรัพย์สินที่ได้ เนื่องจากการปิโตรเลียมฯ ใช้อำนาจมหาชนเหนือที่ดิน
ของเอกชนและได้จ่ายค่าทดแทนโดยใช้เงินทุนของรัฐ ได้แก่

ปตท.มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น โดยมี
สำนักงานคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้ตรวจสอบ
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การแบ่งแยกทรัพย์สินตามที่ศาลสั่งจึง
สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้

5. ปตท. ยังคงมีสิทธิใช้ทรัพย์สินที่โอนให้กระทรวงการคลัง
ศาลได้วินิจฉัยว่า ให้ ปตท. ยังคงมีสิทธิ ในการใช้ที่ราชพัสดุหรือ
สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ที่ ปตท.เคยมี อ ยู่ ต่ อ ไป โดยต้ อ งจ่ า ยค่ า
ตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังกำหนด อย่างไร
ก็ตามเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การคิดค่าตอบแทนฯ ต้องคำนึงถึง
ภาระหนี้ สิ น ที่ ปตท.ได้ กู้ ยื ม มาใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซฯ
ดังกล่าวด้วย

