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    เรือ่งจากปก 

       สวัสดีคะเพื่อนๆ ชาว T.P. GROUP ทุกคน 

เจอกันอีกแล้วนะคะ ส าหรับจดหมายข่าวฉบับที่ 

13 ฉบับ น้ี เรามี เ น้ือหาสาระที่ น่าสนใจต่างๆ 

มากมาย เริ่มต้นจากการท าความดีช่วยเหลือสังคม

ของโครงการท่อส่งก๊าซฯ จ.นครราชสีมา กันก่อน

เลยนะคะ 

        

สืบเน่ืองจากกรณีเกิดภัยพิบัติน้ าท่วม

อย่างหนักที่ จ.นครราชสีมา ต้ังแต่กลางเดือน

ตุลาคมที่ผ่านมาในหลายพื้นที่  เช่น พื้นที่       

อ.สูงเนิน อ.สีคิ้ว และ อ.โนนไทย เป็นต้น     

ซึ่ งบริ เ วณพื้ น ท่ีดั งก ล่าว  เป็นพื้ น ท่ีคาบ

เกี่ยวกับโครงการท่อส่งก๊าซฯ จ.นครราชสีมา 

พาดผ่าน ทางทีมงานโครงการโคราช จึงได้

เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก

เหตุภัยพิบัติดังกล่าว โดยการมอบถุงยังชีพ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ของบริษัท 

ปตท.จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 

2553 ในหลายพื้นที่ได้แก่ พ้ืนที

•  ต.โคกกรวด มอบถุงยังชีพจ านวน 

100 ชุด

•  อ.ขามทะเลสอ มอบถุงยังชีพจ านวน 

150 ชุด

•  อ.โนนไทย มอบถุงยังชีพจ านวน 

120 ชุด           

- อ.สูงเนิน มอบถุงยังชีพจ านวน 150 ชุด

- อ.สีคิ้ว มอบถุงยังชีพจ านวน 107 ชุด

นอกจากน้ีทางทีมงานโครงการ

โคราช และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ยังได้เข้าร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัย จ.นครราชสีมาด้วย โดยมีหลาย

หน่วยงานที่ เข้ามาร่วม ได้แก่  กฟผ. 

ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่  

โดยมีคุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรอง

นายกรัฐมนตรี และนายแพทย์วรรณรัตน์ 

ชาญนุกูล รมต.กระทรวงพลังงาน กล่าว

เปิดศูนย์ช่วยเหลือ และกล่าวขอบคุณ

หน่วยงานต่างๆ  ที่ ให้การสนับสนุน

ดังกล่าว 
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    วชิาการดอทคอม 

ระบบการผลิตพลังงานร่วมคือระบบการผลิตพลังงานแบบต่อเนื่องกันหรือพร้อมกัน โดยใช้พลังงาน
หลายชนิด ภายใต้ระบบเดียวกัน ระบบ CHP จะน าความร้อนกลับมาใช้ใหม่ และอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า โดยจะ
รวมส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน  โดยปกติแล้วประเภทของอุปกรณ์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบโดยรวม
เช่น เครื่องต้นก าลัง จะเป็นตัวบ่งบอกระบบของ CHP เครื่องต้นก าลังของระบบ CHP จะรวมถึงเครื่องยนต์ที่มี
ลูกสูบเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง กังหันก๊าซหรือเผาไหม้ กังหันไอน้ า กังหันขนาดเล็ก และเซลเชื้อเพลิง เครื่องต้น
ก าลังเหล่านี้ จะสามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด ซึ่งก็รวมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ ามัน และเชื้อเพลิง
ทางเลือกอ่ืนๆ เพื่อผลิตก าลังเพลาหรือพลังงานกล ถึงแม้ว่าพลังงานกลจากเคร่ืองต้นก าลังจะถูกใช้มากที่สุดในการ
ขับเคลื่อนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า แต่ก็สามารถถูกน ามาใช้ในการหมุนอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบ 
และพัดลม พลังงานความร้อนจากระบบสามารถถูกน ามาใช้ในกระบวนการได้โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อผลิตไอน้ า 
น้ าร้อน อากาศร้อนส าหรับการอบแห้ง หรือท าน้ าเย็นส าหรับกระบวนการหล่อเย็น

รูปที่ 1. ข้อดีด้านประสิทธิภาพพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม (UNESCAP, 2000)
เครื่องมือที่ใช้พลังงานความร้อน: การผลิตพลังงานร่วม

แนวทางปฏิบัติเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย

www.energyefficiencyasia.org UNEP 2
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             รูปที่ 1 แสดงข้อดีด้านประสิทธิภาพของระบบ CHP โดยเปรียบเทียบกับระบบก าเนิดพลังงาน
ส่วนกลางทั่วๆ ไป และหม้อไอน้ าในโรงงาน เมื่อมีการเปรียบเทียบระบบความร้อนและระบบไฟฟ้าแล้ว ระบบ
CHP ก็มักจะต้องการเพียงแค่หน่ึงในสามของพลังงานหลักเมื่อเทียบกับระบบที่ใช้ความร้อนและพลังงานไฟฟ้า
แยกกัน และจะลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหลัก ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์หลักด้านสิ่งแวดล้อมของระบบ CHP 
เนื่องจากมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ส่งผลให้มีการปล่อยไอเสียออกมา
น้อยกว่าในปริมาณการผลิตท่ีเท่ากัน

 ประโยชน์ของการใช้ระบบพลังงานร่วม 
             ถ้าระบบผลิตพลังงานร่วม ถูกท าให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามที่กล่าวมาข้างต้น คือ มีขนาดสอดคล้องกับ

 ความต้องการใช้ความร้อน ก็จะสามารถได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
• เพิ่มประสิทธิภาพของการเปลี่ยนรูปและการใช้พลังงาน
• ปล่อยไอเสียสู่สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซหลักที่ท าให้

เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก
• ในบางกรณี เชื้อเพลิงชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง เช่น ก๊าซจากโรงกลั่น ขยะจากกระบวนการหรือ

ภาคผลิตพลังงานร่วม ซึ่ งก็ท าให้ คุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย และลดปริมาณการทิ้งขยะด้วย
เกษตรกรรม (ไม่ว่าจะเป็นการย่อยสลายแบบโรบิก หรือ โดยการใช้ก๊าซ) จะถูกน ามาใช้ สสาร
เหล่านี้ จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับการ

• ประหยัดค่าใช้จ่าย ท าให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้เชิง
พาณิชย์ ในขณะที่สามารถให้ความร้อนที่เพียงพอต่อการใช้งานภายในด้วยเช่นกัน 

• เป็นโอกาสในการเข้าไปสู่การผลิตกระแสไฟฟ้าแบบกระจายเป็นหน่วยย่อยในขณะที่โรงไฟฟ้า 
จะถูกออกแบบให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้ในท้องถิ่นได้  ท าให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่มีการสูญเสียจากการแพร่กระจาย และยังเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ระบบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการน าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นต้นก าเนิดพลังงาน

• เป็นโอกาสในการเพิ่มความหลากหลายของโรงผลิตไฟฟ้า และสร้างบรรยากาศการแข่งขันใน
การผลิตไฟฟ้า ระบบผลิตพลังงานร่วมจะเป็นสิ่งส าคัญในการเสริมสร้างให้เกิดความเสรีใน
ตลาดพลังงาน

                         ที่มา    สงวนลิขสิทธิ์ © โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ปี2006)
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    ขา่วสารน่ารู้

   นายวรศาสตร์ อภัยวงศ์ รองอธิบดีกรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่า ปัจจุบันไทยไม่ได้มี

มาตรฐาน สิ่งแวดล้อมด้อยกว่ามาตรฐานใน

ต่างประเทศ ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษา

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ก าหนด

มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศไว้ ทั้งในเรื่อง

ของน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน น้ าทะเล และอากาศ    

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ นอกจากน้ียังได้

ประกาศมาตรฐานควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษ

ต่างๆ ที่ปล่อยออกมาไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน    

ที่ก าหนด และยังมีการประกาศแหล่งก าเนิด

มลพิษภายใต้ พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม และ 

พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ โดยจะมีการติดตามคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมทุกปี 

        “ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่ 31 ของโลก และ

เป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย และพม่า หากประเทศไทยก าหนด

ยุทธศาสตร์สี เขียวให้ทุกภาคส่วนเดินไปใน

ทิศทางเดียวกันจะท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ของไทยดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการน าของเก่ามา      

ใช้ซ้ า  (Reuse) การลดการใช้  (Reduce) และ

การน ากลับมาใช้ ใหม่  (Recycle)  รวมไปถึงการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสร้าง

คุณภ า พสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ สั ง ค ม ไ ท ย ไ ด้ ”             

นายวรศาสตร์กล่าว 

       รองอธิบดียอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวล คือ การท า

ความ เข้ า ใ จร ะห ว่ า งภ าครั ฐกั บภาคปร ะชาชน               

ซึ่งบางครั้งยากที่จะเชื่อมโยงกัน เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็น

เรื่องทางวิทยาศาสตร์ เช่นการแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษ 

      ในปัจจุบันภาครัฐได้จัดท าโครงการสินค้าและ

บริการที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความ

ร่วมมือจากภาคเอกชนที่เข้าร่วม โดยมีเป้าหมายจะท า

ให้หน่วยงานภาครัฐต้องใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมให้ได้ 100% ในปี 2554 โดยมุ่ง

ประเด็นไปที่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ลดการใช้

พลั งงาน การ ใช้ ทรัพยากร  ลดการ ใช้ วัตถุดิ บ 

นอกจากน้ียังมีโครงการอาคารสีเขียวโดยต้องการให้

อาคารของหน่วยงานภาครัฐเป็นอาคารน าร่อง ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลสิ่งแวดล้อมภายใน

อาคาร  การ ใช้ สิ นค้ า แล ะบริ ก ารที่ เ ป็ นมิตรต่ อ

สิ่งแวดล้อม การก าหนดพื้นที่สีเขียวในอาคาร เป็นต้น 

ที่มา    หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม 

2553 หน้า 9
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    เก็บมาฝาก

แปะ แปะ 

        ภายใต้ดวงตะวัน ไม่มีอะไรที่ต ารวจไทยท าไม่ได้

        ต ารวจอังกฤษฟังแล้วคงอิจฉา เพราะว่ามีอยู่เรื่องหน่ึงที่แม้ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหน ก็ไม่

ส าเร็จสักที นั่นก็คือการไล่จับไล่ปรับผู้ที่แปะโปสเตอร์ในที่สาธารณะ 

        มันถือเป็นปัญหาใหญ่ เพราะตามถนนหนทางในอังกฤษนั้น เกลื่อนกลาดไปด้วยโปสเตอร์

คอนเสิร์ตและงานปาร์ต้ีที่แปะได้อย่างรกหูรกตา ไม่หยุดไม่หย่อน ไม่หมดไม่ส้ิน ทีแรกเจ้าหน้าที่รัฐก็

ใช้วิธีตามตัวเจ้าของค่ายเพลงมาจับปรับให้หลาบจ า แต่ว่าคดีแบบนี้กว่าจะปรับกันได้ก็ต้องท า

ส านวนฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาล เสียเวลาไปเปล่าๆ แต่ถ้าจะให้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ก็ต้องเสียทั้ง

งบประมาณจ านวนมหาศาล และเวลาจ านวนมากในการจ้างพนักงานมาท าความสะอาดมาตามล้าง

ตามเช็ดโปสเตอร์เหล่านี้     

       แต่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลโอดบี และวิกสตัน เบอเรอ ในเขตเลสเตอร์เชียร์ ไม่ยอมแพ้      

ในที่สุดพวกเขาก็พบวิธีแก้ปัญหาที่แสนจะง่าย ประหยัด หวังผลได้ และสุดจะสะใจ นั่นก็คือการเบิก

งบประมาณจ านวน 17,000 บาท ไปส่ังผลิตสต๊ิกเกอร์แถบสีส้มที่แสนจะโดดเด้ง ตรงกลางเป็น

ตัวหนังสือสีด าเน้นๆ เห็นกันชัดๆ อ่านว่า “Cancelled” หรือ “ยกเลิก” จากนั้นก็เอาสต๊ิกเกอร์เหล่านี้

ไปแปะทับลงบนโปสเตอร์คอนเสิร์ตและงานปาร์ต้ีทั้งหลาย 

       ผลก็คือ โปสเตอร์ระเกะระกะเหล่านี้อันตรธานหายไปภายในช่ัวข้ามคืน 

       ไอเดียที่แสนจะสะใจเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ถูกหยิบยืมไปใช้แล้วในหลายๆ เมืองของอังกฤษ สมดัง

สุภาษิตของนักรบที่ว่า  ถ้าเอาชนะไม่ได้ ก็จงเป็นพวกเดียวกับมัน !!

จาก  หนังสือ “ต้นไม้ใต้โลก” ทรงกลด บางยี่ขัน  ผู้เขียน
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    ขา่วฝากประชาสัมพนัธ ์

          ฝ่ า ย ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
วิชาการขอฝากประชาสัมพันธ์ว่า
ตอนน้ีโครงการห้องสมุดเริ่ม
ด า เ นินการเปิดใช้อย่ าง เป็น
ทางการแล้วนะคะ อยากให้
พนักงานทุกท่านเข้ามาใช้บริการ
กันได้ หากท่านใดสนใจหนังสือ
เล่มไหนสามารถมายืมได้นะคะ  
ท่ีฝ่ายกฎหมายและวิชาการ

วันจันทร์ท่ี 22 พ.ย. 53 เวลา 
9.00 น. – 10.00 น. ฝ่ายประเมินผล
และวิจัยโครงการจะมีการจัดสอบ
ประเมินองค์ความรู้ ท่ีต้องมีตาม
ต าแหน่งข้อสอบมีท้ังหมด 80 ข้อ 
เป็นข้อสอบ choice ท้ังหมด 
** ฝากให้เพื่อนๆ อย่าลืมวันสอบ
นะคะ โชคดีกันทุกคนคะ 

ข่าวฝากสุดท้ายนะคะ ฝ่าย MIS ฝากบอก
มาว่าตอนน้ี website ของบริษัทได้ใช้อย่างเป็น
ทางการแล้ว ฝากให้เพื่อนๆ ลองเข้าไปเยี่ยมชม
กันบ่อยๆ ด้วยนะคะ website บริษัทเราจะได้ติด
อันดับใน Google เร็วๆ 
      นอกจากตัว website ท่ีอยากจะให้เพื่อนๆ 
เข้าไปเยี่ยมชมกันบ่อยๆ แล้ว ก็ยังมีตัวระบบ 
Intranet  ท่ีได้เปิดใช้แล้วเช่นกันคะ พนักงาน
ท่านใดท่ีมีรหัสผ่านสามารถท่ีจะเข้าไปดูหรือ
ฝากข้อมูลอะไรไว้ในระบบ ก็สามารถเข้าไปใช้
บริการกันได้นะคะ 
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