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บทคัดย่อ (Abstract) 
ประเภทการสมัคร TQM-Progressive Learners 

ประเภทองค์กร หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ    

ชื2อเรื2องนําเสนอ  Reduce Energy at AGRU Reboilers Train1, 2 GSP#5 
เป็น“วธีิปฏิบัติที2เป็นแบบอย่างที2ดีเยี2ยม” ของกระบวนการในหมวด 6. การจัดการกระบวนการ 

ชื2อหน่วยงาน บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
ที�อยู ่ 555 ถนนวภิาวดี-รังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์ 038676528   
เวบ็ไซต ์ http://www.pttplc.com/TH/Pages/home.aspx 
ชื�อผูเ้ขียน (ผูน้าํเสนอ)  นายสิทธิวฒัน์ กิจเสถียรกุล   
 ตาํแหน่ง  วศิวกร  
 มือถือ   0892477189   
 อิเมล  sittiwat.k@pttplc.com,  
 นายธนกฤต จนัทะศรี     
 ตาํแหน่ง   พนกังานควบคุมการผลิต  
 มือถือ   0895412349    
 อิเมล  thnakrit.j@pttplc.com 
  
สรุปจุดที2เป็น “วธีิปฏิบัติที2เป็นแบบอย่างที2ดีเยี2ยม”  

ประยกุตใ์ชแ้นวทางการแกปั้ญหา (Problem Solving) ดว้ยการวเิคราะห์แบบ Why-Why Analysis และการ
ใชโ้ปรแกรม Process Simulation สาํหรับการหาจุดเหมาะสม (Optimization) ในการปรับลดอุณหภูมิที�
กระบวนการ Regeneration ของสารละลาย Amine ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ.ระยอง 
 

ประสิทธิผล  

ลดอุณหภูมิในการ Regeneration สารละลาย amine ลงจาก 95 องศาเซลเซียส เหลือ 87 องศาเซลเซียสทาํให้
ใชพ้ลงังานลดลง 23% หรือ คิดเป็นค่าใชจ่้ายที�ลดลง 113 ลา้นบาท/ปี 
 
การอนุญาตใหมู้ลนิธิฯจดัใหผู้ส้นใจเขา้เยี�ยมชม “Best-Practices” ขององคก์รผูส้มคัรนีkได ้  อนุญาต  
การอนุญาตใหมู้ลนิธิฯ บนัทึกวดีีโอผลงานระหวา่งที�นาํเสนอในวนัการจดังานขององคก์รผูส้มคัรนีkได ้  ไม่อนุญาต 

 
ประวตัิความเป็นมาโดยย่อ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นพลงังาน โดยดาํเนินงานแบบ Operating & Holding 
Company ที�มีทัkง 

1) ธุรกิจที�ดาํเนินการเอง ไดแ้ก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจนํkามนั ธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ และธุรกิจปิ
โตรเคมีและการกลั�น 

2) ธุรกิจที� ปตท. ลงทุน ในธุรกิจดา้นปิโตรเลียม และธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัพลงังาน ทัkงในและต่างประเทศ 
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ยอ้นอดีตไปในปี 2527 ปตท. ได้เริ� มนํากิจกรรมคิวซี (Quality Control Circle: QCC) มาเผยแพร่ในด้าน
ปฏิบติัการก๊าซธรรมชาติ และไดมี้การขยายผลไปทั�วทุกหน่วยงานอยา่งจริงจงัและในปี 2530 ปตท. มีการกาํหนด
วสิัยทศัน์และกลยุทธ์ภายใตชื้�อใหม่แต่มีหลกัการเดิมวา่ “การเพิ�มผลผลิต (Productivity Improvement)” โดยอาศยั
แนวทาง Kaizen ของญี�ปุ่น ดว้ยการริเริ�มกิจกรรม 5ส และกิจกรรมขอ้เสนอแนะเขา้มาใชใ้น ปตท. ซึ� งถือไดว้า่เป็น
จุดหกัเหที�สําคญัและเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครัk งใหม่ โดยนาํไปปฏิบติัพร้อมๆ กนัทัkง 3 ดา้นสายปฏิบติัการ คือ 
ดา้นการตลาด ดา้นการปฏิบติัการก๊าซธรรมชาติ และดา้นจดัหาและกลั�นนํkามนั โดยเป็นการเริ�มตน้การทาํกิจกรรม
เพิ�มผลผลิตตัkงแต่บดันัkนเป็นตน้มา 

วสัิยทศัน์/พนัธกจิ/ค่านิยม 
1) วสิัยทศัน์: Thai Premier Multinational Energy Company: บริษทัพลงังานไทยขา้มชาติชัkนนาํ 
2) พนัธกิจ: ดาํเนินธุรกิจดา้นพลงังานและปิโตรเคมีอยา่งครบวงจรในฐานะเป็นบริษทัพลงังาน 
แห่งชาติ โดยมีพนัธกิจในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งสมดุล ดงันีk  
• ประเทศ:   สร้างความมั�นคงดา้นพลงังานในระยะยาวโดยการจดัหาพลงังานในปริมาณที� 
      เพียงพอมีคุณภาพไดม้าตรฐาน และราคาเป็นธรรมเพื�อเสริมสร้างการเติบโต  
     ทางเศรษฐกิจ 
• สังคมชุมชน:  เป็นองคก์รที�ดีของสังคมดาํเนินธุรกิจที�มีการบริหารจดัการ 

ผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพชีวติที�ดีแก่สังคมชุมชน 

• ผูถื้อหุน้:   ดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชย ์สามารถสร้างผลตอบแทนที�ดี และมีการขยายธุรกิจ ให ้
     เติบโตอยา่งย ั�งยนื 
• ลูกคา้:    สร้างความพึงพอใจและความผกูพนัแก่ลูกคา้โดยผา่นการนาํเสนอ 
     ผลิตภณัฑแ์ละบริการที�มีคุณภาพในระดบัมาตรฐานดว้ยราคาเป็นธรรม 
• คู่คา้:    ดาํเนินธุรกิจร่วมกนับนพืkนฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไวว้างใจ 
     ความสัมพนัธ์และความร่วมมือที�ดี เพื�อพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพ ใน 
     การดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 
• พนกังาน:   สนบัสนุนการพฒันาความสามารถ การทาํงานระดบัมืออาชีพอยา่ง 

ต่อเนื�อง ให้ความมั�นใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนกังานทดัเทียมบริษทั
ชัkนนาํ เพื�อสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 

3) ค่านิยม:  
S: Synergy     สร้างพลงัร่วมอนัยิ�งใหญ่ 
P: Performance Excellence ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
I: Innovation    ร่วมสร้างนวตักรรม 
R: Responsibility for Society ร่วมรับผดิชอบต่อสังคม 
I: Integrity and Ethics  ร่วมสร้างพลงัความดี 
T: Trust & Respect   ร่วมสร้างความเชื�อมั�น 

 
รายละเอยีดเพิ2มเติมของวธีิปฏิบัติที2เป็นแบบอย่างที2ดีเยี2ยมที2สอดคล้องกบัค่าประสิทธิผล 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที� 5 (GSP#5) มีหน่วย Acid GasRemoval Unit (AGRU) ซึ� งเป็นหน่วยกาํจดั 
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acid gas เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (H2S) ออกจากก๊าซธรรมชาติ  โดยใช ้
สารละลาย amine ในกระบวนการ  absorption ซึ� งหลงัจากที� สารละลาย amine ดกัจบัก๊าซ CO2แลว้จะถูกนาํไปตม้
ให้ ความร้อนโดยใชห้มอ้ตม้ (Reboiler) ที�มี  hot oil เป็นสารให้ความร้อน เพื�อแยกก๊าซ  CO2ออกจากสารละลาย 
amine ก๊าซ CO2ที�ถูกแยกออกมาจะถูกส่งไปขายให้กบัลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Beverage,   Dryice) เป็น
ตน้ ส่วนสารละลาย amine จะถูกนํากลบัมาใช้ใหม่ (Regeneration Process)จากการวิเคราะห์การใช้พลังงานที�
GSP#5 พบว่า หน่วย AGRU มีการใช้พลังงานที�หม้อตม้ในกระบวนการ Amine Regeneration สูงถึง 80% ของ
พลงังานที�ใช้ในกระบวนการผลิตทัkงหมด คิดเป็นค่าใช้จ่ายทางเชืkอเพลิงที�ตอ้งสูญเสียประมาณ 920 ลา้นบาท/ปี 
นอกจากจะเป็นการสิkนเปลืองพลงังานแลว้ยงัส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของหมอ้ตม้ทาํให้อุปกรณ์เสียหาย
เนื�องจากการกดักร่อน ดงันัkนจึงมีแนวคิดที�จะลดการใชพ้ลงังานที�หน่วย AGRU ลง 10% ตามนโยบายผูบ้ริหาร 

ส่วนวิศวกรรมกระบวนการผลิต (วผ.ทผก) ร่วมกบั ส่วนปฏิบติัการผลิตหน่วย 5 (ปต.ยยก.) จึงดาํเนินการ
หาแนวทางลดการใช้พลงังานที�หน่วย AGRU โดยใช้ Program Process Simulation ในการทาํ data analysis, Fine 
tunningและ optimization ซึ� งสามารถปรับลดอุณหภูมิในการ regeneration สารละลาย amine ลงจาก 95 องศา
เซลเซียส เหลือ 87 องศาเซลเซียสทาํให้ใชพ้ลงังานลดลง 23% หรือ คิดเป็นค่าใชจ่้ายที�ลดลง 113 ลา้นบาท/ปี จาก
การดาํเนินการโครงการดงักล่าว ทาํให้ GSP#5 ใช้พลงังานลดลงอย่างต่อเนื�อง เป็นการตอบสนองนโยบายของ
องค์กร, ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์หม้อตม้ เพิ�ม reliability และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
หน่วยอื�นๆ อีกทัkงยงัสามารถนาํวิธีดงักล่าว ไปประยุกตใ์ช้เป็น Best practice ขยายผลสู่โรงแยกก๊าซฯหน่วยอื�นๆ
ไดต่้อไป 

 


