EDITOR’S

TALK

สิ่งแวดล้อมที่ร่วมสร้าง
ความเชือ่ ของคนไทยในปัจจุบนั เรือ่ งการดูแลสุขภาพ นอกจากเรือ่ งการกินอาหารทีม่ ี
ประโยชน์ มีสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละช่วงอายุแล้วนั้น การให้เวลาในการ
ออกก�ำลังกาย ตลอดจนการอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละปลอดภัย ปราศจากมลพิษ
จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยป้องกันพวกเราจากโรคภัยต่างๆ ได้
ต้นปีทผี่ า่ นมา ท่านผูอ้ า่ นคงเคยได้ยนิ ค�ำว่า PM 2.5 จากข่าวสาร หรือจากบทสนทนา
ของคนรอบข้างจนเกิดกระแสเป็นเรือ่ ง Talk of the Town อยูใ่ นช่วงเวลาหนึง่ ซึง่ เจ้าฝุน่ จิว๋
ตัวร้าย PM 2.5 หรือมลพิษทางอากาศนี้ เป็นสิง่ ทีค่ นไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือและร่วมกัน
หาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อท�ำให้สภาพแวดล้อมที่ดีกลับมาโดยเร็ว เพราะนั่นเป็น
สิ่งที่เกิดจากพฤติกรรมของพวกเราทุกคนที่สร้างมลพิษนี้ทั้งสิ้น และในฐานะที่ ปตท.
ให้ความส�ำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ในฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอเรื่องราว PM 2.5 ในคอลัมน์
NGV Knowledge Corner เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้ทราบทีม่ าและการป้องกันทีถ่ กู ต้องด้วย
นอกจากสุขภาพของตัวเราแล้ว การใส่ใจในการป้องกันและควบคุมให้ชวี ติ และทรัพย์สนิ
มีความปลอดภัยจากเหตุที่ไม่คาดคิด ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องส�ำคัญ ซึ่งในคอลัมน์ Station &
Marketing ผูเ้ ขียนขอแนะน�ำความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ
ในสถานีบริการ NGV ซึ่งถือเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงเหตุ
เพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ นอกจากนี้ในเรื่อง NGV Service นั้น ยังมีโครงการสร้าง
เครือข่ายการให้บริการ ที่จะรวบรวมเครือข่ายผู้ให้บริการ NGV เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับ
ผูใ้ ช้รถอีกด้วย แค่เปิดหัวเรือ่ งมา 2-3 เรือ่ ง ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าทุกคนคงอยากเข้าไปอ่านเนือ้ หา
ด้านในแล้วละสิคะ ว่าจะให้สาระความรู้ที่น�ำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�ำวันอะไรได้บ้าง
สุดท้ายนี้ เราหวังเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะสร้างความสุข และเป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างสุขภาพดีให้
กับผูอ้ า่ นทุกท่านนะคะ
ตอนนี้ เราไปเริม่ อ่านกันเลย !!!
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รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5
ต้นตอโรคร้าย

ช่วงที่ผ่านมานี้ ผู้อ่านหลายท่านคงจะสังเกตได้ถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่าง
ชัดเจนและได้ยินข่าวเกี่ยวกับวิกฤติมลพิษทางอากาศที่มาจากฝุ่นพิษ PM 2.5 กันอยู่ทุกวัน
หลายคนอาจสงสัยว่าฝุ่นละอองเล็กจิ๋ว PM 2.5 ที่ปกคลุมกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ในช่วง
ที่ผ่านมา มาจากไหนกัน? แล้วท�ำไมถึงไปยอมหายไปสักที...

PM 2.5 คืออะไร ?
ฝุน่ ละอองขนาดเล็ก ไม่เกิน 2.5 ไมครอน แล้ว 2.5 ไมครอนนีเ่ ล็กขนาดไหน? ก็ประมาณ
1 ใน 25 ของเส้นผมมนุษย์ จนขนจมูกไม่สามารถกรองได้ เมื่อเราสูดฝุ่นพิษ PM 2.5 เข้าไป
ฝุน่ พิษนีจ้ ะแพร่กระจายไปยังทางเดินหายใจ กระแสเลือด และส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว

PM 10
เส้นผ

มมน

เม็ดทราย

ุษย์

PM 2.5

ฝุ่นละเอียดที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน
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NGV Knowledge Corner
ฝุ่นพิษ PM 2.5 มาจากไหน?

2) โรคหัวใจและหลอดเลือด

สาเหตุของการเกิดฝุ่นพิษ PM 2.5 มีหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น
การเผาในที่โล่ง การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม
การรวมตัวของก๊าซอืน่ ๆ ในบรรยากาศ ซึง่ โดยปกติแล้วกิจกรรมต่างๆ
ที่เราท�ำทุกวันก็ส่งผลให้เกิดฝุ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมา แต่แหล่งต้นตอที่
ปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 มากที่สุดคือ การเผาในที่โล่ง อันดับถัดมา
คือ การคมนาคมขนส่ง ตามมาด้วย การผลิตไฟฟ้า

การเผาในที่โล่ง

ปล่อย PM 2.5 ประมาณ
209,937 ตันต่อปี

การคมนาคมขนส่ง

ปล่อย PM 2.5 ประมาณ
50,240 ตันต่อปี

เนื่องจากการสูดฝุ่นละออง PM 2.5 เข้าไปท�ำให้เลือดข้น และหัวใจ
ท�ำงานหนักขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้คนที่มีโรคหัวใจและ
หลอดเลือดเรื้อรังเกิดอาการก�ำเริบ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด
3) โรคผิวหนัง

ฝุ่นละอองนี้สามารถท�ำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับผิวหนัง ท�ำให้เกิดริ้วรอย
ผิวหนังเหี่ยวย่น หมองคล�้ำ จุดด่างด�ำ เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังอักเสบ
และโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)
4) โรคเยื่อบุตาอักเสบ

การผลิตไฟฟ้า

ปล่อย PM 2.5 ประมาณ
31,793 ตันต่อปี
ที่มา : thestandard.co

มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร?
ด้วยความที่ฝุ่นละออง PM 2.5 มีขนาดเล็กมากๆ มันจึงสามารถ
เล็ดรอดผ่านเข้าไปในร่างกาย และน�ำไปสูป่ ญั หาสุขภาพในระยะยาว และ
ส่งผลกระทบต่างๆ ตามมา ดังนี้
1) โรคระบบทางเดินหายใจ

ฝุ่นละอองมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และมีค่าความเข้มข้นสูงเกิน
120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร สามารถผ่านเข้าไปในถุงลมปอด
ท�ำให้เกิดการอักเสบ และยังกระตุ้นให้คนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ
เช่น โรคโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้ โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง
เกิดอาการก�ำเริบได้ง่ายกว่าปกติ และในระยะยาวหากสูดเข้าไปสะสม
เป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้การท�ำงานของปอดถดถอย มีความเสีย่ งต่อ
โรคถุงลมโป่งพองแม้จะไม่สูบบุหรี่ก็ตาม และเพิ่มโอกาสท�ำให้เกิด
มะเร็งปอดได้

เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือสารอื่นๆ เข้าสู่เยื่อบุตา ท�ำให้เกิด
อาการอักเสบและตาแดง
5) โรคมะเร็ง

เมือ่ หายใจเข้าไป ฝุน่ ละอองนีจ้ ะน�ำเอาสารอืน่ ติดมาด้วย เช่น แคดเมียม
ปรอท โลหะหนัก เป็นต้น ซึ่งหากสูดเข้าไปในปริมาณมากจนสะสมใน
ร่างกาย จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง ซึ่งองค์การอนามัยโลก
(WHO) ระบุว่า PM 2.5 เป็นตัวการส�ำคัญที่ก่อให้เกิดมะเร็ง และเป็น
สาเหตุ 1 ใน 8 ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรโลก
นอกจากนี้ จากรายงานของธนาคารโลก (World Bank) ยังระบุว่า
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศมากถึง 50,000 ราย

NGV Knowledge Corner
ระดับการป้องกัน

ค่ามาตรฐาน PM 2.5 อยู่ที่เท่าไร?
องค์การอนามัยโลก (WHO) ก�ำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ของฝุ่น PM 2.5 ไว้ไม่เกิน 25 และค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 10 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติออกประกาศฉบับที่ 36 ก�ำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ย 24
ชัว่ โมงของฝุน่ PM 2.5 ไว้ไม่เกิน 50 และค่าเฉลีย่ รายปีอยูท่ ี่ 25 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร สาเหตุที่ก�ำหนดค่ามาตรฐานต่างกัน เพื่อให้ประเทศ
ทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นคุณภาพอากาศขององค์การ
อนามัยโลก (WHO Air quality guidelines: WHO AQG) ได้ทนั ที ค่อยๆ
ปรับมาตรฐานให้เข้มงวดขึ้น ให้สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศนั้นๆ

หน้ากาก N95

+
หน้ากากธรรมดา
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เช็คค่า PM 2.5 ได้อย่างไร?
หน้ากากธรรมดา
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หน้ากาก 9002A

+

สามารถตรวจสอบคุณภาพทางอากาศได้ทางแอพพลิเคชันเหล่านี้
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+ ผ้าเช็ดหน้า
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หน้ากากผ้า
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Air Visual
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ที่มา: รายงานวิจัยโครงการการพัฒนาชุดความรู้ด้านประสิทธิภาพ
ของหน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก

Air Matters

2. วิธีการเลือกเครื่องกรองอากาศใช้ภายในบ้าน

ควรเลือกให้เหมาะกับขนาดห้อง ระดับความแรงของลม ระดับการ
เสียงท�ำงาน ความละเอียดของแผ่นกรอง อะไหล่ การบ�ำรุงรักษา และ
การรับประกัน เป็นต้น

BreezoMeter
ภาพตัวอย่างการรายงาน
คุณภาพอากาศจากแอพ Air Visual

แอพนี้สามารถตรวจสอบและรายงานปริมาณมลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่
รอบโลก รวมทั้งประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถรายงานล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน

ข้อแนะน�ำและวิธีป้องกันตนเอง
จากฝุ่นพิษ PM 2.5
1. วิธีการเลือกหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

หน้ากากอนามัย N95 สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ดีที่สุด เพราะ
ป้องกันได้ทั้งฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน เหมาะ
ส�ำหรับป้องกันมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 ควันพิษ ไอเสียรถยนต์ และไอระเหย
ของสารเคมีต่างๆ แต่ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องใส่ให้ถูกวิธี แต่ในความเป็นจริง
หากใส่หน้ากาก N95 ในระยะเวลานาน อาจท�ำให้หายใจล�ำบาก และมี
ราคาสูงกว่าหน้ากากชนิดอื่นๆ ดังนั้น ในบางกรณีผู้ใช้อาจเลือก
หน้ากากธรรมดาซ้อนทิชชู 2 ชั้น ก็สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ดีใน
ระดับใกล้เคียงกัน

NGV พลังงานทางเลือกที่สะอาด
PTT NGV ได้ปรับปรุงคุณภาพก๊าซ NGV ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ทั้งยังช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิง และวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้น
โดยที่ไม่สร้างมลพิษ

05

NGV Fixed Focus

06

การอนุรักษ์
พลังงาน

ในสถานีบริการ NGV
ทุกวันนี้กระแสของค�ำว่าอนุรักษ์...เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์ป่า หรือการอนุรักษ์ผ้าไทย แล้วท�ำไมต้องอนุรักษ์
นั่นก็เพราะเรากลัวที่จะเสียมันไป ทั้งที่ก่อนหน้านี้มันเคยอยู่กับเรามาโดยตลอด แต่การใช้แบบขาดการยั้งคิด ท�ำให้วันนึงเราต้องหันกลับมาอนุรักษ์
สิ่งเหล่านี้กันมากขึ้น เรื่องของพลังงานก็เช่นกัน เมื่อใช้หมดแล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือหามาทดแทนได้ทันความต้องการในเวลาอันรวดเร็ว

กระแสของการอนุรักษ์พลังงานทั่วโลก
เกิดขึ้นเมื่อใด?
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในอัตราเท่าทวีตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา
ในขณะที่ทรัพยากรอื่นยังคงมีอยู่เท่าเดิม หรือเริ่มหมดไป ท�ำให้เกิดกระแส
อนุรักษ์ทรัพยากรขึ้นมากมาย
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แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน แบ่งเป็น 2 แนวทาง คือการประหยัดพลังงาน
(Energy Saver) และการหาพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ใน
ด้านการประหยัดพลังงาน เราก็ท�ำมาแล้วนับ 10 ปี เช่น การใช้หลอด LED
การรณรงค์ปดิ ไฟพร้อมกันทัว่ ทุกมุมโลก เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง เป็นต้น ในด้าน
การเสาะหาแหล่งพลังงานทดแทน ก็มกี ารค้นพบแหล่งน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
ในชั้นหิน (Shale Oil & Shale Gas) หรือการพัฒนา Solar Cell เพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า แต่ถึงจะมีการค้นพบแหล่งพลังงานใหม่มากมาย ก็ยังไม่
เพียงพอ ต่อความต้องการพลังงานในอนาคตอยู่ดี

กระแสการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย
ในบ้านเราการอนุรกั ษ์พลังงานก็ได้รบั การส่งเสริมไม่ตา่ งจากประเทศอืน่ ๆ
ทั่วโลก แต่ขีดจ�ำกัดของทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาแหล่ง
พลังงานใหม่ๆ เป็นเรือ่ งยาก ดังนัน้ จึงให้ความส�ำคัญกับการประหยัดพลังงาน
มากกว่า
เราจะเห็นได้จากการรณรงค์ให้ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ หรือการใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานเต็มไปหมด เช่น หลอดไฟ LED เครื่องปรับอากาศ แบบ
Inverter หรือสินค้าทีไ่ ด้รบั รองจาก กฟผ. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึง่ ผูผ้ ลิต
ต้องมุง่ พัฒนาสินค้าของตนเอง ให้ตอบโจทย์เรือ่ งการประหยัดพลังงานอีกด้วย
ในการประหยัดพลังงานในระดับองค์กร แน่นอนว่าต้องหาวิธีการประหยัด
พลังงานให้ได้มากที่สุด เพราะพลังงานทุกหน่วยเป็นต้นทุนขององค์กร
ในด้านภาครัฐก็มกี ารออกกฎหมายบังคับในเรือ่ งนีด้ ว้ ย นัน่ คือกฎหมาย
“ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการจัดการ
พลังงานในโรงงานควบคุม* และอาคารควบคุม** พ.ศ. 2552” แล้วกฎหมายนี้
เกี่ยวข้องกับใครบ้าง? : กฎหมายนี้ใช้บังคับกับอาคารควบคุมหรือโรงงาน
ควบคุมตาม พรบ. โรงงาน
การอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายฉบับนี้มีรากฐานมาจากระบบ ISO
50001 โดยอาคารหรือโรงงานต้องมีการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ มีตัวชี้วัด
การอนุรกั ษ์พลังงานทีช่ ดั เจน ต้องผ่านการ Audit ประจ�ำปี และต้องส่งรายงานฯ
ให้กบั กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานทุกปี จึงถือว่าปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย

* โรงงานควบคุมก็คือ โรงงานตาม พรบ.โรงงาน ที่มีการใช้ก�ำลัง

ไฟฟ้าผ่านหม้อแปลงขนาด 11,750 KVA หรือ 10,000 Kilo Watts ขึน้ ไป
หรือใช้พลังงานอื่นๆ รวมกัน 200 ล้าน MJ ต่อปี

** อาคารควบคุมก็คือ อาคาร สถานที่ ที่มีการใช้ก�ำลังไฟฟ้าผ่าน

หม้อแปลงขนาด 1750 KVA หรือ 1000 Kilo Watts ขึ้นไป หรือใช้
พลังงานอื่นๆ รวมกัน 20 ล้าน MJ ต่อปี

NGV Fixed Focus
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สรุปสาระส�ำคัญของสิ่งที่ต้องท�ำตามกฎหมาย
การอนุรักษ์พลังงานมีดังนี้
แผนผังโครางสร้างระบบการจัดการพลังงาน
1. การแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
3. การก�ำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
8. การทบทวน วิเคราะห์และ
แก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการ
พลังงาน
7. การตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงาน

4. การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน

3. มาตรการ On-Peak Off-Peak : มาตรการนี้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับ
สถานีก๊าซธรรมชาติหลักที่มีเครื่องคอมเพรสเซอร์ประเภท Gas Engine โดยใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานแทนไฟฟ้าในช่วง Peak Time (9:00-22:00)
4. การติดตั้งอุปกรณ์ Capacitor Bank : มาตรการนี้ช่วยควบคุมค่าสนามไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มค่า Power Factor ของกระแสไฟฟ้า ไม่ให้ต�่ำกว่า 0.85 ตามมาตรการ
ของ กฟผ. ซึ่งปัจจุบันสถานีบริการ NGV ควบคุมไว้ที่ 0.9 โดย Capacitor Bank
จะท�ำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าสร้างขึ้นไว้ ท�ำให้ลดการเกิดสนาม
ไฟฟ้า ไม่ให้ไหลกลับไปรบกวนสายส่ง เมือ่ สนามไฟฟ้าน้อยลง ค่า Power Factor
ก็เพิ่มขึ้นนั่นเอง

5. การก�ำหนดเป้าหมายและแผน
อนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึก
อบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

6. การด�ำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและการ
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานในสถานีบริการ NGV
สถานีบริการ NGV ถือเป็นอาคาร สถานที่ควบคุม โดยสถานีบริการ NGV
ขนาดใหญ่ อย่างเช่น สถานีประเภท Super Station หรือ สถานีก๊าซธรรมชาติ
หลัก จะเข้าข่ายตามตาม พรบ. โรงงานจึงต้องด�ำเนินการตามกฎหมายนี้ ใน
ขณะที่สถานีฯ ที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ
ยานยนต์ก็ให้ความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และได้ด�ำเนินการอนุรักษ์
พลังงานด้วยเช่นกัน

อนุรักษ์พลังงานในสถานีบริการ NGV อย่างไร?
1. โครงการ LED ช่วยชาติ : เปลี่ยนหลอดไฟในสถานีเป็นหลอดไฟแบบ LED
ทัง้ หมด นอกจากจะประหยัดไฟแล้วยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเวลาบิลค่าไฟฟ้า
มาเรียกเก็บอีกด้วย
2. การใช้อุปกรณ์ Soft Start : ปริมาณไฟฟ้ากว่า 98% ที่ใช้ในสถานีบริการ NGV
ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับเครื่อง Compressor จึงพัฒนาใช้อุปกรณ์ Soft Start ที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระชากไฟ เมื่อเริ่มใช้งานเครื่อง Compressor ส่งผล
ให้ใช้พลังงานไฟฟ้าทีละน้อย ท�ำให้ประหยัดพลังงานไปได้มากทีเดียว

5. วินัยการประหยัดพลังงาน : เมื่อไม่ใช้ไฟดวงไหนก็ปิด อันนี้เป็นมาตรการ
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสถานีบริการ NGV เพื่อสร้างวินัยในการประหยัด
ไฟฟ้าให้กับผู้เกี่ยวข้อง
6. มาตรการอื่นๆ : การปรับปรุงอุปกรณ์บางอย่างเพื่อประหยัดพลังงาน เช่น
เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter ในบางสถานี เป็นต้น
ภายหลังจากการด�ำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานของสายงานก๊าซ
ธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ พบว่าพลังงานทีใ่ ช้ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าลดลงไปมาก
ทั้งนี้มาตรการการอนุรักษ์พลังงานในสถานีบริการ NGV ก็ยังด�ำเนินการต่อไป
เพื่อควบคุมต้นทุนสถานีฯ ได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

แล้วอนาคตการอนุรักษ์พลังงาน
จะเป็นอย่างไรบ้าง?
ด้วยเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่พัฒนาขึ้นทุกวัน ในอนาคตอันใกล้อาจ
มีเครื่องมือในการอนุรักษ์พลังงานที่ดีขึ้น เราอาจเห็นสถานีบริการ NGV ติดตั้ง
Solar Roof Top เพือ่ ใช้เป็นพลังงานในสถานี หรือแม้แต่พลังงานทางเลือกรูปแบบอืน่
ก็อาจมีให้เห็นก็ได้
สุดท้ายก็คงต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่า เราได้ดำ� เนินการอนุรกั ษ์พลังงาน
ในสถานีบริการ NGV หรือทีบ่ า้ นอย่างไรบ้าง หากมีอะไรนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา...
ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ... อย่าลืมว่า “การอนุรักษ์พลังงาน คุณได้ ชาติได้”
อ้างอิงข้อมูลจาก คุณธนโชติ ชีพสุมล วิศวกร ส่วนแผนและ
บริหารการขนส่ง ฝ่ายปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์
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ปตท. ร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ยกระดับเกษตรกรไทย 4.0

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
สถาบันวิทยสิรเิ มธี โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ ศูนย์การเรียนรูป้ า่ วังจันทร์
และร่วมพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้าง “โครงการ EECi เมืองนวัตกรรม
ใหม่” พร้อมลงหลัก-สร้างฐาน น�ำพาประเทศสู่ ไทยแลนด์ 4.0
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย คุณศิริ จิระพงษ์พนั ธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม และ คุณสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มพืน้ ทีว่ งั จันทร์วลั เลย์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึง่ เป็น
เขตพัฒนาด้านการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท.พร้อมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โครงการภายใต้เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก โดย ปตท.จะ
เริม่ งานก่อสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภค และ สวทช. จะเริม่ ก่อสร้างอาคาร
วิจยั และนวัตกรรม ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี
ให้เกียรติท�ำพิธีเปิดหน้าดิน เพื่อเริ่มงานก่อสร้างและได้ชมทัศนียภาพพื้นที่ EECi
ในระยะไกลจากที่สูง ณ หอชมวิว รวมถึงเยี่ยมชมโรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ สถาบัน
วิทยสิริเมธี และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ปตท. โดยมี คุณสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ปตท. ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คุณอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมด้วย คุณชาญศิลป์ ตรีนชุ กร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ปตท. พันเอกไชยปราการ พิมพ์จนิ ดา รองผูบ้ งั คับการกรมทหารราบ
ที่ 21 รักษาพระองค์ฯ และ คุณจักรวาล ตัง้ ประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ NGV Marketplace ตาม
แผนยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0 เพื่อประกาศความร่วมมือพัฒนาช่อง
ทางการจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านสถานีบริการ NGV ปตท. พร้อม
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตลอดกระบวนการเพื่อยกระดับเกษตรกรไทย
และสนับสนุนการขับเคลื่อน Digital Economy ของประเทศ โดยได้รับเกียรติ
จากคุณลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมกับ คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน มาร่วม
แสดงความยินดีภายในงาน
ในเบื้องต้น NGV Marketplace จะเป็นร้านค้าที่รวบรวมสินค้าเกษตรที่มี
มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตามโครงการเกษตรอุ่นใจ ของ ปตท. ที่ต้องการ
เป็นศูนย์กลาง (Hub) กระจายและรวบรวมสินค้าเกษตรมาตรฐาน ส�ำหรับรายการ
สินค้าคุณภาพมาตรฐานที่จะน�ำร่องวางจ�ำหน่ายนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการ
พิจารณารายการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่โดดเด่นในจังหวัดชลบุรี
ไว้แล้ว โดยรวบรวมเกษตรกรและผูป้ ระกอบการทีพ่ ร้อมผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน
ได้ประมาณ 1,150 ราย ซึง่ ในจ�ำนวนนีม้ ผี ผู้ ลิตสินค้าทัง้ ในลักษณะวิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อย นอกจากนี้ ยังมีสินค้า
ที่รวบรวมจากผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานของส�ำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จ�ำนวน 550 ราย
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กลุ่ม ปตท. ร่วมวิ่งกระตุกหัวใจกับสภากาชาดไทย
คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก�ำกับดูแลองค์กรและกิจการ
สัมพันธ์ เป็นผูแ้ ทนกลุม่ ปตท. มอบเงินจ�ำนวน 10,000,000 บาท ให้แก่คณุ หญิงชฎา
วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก สภากาชาดไทย ในการสนับสนุน “โครงการวิง่ กระตุก
หัวใจ Virtual Run 10,000,000 Km.” ของสภากาชาดไทย โดยรายได้ทงั้ หมด น�ำไป
ใช้ในการจัดซือ้ เครือ่ งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External
Defibrillator: AED) เพื่อส่งต่อเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในยามฉุกเฉินให้แก่ ประชาชน
ไปยังภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศ อีกทัง้ ยังเป็นการร่วมรณรงค์ให้ประชาชนวิง่ เพื่อออก
ก�ำลังกายอีกด้วย
ประเทศไทย ยังคงขาดเครื่อง AED อีกจ�ำนวน 269 เครื่อง จึงจะเพียงพอต่อการ
ช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ทางสภากาชาดไทย
จึงขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมเป็นฮีโร่บริจาคได้ตามก�ำลังศรัทธา โดยเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้า หรือ AED 1 เครื่อง มีมูลค่า 80,000 บาท ซึ่งสามารถบริจาคเงิน
ผ่านชือ่ บัญชี “สภากาชาดไทย เครือ่ งกระตุกหัวใจเพือ่ คนไทยทุกคน” ที่ ธ.กสิกรไทย
เลขที่บัญชี 623-1-00096-6 ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 045-304670-2 ทั้งนี้บริจาค
ตัง้ แต่ 500 บาทขึน้ ไป สามารถติดต่อรับใบเสร็จเพือ่ ลดหย่อนภาษีได้ทสี่ ำ� นักงานคลัง
สภากาชาดไทย โทร. 02-256-4000 ต่อ 2174-75 หรือ 2180-81

PTT NGV ร่วมกับ PTTOR ออกบูธนิทรรศการในงานประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2561 สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ณ สนาม
หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ปตท. ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์
พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนาสถานีบริการและระบบงานค้าปลีกน�ำ้ มัน (บริษทั ปตท.น�ำ้ มัน
และการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) ( PTTOR) ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2561 ของสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก จ.นครปฐม โดยภายใน
บูธนิทรรศการประกอบไปด้วยการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ PTT NGV คุณภาพใหม่ รวมทัง้
ประชาสัมพันธ์บัตร Fleet Card ของ ปตท.

ผู้บริหารสายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์เยี่ยมชม
การอบรมซ้อมแผนฉุกเฉิน และตรวจเยี่ยมสถานีบริการ NGV
ปตท.ชัยพฤกษ์เสาเข็มและปั้นจั่น กรุ๊ป
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คุณศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่กา๊ ซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ และคุณสมพล ไวยรัชพานิช ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ พร้อมคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน ปตท.
เข้าร่วมเยี่ยมชมการอบรมซ้อมแผนฉุกเฉิน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย
ณ สถานีบริการ NGV ปตท.ชัยพฤกษ์เสาเข็ม และปัน่ จัน่ กรุป๊ นิมติ ใหม่ กรุงเทพฯ
โดยสถานีบริการ NGV ปตท.ชัยพฤกษ์เสาเข็มและปั่นจั่น กรุ๊ป เป็นสถานีที่
ได้รับรางวัล 5 ดาว ประจ�ำปี 2561 และนับเป็นสถานีบริการ NGV ที่ได้รับการ
พัฒนาภาพลักษณ์ใหม่ (Flagship) เป็นแห่งแรก
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การฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนี ไฟ

สถานีบริการ NGV ปตท
“ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในสายงาน NGV” พนักงานทุกคนจะ
ได้ยินค�ำนี้เสมอ ทุกครั้งที่มีการประชุมและมอบนโยบายจากผูบ้ ริหารระดับสูง
“คุณศักดิ์เฉลิม สิทธิ์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ
ยานยนต์ ทีม่ งุ่ เน้นเรือ่ งความปลอดภัยเป็นหัวใจส�ำคัญของการท�ำงาน และเน้นย�ำ้
ให้พนักงานทุกคนท�ำงานโดยตระหนักถึงการปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ

เหตุฉกุ เฉินระดับที่ 3 หรือภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุฉกุ เฉินระดับที่ 1 หรือ 2
ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับที่รุนแรงมาก และมีแนวโน้มจะ
ส่งผลกระทบต่อสาธารณชน ซึ่งไม่สามารถด�ำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้
จ�ำกัดอยู่ในบริเวณได้ จนต้องการก�ำลังสนับสนุน หรืออ�ำนาจการตัดสินใจจาก
ภายนอกในระดับจังหวัด
เหตุฉุกเฉินระดับที่ 4 หรือภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 หรือ
2 หรือ 3 ที่ขยายตัว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรงมากที่สุด ไม่
สามารถด�ำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้จ�ำกัดอยู่ในบริเวณได้ เหตุการณ์มีการ
ลุกลาม จนต้องการอ�ำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับประเทศ หรือ
ก�ำลังสนับสนุนจากต่างประเทศ

คู่มือแผนฉุกเฉิน
ส�ำหรับ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นการปฏิบัติเพื่อ
เตรียมความพร้อมในเชิงป้องกัน “เหตุฉุกเฉิน” ที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถาน
ประกอบการจากการท�ำงานทีอ่ ยูใ่ นสภาวะเสีย่ งต่างๆ เช่น ก๊าซรัว่ ไหล ไฟไหม้
เป็นต้น ดังนั้นการฝึกซ้อมหนีไฟและการฝึกซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้
ถือเป็นภารกิจที่พนักงานทุกคนที่ท�ำงานภายในสถานีบริการ NGV ต้องให้
ความส�ำคัญอย่างมาก เพราะไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่า เหตุเพลิงไหม้จะเกิดขึ้น
ทีไ่ หน เมือ่ ไหร่ เวลาใด แต่หากเราพร้อมรับมือกับเหตุเหล่านี้ อาจช่วยลด
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินลงได้ นอกจากการฝึกซ้อมในภาคปฏิบัติ
แล้วนั้นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ยังจะได้รับความรู้ภาคทฤษฏีเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสีย่ งทีเ่ ป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ การใช้ถงั ดับเพลิงทีถ่ กู วิธี การปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้นอีกด้วย
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกซ้อมหนีไฟและอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ เราขอ
แนะน�ำผู้อ่านทุกท่านให้รู้จักกับเหตุฉุกเฉินทั้ง 4 ระดับของ ปตท. รวมถึง
การจัดการเหตุฉุกเฉินก่อน
เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ขยายตัวออกไป
สามารถระงับเหตุได้ด้วยพนักงานของหน่วยงานที่ก�ำลังปฏิบัติงานในพื้นที่
เกิดเหตุในขณะนั้น โดยไม่จ�ำเป็นต้องขอก�ำลังสนับสนุน หรืออ�ำนาจการ
ตัดสินใจจากภายนอก
เหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 หมายถึง เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 ที่ขยายตัว หรือเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในระดับรุนแรง ไม่สามารถด�ำเนินการควบคุมเหตุการณ์ให้
จ�ำกัดอยู่ในบริเวณได้ เหตุการณ์มีการลุกลาม จนต้องการก�ำลังสนับสนุน หรือ
อ�ำนาจการตัดสินใจจากภายนอกในระดับท้องถิ่น

สถานีบริการ NGV ต้องมีการฝึกซ้อมการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินตาม
กฎหมาย และปฏิบัติตามคู่มือการด�ำเนินงานปฏิบัติการฝึกซ้อมการตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉิน หรือ “คู่มือแผนฉุกเฉิน” ประกอบด้วย 6 แผน ได้แก่ แผนการ
ตรวจตรา แผนการอบรม แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนการดับเพลิง
แผนการอพยพหนีไฟ แผนการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูกลับคืนสถานะปกติ

โครงสร้างแผนฉุกเฉินสถานีบริการ NGV
ผู้บัญชาการ
ผู้สั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ
ทีมตัดไฟ
ทีมสื่อสาร
ทีมพยาบาล
ทีมอพยพ/ทีมค้นหา

ผู้ประสบเหตุ

ทีมดับเพลิง
ปิดกั้นจราจร
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ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผู้ประสบเหตุแจ้งผู้บริหารสถานี และท�ำการตัดระบบไฟฟ้า / ระบบ ESD
ทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทักที
ผู้บริหารสถานีประเมินสถานการณ์ สั่งการจุดเกิดเหตุ
อพยพพนักงานไปจุดรวมพล / ปิดกั้นจราจร

1. ภาคทฤษฎี ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับก๊าซ NGV ทฤษฎีการเกิดของไฟ ชนิดของ
เชื้อเพลิง การดับไฟที่เกิดจากก๊าซ NGV แผนการดับเพลิงของสถานี NGV
แผนการอพยพหนีไฟ และ การค้นหาช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
2. ภาคปฏิบัติ ได้แก่ ฝึกการใช้ถังดับเพลิงและการดับเพลิงขั้นต้น ฝึกการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย และฝึกซ้อมจริงโดย Pre Fire Plan เน้นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณ
ตู้จ่ายก๊าซ ห้อง Compressor เป็นต้น โดยเน้นการตัดแยกระบบ การระงับเหตุ
เบือ้ งต้น การเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย การแจ้งเหตุมายัง ปตท. การอพยพมาจุดรวมพล เป็นต้น
ภาคทฤษฎี

แจ้งเหตุฉุกเฉิน กับ ปตท. โทร 02-1402222
ภาพฝึกการใช้ถังดับเพลิง

NO

การควบคุม
เหตุฉุกเฉิน

ภาพฝึกการใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุ

YES
ภาพฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

แจ้งหน่วยงานภายนอก
เข้ามาระงับเหตุ
ควบคุมเหตุฉุกเฉินได้

ภาคปฏิบตั ิ

การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ

ตรวจสอบความเสียหาย
ฟื้นฟูสถานีบริการ
ปตท.อนุมัติให้เปิดขายตามปกติ

เหตุการณ์ก๊าซรั่วไฟไหม้

กดปุ่มหยุดฉุกเฉิน

เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ระงับเหตุ

การช่วยเหลือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การแจ้งเหตุ

การอพยพมาจุดรวมพล

มอบวุฒิบัตร

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎหมาย ในสถานีบริการ ปตท. NGV
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานีบริการ ปตท. NGV นัน้
ก�ำหนดให้ทุกสถานีต้องด�ำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ตามที่กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการ และด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 ข้อ 30 ให้
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคน “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ท�ำงานอยู่ภายใน
อาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันท�ำการฝึกซ้อมพร้อมกัน โดยให้ผู้ที่ได้
รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด�ำเนินการฝึกซ้อม
ตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา ปตท. ได้เริ่มให้บริการ ทีมวิทยากรดับเพลิงของ
หน่วยงาน NGV แก่สถานีบริการ NGV ทั่วประเทศ ซึ่งทีมงานดังกล่าว เป็นผู้มี
ความเชีย่ วชาญด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภยั และได้ขนึ้ ทะเบียนกับกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ตามใบอนุญาตที่ให้กับ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ ดพต.019 และ ดพฝ.020 เพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกซ้อมฯ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานี ผู้จัดการสถานี พนักงานหน้าลาน และผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานี ฯลฯ ซึง่ ทุกคนทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานีบริการ NGV จะต้ องผ่านการฝึกซ้อมฯ
โดยเน้นการจ�ำลองสถานการณ์รับมือเหตุฉุกเฉิน ระดับที่ 1 เป็นหลัก เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการควบคุมเหตุฉุกเฉินภายในสถานีบริการ NGV ได้เองอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการฝึกซ้อมฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

11

อ้างอิงข้อมูลจาก นายสุนันท์ จันทนา ผู้จัดการส่วนบ�ำรุงรักษาสถานี
ฝ่ายวิศวกรรมบ�ำรุงรักษาและบริหารโครงการ
ท่านที่สนใจวิทยากรดับเพลิง สามารถติดต่อได้ที่
1. นายสุนันท์ จันทนา โทร 081-827-5556 E-Mail sunun.c@pttplc.com
2. นายนิรัติ ลิ่มเกิดผล โทร 089-8165084 E-mail nirat.l@pttplc.com
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ปทุมธานีนี้ดีต่อใจ
ปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลที่สามารถท�ำให้ทุกคนทุกเพศและทุกวัย
มีความสุขกับการได้ท�ำกิจกรรมที่ หลากหลายภายในหนึ่งวัน

ตลาดอิงน�้ำสามโคก เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ แี่ สดงถึงเสน่หก์ ารด�ำเนินชีวติ
ของชุมชนริมแม่น�้ำในจังหวัดปทุมธานี ความสงบร่มเย็นเป็นปัจจัยแรกๆ ที่
ท�ำให้ตลาดแห่งนี้น่าสนใจกว่าตลาดน�้ำอื่นๆ อยู่พอสมควร เพราะนอกจาก
ไม่ต้องต่อคิวแย่งกันกินอาหารเจ้าดังตามรีวิวแล้ว พ่อค้า แม่ขายที่นี่ ยังยินดี
อย่างยิ่งในการต้อนรับ พร้อมแนะน�ำเมนู เชื้อเชิญให้เข้าไปถ่ายรูปบรรยากาศ
ของร้าน ถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของตนเอง อิ่มอกอิ่มใจเหมือนได้
ไปเยือนบ้านญาติผู้ใหญ่ก็ว่าได้
เรื่องน�้ำใจไมตรีเราพบได้ในทุกร้านค้า แต่เรื่องข้าวปลาอาหารก็ไม่
น้อยหน้าที่ไหน เดินไป ชิมไป แถมได้ของฝากกลับบ้านกันเต็มไม้เต็มมือ
เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ขอแนะน�ำเพิม่ เติมว่า ถ้าวางแผนการ
เดินทางดี ๆ สามารถนั่งเรือจากที่นี่เพื่อไปขึ้นที่ท่าน�้ำของ บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้
คาเฟ่แอนด์ฟาร์ม ซึ่งมันก็จะได้ฟีลไปอีกแบบนะ

บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้ คาเฟ่แอนด์ฟาร์ม กับการสัมผัสบรรยากาศและจ�ำลอง
กิจกรรมเสมือนจริง เพือ่ ให้ทกุ คนได้เรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชด�ำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในทุกขั้นตอน ภายในพื้นที่
3 ไร่ คุณโก้เจ้าของร้านมีความตั้งใจที่จะท�ำให้บ้านของตนเองเป็นแหล่งเรียน
รู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดสรรพื้นที่ให้เป็นทั้งแปลงนาสาธิต บ่อเลี้ยง
ปลา เล้าเป็ด เล้าไก่ แปลงปลูกผัก ตลอดจนร้านกาแฟในบรรยากาศร่มรื่น
เด็ก ๆ จะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการลงมือ ท�ำนา ท�ำไข่เค็ม
เก็บไข่เป็ด พายเรือ หรือแม้กระทั่งท�ำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ส่วนคุณพ่อคุณแม่
ก็สามารถนั่งพักผ่อนพร้อมจิบกาแฟ น�้ำผลไม้ ทานขนมใต้ร่มเงาของต้นไม้
ใหญ่ แล้วสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างสบายปอดเลย
คาเฟ่นี้ ตั้งอยู่บริเวณริมคลองบางเตยใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เปิดให้
บริการเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ตัง้ แต่เวลา 09.00 - 17.00 น. สอบถามข้อมูล
หรือติดตามกิจกรรม ความเคลื่อนไหวของร้านได้ที่ Facebook Fanpage
บ้าน ๑,๐๐๐ ไม้ Cafe & Farm
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ร้านเอี้ยเซี้ยฮวด เจ้าเด็ดแห่งเมืองสามโคก ที่เปิดท�ำการมานานกว่า 4
ทศวรรษ ด้วยชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนาน จึงอยากแนะน�ำเมนูของร้านนี้ว่า สั่ง
เถอะ สั่งอะไรมาก็อร่อย เพราะอันที่จริง ก็มีเมนูขึ้นชื่ออยู่หลายอย่าง แต่เราเลือก
สั่งแบบผสมกันไป ทั้ง หมูกรอบคั่วเค็ม มะระผัดไข่ใส่แหนม เป็ดพะโล้ กุ้งผัด
กระเทียมโทน และแกงส้มฟักแม้ว เมื่อได้ชิมถึงกับเกิดค�ำถามว่า มีเมนูไหน ไม่
แนะน�ำได้ด้วยหรือ?
ร้านนี้ ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอ�ำเภอสามโคก เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่
10.00 -16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2593-1267, 08-3602-7555
ปทุมธานีถอื เป็น One Day Trip ทีอ่ มิ่ พุง ชุม่ ปอด เป็นทีส่ ดุ นอกจากสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เราไปเยือน ผู้คนที่เราพบเจอจะน่าประทับใจแล้ว ระหว่างทาง
ก็ยงั มีสถานีบริการ NGV ไว้คอยบริการอยู่ เรียกว่า ทัง้ ได้ความรู้ อิม่ ท้อง อุน่ ใจ
ไร้กงั วล

สถานีบริการ NGV ปตท. คอมพลีท ปิโตรเลียม
พิกัดสถานีฯ : N14.02918 E100.52560
346
สถานีบริการ NGV ปตท. เฉลิมวงศ์ ก๊าซธรรมชาติ
พิกัดสถานีฯ : N14.01708 E100.54819
สถานีบริการ NGV ปตท. ภรประมวลมาศ
พิกัดสถานีฯ : N14.01585 E100.54867

สถานีบริการ NGV สแตนดาร์ด เอ็นจีวี
พิกัดสถานีฯ : N14.00971 E100.53327

NGV
MAP

346

สถานีบริการ NGV เอส.พี.พี. เอ็นจีวี
พิกัดสถานีฯ : N14.00075 E100.55507
306

สถานีบริการ NGV ปตท. เอส.เอส.บี.เซอร์วิส
พิกัดสถานีฯ : N13.98331 E100.5155

สถานีบริการ NGV บางจาก สาขา บางพูน
พิกัดสถานีฯ : N13.97495 E100.57691
306

กระท่อมลุงจรณ์ สวรรค์ของคนรักกระบองเพชร ทีต่ อ้ งบอกอย่างนีเ้ พราะทีน่ ี่
มีกระบองเพชรมากมาย หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งต้นเล็ก ต้นใหญ่ จัดเรียงราย
ไว้อย่างเป็นระเบียบ ส�ำหรับคนที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างก็สามารถเดินเข้าไปหยิบ
ถาดแล้วเลือกต้นที่สนใจมาให้คิดราคาได้เลย รับรองว่าเมื่อไปถึงจะต้องได้อะไร
สักอย่างติดมือกลับบ้าน ถึงไม่ใช่กระบอกเพชร ก็ตอ้ งได้รปู เด็ด ๆ ในโลเคชัน่ ดี ๆ
ในกระท่อมลุงจรณ์แห่งนี้เป็นแน่ แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่า หยิบจับเจ้ากระบองเพชร
อย่างเบามือด้วยนะ
ร้านนี้ ตั้งอยู่ในซอยวัดสิงห์ อ�ำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี การจะเดินทาง
มาทีน่ คี่ วรต้องโทรนัดหมาย หรือสอบถามวันเวลาเปิดปิดให้ดี ๆ ที่ เบอร์ 08-6525-6874

5092

สถานีบริการ NGV ปตท. พึ่งสุขปิโตรเลียม
พิกัดสถานีฯ : N13.98971 E100.58236

สถานีบริการ NGV ปตท. เพอร์เฟ็คท์ ปิโตรเลียม
345
พิกัดสถานีฯ : N13.97298 E100.51386
สถานีบริการ NGV ปิโตรเลียมเอ็นจีวี (รังสิต-ติวานนท์)
พิกัดสถานีฯ : N13.97203 E100.56421
345
345
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โครงการสร้างเครือข่าย
การให้บริการ NGV
โครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการ NGV
จากภาวะราคาน�ำ้ มันโลกทีท่ รงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ ส่งผลให้ในช่วงทีผ่ า่ นมาผูใ้ ช้รถ
มีทางเลือกในการใช้เชือ้ เพลิงมากขึน้ เช่นเดียวกับกลุม่ ผูป้ ระกอบการติดตัง้ ซ่อมบ�ำรุง
และตรวจสอบอุปกรณ์ NGV ได้เลิกกิจการไปเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ผใู้ ช้รถไม่ได้รบั
ความสะดวก ปตท. จึงมีแนวคิดทีจ่ ะลดความเดือดร้อนของผูใ้ ช้รถ NGV ด้วยการ
สร้างเครือข่ายการให้บริการ NGV เพือ่ เปิดโอกาสให้ อูต่ ดิ ตัง้ ฯ ผูต้ รวจฯ และ ปตท.
เป็นพันธมิตรในการสร้างเครือข่ายการให้บริการผู้ใช้รถ NGV ร่วมกัน โดย ปตท. มี
แผนทีจ่ ะจัดท�ำฐานข้อมูลผูใ้ ห้บริการ NGV และข้อมูลอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นแก่ผใู้ ช้รถ NGV
เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถ และลดปัญหาในการสืบค้นข้อมูล
การให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับ NGV
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ปตท. ได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบการติดตั้ง
และตรวจสอบอุปกรณ์NGV ทีอ่ ยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมงานสัมมนา
รณรงค์ความปลอดภัยการใช้ NGV ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยในช่วงท้ายของงานได้เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการฯ
ร่วมกันระดมความคิด แลกเปลีย่ นมุมมองผลกระทบทีไ่ ด้รบั จากจ�ำนวนผูใ้ ช้รถ NGV
ทีล่ ดลง เพือ่ หาแนวทางการปรับตัวร่วมกัน และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากกิจกรรมในครัง้ นี้
ไปพัฒนาต่อยอดโครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการ NGV

กิจกรรมระดมสมองได้แบ่งหัวข้อ
ออกเป็น 4 ส่วนคือ
1. ปัญหาของผู้ติดตั้งอุปกรณ์ NGV

2. ปัญหาของผู้ตรวจอุปกรณ์ NGV

3. ปัญหาในเรื่องของเครือข่าย

4. ปัญหาในเรื่องการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมระดมสมองได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ากิจกรรมน�ำเสนอปัญหาทั้งจาก
ภายใน ภายนอก รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา ผลสรุปทีไ่ ด้จากกิจกรรมจะ
ถูกน�ำไปปรับปรุง และแก้ไข โดย จะมาน�ำเสนอใน NGV Focus ฉบับหน้า ผู้
อ่านอย่าลืมติดตามกันนะคะ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการ NGV
สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์ติดตั้ง NGV ปตท.
สาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร 02-424-2470, 083-270-8171, 082-681-8128
ภาพบรรยากาศกิจกรรมระดมสมอง จากโครงการสร้างเครือข่ายการให้บริการ NGV
โดยได้รับเกียรติจาก อ.พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ เป็นผู้ด�ำเนินรายการ

NGV Funny Club

NGV
FUNNY CLUB

1

การจราจรหนาแน่นแบบนี้ การขับขี่ที่เคารพกฎ และมีน�้ำใจ
ให้เพื่อนร่วมทางเป็นสิ่งจ�ำเป็นนะคะ เราลองมาช่วยกันดูที่
สองภาพนี้ ว่ารถคันไหนนะ ที่สลับที่เปลี่ยนเลนส์ ไปบ้าง
ทราบค�ำตอบแล้วส่งมาร่วมสนุกรับของรางวัลกันได้เลยค่ะ
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รายชื่อผู้ร่วมสนุกตอบค�ำถาม NGV Focus 56
คุณอรพรรณ วันดรมาน
คุณกัลลนันท์ ดวงธัญวิเชียร
คุณนาฏยา พุ่มไพร
คุณดรุณี เหิกขุนทด
คุณโสภาพรรณ ทองชู

คุณปุญญพัฒน์ รามพูน
คุณบุปผา สนธิ
คุณอรอุมา ธารชลานุกิจ
คุณทินรุจ ราคค�ำ
คุณศิวกร โพชนุกูล

กติกาการร่วมสนุก

ถ่ายรูปส่งค�ำตอบมาที่
Line @pttngv ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562
ลุ้นรับ ร่ม Godji จ�ำนวน 10 รางวัล
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