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(LNG Storage and Regasification Mobile Unit)
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ไตรมาสสุดท้ายของปีแบบนี้ นอกจากอากาศที่เริ่มเย็นลง ยังมีอีเวนต์ดีๆ
คอยให้ทุกคนออกไปท่องเที่ยวมากมาย เชื่อว่า ผู้อ่านหลายท่านคงวางแผน
ใช้วนั หยุดพักผ่อนทีม่ อี ยูไ่ ปท่องเทีย่ ว เพือ่ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท�ำงาน ที่
มีมาตลอดทัง้ ปีดว้ ย หากใครมีครอบครัวก็ใช้โอกาสนีใ้ นการใช้เวลาร่วมกัน ร่วมสร้าง
ความรักและความผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น PTT NGV ขอร่วมสนับสนุนให้ทุกคน
เดินทาง เปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์และชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้
พร้อมรับมือกับการท�ำงานในปีถัดไป
ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง อย่าลืมตรวจสอบเครือ่ งยนต์ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน
ที่ส�ำคัญควรตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางเสมอ จะได้เลี่ยงเส้นทางที่รถติด
หรือมีอบุ ตั เิ หตุ และหากเหนือ่ ยล้ากับการขับขี่ ก็แวะสถานีบริการ NGV พักล้างหน้า
ล้างตากันก่อน เท่านี้ก็น่าจะอุ่นใจทุกการเดินทางแน่นอน
ส�ำหรับ NGV Focus ฉบับนี้ก็ยังคงมีสาระดีๆ ให้ติดตามเช่นเคย
ขอเชิญร่วมท�ำแบบสอบถาม พร้อมรับของรางวัล
เพียงสแกน QR code ด้านล่างนี้
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GAS DISCREPANCY
Gas Discrepancy คืออะไร?

Gas Discrepancy หมายถึง ความคลาดเคลื่อนหรือความแตกต่างของ
ปริมาณก๊าซที่รับเข้าและส่งออก ซึ่งในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ
ยานยนต์นนั้ จะมีสถานีหลักทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ก๊าซธรรมชาติจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เข้าสูก่ ระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ อัดบรรจุเข้ารถขนส่งและขนส่งไปยังสถานี
บริการ พร้อมให้บริการแก่ลกู ค้าทีใ่ ช้รถยนต์ NGV โดยตลอดกระบวนการดังกล่าว
จะมีอปุ กรณ์วดั ปริมาณก๊าซอยูใ่ นทุกๆ กระบวนการ ท�ำหน้าทีว่ ดั ปริมาณก๊าซทีผ่ ลิต
ขนส่ง และจ�ำหน่ายให้กับลูกค้า เปรียบเสมือนกับมิเตอร์ไฟฟ้า หรือมิเตอร์
ประปา นั่นเอง

ภาพรวมกระบวนการธุรกิจ NGV

Customer
(ผู้ใช้บริการ)

Conventional Station
(สถานีตามแนวท่อส่งก๊าซ)

Distribution Pipeline
(ระบบท่อส่งก๊าซ)
Mother Station
(สถานีหลัก)

Daughter Station
(สถานีนอกแนวท่อส่งก๊าซหรือสถานีลูก)

Customer
(ผู้ใช้บริการ)
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Gas Discrepancy เกิดขึ้นได้อย่างไร?
หากอ้างอิงตามกฎสมดุลมวล หรือ Mass Balance แน่นอนว่าปริมาณ
ก๊าซทีว่ ดั ได้กอ่ นกระบวนการและหลังกระบวนการควรมีคา่ เท่ากัน เช่น ก๊าซทีว่ ัดได้ซื้อ
(Meter A) ควรมีประมาณเท่ากับก๊าซที่ขาย (Meter B และ Meter C รวมกัน)
แต่ในความเป็นจริงแล้วนัน้ ค่าทีไ่ ด้มักไม่เท่ากัน และผลต่างนั้นเรียกว่า Gas Discrepancy นั่นเอง ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้อาจท�ำให้เกิดผลกระทบที่ตามมา
เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
ในเชิงธุรกิจได้ เป็นต้น

การบริหารจัดการ Gas Discrepancy
ในต่างประเทศ
ในต่างประเทศจะเรียกความแตกต่างของปริมาณก๊าซว่า “Lost and
Unaccounted for gas”หรือ“LAUF”โดยในรัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
มีคา่ LAUF อยูท่ ี่ -4%, ในรัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา มีค่า LAUF
อยู่ที่ -0.2-2.6%
ทัง้ นีใ้ นต่างประเทศก็มมี าตรการควบคุมค่า LAUF เช่นกัน ได้แก่ การวิเคราะห์
ปัจจัยทีอ่ าจมีผลต่อค่า LUAF เช่น สภาพอากาศ หรืออายุของเครือ่ งมือวัด เป็นต้น
ในส่วนของเครื่องมือวัดมีการตรวจสอบอายุการใช้งาน การสุม่ ตรวจความแม่นย�ำ
ของเครื่องมือวัด การสอบเทียบความแม่นย�ำและเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด
และการบ�ำรุงรักษา เป็นต้น

ความส�ำคัญของ
Distribution Pipeline
(ระบบท่อส่งก๊าซ)

Conventional Station
(สถานีตามแนวท่อส่งก๊าซ)

Customer
(ผู้ใช้บริการ)

ในความเป็นจริงนั้น การผลิตและขนส่งก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์มี
หลายกระบวนการ ทั้งกระบวนการปฏิบัติการสูบอัดก๊าซเข้ารถขนส่งที่สถานีก๊าซ
ธรรมชาติหลัก (Mother Station) กระบวนกาขนส่งก๊าซธรรมชาติ กระบวนการสูบจ่าย
ก๊าซที่สถานีบริการแบบสถานีนอกแนวท่อ (Daughter Station) หรือการสูบอัด
ก๊าซที่สถานีแนวท่อ (Conventional Station) ซึ่งหากมีหลายกระบวนการ
ปริมาณ Gas Discrepancy ก็มากตามไปด้วยนั่นเอง

สาเหตุการเกิด Gas Discrepancy
สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ

1

เกิดจากการรั่วซึมของก๊าซ เนื่องจากการ
ช�ำรุดของเครื่องจักรอุปกรณ์ ซึ่งปริมาณ
การรั่วซึมนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความดันและขนาด
ของจุดรั่วซึม

2
เกิดจากความแตกต่างของเครื่องมือวัด
ระหว่างก่อนและหลังกระบวนการ ไม่ใช่
การรัว่ ซึมของก๊าซทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่เกิดจาก
ข้อจ�ำกัดของเครื่องมือวัดการไหลของก๊าซ
ซึ่งบางครั้งก็ตรวจวัดได้ยาก

ปริมาณ Gas Discrepancy ไม่ได้มผี ลต่อ NGV เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มี
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม หากค่า Gas Discrepancy สูง
เนื่องจากความแตกต่างของเครื่องมือวัด อาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ก๊าซ NGV ทัง้ การคาดการณ์การใช้กา๊ ซในอนาคต การค�ำนวณต้นทุนก๊าซ อีกทัง้
ท�ำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจ เกิดความไม่เป็นธรรม ทัง้ ต่อประเทศชาติ
ต่อคูค่ า้ ทีเ่ ป็นผูข้ ายก๊าซธรรมชาติให้ NGV ต่อคูค่ า้ ทีเ่ ป็นสถานีหลักเอกชน ต่อคูค่ า้
ที่เป็น ผู้ขนส่ง และต่อคู่ค้าที่เป็นสถานีบริการ เป็นต้น และหากค่า Gas Discrepancy สูง เนือ่ งจากการรัว่ ซึมจากการช�ำรุดของอุปกรณ์เครือ่ งจักร อาจมีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของพนักงาน และชุมชนรอบข้าง ตลอดจนปัญหาสิง่ แวดล้อม
เพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อีกด้วย
นอกจากนี้ สายงานก๊าซธรรมชาติสำ� หรับยานยนต์ ปตท. ยังมีพนั ธกิจหลัก
ในการเป็นผู้ให้บริการพลังงานสะอาดในภาคขนส่ง ซึง่ จากภาพรวมธุรกิจจะเห็น
ได้ว่า NGV เป็นธุรกิจที่มีกิจกรรมด้าน Operation ทั้งกระบวนการสูบอัด
ก๊าซเข้ารถขนส่งที่สถานีหลัก (Mother Station) กระบวนการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ตลอดจนกระบวนการสูบจ่ายก๊าซที่สถานีนอกแนวท่อส่งก๊าซ (Daughter Station)
และสถานีตามแนวท่อส่งก๊าซ (ConventionalStation) ตลอดจน ปตท. ยังมีนโยบาย
การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล มุ่งเน้นการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ
(Operational Excellence) กล่าวคือ การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
รวมไปถึงการบริหารจัดการความเสีย่ งในด้านต่างๆ เพือ่ ป้องกันและลดความสูญเสีย
ที่อาจเกิดขึ้น

การบริหารจัดการ Gas Discrepancy
ของ ปตท.
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เนื่องจากค่า Gas Discrepancy ที่สูงนั้น
ส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนในการซื้อ-ขาย ก๊าซฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนด ไม่สะท้อนการปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นเลิศ (Operational Excellence) ตลอดจน
อาจเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อม สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ
ยานยนต์ จึงได้เริ่มด�ำเนินการบริหารจัดการควบคุมติดตาม Gas Discrepancy
ในทุกกระบวนการของสายงานฯ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
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ปตท. ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการ Gas Discrepancy ของสายงาน
ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ เพื่อให้การสนับสนุนการบริหารจัดการฯ แก่คณะ
ท�ำงานบริหารจัดการ Gas Discrepancy ของสถานีหลัก กระบวนการขนส่ง
และสถานีบริการ ตลอดจนทบทวน ประเมิน ติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อที่ประชุมสายงานฯ เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง
ในปีทผ
ี่ า่ นมาปริมาณ Gas Discrepancy รวมทุกกระบวนการ
ของ NGV อยูท่ ี่ -1.01% ของปริมาณ NGV ทัง้ หมด ซึง่ ลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และใน
ปี 2562 มีเป้าหมายอยู่ที่ -0.5%

การบริหารจัดการ Gas Discrepancy ของสายงานฯ ประกอบด้วยสาม
คณะท�ำงานหลัก ได้แก่
1. คณะท�ำงานบริหารจัดการ Gas Discrepancy สถานีหลัก กระบวนการขนส่ง
2. คณะท�ำงานบริหารจัดการ Gas Discrepancy สถานีบริการ
3. คณะท�ำงานย่อยสายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ร่วมกับสายงานระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
โดยคณะท�ำงานทัง้ สามได้บรู ณาการจัดการ Gas Discrepancy ของสายงานฯ
ร่วมกัน และมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพือ่ ติดตาม ค้นหา และวิเคราะห์
สาเหตุของ Gas Discrepancy ในทุกๆ กระบวนการ ตลอดจนก�ำหนดแนวทาง
และวิธกี ารควบคุม แก้ไขสาเหตุ ให้ได้ตามเป้าหมายทีก่ �ำหนด และได้มีการเพิ่ม
มาตรการและปรับปรุงร่วมกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามทีก่ ำ� หนด ได้แก่
• การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันการช�ำรุด
เสียหายของเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนเวลาที่ก�ำหนด
• การสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือวัดตามวาระ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางมาตรวิทยาของเครื่องมือวัด ด้วยการวัดเทียบค่าที่เครื่องอ่านได้กับค่าของ
เครื่องมือวัดมาตรฐาน ท�ำให้สามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างแม่นย�ำ
• การเปลีย่ นเครือ่ งมือวัดจาก Turbine Meter เป็น Mass Flow Meter (Coriolis)
ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่มีความแม่นย�ำสูงที่สุดในปัจจุบัน
อ้างอิงข้อมูลจาก : คุณวชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ
ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์
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• การตรวจวัดปริมาณการรั่วซึมของก๊าซโดย Infrared Camera (IR Camera)
เพือ่ ส�ำรวจการรัว่ ซึมของก๊าซบริเวณรอยต่อต่างๆ ของอุปกรณ์ และด�ำเนินการแก้ไข
• การตรวจสอบปริมาณ Gas Discrepancy รายวัน และเร่งเข้าตรวจสอบแก้ไข
ในจุดที่พบว่ามีค่า Gas Discrepancy สูง
• การทดสอบและติดตัง้ นวัตกรรม เพือ่ ลด Gas Discrepancy เช่น Buffer Tank,
Spiral tube
• การตรวจสอบ (Audit) และสุ่มตรวจสอบ (Surprised Check) ณ สถานีก๊าซ
ธรรมชาติหลักและกระบวนการขนส่งโดยผู้บริหาร

มาตรการบริหารจัดการ Gas Discrepancy
ของสายงานก๊าซธรรมชาติสำ� หรับรถยนต์

Preventive
Maintenance
(PM)

IR Camera
Gas Dector

Operation Monitoring
& Surprised Check

Meter
Calibration

Daily Inspection &
Quick Response

Change
Measurement Tools

New Equipment
Installation

จากการบริหารจัดการ Gas Discrepancy
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้คา่ Gas Discrepancy
ตลอดกระบวนการของสายงานก๊าซธรรมชาติ
ส�ำหรับยานยนต์ดขี นึ้ โดยล�ำดับ จาก -4.64%
ในปี 2552 มาเป็น -1.01% ในปี 2561

อนาคตการบริหารจัดการ Gas Discrepancy ของสายงานก๊าซธรรมชาติ
ส�ำหรับยานยนต์
ในปี 2562 นี้ สายงานฯ ได้ก�ำหนดเป้าหมาย Gas Discrepancy ที่มีความ
ท้าทายไว้ที่ -0.5% ของปริมาณยอดขาย NGV ทัง้ หมด โดยในอนาคต สายงานฯ
ยังคงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการค่า Gas Discrepancy อย่างต่อเนื่อง
โดยทีมงานยังคงมีการติดตามตรวจสอบเครือ่ งจักรอย่างสม�ำ่ เสมอ พัฒนานวัตกรรม
เพื่อลด Gas Discrepancy อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ เช่น การติดตัง้ เครือ่ งมือวัดการไหลของก๊าซแบบ Coriolis Flow Meter
ทีม่ คี วามแม่นย�ำสูงทีส่ ดุ ในปัจจุบนั ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริโภค
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

06

NGV Fixed Focus

ปตท. พัฒนาชุดอุปกรณ์ LNGSRM
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรก๊าซ NGV
ในช่วงแหล่งก๊าซฯ หยุดซ่อมบ�ำรุง
จากสถานการณ์แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ (NGV) หยุดซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ประจ�ำปี ท�ำให้ปริมาณก๊าซ NGV ทีใ่ ห้บริการในสถานีบริการ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้รถ จึงเป็นทีม่ าของแนวคิดในการแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquid Natural Gas : LNG)
ไปเป็นก๊าซธรรมชาติ NGV ทีเ่ ราใช้กนั ในทุกวันนี้ ต่อไปนีจ้ ะขอน�ำทุกท่านให้รจู้ กั กับนวัตกรรมใหม่ของ ปตท. กันค่ะ ปัจจุบนั นอกจาก
การจัดส่งก๊าซธรรมชาติผา่ นระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซฯแล้ว ก๊าซธรรมชาติยงั สามารถจัดส่งทางรถขนส่ง หรือเรือได้ในรูปแบบของ
ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas; CNG) และก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas; LNG) โดยการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางรถขนส่ง LNG เป็นหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
แต่ไม่อยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ครงข่ายท่อก๊าซฯ ได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากในการขนส่งแต่ละเทีย่ ว สามารถขนส่งก๊าซได้ปริมาณสูงกว่าการขนส่ง
ในรูปแบบก๊าซธรรมชาติอัดถึง 3 เท่า ซึ่งจากประโยชน์หลักของ LNG ในด้านขนส่งดังกล่าว สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ
ยานยนต์ ปตท. จึงน�ำ LNG มาใช้งานในสถานีก๊าซธรรมชาติหลักในระหว่างที่การจ่ายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซฯ
หยุดชะงัก ผ่านชุดอุปกรณ์กักเก็บ และระเหยก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas Storage and Regasification
Mobile Unit (LNGSRM)

ชุดอุปกรณ์ LNGSRM ประกอบด้วย

1

ถังเก็บ และจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG Storage Tank)

ถัง 2 ชัน้ ท�ำจาก Stainless Steel และมีฉนวนหุม้ ระหว่างถังชัน้ ใน – ชัน้ นอก
โดยใช้ Multi-Layer Super Insulation ออกแบบเพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน
ถังให้คงที่ และสามารถเก็บ LNG ทีอ่ ณุ กหภูมิ -161 C ทีค่ วามดัน 70-100
psig ได้
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2

ชุดอุปกรณ์ระเหยก๊าซ
(Regasification Unit)
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ถังพักก๊าซ

การน�ำอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นมาติดตัง้ ใช้งานร่วมกัน เพือ่ แปลงสถานะ LNG จาก
ของเหลวให้กลายเป็นไอ ก่อนจ่ายเข้าสูร่ ะบบในสถานีบริการ ซึง่ ประกอบด้วย
อุปกรณ์หลัก ดังนี้

ปั้มเพิ่มความดัน LNG

ปั้มสูบถ่าย LNG : ท�ำหน้าที่ถ่าย LNG จากรถขนส่งมาเก็บในถังเก็บ
และจ่ายก๊าซ LNG
ปัม้ เพิม่ ความดัน LNG : ท�ำหน้าทีร่ บั LNG จากถังเก็บ และเพิม่ ความดัน
เพื่อจ่ายก๊าซ LNG ให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องสูบอัดก๊าซฯ
ของสถานีบริการ NGV
อุปกรณ์ระเหยก๊าซฯ : ท�ำหน้าทีเ่ ปลีย่ นสถานะของ LNG จากของเหลว
ให้กลายเป็นไอ
ถังพักก๊าซ : ท�ำหน้าทีเ่ ก็บ LNG ในรูปแบบของไอ เพือ่ ให้สามารถจ่าย
ก๊าซเข้าสถานีได้อย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซ : ท�ำหน้าที่รักษาความดันที่ออกจาก
ชุดอุปกรณ์ระเหยก๊าซฯ ให้คงที่ ก่อนจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่สถานี

อุปกรณ์ควบคุม
ความดันก๊าซ

อุปกรณ์ระเหยก๊าซฯ

ปั้มสูบถ่าย LNG

การประยุกต์ ใช้ชุดอุปกรณ์ LNGSRM
1
LNG Terminal จ.ระยอง
(PTTLNG)

2
ชุดอุปกรณ์จ่าย และระเหย

5

6
สถานีบริการ NGV

รถขนส่ง LNG

รถขนส่ง NGV

รับก๊าซ LNG จาก LNG Terminal จ.ระยอง ไปยังสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.
2 เมือ
่ ขนส่ง LNG ถึงสถานีฯ หลัก รถขนส่งจะสูบถ่าย LNG จากรถขนส่ง เพื่อไปจัดเก็บ
ที่ถังเก็บและจ่า ย LNG
3 4 ถังขนส่ง LNG แบบยก และเคลือ
่ นที่ได้ จ่ายก๊าซ LNG ผ่านชุดอุปกรณ์จา่ ย และระเหย
ก๊าซเพื่อเปลี่ยนสถานะของ LNG ให้เป็นก๊าซก่อนจ่ายเข้าเครื่องสูบอัดก๊าซ
5 6 เครื่องสูบอัดก๊าซด�ำเนินการผลิต NGV เข้ารถขนส่ง NGV และจัดส่งไปยังสถานี
บริการ ตามกระบวนการปกติ
1

อ้างอิงข้อมูลจาก : คุณวิทวัช ประสิทธิ์สม
วิศวกร ส่วนวิศวกรรมโครงการก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์
ฝ่ายวิศวกรรมบ�ำรุงรักษาและบริหารโครงการ

3

4
เครื่องสูบอัดก๊าซ NGV

ถังขนส่ง LNG แบบยก
และเคลื่อนที่ได้จ�ำนวน 2 ชุด

ผูผ้ ลิต JDA-A18 หยุดซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี ระหว่าง วันที่ 7 – 23 กรกฎาคม 2562
เป็นระยะเวลารวม 14 วัน ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายก๊าซฯ ผ่านระบบท่อส่งก๊าซฯ
ไปยังสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท. จะนะ ได้ สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ
ยานยนต์ จึงได้น�ำชุดอุปกรณ์ LNGSRM ไปใช้ในการจ่ายก๊าซฯ เข้าสถานีทดแทน
ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยรับก๊าซฯ ในรูปแบบ LNG และแปรสภาพเป็นไอ ก่อนน�ำไป
ผลิตเป็นก๊าซ NGV โดยสามารถเพิม่ ก�ำลังการผลิตได้เฉลีย่ 35 ตันต่อวัน การน�ำ
ชุดอุปกรณ์ดงั กล่าวมาใช้ ช่วยให้ ปตท. สามารถบริหารจัดการก๊าซ NGV ได้ 100%
นอกจากนี้ ปตท. ได้มกี ารขยายผลในการใช้ LNGSRM ช่วยจัดสรรก๊าซ NGV ในช่วง
แหล่งผลิตก๊าซฯ สินภูฮ่อมหยุดซ่อมบ�ำรุงในเดือนกันยายนอีกเหตุการณ์หนึ่งด้วย
ปตท. มุง่ มัน่ จัดสรรก๊าซ NGV ให้กบั ผูใ้ ช้รถอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นส่วนหนึง่
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจจากภาคขนส่งของประเทศ อีกทัง้ ช่วยส่งเสริมให้คนไทย
ใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่ลดมลพิษทางอากาศอีกทางหนึ่งด้วย
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กลุม่ ปตท. ร่วมใจ ส่งความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม
เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานกลุ่ม ปตท.
ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพ และร่วมปล่อยรถบรรทุก
ถุงยังชีพ รวมทั้งสิ้น 3,000 ถุง ส่งมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจนกว่าสถานการณ์จะ
เข้าสู่ภาวะปกติ

ธุรกิจก๊าซฯ จัดงาน Gas Day 2019 “Energy fuel for today
and tomorrow ” มุง่ สูก่ ารเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมภิ าค

สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์ เปิดศูนย์บริหารเอ็นจีวี
รับแหล่งก๊าซฯ สินภูฮ่อม ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี
คุณศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ
ยานยนต์ เป็นประธานเปิด “ศูนย์บริหารเอ็นจีวีในช่วงหยุดซ่อมบ�ำรุงแหล่ง
ผลิตสินภูฮ่อม จ.ขอนแก่น ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี” ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 ก.ย. 2562
เพื่อบริหารจัดการปริมาณก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ที่จะลดลง ได้แก่ ขอนแก่น (อ.เมือง อ.น�้ำพอง และ อ.ชุมแพ) มหาสารคาม
อุดรธานี เลย และมุกดาหาร ซึ่งปัจจุบันมีสถานีบริการเอ็นจีวีทั้งหมด 13 แห่ง มี
ปริมาณการใช้ก๊าซเอ็นจีวีอยู่ที่ 140 ตันต่อวัน
โดย ปตท. ได้เตรียมรองรับสถานการณ์ ทั้งการส�ำรองก๊าซฯ การวางแผน
จัดสรรก๊าซฯ จากพื้นที่ส่วนกลางขนส่งมายังสถานีบริการฯ ในพื้นที่ รวมถึงจัด
เตรียมระบบขนส่งและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นก๊าซเอ็นจีวี
ด้วยระบบ LNG SRM (Storage and Regasification Mobile Package Unit)
ณ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักน�้ำพอง ซึ่งระบบดังกล่าวได้น�ำมาใช้จนประสบความ
ส�ำเร็จอย่างดีในช่วงซ่อมบ�ำรุงแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ เอ18 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้ผลิตฯ ได้ดำ� เนินการซ่อมบ�ำรุงแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน 2 วัน ท�ำให้ ปตท.
สามารถจ�ำหน่ายก๊าซ NGV ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ตั้งแต่
วันที่ 18 กันยายน เป็นต้นไป

เมือ่ วันที่ 12-13 กันยายนทีผ่ า่ นมา คุณกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ ปลัดกระทรวงพลังงาน
คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และ คุณอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารกลุม่ ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ ต้น
และก๊าซธรรมชาติ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Gas Day 2019
Energy fuel for today and tomorrow” โดยมีคุณวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารกลุม่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและผูบ้ ริหารกลุม่ ปตท. เข้าร่วมงาน ณ ปตท.
สนญ. ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในห่วงโซ่ธรุ กิจก๊าซธรรมชาติ และยังเป็น
การแบ่งปันองค์ความรูแ้ ละเปลีย่ นประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีของธุรกิจก๊าซฯ
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
โดยภายในงานประกอบด้วย 3 โซนที่น่าสนใจ ได้แก่
• โซนนิทรรศการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จัดแสดงการด�ำเนินงานและผลงาน
ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจสู่ความเป็น Digital สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการให้
บริการในรูปแบบ Solutions Provider ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
• โซนการจัดเสวนาวิชาการ ซึง่ ได้รบั เกียรติจากบริษทั คูค่ า้ ชัน้ น�ำทีม่ าบรรยาย
และแลกเปลี่ยนความรู้
• โซนจัดแสดงสินค้า ทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้กา๊ ซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อ
ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติถือเป็นพลังงานที่ส�ำคัญยิ่งของประเทศ ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ พัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนไทยทุกคน ท�ำให้การจัดงาน Gas Day 2019
ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีของธุรกิจก๊าซฯ ที่จะประมวลภาพความส�ำเร็จทั้งห่วงโซ่
ธุรกิจ แสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจตลอด 40 ปี โดยธุรกิจต้นน�้ำที่เป็นหัวใจ
ส�ำคัญยิง่ และเป็นรากฐานส�ำคัญของ กลุม่ ปตท. อันจะน�ำมาซึง่ ประโยชน์รว่ มกัน
ของทุกภาคส่วนทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
ของภูมิภาคโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

คณะผูบ้ ริหาร ปตท. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คุณกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย คุณชาญศิลป์ ตรีนชุ กร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
คุณวุฒกิ ร สติฐติ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงกระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สายงานก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์เปิดศูนย์บริหารเอ็นจีวี
ภาคใต้ตอนล่าง ติดตามสถานการณ์ แหล่งก๊าซฯ เจดีเอ หยุดซ่อม
บ�ำรุงประจ�ำปี
คุณศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับ
ยานยนต์ เป็นประธานเปิด “ศูนย์บริหารเอ็นจีวภี าคใต้ตอนล่าง ในช่วงหยุดซ่อมบ�ำรุง
แหล่งก๊าซธรรมชาติเจดีเอ” เพือ่ เตรียมบริหารจัดการปริมาณเอ็นจีวใี นพืน้ ทีภ่ าคใต้
ตอนล่าง และติดตามการซ่อมบ�ำรุงของบริษัทผู้ผลิตก๊าซฯ ในระหว่างวันที่ 7-23
กรกฎาคม 2562
ทั้งนี้ ปตท. ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์อย่างเต็มที่ โดยน�ำนวัตกรรม
ระบบแอลเอ็นจี เอสอาร์เอ็ม (Storage and Regasification Mobile Package Unit
หรือ LNG SRM) มาใช้งาน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการขนส่งก๊าซธรรมชาติใน
รูปของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แล้วแปรสภาพเป็นก๊าซเอ็นจีวี ณ สถานีก๊าซ
ธรรมชาติหลักจะนะ ท�ำให้มกี า๊ ซเอ็นจีวเี พียงพอ พร้อมให้บริการกับผูใ้ ช้รถเอ็นจีวี
ตลอดช่วงที่ผู้ผลิตก๊าซฯ หยุดซ่อมบ�ำรุง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์
ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของประเทศ รวมทั้งพิธีท�ำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมพิธี
ณ บริเวณล็อบบี้ อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. เข้าร่วม พิธีถวายพระพร
ชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโถงทางเข้า อาคาร 1 ปตท. ส�ำนักงานใหญ่
เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายสัตย์
ปฎิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
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โครงการ NGV Marketplace
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

ส�ำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ปตท. มีความมุ่งมั่นในแผนการส่งเสริม
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ผ่านการบูรณาการในทุกภาคส่วน ทัง้ ชุมชน เกษตรกร
ตลาดการค้า หน่วยงานของรัฐ และการขนส่ง ในการรวบรวมสินค้าเกษตร
ทีผ่ า่ นการรับรอง โดยใช้สถานีบริการ NGV เป็นศูนย์กลางในการจ�ำหน่ายสินค้าเกษตร
และผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าท�ำหน้าที่เป็นร้านจ�ำหน่าย และเป็นศูนย์
รวบรวมสินค้าเกษตร เพือ่ กระจายสูผ่ บู้ ริโภคในพืน้ ทีต่ า่ งๆ อย่างทัว่ ถึง โดยมี แผนที่
จะน�ำรูปแบบและระบบการด�ำเนินงาน Marketplace ในสถานีบริการ NGV
ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยของแต่ละพืน้ ที่ และต่อยอดไปสูผ่ ลิตภัณฑ์อน่ื ๆ
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนได้อีกด้วย

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�ำ่ นับเป็นปัญหาใหญ่ทอี่ ยูค่ กู่ บั สังคมไทยมาอย่าง
ยาวนาน สาเหตุส�ำคัญมาจากปริมาณสินค้าเกษตรมีมาก (Oversupply)
เกินความต้องการ ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไทย
ประสบกับภาวะขาดทุน ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูก ก่อให้เกิดปัญหา
หนี้สินเป็นจ�ำนวนมาก จนท้ายที่สุดแล้วมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จึงได้มแี ผนด�ำเนินโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจติ ลั 4.0 หรือทีเ่ รียกว่า
ยุทธศาสตร์พระพิรุณ ด้วยนโยบายการตลาดน�ำการผลิตเพือ่ แก้ปญั หาสินค้าล้นตลาด
และส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการน�ำเอาไอทีหรือ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพระบบตลาดสินค้าเกษตรในด้านต่างๆ
(Digital Economy) รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web based
และ Mobile Application ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายได้ง่ายขึ้น
ปตท. มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนโครงการ NGV Marketplace เพือ่ ร่วม
แก้ไขปัญหาระบบตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรไทย โดยการเพิ่มช่องทาง
การจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ สถานีบริการ NGV บางแห่ง ให้ผซู้ อื้ และผูข้ าย
สามารถติดต่อซือ้ ขายกันโดยตรง ไม่จำ� เป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ลดข้อจ�ำกัด
การเข้าถึงตลาด ลดความผันผวนของราคาผลผลิต รวมทั้งลดความเหลื่อมล�ำ้
ในภาคการเกษตร ท�ำให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ซึง่ โครงการดังกล่าว
สอดคล้องกับกลยุทธ์การขับเคลือ่ นองค์กรของ ปตท. “PRIDE Strategy” ให้ ปตท.
เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจในความสามารถและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศ ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม (CSR) และสนับสนุนธุรกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise)

NGV Station & Marketing

11

บทบาทของ ปตท.
ปตท. สนับสนุนพื้นที่ภายในสถานีบริการ NGV แบรนด์ ปตท. ที่เป็นรูปแบบ
Stand Alone ในเบื้องต้น จ�ำนวน 10 แห่ง โดยได้พิจารณาสถานีที่มีศักยภาพใน
การสนับสนุนตลาดสินค้าเกษตรซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมภายในสถานี รวมถึง
มีที่ตั้ง (Location) และเครือข่าย (Network) ที่เหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายสินค้า เพื่อรวบรวมสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อกระจายต่อไปยังพื้น
ที่อื่นๆ อีกทั้งยังเป็นท�ำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นร้านค้าปลีกเพื่อจ�ำหน่าย
ให้ผู้บริโภค
ปัจจุบัน ร้าน NGV Marketplace เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการไปเมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีบริการ NGV ปตท. แฮนด์ลิตา เอ็นจิเนียริ่ง
จ.ชลบุรี ซึ่งนับเป็นสถานีบริการ NGV แห่งแรกที่ได้รับคัดเลือกให้พฒั นาเป็นร้าน
ค้าปลีกและศูนย์กลางในการรวบรวมและจ�ำหน่ายสินค้าของเกษตรกรในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมทั้งเป็นแหล่งส่งวัตถุดิบส�ำหรับประกอบอาหาร
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นับเป็นการริเริ่มเครือข่ายสินค้าเกษตรอย่าง
ครบวงจร และหากการด�ำเนินโครงการน�ำร่องในสถานีดังกล่าวบรรลุตรงตาม
เป้าหมาย ปตท. จะพิจารณาแผนการขยายผลโครงการอีก 9 แห่ง โดยจะน�ำไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมตามปัจจัยในแต่ละพื้นที่ เพื่อต่อยอดให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เชิญชวนองค์กรและผู้สนใจอื่น เข้ามาลงทุนในรูปแบบ Free Franchise
อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ผู้บริโภคอย่างครบครัน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและชุมชน และพร้อมเป็น
ส่วนหนึง่ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

โครงการ NGV Marketplace จัดจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ สถานีบริการ
NGV ปตท. แฮนลิตา เอ็นจิเนียริ่ง จ.ชลบุรี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ NGV Marketplace วันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพลังงาน กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และ ปตท.
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เที่ยวลพบุรี ได้ทุกฤดู
คนบ้านไกล เวลาน้อย แต่ชอบเที่ยวมากกก ไม่รู้
ต้องท�ำยังไง เปิดแมพดูแผนทีป่ ระเทศไทย เจอจังหวัด
ไม่ใกล้ ไม่ไกล แถมเที่ยวได้ ในวันเดียว
เอาล่ะ! เตรียมข้าวของ สตาร์ทรถไปลพบุรีกัน
ลพบุรี เป็นจังหวัดที่ครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก เพราะมีทั้งโบราณสถานให้ศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้หย่อนใจ แถมยัง
ใช้เวลาผ่อนคลายได้ ในคาเฟ่เก๋ๆ อีกด้วย

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือที่คุ้นหูกันดีว่า วังนารายณ์
เป็นพระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความส�ำคัญและมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมแสดงถึงความรุ่งเรือง
สูงสุดสมัยหนึง่ ของเมืองละโว้ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ซึ่งใช้เป็นที่ประทับ ออกล่าสัตว์ และต้อนรับแขกเมือง
ปัจจุบนั พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถูกเปลีย่ นชือ่ เป็น พิพธิ ภัณฑ
สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตั้งแต่ปี 2504 พื้นที่ภายใน
พิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 เขต คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก
เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน โดยใน
แต่ละส่วนยังคงมีร่องรอยให้ผู้มาเยือนจินตนาการตามได้ไม่ยาก
ถึงความวิจิตรงดงามในยุคนั้น อาทิ เขตพระราชฐานชั้นนอก
กับตึกเลี้ยงต้อนรับแขก ที่เคยใช้เลี้ยงต้อนรับคณะทูตจาก
ต่างประเทศ จะล้อมรอบด้วยสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่ถึง 3 สระ
เขตพระราชฐานชัน้ กลาง กับหมูพ่ ระทีน่ งั่ ต่าง ๆ อันเป็นทัง้ ทีป่ ระทับ
ส่วนพระองค์ และส�ำหรับออกว่าราชการ และเขตพระราชฐานชั้นใน
ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์ รวมถึง
หมู่ตึกส�ำหรับที่พักข้าราชการฝ่ายใน
บริเวณส�ำนักงานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จ
พระนารายณ์ หรือบ้านตึกเขียว ตรงทางเข้านั้น ยังเป็นที่เก็บ
หนังสือจินดามณี บทเรียนเล่มแรกของไทยในสมัยอยุธยาอีกด้วย
มาทีน่ นี่ อกจากจะได้ความรูส้ มกับการท่องเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์แล้ว
บรรยากาศของสถานที่ยังสวยงาม เหมาะกับการเช็กอินถ่ายรูป
สวยๆ ด้วยนะ

เวลาเปิด: เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
สถานที่ตั้ง : เขตต�ำบลท่าหิน อ�ำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
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ดอกดาวกระจายและสะพานไม้ ทิวเขาและทุ่งดอกไม้ คงไม่ใช่จุดหมายของ
นักเดินทาง แต่ถา้ มีไว้ให้บนั ทึกอยูใ่ นความทรงจ�ำ ก็ทำ� ให้การเดินทางมีความหมาย
มากขึ้นเลยทีเดียว ซึ่งเชื่อเถอะว่า ทุ่งดอกดาวกระจายกับสะพานไม้ที่ซ่อนตัวอยู่
ในร้านกะเพรา & คอฟฟี่ บนพื้นที่ 8 ไร่ ในเขาจีนแลแห่งเมืองลพบุรีนี้ ไม่ท�ำให้
ผิดหวังแน่นอน สูดหายใจเอาเข้าลึกๆ ยิ้มกว้างๆ แล้วกดชัตเตอร์รัวๆ ได้เลย
สถานที่ตั้ง: ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง ลพบุรี
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 081 901 7495

About Coffee Garden เสิร์ชหาข้อมูลแล้วพบว่า ‘About Coffee Garden
เป็นร้านกาแฟ Outdoor การันตี รางวัล National Thailand Barista
Championship 2015’ มาลพบุรีทั้งที จะพลาดได้ยังไง
About Coffee Garden ต้อนรับเราด้วยบรรยากาศน่ารักเป็นกันเอง แบ่งออกเป็น
2 โซน คือโซนสวนและโซนแอร์ เลือกนั่งได้ตามสภาพอากาศเลย ส่วนเมนู
ก็เช่นกัน เลือกได้ตามระดับความหิว เพราะมีทั้งอาหารจานหลัก และเบเกอรี่
แต่ทแี่ น่ๆ อย่าลืมทดลองเมนูกาแฟด้วย เพราะมีกาแฟหลากหลายสายพันธุใ์ ห้เลือก
ทั้ ง Ethiopia NEKISSE , Ethiopia sidamo GUGI Costa Rica Kenya
Columbia Geissha หากเลือกไม่ถูกก็สอบถามบาริสต้าได้เลย

NGV
MAP
อ�ำเภอเมือง
สถานีบริการ : NGV ปตท. สุรินทร์ออมย่า
พิกัดสถานีฯ : N14.83397 E100.85445

3017
21

ลพบุรี

อ�ำเภอพัฒนานิคม
สถานีบริการ : NGV ลพบุรีปัณชญาพัฒนานิคม
พิกัดสถานีฯ : N14.80965 E100.91214

21

3334
3334

เวลาเปิด : อังคาร - ศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หยุดวันจันทร์
ที่ตั้ง : แยกไฟแดง ซ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทรสอบถามข้อมูล : 063-5979291

3334
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ปตท. จัดทีมพัฒนาศักยภาพ
สถานีบริการ NGV (NGV Mobile Team)

เข้าอบรมให้ความรู้ด้านการบริการและความปลอดภัยกับพนักงานหน้าลาน
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จ�ำนวนเข้าตรวจเยี่ยม (ครั้ง)

PTT NGV ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสถานีบริการ NGV ของ ปตท. ให้มีมาตรฐาน
การบริการและสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานหน้าลานและสถานีบริการ NGV ให้ดยี งิ่ ขึน้
จึงจัดให้มที มี พัฒนาศักยภาพสถานีบริการ (NGV Mobile Team) ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะการให้บริการของพนักงานหน้าลานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด อีกทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
รวมถึงเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ และประเมินสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานีบริการให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริการในสถานีอย่างต่อเนื่อง
โดยในแต่ละปี ทีมพัฒนาศักยภาพสถานีบริการ (NGV Mobile Team) จะก�ำหนด
แผนเพื่อเข้าอบรมพนักงานหน้าลานและเข้าตรวจเยี่ยมสถานีบริการ NGV ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ปีละ 2 ครั้งต่อสถานี ซึ่งหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ 5 ขั้นตอนตามมาตรฐานที่ ปตท.
ก�ำหนด และความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยในขณะปฏิบตั งิ าน อาทิ การใช้อปุ กรณ์หนุนล้อ
เพือ่ ป้องกันการกระชากสายเติมก๊าซ การตรวจสอบสติกเกอร์ทะเบียนรถก่อนการเติมก๊าซ
เพือ่ ความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ทไี่ ม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การบริการและความปลอดภัย รวมถึงข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อเป็น Case Study
ให้กับพนักงานหน้าลานในการเตรียมตัวและป้องกันไม่ให้เหตุอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
ในการให้บริการแก่ลูกค้า
ในปี 2562 มีแผนเข้าตรวจเยีย่ ม 660 ครัง้ ซึง่ นอกจากให้บริการกับสถานีบริการ NGV
แบรนด์ปตท. แล้ว ยังมีการขยายพืน้ ทีใ่ ห้ครอบคลุมแบรนด์เอกชนเพิม่ ขึน้ อีกด้วย เพือ่ ให้มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยในการท�ำงานไปในทิศทาง
เดียวกันและเสริมสร้างหลักสูตรการสอนให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้พนักงาน
หน้าลานท�ำงานได้ปลอดภัยมากขึ้นเช่นกัน

การพัฒนาสถานีบริการ NGV
โดย ทีมพัฒนาศักยภาพสถานีบริการ
602
311

320

324

660

320

32

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

NGV Funny Club

NGV
FUNNY CLUB
NGV Cool Game

Cool Game ฉบับนี้ ชวนชาว NGV Focus ลากเส้น
ตามตัวอักษร ชือ่ คอลัมน์ ทีซ่ อ่ นอยู่ จนเจอภาพทีเ่ กิดขึน้
แล้วส่งค�ำตอบมาบอกว่า ภาพที่ได้คือภาพอะไร ?
ตอบถูกรับรางวัลไปเลย
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เฉลยเกมฉบับที่ 58
ค�ำตอบ

รูปที่ 1 จากคอลัมน์ NGV Update

รูปที่ 2

จากคอลัมน์ NGV Fixed Focus

รูปที่ 3 จากคอลัมน์ NGV Station & Marketing

รายชื่อผู้ร่วมสนุกตอบค�ำถาม NGV Focus 58
คุณสมนึก ส�ำเร็จ
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คุณสมฤดี หล้านามวงศ์

คุณพิชญ ศรีไพร
คุณสุนันท์ จันทร์ฉาย
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